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   2010 فبروری 22برلين، 
  
  

  
  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک

  

  )م قـسمت هفت( 
  

  بائیِ  فيض آبادی یر و اخَتاستاد قاسم افغان
  

  دو استاذ بی انباز ساز و آواز
  

  موسيقی امروز ما ميراث  فرهـنگی امپراتوری ابدالی است
  

) 1(بادی ــ دو استاذ اد قاسم افغان و اختری بائی فيض آاست" زير عنوان 2008 مارچ 22ه ای را که بتاريخ مقال
نشر کرده بودم، به سلسلۀ نشر مقاالت سابق بحيث مقالۀ " انالينافغان جرمن " در پورتال "بی انباز ساز و آواز

حاال همين . منتشر ساختم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال 2008يازدهم در صفحۀ هژدهم سپتمبر 
 حضور "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"اضافات، بحيث بخش هفتم پاره ای نوشته را با آرايشی جديد و 

  :تقديم مينمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"وانندۀ ارجمند پورتال خ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
بيگم "  مسحور خواندن های مرحوم"يوتوب"در . يک آهـنگ اختری بائی فيض آبادی رقم پذيرفتاين نوشته از 

، استاد قاسم افغان، استاذ بی هنباز موسيقی افغانستانبودم، که به يک آهـنگش برخوردم، آهـنگی که از " اختر
هر لحظه هن و حافظه، در کارخانۀ ذش ن آهـنگ در دسترس نيست، ولی طنينبارها شنيده بودم و ولو که اي

هم آهـنگی آهـنگ ها مرا سخت به تعجب واداشت و بر آنم داشت، تا در زمينۀ کارنامه و . گوشهايم را مينوازد
در دفتر حافظه گوش به . اول از آرشيف قـفـس سينه مدد جستم. زندگينامۀ هردو استاد اندک تحقيق و کاوش نمايم

 قاسم افغان را که در ايام پيشين شنيده و تا به امروز بخاطر دارم، يک به گذشته ها دادم و آهـنگهای متعدد استاد
يک از نظر گذشتانده و متوجه گرديدم که نحوۀ ساز و آواز استاد افغان و آالت موسيقيی را که در اين آهـنگ ها 

کار می گيرند و " طبله+  هرمونيه "هردو از . بکار بسته با اين آهـنگ اختری بائی کامًال  يکی و واحد است
چون به فن .  بيرون می آرنده عين ُسر و تال را از اين دو آلۀ اساسی موسيقی اصيل ماشايد بتوانم گفـت ک

 را نميدانم، نميتوانم تمام کيف و کانی را کم نظيرموسيقی هيچ دسترس  ندارم و اصطالحات اين هـنر دلپذير و 
آهـنگهای . ان آرم، که اين فن لطيف و اين هنر شريف همی طلبدکه همين اکنون در ذهـن سير ميکند، چنان بر زب

متعدد ديگر اختری بائی را که به عين شيوه خوانده شده اند، نيز پيدا کرده و همه را به گوش هوش شنيده و با 
ختری ؛ دريافتم که مرحوم ابلی.  اين زن باهـنر، همين هايندتجسس و دقت دريافتم که اولين و قديمترين آهـنگهای

سپس در . و هوا خوانده استبائی بسا آهـنگهای قديم خود را با همين ساز و آواز و به عين سبک و شيوه و حال 
 ذهن و حافظه، همه را يکسره با آهـنگهای استاد افغان سر دادم، که وجِه تشابه و بلکه يگانگی دستگاههای

  .عجيب و غريبی  در هـردو مشاهده گرديد
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 بدين نتيجه رسيدم که همان نوع ساز و آهـنگ که تنها با هرمونيه و طبله  آهنگهای هردو استادقايسۀ اين نوعاز م
ن رائج بوده است، که  در هـندوستاانستان و همبدرقه ميگرديد، در يک مقطع معين همان زمان گويا هم در افغ

صات ديگر اين آهـنگ ها از مشخ. دد گرفـت جايش را سازهای مفصل تر با آالت متعبعد ها متروک گرديد و
حد اکثر سه و نيم دقيقه و به اندازۀ ظرفيت نسبت امکانات تخنيکی ثبت آن زمانی، ايشان است، که " کوتاه بودن"

