
 

 افشین جابري

یانوپھا و باالدھا از برای  قطعات سونات  

 

ساز ایراني در مملكت بحرین گیانست و آھنپ ١٩٧٣افشین جابري متولد سال 
انو یپرورش یافت .  از ھمان زمان كودكي عالقھ او بھ نواختن پر طَ متولد و در قَ 

سال ا درت ،نمایان بود اما تحصیالتي در این رشتھ دریافت ننمود آھنگسازیو 
-كھ تحصیالت عالیھ خود را در رشتھ موسیقي نخست در دبرتسن  ١٩٩١

ه ژیانو بویپیشرفت سریع او در رشتھ پس در قزاقستان آغاز نمود. پمجارستان و س
سري  یك ردازد وپسازي گردید تا بھ آھنگآثار موسیقیدانان  قرن نوزدھم  سبب 

 خلق ١٩٩١لین باالد را در سال اونماید كھ تالیف یانو پقطعات موسیقی از برای 
 نمود.

یقي وي كھ رفتھ و قطعات موسگھاي افشین تحت تاثیر دیانت بھائي قرار  موسیقي
آن است. رگدر این دیسك ارائھ شده  نمایان  

ند كھ جوانترین ادیان جھانست و مؤسس آن حضرت بھاءهللا میباش دیانت بھائي 
. از یافت پیدایشافشین  دیرینن قرن نوزده میالدي در ایران درسرزمی نیمۀدر

ران الھي یامبپو اینكھ  ،این آئین آنكھ اساس ادیان الھي یكي است عمدهجملھ تعالیم 
ب ھدایت بشراز جان راھنمائی و در طول تاریخ بشریت برايپیوستھ و ھمواره 

ن بشر بیواتحاد و اتفاق  و یگانگی اھمیت وحدتھمچنین  ومیشوند خداوند ارسال 
.  یش و رفاه عالم انسانيآسا براي  

ا بلحن شرقي در آن كھ  یستداستانوي اغلب بصورت  ارھای موسیقیساخت 
است. شدهتوأم مانتیك موسیقي غربي وو فورمھاي ر ھارموني  

ن شتھ  و ایگ یانوپسوناتاى سولو براي  ۴باالد و  ٩لیف أتا بامروز وي موفق بھ ت
است . نمودهه آمادیانو و اوركستر پ ىرا برا باالد ٩ نھ   

 



سوناتای شماره ١ " سالك " با الھام از زندگي توماس بریكول (١٨٧٢- 
ل قباإمر حضرت بھاءهللا أخرین سال حیات خویش بآكھ در است . )١٩٠٢

 روحانیت محضھ وتعلق قلبي ،ردیدگلیسي نژاد گنمود و اول مؤمن ان
ل ض سبھ تعالیم حضرت بھاءهللا وي را كھ در اثر ابتال بھ مر ششدید

ان درخشان این دیانت در گدر زمره ستار ام نمود گزود ھن گار مرچد
.ورد آ  

  .سوناتا عبارت ازسھ مرحلھ ازسفر روحاني بریكویل است قسمتسھ 

) و  مرحلھ قدم در راه طلب كھ ( افشین بھ این قطعھ  "مسافر " نیز اشاره میكند
رت تش بواسطھ حضس از وفاپمرحلھ یافتن دیانت بھائي و مرحلھ تجلیل او 

ون ستاره اي درخشنده و تابان .چعبدالبھاء و استقبالش در آسمان   

د، و ان میباشپول این قطعھ، یاد آور موسیقي شوا قسمتدر  بویژه روش نواختن
.آن است ایھ نغمھو دوم  قسمترامش آشوب قبل از آر پنمایانگر موسیقي   

کھ   نواختني .یكویل استرب یبھاء  براحضرت عبدال ادعیھتحقق  در پایان ، 
، مانند ھیجان  پر ھارمونی امیشود، و سپس ب آغازداراي عطر شرقي است 

  م میشود.توأ ،سکریابین

زیبائي از بریكویل كھ  ایان میرسد  افشین تصویرپنان كھ این سوناتا بھ چھم
  .ارائھ میدھدون ستاره اي در آسمان میدرخشد چھم

  

سوناتاي دوم : "در مسیر صلح  "  راجع بھ فجایع جنگ است مخصوصا جنگي 
ید.آكھ در اثر تعصب و انقسام مذھبي بوجود می  

کھ صداھای  ھا  لحنباوج خود میرسد،  جنگ و نبرداول ھمانگونھ  كھ  قسمتدر 
 ، و با ھارمونیمي یابد غلبھ نموده، شدت بر آن وبسیار ریتمیک  (بم) باس

  . یونددمی پ کاستھ (بھ مقدارنیم گام) دیسونانس 

میشود و از وحشت و  آغازم است أدوم كھ با احساس غم تو قسمت ،بدون وقفھ
ردد و باالخره با گنور امید  میتابد و فرصت صلح و دوستي ظاھر می گجن ستیز

