اﻓﺷﯾن ﺟﺎﺑري
ﻗطﻌﺎت ﺳوﻧﺎت ھﺎ و ﺑﺎﻻدھﺎ از ﺑرای ﭘﯾﺎﻧو
اﻓﺷﯾن ﺟﺎﺑري ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل  ١٩٧٣ﭘﯾﺎﻧﺳت و آھﻧﮕﺳﺎز اﯾراﻧﻲ در ﻣﻣﻠﻛت ﺑﺣرﯾن
ﻣﺗوﻟد و در ﻗَ َ
طر ﭘرورش ﯾﺎﻓت  .از ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻛودﻛﻲ ﻋﻼﻗﮫ او ﺑﮫ ﻧواﺧﺗن ﭘﯾﺎﻧو
و آھﻧﮕﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود اﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﻲ در اﯾن رﺷﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣود ،ﺗﺎ درﺳﺎل
 ١٩٩١ﻛﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﺧود را در رﺷﺗﮫ ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻧﺧﺳت در دﺑرﺗﺳن -
ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن و ﺳﭘس در ﻗزاﻗﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻧﻣود .ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ او در رﺷﺗﮫ ﭘﯾﺎﻧو ﺑوﯾژه
آﺛﺎر ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن ﻗرن ﻧوزدھم ﺳﺑب ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آھﻧﮕﺳﺎزي ﭘردازد و ﯾك ﺳري
ﻗطﻌﺎت ﻣوﺳﯾﻘﯽ از ﺑرای ﭘﯾﺎﻧو ﺗﺎﻟﯾف ﻧﻣﺎﯾد ﻛﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎﻻد را در ﺳﺎل  ١٩٩١ﺧﻠﻖ
ﻧﻣود.
ﻣوﺳﯾﻘﻲ ھﺎي اﻓﺷﯾن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻗطﻌﺎت ﻣوﺳﯾﻘﻲ وي ﻛﮫ
در اﯾن دﯾﺳك اراﺋﮫ ﺷده ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت.
دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﻲ ﺟواﻧﺗرﯾن ادﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﺳت و ﻣؤﺳس آن ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ
درﻧﯾﻣﮥ ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدي در اﯾران درﺳرزﻣﯾن دﯾرﯾن اﻓﺷﯾن ﭘﯾداﯾش ﯾﺎﻓت .از
ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﻣده اﯾن آﺋﯾن آﻧﻛﮫ اﺳﺎس ادﯾﺎن اﻟﮭﻲ ﯾﻛﻲ اﺳت ،و اﯾﻧﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﻲ
ھﻣواره و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت ﺑراي راھﻧﻣﺎﺋﯽ و ھداﯾت ﺑﺷراز ﺟﺎﻧب
ﺧداوﻧد ارﺳﺎل ﻣﯾﺷوﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اھﻣﯾت وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ واﺗﺣﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺑﺷر
ﺑراي آﺳﺎﯾش و رﻓﺎه ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﻲ .
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ وي اﻏﻠب ﺑﺻورت داﺳﺗﺎﻧﯾﺳت ﻛﮫ در آن ﻟﺣن ﺷرﻗﻲ ﺑﺎ
ھﺎرﻣوﻧﻲ و ﻓورﻣﮭﺎي روﻣﺎﻧﺗﯾك ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻏرﺑﻲ ﺗوأم ﺷده اﺳت.
ﺗﺎ ﺑﺎﻣروز وي ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺄﻟﯾف  ٩ﺑﺎﻻد و  ۴ﺳوﻧﺎﺗﺎى ﺳوﻟو ﺑراي ﭘﯾﺎﻧو ﮔﺷﺗﮫ و اﯾن
ﻧﮫ  ٩ﺑﺎﻻد را ﺑراى ﭘﯾﺎﻧو و اورﻛﺳﺗر آﻣﺎده ﻧﻣوده اﺳت .