  .همان زمان را در بر ميگيرندگراموفون يک صفحۀ ريکاردهای 
  

  :عاصر افغانستان  موسيقی ُمباندر با
را از دل و جان عـزيز ميداريم و به آن سخت می باليم، بايد از ، آن روز اگر موسيقی خاص خود را داريمما ام

خود بپرسيم که اين موسيقی ارجمند و هر دل عزيز از کجا و چه وقت در ملک ما ظهور کرد و کدام اشخاص و 
که در اصل شخصيت های فرهنگی و تاريخی  در آوردن و پروريدن آن سهم داشته اند؟؟؟ من ضمن اين مقاله 

  .  موضوع می پردازمبدينز و آواز دو استاذ ممتاز هند و افغانستان را تضُمن ميکند، بصورت ضمنی  مقايسۀ سا
   

موسيقی امروزی افغانستان در واقع ميراث عاليشان و سخت گرانبهای هنری و  اوًال به صراحت بايد گفت که
زرگ هند و کل پاکستان فرهـنگی امپراتوری بزرگ و باعظمت ابداليان افغانستان است که قسمت های ب

در زمان اعليحضرت تيمور شاه درانی بود که دسته ای از هـنرمندان هـند به کابل . امروزی را در بر ميگرفـت
، در جوار باالحصار، گذری برای بود و باش و آسايششان بنياد کابل" خواجه خردک"شده و در محلۀ خواسته 
شهرت يافت و دريغا که به برکت ليل و نهار " خرابات" نام ها به همين محله و گذر جليل پسان. نهاده شد

  .ی خاکش را باد برده استر، امروز از آن اثری نمانده و گوئسال آخو چند ناميمون سی 
  

، اندک توجه  است انگيزۀ اين نوشته گرديده،اکنون برويم و در مورد آن دو استاد بی همتا که مقايسۀ هردو
البته چون متأسفانه .  هر دو استاد را پيش ميکشم و بعد به مقايسۀ هردو ميپردازماوًال شرح زندگانی. نمائيم

 و اين مقايسه را بمدد حافظه پيش ميبرم، حتمًا کم و کاست های ندآهنگهای استاد قاسم افغان در دسترسم نيست
" ثبت"گ معدود و آن هم با متأسفانه از استاد قاسم افغان فقط چند آهن. فراوان در گفته هايم سراغ خواهـند گرديد

اين آهـنگها حدودًا هشتاد سال پيش و پيشتر از آن در هند روی صفحۀ . بسيار نامطلوب  در دسترس است
ريکاردهای گراموفون آورده شده و به مرور زمان و بر اثر کثرت استعمال، اکنون کيفيت صوتی خود را از 

الکترونيک اين آهنگ ها از آوازهای نگوار ناشی از کهنگی " دنفلتر کر"کسانی که کوشيده اند با . دست داده اند
 آورند، متأسفانه اصل خود صدا های رو خراشيدگی ريکاردها، صدای فی الجمله صاف را از اين ريکارد ها بد

هنرمندان را نيز از کيفيت اصلی آنها خارج ساخته اند، در حدی که اگر کسی اصل دست نخوردۀ اين آهنگ ها 
ی را  صوتمقايسه نمايد، تفاوتی عجيب و ناگوار" فلتر شده"رشيف حافظۀ خود گرفته و با ريکارد های را از آ

  .در کيفيت اصل آنها در خواهد يافت
، در همه ساحات از اهمال همه ادوار  که درحکومتی افغانستانو عاطل و باطل ) خواب برده("خو برده"مقامات 

و نتيجه آنست که اند  نگهداشت آرشيف های موسيقی نيز توجهی نداشته کار گرفته اند،  درمطلق و بی توجهی 
وقتی ميخواهيم آواز بزرگترين استاد موسيقی و موجد و بنيانگذار مکتب جديد موسيقی افغانستان را بشنويم، به 

  .جز از چند پالس پارۀ ثبت شده در شکل فيته و يا ريکارد، چيزی ديگر دستگير ما نميگردد
ای اوستاد اوستادان موسيقی  ه آهـنگبهترمعجزه ای رخ داد و بر سبيل تصادف به ثبت های اگر باری؛ 

    با عمقو استاد قاسم افغان ــ ، دسترس پيدا کردم، به يقين که موضوع اين مقاله را از سر "افغانستان ــ اعنی 
  .  ر خواهم نوشتتشبي
   