حکایت از صلح و سوم را كھ  قسمت  ،دست چپ شروع میشود ا کھ ب نواختنی



 ھولناك ھای دردناک و یگیرشاید، ولی البتھ نھ بدون درگمي بتدریج را صفاست 
  .گجن

 از ییک. منى  )١٩٨٣- ١٩۶۵( محمود نژادنى متقدیم شده بھ روح  اسونات این
بھ دار   یش در شیرازخوقیده مذھبی در راه عي گسال در ھفده کھ ي است ئداشھ

  .آویختھ شد

 بنام  ی سومادر سونات و مجزا  از ھم پاشیده بیگانھ و دنیائیاز تصوری  ، ھمچنان
در  میباشند كھي فرھنگنمونھ  ھای ، دراین اثر ھنری بدو ادامھ دارد ھا دویب

 با لحن بدویآغاز آن   . قرار گرفتھ اندو مھجوریت  انزواخطر  دنیای امروزه در
لحن غم انگیز قسمت  براىراه را ویری از زندگی در صحرا است كھ ھا و تص

 از سایر ئیجداو تنھائی از  غمی کھ  ناشی مینماید، احساسباز  قسمتاین  میانی
پیوستھ و ھا  با موسیقی بدوی و رومانتیک  ھارمونیبا ، لحنی کھ  استنوع بشر

   .شده توأم

کھ لحن  با  سرود وحدت و یگانگی نوع بشرسوم و پایان این سوناتا ،  قسمت
اصولی از فنون نواختن  اش هشیو ، لحنی کھ  ،آغاز میشود عمدۀ روندو میباشد

      .است در بر گرفتھرا  بلوزوسیقی تا م لیست

 

   حضرت باب

فشین اولین این ا،  تکمیل شد ٢٠٠٠-١٩٩١کھ بین سالھای مرتبط بھم سھ باالد  
این تألیف نمود. کرد لیست تحصیل می سمانی کھ در آکادیمی فرانز قطعات را در

  نوایا غربی در قرن نوزدھم ب اثرات موسیقی کالسیک ي ازترکیبانھ نیز گات سھ قطع
کھ   ئیدیانت بھا  رویدادھای  تاریخی وصفاز برای  ستا روشی و، است  شرقی

  ردید. گقرن نوزدھم آغاز  ۀنیم در

از دیانت  ویژه اي ھاي تاریخي  ا و شخصیتھ ھر سھ باالدھاي افشین واقعھ
 ۀوصف آن لیلاست كھ در مبشر ، باالد بنامبھائي را توصیف میكند. اولین 

جناب  أول من آمن بھ حضرتشھ ب باب واعالن امر امر حضرتتاریخي اظھار 
،  ، سید علي محمد ان، نام حضرتشمیباشد ١٨٤٤ مي  ٢٣مالحسین بشروئي در 

  .پیامبر اسالم بودند (ص)حضرت محمد ۀو از سالل



بطور مستقل ویکی پس از دیگری نفر  ١٨اظھار داشتند كھ  مالحسین ھ ایشان ب
) حروف حی ھ (ب مؤمنین اولیھ ران آ و ورد . آبھ حضرتشان  ایمان خواھند 

  .ب فرمودندلقّ مُ 

، و  فرمودندخاصی  بمأموریتموکول را ھر یک از حروف حی  حضرت باب
فرزند وزیر عالی رتبۀ نجا آدر  كھ  دجناب مالحسین را بطھران اعزام نمودن

ملقب شدند  حضرت بھاءهللاھ ب ھاموسوم بھ میرزا حسین علی كھ  بعد دربار شاه 
 ،جھت ایشان فرستادندبستھ ای از نوشتجات حضرت باب را   و، را یافتند 

حقانیت حضرت باب اعتراف آن نوشتجات بھ  ۀمجرد مالحظب حضرت بھاءهللا
موعودی  ھمان شانحضرتھ ک داشتندسالھا بعد حضرت بھاءهللا اظھار . ندنمود

 ارت دادند .ھستند کھ حضرت باب بظھورش بش

 

وصف فداکاریھا و استقامت قھرمانانۀ در ،  ( قھرمان) ا یاإرویکدومین باالد، 
، ھر چند تعداد نفوس بیشماری بأمر حضرت باب است دیانت بھائی  ۀمؤمنین اولی
شان ه مؤمنین را دستگیر و زندانی و بخاطر عقیدتن ازھزاران اما ،  اقبال نمودند

بویژه . این باالد ساختند ینیز دستگیر و زندان . حضرت باب رادندانبقتل رس
قدوس را توصیف  یکی دیگر از مؤمنین برجستھ بنام شھادت جناب مالحسین و

در واقعۀ قلعۀ شیخ طبرسی بشھادت رسیدند. این باالد  ١٨۴٩میکند کھ در سال 
ا وقایع ھیجان انگیز بھای متناوب  لحن، کھ  طوالنی ترین ھر سھ باالدھاست

تصویر  را در حین جان باختنو استقامت و سکون شھداء  ، نبردی اھ صحنھ
  . مینماید

  

 ٩در ، وصف شھادت حضرت باب  بشھادتسوم الد موبا، و درآخرین  در انتھا
 شت، وچند سالی از زندانی حضرتشان میگذ .در تبریز است  ١٨۵٠جوالی 