ﺳﻮﻧﺎﺗﺎی ﺷﻤﺎره  " ١ﺳﺎﻟﻚ " ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺮﯾﻜﻮل )-١٨٧٢
 ( ١٩٠٢اﺳﺖ  .ﻛﮫ در آ ﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑ ﺄ ﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ إ ﻗﺒﺎ ل
ﻧﻤﻮد و اول ﻣﺆﻣﻦ اﻧ ﮕ ﻠﯿﺴﻲ ﻧﮋاد ﮔ ﺮدﯾﺪ  ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﻀﮫ وﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻲ
ﺷﺪﯾﺪ ش ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ وي را ﻛﮫ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﺮ ض ﺳ ﻞ
د ﭼ ﺎر ﻣﺮ گ زود ھﻨ ﮕ ﺎم ﻧﻤﻮد در زﻣﺮه ﺳﺘﺎر ﮔ ﺎن درﺧﺸﺎن اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ در
آ ورد .
ﺳﮫ ﻗﺳﻣت ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻋﺑﺎرت ازﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ازﺳﻔر روﺣﺎﻧﻲ ﺑرﯾﻛوﯾل اﺳت.
ﻣرﺣﻠﮫ ﻗدم در راه طﻠب ﻛﮫ ) اﻓﺷﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻗطﻌﮫ "ﻣﺳﺎﻓر " ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﯾﻛﻧد ( و
ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﺎﻓﺗن دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﻲ و ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺟﻠﯾل او ﭘس از وﻓﺎﺗش ﺑواﺳطﮫ ﺣﺿرت
ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء و اﺳﺗﻘﺑﺎﻟش در آﺳﻣﺎن ﭼون ﺳﺗﺎره اي درﺧﺷﻧده و ﺗﺎﺑﺎن .
روش ﻧواﺧﺗن ﺑوﯾژه در ﻗﺳﻣت اول اﯾن ﻗطﻌﮫ ،ﯾﺎد آور ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺷوﭘﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﭘر آﺷوب ﻗﺑل از آراﻣش ﻗﺳﻣت دوم و ﻧﻐﻣﮫ ھﺎی آن اﺳت.
در ﭘﺎﯾﺎن  ،ﺗﺣﻘﻖ ادﻋﯾﮫ ﺣﺿرت ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑرای ﺑرﯾﻛوﯾل اﺳت .ﻧواﺧﺗﻧﻲ ﮐﮫ
داراي ﻋطر ﺷرﻗﻲ اﺳت آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ،و ﺳﭘس ﺑﺎ ھﺎرﻣوﻧﯽ ﭘر ھﯾﺟﺎن  ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﮑرﯾﺎﺑﯾن ،ﺗوأم ﻣﯾﺷود.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ اﯾن ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد اﻓﺷﯾن ﺗﺻوﯾر زﯾﺑﺎﺋﻲ از ﺑرﯾﻛوﯾل ﻛﮫ
ھﻣﭼون ﺳﺗﺎره اي در آﺳﻣﺎن ﻣﯾدرﺧﺷد اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.
ﺳوﻧﺎﺗﺎي دوم " :در ﻣﺳﯾر ﺻﻠﺢ " راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺟﻧﮓ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺟﻧﮕﻲ
ﻛﮫ در اﺛر ﺗﻌﺻب و اﻧﻘﺳﺎم ﻣذھﺑﻲ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد.
در ﻗﺳﻣت اول ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﺟﻧﮓ و ﻧﺑرد ﺑﺎوج ﺧود ﻣﯾرﺳد ،ﻟﺣن ھﺎ ﮐﮫ ﺻداھﺎی
ﺑﺎس )ﺑم( وﺑﺳﯾﺎر رﯾﺗﻣﯾﮏ ﺑر آن ﻏﻠﺑﮫ ﻧﻣوده ،ﺷدت ﻣﻲ ﯾﺎﺑد  ،و ﺑﺎ ھﺎرﻣوﻧﯽ
دﯾﺳوﻧﺎﻧس ﮐﺎﺳﺗﮫ )ﺑﮫ ﻣﻘدارﻧﯾم ﮔﺎم( ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .
ﺑدون وﻗﻔﮫ ،ﻗﺳﻣت دوم ﻛﮫ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻏم ﺗوأم اﺳت آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و از وﺣﺷت و
ﺳﺗﯾز ﺟﻧﮓ ﻧور اﻣﯾد ﻣﯾﺗﺎﺑد و ﻓرﺻت ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﻲ ظﺎھر ﻣﯾﮕردد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ
ﻧواﺧﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺷروع ﻣﯾﺷود  ،ﻗﺳﻣت ﺳوم را ﻛﮫ ﺣﮑﺎﯾت از ﺻﻠﺢ و

ﺻﻔﺎﺳت را ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻲ ﮔﺷﺎﯾد ،وﻟﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑدون درﮔﯾرﯾﮭﺎی دردﻧﺎک و ھوﻟﻧﺎك
ﺟﻧﮓ.
اﯾن ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﺗﻘدﯾم ﺷده ﺑﮫ روح ﻣﻧﻰ ﻣﺣﻣود ﻧژاد ) . (١٩٨٣-١٩۶۵ﻣﻧﻰ ﯾﮑﯽ از
ﺷﮭداﺋﻲ اﺳت ﮐﮫ در ھﻔده ﺳﺎﻟﮕﻲ در راه ﻋﻘﯾده ﻣذھﺑﯽ ﺧوﯾش در ﺷﯾراز ﺑﮫ دار
آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن  ،ﺗﺻوری از دﻧﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و از ھم ﭘﺎﺷﯾده و ﻣﺟزا در ﺳوﻧﺎﺗﺎی ﺳوم ﺑﻧﺎم
ﺑدوی ھﺎ اداﻣﮫ دارد  ،دراﯾن اﺛر ھﻧری ﺑدوی ھﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﻓرھﻧﮕﻲ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ در
دﻧﯾﺎی اﻣروزه در ﺧطر اﻧزوا و ﻣﮭﺟورﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  .آﻏﺎز آن ﺑﺎ ﻟﺣن ﺑدوی
ھﺎ و ﺗﺻوﯾری از زﻧدﮔﯽ در ﺻﺣرا اﺳت ﻛﮫ راه را ﺑراى ﻟﺣن ﻏم اﻧﮕﯾز ﻗﺳﻣت
ﻣﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﺎز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،اﺣﺳﺎس ﻏﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺟداﺋﯽ از ﺳﺎﯾر
ﻧوع ﺑﺷراﺳت  ،ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺎرﻣوﻧﯽ روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ و ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑدوی ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و
ﺗوأم ﺷده.
ﻗﺳﻣت ﺳوم و ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳوﻧﺎﺗﺎ  ،ﺑﺎ ﺳرود وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧوع ﺑﺷر ﮐﮫ ﻟﺣن
ﻋﻣدۀ روﻧدو ﻣﯾﺑﺎﺷد آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ، ،ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾوه اش اﺻوﻟﯽ از ﻓﻧون ﻧواﺧﺗن
ﻟﯾﺳت ﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﻠوز را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣﺿرت ﺑﺎب
ﺳﮫ ﺑﺎﻻد ﻣرﺗﺑط ﺑﮭم ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠-١٩٩١ﺗﮑﻣﯾل ﺷد  ،اﻓﺷﯾن اوﻟﯾن اﯾن
ﻗطﻌﺎت را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﮐﺎدﯾﻣﯽ ﻓراﻧس ﻟﯾﺳت ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﮑرد ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣود .اﯾن
ﻗطﻌﺎت ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺗرﮐﯾﺑﻲ از اﺛرات ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻏرﺑﯽ در ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﺎ ﻧوای
ﺷرﻗﯽ اﺳت  ،و روﺷﯽ اﺳت از ﺑرای وﺻف روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ

در ﻧﯾﻣﮥ ﻗرن ﻧوزدھم آﻏﺎز ﮔردﯾد.