   :شرح زندگانی استاد قاسم افغان
کابل "در سايت "  بزرگمرد موسيقی کشور يادی از" ضمن مقالۀ خود زير عنوان "  حکمعبدالشکور"ستاد ا

  :چنين نوشت " ناتهـ
محل تولد ( در گذر خرابات 1881 نوامبر 23استاد عـبدالقاسم پسر شادروان استاد عـبدالستار خان  در « 

گذر خرابات از قديم . کشود  شهر کابل چشم به جهان )است ــ تصحيح از معروفی " بارانه"استاد گذر 
  ....ترين گذرهای کابل بود

ظهيرالدين محمد بابر در تذکرۀ بابری از اين محله . اينکه واژۀ خرابات بر اهـليت استوار است ما را کافی باشد
خود ) امپراتوری ــ تصحيح از معروفی(يادی نموده و تيمورشاه ابدالی پس از آنکه کابل را مرکز امپراطوری 

ب کرد، چون مرد مشهور، متمدن، شاعـر و ذوق موسيقی داشت، بناًء حکم کرد عـده ای از مشاهـير هـنر انتخا
را به کابل احضار کنند و برای قـدردانی ازين مشاهير ) الهور، پنجاب، دهـلی و کشمير(موسيقی از هـندوستان 

  )ختم نقل قول(» . به آنها گذری بنام خرابات را وادار شده تخصيص کرد
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" َستار"برخالف تذکرات بعض نويسندگان ارجمند افغان ــ به شمول جناب عبدالشکور حکم ــ ، پدر استاد قاسم 
Sattaar  عبدالَستار"يا "Abdul Sattaar   ِستار جو"نام نداشت، بلکه ويرا) "Sitaar Jo( ) با سين مکسور و

که از نواب های کشمير " ِستارنواز"و  " ۀ ِستارآموزند"، "شاگرد ِستار نوازی"می ناميدند، يعنی ) واو مجهول
  .شهرت داشت" نواب ِستار جو"بوده و از همين خاطر در آن سامان به 

  
  
  
  
  
  
  

                          
  
  
  
  

  
  

  تمثال استاد قاسم افغان که  از خامۀ يکی از استادان نقاشی ما به يادگار مانده      
  )وم  استاد غوث الدين احتماًال از خامۀ مرح(        

  
  

  
  

  
  

  فوتوی تاريخی از استاد قاسم افغان و دستۀ سازش
 ) قاسمیبعدها استاد يعقوب( قاسمی در وسط استاد قاسم افغان، در طرف راست پسر ارشد استاد،  يعقوب

استاد رحيم "سان ها پو " رحيم چوچه"ابتداء مشهور به  ("رحيم بخش"  و در پشت هرمونيۀ طرف راست
در طرف راست استاد قاسم ، باحتمال قوی، استاد غالم حسين، پدر نامدار بابای موسيقی افغانستان،  )بخش

  ")استاد محمد حسين سراهنگ"
  

ت چندگانه ای که در مقاالت نويسندگان هموطنم به نظر ميرسد، شرحی برای رفع هر گونه ابهام و برچيدن روايا
، چه از نظر من همين شرح ده، تقديم خوانندۀ ژرف نگر ميکنمرا از زبان المانی ترجمه کر" ويکی پيديا"از 
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ه من اين ترجمه را پراگراف به پراگراف با اصل المانی آن می آرم، شايد برای کسانی که ب. کامًال موثق است
  : المانی دسترس دارند، مفيد واقع گردد 

Qasem Jo ist der Sohn von Nawab Sitar jo. Der Begriff Sitarjo (persisch تارجوِس   ) 
bedeutet wörtlich Sitarstudent, hier aber Sitarspieler. Sitarjo war ein Freund von Amir 
Azam Khan, [1] kam auf seine Einladung nach Kabul. In Kashmir war Sitarjo ein 
bekannter Sitarspieler und   zugleich ein Nawab. [2]   

  
و در اينجا " محصل رشتۀ ستار"باللفظ در معنای " جوستار"اصطالح . بود" نواب ستارجو"فرزند " قاسم جو"

يکی از دوستان امير محمد اعظم خان بود، که به دعوت او به " ستارجو. "است" نوازندۀ ستار"مگر در معنای 
  . اب  بودستارجو در کشمير، ستارنواز مشهور و در عين حال يک نّو. کابل آمد

 
Sitarjo Nawab, der Urdu und Hindi sprach, ließ sich in Barana der Altstadt Kabul 
nieder und betrieb sein Geschäft Nawabi [3] Seine Mutter sprach Dari, so dass das Kind 
Qasem bilingual, zweisprachig, aufwuchs und als Kosename Qasem Jo bekam. 