شروع  ندند .ماثابت واستوار علیرغم توھین و تعذیب  ھمچنان بر دعوي خویش 
آنست کھ امر حضرت باب با وجود مصائب و آالم ومحن  این قطعھ نمایانگر 

با منشی خود مشغول  ایشان ،. در روز شھادت ش افروختھ تر گردید ھ اشعل
ولی فراشباشی بانتھا رسانند  و راگفتگتا مذاكره بودند  ، ھر چند اصرار نمودند 

ھدف گلولھ  (أنیس) بنام با یک مؤمن جوانبود  مقررکھ بردند ی میدانھ را ب ایشان



فشین با ا،  دھند. قریب ده ھزار نفر برای تماشای این صحنھ حاضر بودندقرار 
جمع ده ھزار نفری و فرا رسیدن لحظھ رام لحظھ سکوت آن آسھ صدای بسیار 

پنجاه گلولھ کھ شلیک شده بود و صد تشھادت را توصیف میکند، چون دود ھف
،  دیستاده وحضرت باب را غائب دیدنبدون ھیچ آسیبی ارا س ، أنی متالشی شد

مشغول صحبت با منشی خود در ھمان حجره  ایشانرا مانند قبل س ازجستجوپ
ي ھر دودر این بار بمیدان باز گشتند و شان تمام شد یھانکھ صحبتآبعد از  یافتند . 

در تمام   دشدی يطوفانبال فاصلھ  ،  ، حضرتشان و أنیس بشھادت رسیدند آنھا
   گرفت.  شھر وزیدن

نشانۀ بزرگداشت شھادت این كھ ،  یه اجناز با لحن راه پیمائی این باالد
  .ایان مي یابد پاست پیامبرعظیم 

واقع ، بر کوه کرمل  برحسب دستور حضرت بھاءهللا ، مقام حضرت باببنای  
   .شده است 

  فشین جابریا، برداشت از یاداشتھائی از  کاتی ھاملتون

  ترجمھ : مرضیھ جابری

  

  افشین جابری

ر اقامت طَ خانوادۀ ایرانی کھ در کشور قَ یك در  ١٩٧٣ سال افشین جابری در
زمان كودكي میسر  درتحصیالت در این رشتھ توفیق . ھرچند شد  متولد داشتند
، تا ردازد پ این موھبت ھنري پرورش  توانست با  تالش فردی  بھ  اما،  نگردید
در مجارستان در آکادیمی  ١٩٩١سال  در را یالت موسیقی خودتحصرسما آنکھ 

.  شتگدر رشتۀ تدریس پیانو  سب لیسانسفرانس لیست آغاز نمود ، و موفق بک
، و بعد از ردید گ یشتادان خویع و مستمر او منجر بجلب توجھ اسپیشرفت سر

کھ برای آمادگی ورود بھ دانشگاه وقت نصف دانشجوی بخش  ازدوسال و نیم 
در نواختن ش عالوه بر پیشرفتد . و تمام وقت قبول شدانشجوی بھ گذرانده بود 

ردید ، بویژه گبیشتر جلب توجھ ساخت موجب  این سازرا كھ برای پیانو، قطعاتی 
  .بود در سن ھجده سالگی ساختھاولین باالدي كھ 



 ، دھاو در باالاز عقیدۀ وی ریشھ و بھره گرفتھ ، بنحوی نمایان  آثار موسیقي او 
  نعکس شده است . م مؤسسین و پیروانش  گی قھرمانانھ و فداکاریھایدزن

در را غربي كھ نواھاي موسیقي شرقي و توانستھ استافشین زمینھ  ایناساس بر 
      .  بیامیزدباھم  خود قطعات

 بھ نیل ، وموفق  را در شھر آلماتی در قزاقستان ادامھ داد شتحصیالتافشین 
  ردید. گو دکترای خود در زمینۀ علوم تربیتی در نواختن پیانو  فوق لیسانسدرجۀ 

دانشگاه را بھ خود تذه اترام اسای خود توجھ و احدر آنجا نیز توانست با موسیقی ھ
دیگر ون چھمرا قطعات موسیقي خویش خواستھ شد تا از وي  جلب نماید واستثنائا

 ارغ التحصیلی کنسرت فو  يامتحان کنسرتدر ھنگسازان جھاني و معروف آ
  اجرا کند.

ھای بیشماری در مجارستان و قزاقستان ، و بعدھا  کنسرتدر زمان تحصیالت 
  اجرا نمود .  رطَ سلوفاکیا و روسیھ و بحرین و قَ  در

تسلط كامل بھ زبان فارسی و ، وی  افشین بھ زبانھای متعددی صحبت میکند
  .داردای انگلیسی و مجارستانی و روسی زبانھ عربی و ھمچنین 

ولی ھم زمان بھ آھنگ پرداخت خانواده بھ تجارت  رطَ قَ ھ پس از  باز گشت ب
  ادامھ میدھد. کنسرت واجرای سازی و تدریس
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