ھر ﺳﮫ ﺑﺎﻻدھﺎي اﻓﺷﯾن واﻗﻌﮫ ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎي ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﯾژه اي از دﯾﺎﻧت
ﺑﮭﺎﺋﻲ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﻛﻧد .اوﻟﯾن ﺑﺎﻻد ﺑﻧﺎم  ،ﻣﺑﺷر اﺳت ﻛﮫ دروﺻف آن ﻟﯾﻠﮥ
ﺗﺎرﯾﺧﻲ اظﮭﺎر اﻣر ﺣﺿرت ﺑﺎب واﻋﻼن اﻣر ﺑﮫ أول ﻣن آﻣن ﺑﮫ ﺣﺿرﺗش ﺟﻧﺎب
ﻣﻼﺣﺳﯾن ﺑﺷروﺋﻲ در  ٢٣ﻣﻲ ١٨٤٤ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﻧﺎم ﺣﺿرﺗﺷﺎن  ،ﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ،
و از ﺳﻼﻟﮥ ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد)ص( ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑودﻧد.

اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻼﺣﺳﯾن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﻛﮫ  ١٨ﻧﻔر ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل وﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری
ﺑﮫ ﺣﺿرﺗﺷﺎن اﯾﻣﺎن ﺧواھﻧد آورد  .و آن ﻣؤﻣﻧﯾن اوﻟﯾﮫ را ﺑﮫ )ﺣروف ﺣﯽ (
ُﻣﻠﻘّب ﻓرﻣودﻧد.
ﺣﺿرت ﺑﺎب ھر ﯾﮏ از ﺣروف ﺣﯽ را ﻣوﮐول ﺑﻣﺄﻣورﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﻓرﻣودﻧد  ،و
ﺟﻧﺎب ﻣﻼﺣﺳﯾن را ﺑطﮭران اﻋزام ﻧﻣودﻧد ﻛﮫ در آﻧﺟﺎ ﻓرزﻧد وزﯾر ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮥ
درﺑﺎر ﺷﺎه ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﻋﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻠﻘب ﺷدﻧد
را ﯾﺎﻓﺗﻧد  ،و ﺑﺳﺗﮫ ای از ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﺣﺿرت ﺑﺎب را ﺟﮭت اﯾﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﻣﺟرد ﻣﻼﺣظﮥ آن ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺣﺿرت ﺑﺎب اﻋﺗراف
ﻧﻣودﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرﺗﺷﺎن ھﻣﺎن ﻣوﻋودی
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑظﮭورش ﺑﺷﺎرت دادﻧد .
دوﻣﯾن ﺑﺎﻻد ،إروﯾﮑﺎ ﯾﺎ ) ﻗﮭرﻣﺎن(  ،در وﺻف ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎ و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮥ
ﻣؤﻣﻧﯾن اوﻟﯾﮥ دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳت  ،ھر ﭼﻧد ﺗﻌداد ﻧﻔوس ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑﺄﻣر ﺣﺿرت ﺑﺎب
اﻗﺑﺎل ﻧﻣودﻧد  ،اﻣﺎ ھزاران ﺗن ازﻣؤﻣﻧﯾن را دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ و ﺑﺧﺎطر ﻋﻘﯾده ﺷﺎن
ﺑﻘﺗل رﺳﺎﻧدﻧد .ﺣﺿرت ﺑﺎب را ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﯾن ﺑﺎﻻد ﺑوﯾژه
ﺷﮭﺎدت ﺟﻧﺎب ﻣﻼﺣﺳﯾن و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﻧﺎم ﻗدوس را ﺗوﺻﯾف
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۴٩در واﻗﻌﮥ ﻗﻠﻌﮥ ﺷﯾﺦ طﺑرﺳﯽ ﺑﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد .اﯾن ﺑﺎﻻد
طوﻻﻧﯽ ﺗرﯾن ھر ﺳﮫ ﺑﺎﻻدھﺎﺳت  ،ﮐﮫ ﻟﺣن ھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز
ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻧﺑرد  ،و اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﺳﮑون ﺷﮭداء را در ﺣﯾن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن ﺗﺻوﯾر
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
در اﻧﺗﮭﺎ  ،و درآﺧرﯾن ﺑﺎﻻد ﻣوﺳوم ﺑﺷﮭﺎدت  ،وﺻف ﺷﮭﺎدت ﺣﺿرت ﺑﺎب در ٩