  
" نوابی"کابل کهنه مسکن گزيده و دکانی را بنام " بارانۀ"که اردو و هندی گپ ميزد، در گذر " ستارجو"نواب 

 دوزبانه بار آمد و نام تحبيبی ،دری زبان بود و از همين سبب قاسمِ  کودک) مادر قاسم(مادر او . پيش ميبرد
  . را کمائی کرد"قاسم جو"

    
Qasem Jo besuchte morgens die Koranschule, Madrasa der Altstadt, während 
nachmittags im Geschäft seines Vaters arbeitete und bei ihm Musik und Gesang lernte. 
[4] 

 شهر کهنه می رفت و بعد از چاشت ها در دکان پدر کار می کرد و از وی قاسم جو صبحانه به مدرسه دينی 
  . ساز و آواز می آموخت

 
Neben diesem Unterricht lernte er Musikinstrumente wie Sitar, Tabla und Harmonia, 
zumal in der Nähe von Barana das berühmte Musikviertel von Kharabat befand. Qasem 
Jo war zunächst von Musikrichtung der Patialaschule stark beeinflusst. Sein Vater 
schickte ihm zum Ustad Qurban Ali Khan in Kharabat, um bei „ dem Meister der 
klassischen Musik niederzuknien“ (terminus-technicus im indo-iranischem 
Sprachraum), d.h. Musik- und Gesangunterricht u.a. Raga ) zu bekommen. Lieder der 
Ghazaldichter der indo-iranischen Dichtern der Sprachen Hindi, Farsi und Pashtu 
gehörten dazu. 

  
وی در پهلوی اين درس، نواختن آالت موسيقی از قبيل ستار و طبله و هرمونيه را ياد ميگرفت، خصوصًا که در 

" پتياله"قاسم جو در ابتداء از مکتب موسيقی . قرار داشت" خرابات"گذر معروف موسيقی بنام " بارانه"جوار 
استاد موسيقی "رابات فرستاد ، تا پيش اين در خ" قربان علی خان"پدرش او را نزد استاد . شديدًا اثر پذيرفت

غزلخوانی هائی که از اشعار غزلسرايان زبان . ، را  بياموزد، به شمول راگهاند و ساز و آواززانو بز" کالسيک
دری ــ تصحيح از (به زبان های هندی و فارسی ) ــ تصحيح از معروفی" هند و آريائی" ("هند و ايرانی"های  

  .راء ميگرديدند،  از همين جمله بودندو پشتو اج) معروفی
  

Aus der Symbiose, Vereinigung, der klassischen indischen Musik und der afghanischen 
Folklore entwickelte Qasim Jo einen eigenen Musikstil, den der afghanische Hof 
förderte. So sang er überwiegend Lieder der Dichter der Sprache Dari, die auch die 
Sprache des Hofs im iranischen Hochland und in Nordindien war. Aber auch Lieder in 
Urdo und Hindi sowie in Paschtu. 

  
، که  هندی و موسيقی فولکلوريک افغانی، سبک خاصی را انکشاف دادقاسم جو از ترکيب موسيقی کالسيک

، که زبان دربار بًا  اشعار شاعران دری  را خواندازين سبب غال. مورد حمايت و تقويۀ دربار، قرار ميگرفـت
و شمال ) شرح از معروفینيست ــ " کشور امروزی ايران"ايران درينجا به معنای (سطح مرتفع ايران 

  .هم ميخواندرا اما بيت های هندی و اردو و پشتو . هندوستان نيز شمرده ميشد
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Emir Abdur Rahman Khan, gerne von Afghanen als „Bismark von Afghanistan“ 
genannt, machte ihn zum Sänger des Hofes. Diese Förderung soll aus einer Rubab und 
200 Afghanis, die damals Rupien hieß, bestanden haben. 