ﺟوﻻی  ١٨۵٠در ﺗﺑرﯾز اﺳت  .ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ از زﻧداﻧﯽ ﺣﺿرﺗﺷﺎن ﻣﯾﮕذﺷت ،و
ﻋﻠﯾرﻏم ﺗوھﯾن و ﺗﻌذﯾب ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر دﻋوي ﺧوﯾش ﺛﺎﺑت واﺳﺗوار ﻣﺎﻧدﻧد  .ﺷروع
اﯾن ﻗطﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر آﻧﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﺎ وﺟود ﻣﺻﺎﺋب و آﻻم وﻣﺣن
ﺷﻌﻠﮫ اش اﻓروﺧﺗﮫ ﺗر ﮔردﯾد  .در روز ﺷﮭﺎدت  ،اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺷﯽ ﺧود ﻣﺷﻐول
ﻣذاﻛره ﺑودﻧد  ،ھر ﭼﻧد اﺻرار ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎﻧﺗﮭﺎ رﺳﺎﻧﻧد وﻟﯽ ﻓراﺷﺑﺎﺷﯽ
اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾداﻧﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﻣﻘرر ﺑود ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺟوان ﺑﻧﺎم )أﻧﯾس( ھدف ﮔﻠوﻟﮫ

ﻗرار دھﻧد .ﻗرﯾب ده ھزار ﻧﻔر ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد  ،اﻓﺷﯾن ﺑﺎ
ﺳﮫ ﺻدای ﺑﺳﯾﺎر آرام ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت آن ﺟﻣﻊ ده ھزار ﻧﻔری و ﻓرا رﺳﯾدن ﻟﺣظﮫ
ﺷﮭﺎدت را ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧد ،ﭼون دود ھﻔﺗﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﮫ ﺷﻠﯾﮏ ﺷده ﺑود
ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷد  ،أﻧﯾس را ﺑدون ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ اﯾﺳﺗﺎده وﺣﺿرت ﺑﺎب را ﻏﺎﺋب دﯾدﻧد ،
ﭘس ازﺟﺳﺗﺟو اﯾﺷﺎﻧرا ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل در ھﻣﺎن ﺣﺟره ﻣﺷﻐول ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣﻧﺷﯽ ﺧود
ﯾﺎﻓﺗﻧد  .ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد ﺑﻣﯾدان ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد و در اﯾن ﺑﺎر ھر دوي
آﻧﮭﺎ  ،ﺣﺿرﺗﺷﺎن و أﻧﯾس ﺑﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد  ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ طوﻓﺎﻧﻲ ﺷدﯾد در ﺗﻣﺎم
ﺷﮭر وزﯾدن ﮔرﻓت.
اﯾن ﺑﺎﻻد ﺑﺎ ﻟﺣن راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺟﻧﺎزه ای  ،ﻛﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑزرﮔداﺷت ﺷﮭﺎدت اﯾن
ﭘﯾﺎﻣﺑرﻋظﯾم اﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻲ ﯾﺎﺑد .
ﺑﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﺣﺿرت ﺑﺎب  ،ﺑرﺣﺳب دﺳﺗور ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ  ،ﺑر ﮐوه ﮐرﻣل واﻗﻊ
ﺷده اﺳت .
ﮐﺎﺗﯽ ھﺎﻣﻠﺗون  ،ﺑرداﺷت از ﯾﺎداﺷﺗﮭﺎﺋﯽ از اﻓﺷﯾن ﺟﺎﺑری
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اﻓﺷﯾن ﺟﺎﺑری
اﻓﺷﯾن ﺟﺎﺑری در ﺳﺎل  ١٩٧٣در ﯾك ﺧﺎﻧوادۀ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻗَ َ
طر اﻗﺎﻣت
داﺷﺗﻧد ﻣﺗوﻟد ﺷد  .ھرﭼﻧد ﺗوﻓﯾﻖ ﺗﺣﺻﯾﻼت در اﯾن رﺷﺗﮫ در زﻣﺎن ﻛودﻛﻲ ﻣﯾﺳر
ﻧﮕردﯾد  ،اﻣﺎ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓردی ﺑﮫ ﭘرورش اﯾن ﻣوھﺑت ھﻧري ﭘردازد  ،ﺗﺎ
آﻧﮑﮫ رﺳﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧود را در ﺳﺎل  ١٩٩١در ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن در آﮐﺎدﯾﻣﯽ
ﻓراﻧس ﻟﯾﺳت آﻏﺎز ﻧﻣود  ،و ﻣوﻓﻖ ﺑﮑﺳب ﻟﯾﺳﺎﻧس در رﺷﺗﮥ ﺗدرﯾس ﭘﯾﺎﻧو ﮔﺷت .
ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ و ﻣﺳﺗﻣر او ﻣﻧﺟر ﺑﺟﻠب ﺗوﺟﮫ اﺳﺗﺎدان ﺧوﯾش ﮔردﯾد  ،و ﺑﻌد از
دوﺳﺎل و ﻧﯾم از ﺑﺧش داﻧﺷﺟوی ﻧﺻف وﻗت ﮐﮫ ﺑرای آﻣﺎدﮔﯽ ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
ﮔذراﻧده ﺑود ﺑﮫ داﻧﺷﺟوی ﺗﻣﺎم وﻗت ﻗﺑول ﺷد  .و ﻋﻼوه ﺑر ﭘﯾﺷرﻓﺗش در ﻧواﺧﺗن
ﭘﯾﺎﻧو ،ﻗطﻌﺎﺗﯽ را ﻛﮫ ﺑرای اﯾن ﺳﺎز ﺳﺎﺧت ﻣوﺟب ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردﯾد  ،ﺑوﯾژه
اوﻟﯾن ﺑﺎﻻدي ﻛﮫ در ﺳن ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود.

آﺛﺎر ﻣوﺳﯾﻘﻲ او ﺑﻧﺣوی ﻧﻣﺎﯾﺎن از ﻋﻘﯾدۀ وی رﯾﺷﮫ و ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ  ،و در ﺑﺎﻻدھﺎ ،
زﻧدﮔﯽ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ و ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻣؤﺳﺳﯾن و ﭘﯾرواﻧش ﻣﻧﻌﮑس ﺷده اﺳت .
ﺑر اﺳﺎس اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻓﺷﯾن ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻧواھﺎي ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺷرﻗﻲ وﻏرﺑﻲ را در
ﻗطﻌﺎت ﺧود ﺑﺎھم ﺑﯾﺎﻣﯾزد .
اﻓﺷﯾن ﺗﺣﺻﯾﻼﺗش را در ﺷﮭر آﻟﻣﺎﺗﯽ در ﻗزاﻗﺳﺗﺎن اداﻣﮫ داد  ،وﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻧﯾل
درﺟﮥ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس در ﻧواﺧﺗن ﭘﯾﺎﻧو و دﮐﺗرای ﺧود در زﻣﯾﻧﮥ ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮔردﯾد.
در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺎی ﺧود ﺗوﺟﮫ و اﺣﺗرام اﺳﺎﺗذه داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺧود
ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎ از وي ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻗطﻌﺎت ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺧوﯾش را ھﻣﭼون دﯾﮕر
آھﻧﮕﺳﺎزان ﺟﮭﺎﻧﻲ و ﻣﻌروف در ﮐﻧﺳرت اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ و ﮐﻧﺳرت ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
اﺟرا ﮐﻧد.
در زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری در ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن و ﻗزاﻗﺳﺗﺎن  ،و ﺑﻌدھﺎ
در ﺳﻠوﻓﺎﮐﯾﺎ و روﺳﯾﮫ و ﺑﺣرﯾن و ﻗَ َ
طر اﺟرا ﻧﻣود .
اﻓﺷﯾن ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌددی ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد  ،وی ﺗﺳﻠط ﻛﺎﻣل ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻋرﺑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و روﺳﯽ دارد.
ﭘس از ﺑﺎز ﮔﺷت ﺑﮫ ﻗَ َ
طر ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧﺎﻧواده ﭘرداﺧت وﻟﯽ ھم زﻣﺎن ﺑﮫ آھﻧﮓ
ﺳﺎزی و ﺗدرﯾس واﺟرای ﮐﻧﺳرت اداﻣﮫ ﻣﯾدھد.
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