  
"  خوانندۀ دربار"و  را ، ا استمسمی گرديده" بيسمارک افغانستان"امير عبدالرحمان خان که نزد افغانان به 

  .ناميده ميشد ــ  برايش بخشيد" روپيه"برسم تقدير يک عدد رباب و دوصد افغانی ــ که در آن زمان ساخت و 
   

Während Amir Habibullah Khans Regentschaft war Qasim Jo in Kabul. Hier wurden 
ihm ein Harmonium ein Akkordeon, eine Mandoline und eine Violine überreicht. So 
eröffnete er bald eine Musikschule und bekam auf Grund seines Könnens von Emir 
Habibullah Khan den Titel "Ustad" (Meister) verliehen. 

 
در همينجا برايش يک يک هرمونيه، اکورديون . در کابل ميبود" قاسم جو"در دورۀ سلطنت امير حبيب اهللا خان، 

ی باز کرد و امير حبيب از همين جاست که قاسم جو  بزودی يک مکتب موسيق. ، ماندولين و وايلون بخشيده شد
  .را برايش اعطاء نمود" استاد"اهللا خان به خاطر لياقت و توانائی های وی، لقب 

  
Der Höhepunkt der Karriere von Ustad Qasem Jo erreichte während der Zeit von 
Amanullah Khan. Der Reformkönig setzte die Förderung der Musik von Qasim Jo nach 
der Ermordung seines Vaters fort. Qasem Jo wurde allenthalben berühmt. Seine 
Popularität stieg, da ab dieser Zeit Kabul einen Rundfunk erhielt. Amanullah Khan soll 
von seiner Stimme und Liedern derart begeistert gewesen sein, dass er selbst auf seinen 
Staatsbesuchen in Asien und Europa einige seiner damals Grammophon tauglichen 
Nipper (sitzender Hund) Schallplatten spielen ließ, die in den Kabuler Restauranten und 
Teehäusern bis in den 1970er Jahren in Gebrauch waren. 

 
 طلب پس از کشته شاه اصالح. استاد قاسم جو در دورۀ امان اهللا خان به معراج شهرت و محبويت خود رسيد

محبوبيت . شهرت قاسم جو در همه جا پيچيد. شدن پدرش، حمايت خود را از هنر موسيقی قاسم جو ادامه داد
گويند امان اهللا خان آنقدر .  گرديده بودئیاستاد ازين سبب نيز باال گرفت که کابل صاحب يک فرستندۀ راديو

 در سفرهای رسمی خود در آسيا و اروپا  نيز ريکاردهای مجذوب آواز و آهنگهای استاد قاسم شده بود، که حتی
 هنوز در کافی 1970اين ريکاردها تا دهۀ . گراموفون استاد را با خود داشت و پيوسته از شنيدن آنها لذت ميبرد

  .ها و رستوران های کابل مورد استفاده قرار ميگرفتند
  

Ustad Qasim wird als "Vater der afghanischen Musik" bezeichnet. Er war auch Leiter 
von Kharabat. Qasem Jo und seine Schüler leisteten einen großen Beitrag zu Musik und 
zum Bau von Musikinstrumenten in Afghanistan. 

  
قاسم جو و . او سردسته و پير خرابات نيز بود.  استشناخته شده" قی افغانستانپدر موسي"استاد قاسم بحيث 

  .شاگردانش سهم بزرگی در موسيقی و ساختن آالت موسيقی افغانستان داشته اند
 

Die berühmten Schüler der ersten und zweiten Generation von Qasem Jo sind: 
• Ustad Natu (Sänger)  
• Ustad Saber  
• Ustad Rahim Baksh (Sänger)  
• Ustad Nabigul  
• Ustad Mohammad Omar Rubabspieler  
• Ustad Nazar (Dilrubaspieler  
und wie Ustad Yaqob Qasimi, Esa Qasimi, Yusuf Qasimi, Asef Qasimi, Musa Qasimi, 
Ustad Breshna . 

  
  : عبارت بودند از "قاسم جو"مشهورترين شاگردان نسل  اول و دومِ  

، استاد نظر دلربا نواز و ی استاد نتو ، استاد صابر ، استاد رحيم بخش ، استاد نبی گل ، استاد محمد عمر رباب
ان استاد يعقوب قاسمی ، استاد عـيسی قاسمی ، استاد يوسف قاسمی ، استاد آصف قاسمی ، استاد موسی همچن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6

يشان همه م، چون اه ا، خود عالوه کرد مرحومرا برای اوالدۀ استاد قاسم" استاد"ۀ مکل(. قاسمی و استاد برشنا
  )ختم ترجمه ()رداين کلمه در اصل متن المانی وجود ندا.  مقام رفيع نائل گرديدندبدين

  
 استاد قاسم افغان و هنرش را خيلی به ديدۀ قدر که اعليحضرت غازی امان اهللا خانبسيار معروف است 

ورتال طی مصاحبه ای با پ، ختر اعليحضرت غازی امان اهللا خان، د"هنديه"شاهدخت قسمی که . مينگريست
ی از فاميل خواست تا آهـنگ های استاد قاسم انندگامان اهللا خان در آخرين دقايق ز، فرمود" افغان جرمن آنالين"

به فکر اينکه در  شاه غازی از طريق آواز و خواندن های ملکوتی استاد قاسم افغان، بدين ترتيب . را بگذارند
  .رهسپار عالم ملکوت گرديد، يکسره "وطن محبوب و معبودش"از وطن است، 

،  "استاد شيدا"، پسر مرحوم  وطن، جناب احمد شاه شيدائیا که از زبان طبله نواز شهيردرينجا قصۀ جالبی ر
ــ  است و ازينرو ذکر نام و مشخصاتش را درينجا الزم نمی بينم در کتابی ــ اين کتاب تاهنوز پخش نگرديده 

، که از بطن مادر قندهاری و در جناب احمد شاه شيدائی، فرزند مرحوم استاد شيدا. خوانده ام، عينًا نقل ميکنم
، در را بر وی گذاشته اند" احمد شاه "قندهار به دنيا آمده و از همين خاطر تبرکًا و تيمنًا نام" ذر احمد شاهیگ"

  :چنين ميگويد " طبله در افغانستان پيش است يا در پاکستان؟"جواب سؤالی که 
سبک ها . ن جدا استا، از پاکستان جدا است و از افغانستکرانۀ هند جدا است.  خود را داردهر کدامش کرانۀ« 

هندی . ، مقام خودش را داشتاستاد هاشم استاد استادها بود. د، هيچکس فارمول خوده افشاء نميکنهم فرق ميکند
به هر . برادرانش آصف جان و عارف جان شاگرد خود استاد هاشم هستند. ها و پاکستانی ها به او احترام داشتند

يک وقت . برايتان قصه ميکنم که بفهمين موسيقی چقدر سنجيده استيک چيز را . جائی که بروند کامياب هستند
رفته بود در يک کوچه که موسيقی دانها . ، در آن وقت هند و پاکستان يکی بودنداستاد قاسم افغان رفته بود الهور

. "اينجا سه صد و شصت تال نواخته ميشود"در پشت يک دروازه يک لوحه را خواندند که . زندگی ميکردند
، ما از ، استاد برايش گفت کسی بيرون شد.ستاد با همراهان خود توقف نموده و دروازه را تق تق کردندا
خدمتگار رفته از استاد و . اگر استاد قبول کند همرايش مالقات می کنيم. ، پشت ساز ميگرديمغانستان آمده ايماف

، تاد گفته بود، من يک چيز ميخوانماس. صاحب خانه اجازه گرفته باز اينها داخل شده و همراهش معرفی شدند
استاد الهوری هر قدر کوشش کرده بود نتوانسته . شما همراه من بنوازيد و شروع کردند به خواندن يک راگ

  :  گرفته نواخته و برايشان گفته بود، حاال نوشته کنيدباز استاد قاسم خودش . بود همراه استاد قاسم پيش برود
   »".لسه صد و شصت و هفت تا"
   

 ميخواهم بگويم که خوانندۀ ارجمند به گفتار سچۀ دری کابلی جناب احمدشاه شيدائی توجه معترضهبه شکل 
ديده نميشود و از طرفی کلمات عربی هم در آن بسيار " فارسی ايران"فرمايد، که در آن کوچکترين اثری از 

  !!!!!!!!!معدود است
  

   :ادیبشرح زندگانی اختری بائی فيض آ
واقع در " فيض آباد" در شهرک 1914 اکتوبر 7، بتاريخ "بيگم اختر"، مشهور به "فيض آبادی"ری بائی تاخ

گرچه خانواده اش به موسيقی تمکينی . زاده شد ايالت شمالی هـند ــ اوترا پرديش ــ در فاميلی از طبقات باال
بزرگ ــ  و بعدًا تحت ) سارنگی(نوازاستاد امداد خان ــ موسيقی نداشت، اما به کمک کاکای خود زير تربيۀ 

ختلف به سپس با همراهی مادر خود رهسپار کلکته گشته و  از استادان م. تربيۀ عطاء محمد خان قرار گرفـت
  .،  فيض موسيقی ديدشمول استاد  جهانده صاحب

  
  
  
  
  

                     
        

  
  

  
  
  
  
  

    
  )بيگم اختر(عکس مرحوم اختری بائی فيض ابادی                                                    

  ")يو توب"مأخوذ از (                                                               
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پانزده سالگی صورت گرفـت و بعد از آن قدم به قدم مسير شهرت و آوازه را پيمود و اولين هنرنمائی وی در 
  .ن ثبت نمود، که ضمن آن غزلهای فراوانی را به هنرپسندان عرضه کردريکاردهای بسيار گراموفو

پس از آن بخاطر قيد گيريهای شوهرش  حدودًا . شهره گرديد"  بيگم اختر" عروسی کرد و به نام 1945در سال 
رده  دوباره به موسيقی روی آو1949در سال . ، که بر اثر آن بيمار گرديدج سال جبرًا از موسيقی دوری گزيدپن

  .و غزلهای فراوانی را ثبت کرد
ۀ ملک"سبک خاصی را در غزل خوانی ايجاد نمود و به نام . بيگم اختر در فـلم و تياتر هم رولهائی را بازی کرد

، پارچه های سبک موسيقی کالسيک هم فراوان  خواند و بصورت منظم  در پهلوی غزل. شهرت يافـت" غزل
 از بيگم اختر حدودًا چهار صد آهـنگ  به يادگار مانده.  هنر خود را نواختمشتاقان" آل انديا ريديو"از طريق 

  .است
وضع جسمی وی . در آخرين کانسرت خود در احمد آباد احساس کرد که به خوبی هميشگی نميتواند بخواند

گی وداع  با زند1974 اکتوبر 30بزودی مزاجش منقلب شده، به شفاخانه منتقل گرديد و بتاريخ . ناتوان مينمود
  )ــ  ترجمه از انگليسی" يوتوب"شرح از . (نموده و هواخواهان ساز و آواز خود را به ماتم نشاند

  

   :از روی آهـنگ ها  مقايسه دو استاد
در آوانی که استاد قاسم افغان در معراج و  ذروۀ شهرت و محبوبيت خود می خراميد، اختری بائی هـنوز در 

چون استاد افغان از تلفيق موسيقی . فت  و به آوازخوانی نياغازيده بوددبستان هنر درس موسيقی می گر
، و چون ر موسيقی ايجاد و ابداع کرده بودکالسيک هند و موسيقی فولکلوريک افغانستان مکتب خاصی را د

 وآهنگ های استاد همه در هندوستان در قالب ريکاردهای گراموفون درآمده و به عالقه مندان هنر هم در آنجا 
هم در افغانستان عرضه ميگرديدند، قويًا حدس ميزنم که اختری بائی از همين آهنگها و بلکه از همين مکتب 

به عـين سبکی خوانده شده اند، که از " بيگم اختر"چون آهـنگهای اولينِ  . عاليشان قاسم افغان متأثر گرديده باشد
  !!!!!ماست عاليشان با استاد " فضل تقدم"ميدانيم که حنجرۀ استاد معظم افغان به يادگار مانده اند ؛ و همه 

ما فقط چند آهـنگ معدود را در يوتوب ميتوان يافت، در حالی که از نامدار با تأسف بايد بگويم که از استاد 
اگر آهـنگ های بيشتر استاد افغان در دسترس عام ميبود، و . اختری بائی همه چهارصد آهـنگش را ميتوان شنيد

نها در اين نوشته بهره می جستم، بی گمان که اين مقاله، مضمون بهتری بخود ميگرفت و از جهات من از آ
  .ميگرديدو مقرون تر به صواب، مختلف صائب تر 

گذارم ، با اين   کاپی کرده و در دسترس خوانندگان ارجمند می"يوتوب"من لينک يک آهـنگ اختری بائی را از 
البته مخاطب . حافظۀ خود با آهـنگهای استاد قاسم افغان مقايسه کنند کارخانۀ ورا در دستگاه  چشمداشت که آن

من در اينجا و در اين مقاله بيشتر هموطنانی اند که از شست سال بيشتر عمر کرده  و اين آهنگها را بارها از 
، به يقين که  استگرديدهنسل جديد ما که متأسفانه ارتباطش با گذشته ها منقطع . آن زمان شنيده اند" راديو کابل"

فرهنگ بر اثر ِ  "گرهزن"و " پيوند زن"، " انتقال دهنده"لهای نس .از اين مقاله و اين گفتار طرفی نخواهـد بست
 از همينجاست که نسل.  شدند و يا متواری و دور از وطن زيستندشهيد يا مردند ، يا ،سالو چند ليل و نهار سی 

و رونما گرديد " انقطاع فرهنگی"بدين ترتيب يک  گذشتۀ خود را از دست دادند، های جديد از بسا جهات پيوند با
   .ديده اندَمهيب و ُمدهش شايد بزرگترين صدمه ای باشد که مردم ما در ظرف اين مدت " انقطاع فرهنگی"

. يدمهمه چيز را دگرگون دکابل گشتم، حضرت ز طی سی سال تخت شرفياب ديدار  ا بعد 2002در اکتوبر وقتی 
آن خاک پاک يافتم و اين را با د هموطنانم با يکديگر و با جامعه و ربزرگترين دگرگونی را مگر در طرز برخو

  .دانست" فرهنگی "ُمخـَرِّب" انقطاع"بايد ناشی از همان 
   

ر اين مقال مورد ــ ، که د" بيگم اختر"اينک لينک همان آهـنگ مرحوم اختری بائی فيض آبادی ــ مشهور به 
  :استگرديده هم همو  انگيزۀ نوشتن اين مقاله نظرم بوده و

  
1=NR&4ZVkGagbNZh=v?watch/com.youtube.www://http  

  
  :ر ـــــــتذک

ندارم و اصطالحات اين موسيقی هيچ دسترس  ارجمند ، که چون به فن ميخواهم مکررًا با کمال تأسف بگويم
کند، چنان بر زبان آرم، که اين فن هـنر را نميدانم، نميتوانم تمام کيف و کانی را که همين اکنون در ذهـن سير مي

  .، همی طلبدظريف و اين هنر شريف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيح
  :م چنين نوشتپنجم اين سلسله،در بخش " استاد و استاذ" ــ در مورد 1
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" اساتذه"و " استاتيذ"را درست کرده و آنرا بشکل " استاذ"را معرب ساخته و " استاد" ــ اعراب کلمۀ دری «
 اينکه عربها در قسمت زبان خود و با کلمات بيگانه چه ميکنند، مربوط به خود آنهاست، برای ما .جمع می بندند

ازينرو . بکار بنديم" عربی"را به قاعدۀ " غيرعربی"يا " دری" مگر الزم نيست که يک کلمۀ "دری زبانان"
" فيروزج"را " فيروزه"ت، که به همان اندازه ناجائز اس) به دال" (استاد"در عوض ) به ذال" (استاذ"استعمال 

معرب ("جوهر"را " گوهر" بگوئيم و يا ")تازه"معرب ("طازج"را " تازه"بگوئيم و ") فيروزه"معرب (
را بشکل " درويش و کــُرد و تــُرک و رند و افغان"و يا کلماتی از قبيل .  بگوئيم"گوهر"و در معنای ") گوهر"

  .جمع بندی نمائيم "  افاغنه  و  ُرنود  و  اتراک  و راد اک و دراويش "عربی جمع بسته و در هيئت 
" ممتاز"تلفظی با ) قافيه بندی"(تقفيۀ"کار بسته ام، فقط بخاطر ب" استاد"را بجای " استاذ"اگر درين نوشته کلمۀ 
  »  !!!!بوده است و ديگر هيچ

" استاذ"را بشکل عربی " استاد" دری کلمۀ،  و چند جای معدود متن در عنوان"در تلفظندی بيه قاف"دقيقًا به دليل 
 !!!!!!!مه اگنجانيد

 
  

 
 

  


