
 نگرش                                                                                                ...  روزروز و چهلمین سالسال زاد مین۱۱۵مناسبت هب

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
 

 روز درگذشت آرام ایلییچ خاچاتوریان  روز و چهلمین سالسال زاد مین۱۱۵مناسبت هب

                                                                     [۲۰۱۸]  

 گ. گ. تیگرانوف

Г. Г. Tигранов 

 آرام ایلیچ خاچاتوریان

Арам Ильич Хачатурян 

 «موزیکا»مسکوآ 

Москва “Музыка" 

۱۹۸۷ 

 های نخستین در مسکونوجوانی. سال

 باشند.ای دهقانی میپیشینیان ِ من از خانواده

 آ. خاچاتوریان

، در پیرامون شهر تیفلیس [Коджори]در کوجوری  ۱۹۰۳ماه ژوئن سال  ۶آرام ایلیچ خاچاتوریان در تاریخ ِ 

[Тифилис] در یک خانوادۀ ارمنی ،[армянинск ]دنیا آمد. هب 

بر روی شیب ِ  یسنگختهتای، که بر روی در خانه[ Арагвинск]اچاتوریان در خیابان آراگ وینسک خانوادۀ خ

پسر  رها پدر و مادر و چهاها سه اتاق نه چندان بزرگی را، که در آنجا آنکرد. در اینکوهی ساخته شده بود، زندگی می

ن باال به زیر شیروانی رفته و برای تمرینات موسیقی شد از آای، که میای کوچک و گنجهگرفتند، آشپزخانهآنان جای می

 تنها شد، پافیده ]اجاره[ کرده بوند.

 

 ۱۹۰۷تیفلیس در سال 

 – Аргутинскаяـ گاه شبانروزی ِ س. و. آرگوتینسکایا ـ دالگاروکووآ ساز آتی در ابتدا در آموزشآهنگ

Долгорукова  ـ  های[ فرهنگ ِ ارمنی و گرجی صیترا مردمان ِ برجستۀ ]شخهای گوناگون آن)در زمانـ

грузинский  دید. با گرایش گاه بازرگانی آموزش میپایان رساندند(، و سپس در آموزشهکه شمارشان نیز کم نبود بـ

گری ]نقاشی[، سرایش، فرهنگ نویسندگی ]ادبیات[، نمایش، او اما برتری را به موسیقی داد: در گروه آوازی به نگاره

نواخت. پدر او، با دریافت این جستار که وی شیپور در گروه نوازندگان ِ ]ارکستر ِ[ سازهای بادی میخواند، بر رمی
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-برای او یک پیانوی ِرویال ِ سیم راست ِ کهنه را فراهم کرد. با کشش ِ بسیار، آرام آهنگ پسرش به چه چیز کشش دارد،

های نواخت، به آوا ]صدا[ دهندگییخود را مآن های ِ[ مورد خوشایند ِ خود و همچنین از های ]ملودی

ن ِ ازودی در میان دوستان ِ بسیار نزدیک ]رفقا[، دوستان و خویشاوندهداد. ب ماهنگ ِ]هارمونیک ِ[ خودویژه گوش مه

-میها فرانشینیهای خانوادگی، شبعنوان یک پیانیست آوازه پیدا کرد، از این پس او را به جشنهنزدیک ِ خود، او ب

 خواندند.

  ، نشسته در میان نگارهوادۀ آرام ایلیچ خاچاتوریانخان

جا شاخۀ انجمن موسیقی روسی گشایش پیدا کرده، دبیرستان فرهنگ موسیقیایی تیفلیس بیش و کم باال بود. در این

کرد؛ سرپرستی می ـ  Ипполитов - Ивановـ زمانی آنرا م. م. ایپپولیتوف ـ ایوانوف کرد، که موسیقی کار می

کرد؛ ف. ای. شالیاپین، ل. و. سوبینوف، س. و. راخمانینوف، ک. نمایش آوازی ِ ایتالیایی همواره برنامه اجرا میگروه 

آمدند. جا میبرای اجرای برنامه به اینـ  Шаляпин, Собинов, Рахманинов, Игумновـ ن. ایگومنوف 

گذاری ِ اندیشگاه ِ ]مکتب ِ[ ای را در پایهش ِ برجستهکردند، که نقدانان ِ شایسته زندگی میجا موسیقیدر پایان، در این

آهنگسازی ِ گرجستان و ارمنستان بازی می کردند: ه. ای. باالنچیوادزه، ز. پی. پالیاشویلی، م. گ. یکاملیان، پی. اٌ. 

 ,Баланчивадзе, Палиашвили, Екмалян, Меликянـ  ملیکیان، آ. تی. تیگرانیان و دیگران 

Tигранян ـ. 

ها را با همراهی ِ ساز ِ دانست و آنساز، پدر او نیز بسیاری از آوازهای مردمی ارمنی را میهای آهنگبنابر یادمانده

دارای آوای ِ خوشی بود ـ  Левонـ ون آمدند. لهشمار میهخواند. برادران ِ آرام نیز در هنر، مردمان ِ باهوشی بتار، می

ـ پایان رساندن ِ کارگاه ِ استانیسالوسکی ه، پس از بـ Суренـ ن  ِسورد؛ ای بیش و کم نامی شو بدل به خواننده

Станиславский  ـ وابسته به اِمخات ـМХАТ  گر و کارگردان در خانۀ نمایش کار عنوان بازیه، بدر مسکوـ

   کرد.ای[ برنامه اجرا میحرفهبیش و کم در نمایشات ناکارشناسانه ]ناـ  Вагинакـ کرد؛ واگیناک می

چه را نوشاند، و در کنار ِ این نه تنها آنخود میموسیقی ِ آوا دهنده در پیرامونش را با آزمندی ِ بسیار بهخاچاتوریان 

ها را به چه که آنشنید، بلکه آنساخت میسوی قفقاز را با مردمی دیگر برجسته میکه موسیقی ِ یک مردم ِ ]ملت ِ[ آن
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ساز بار ]اجازه[ داد، تا آنچه را که سپس بدل به موسیقی مردمی ِ ارمنی شد، در ه آهنگداد نیز. این بدیگر پیوند مییک

 Асафьевـ را ب. و. آسافی یف سوی ِ قفقاز را ارائه دهد. اینهای آنگرانۀ خود نزدیکی ِ فرابومی فرهنگهنر آفرینش

-گونۀ ]رقصهای وشتچهره و وزن های خاچاتوریانی ـ آوازگی ِ بسیارسرچشمۀ آهنگ»گونه گوشزد کرده بود: اینـ 

باشد، که با فرهنگ موسیقیایی روسیه، سوی قفقاز( میناک[ خاور زمین )پیش از هر چیز کشورها و مردمان ِ قفقاز و آن

رد، بسویی دیگر ـ به فرهنگ ِ موسیقیایی گستردۀ هومری ِ مدیترانه میهگوش را هم به ایران و هم ب ،اما در پیدایش ِ خود

 است.جوش خورده 

زمان شدند: دگردیسی پایان ِ تاریخی همای کودکی و نوجوانی ِ خاچاتوریان با رویدادهای دارای ارزش بیهسال

، جنگ جهانی نخست، دگردیسی ِ ماه فوریه، دگردیسی ِ بزرگ ِ سوسیالیستی اکتبر، جنگ ِ درون ۱۹۰۵]انقالب[ سال 

ها خانوادۀ خاچاتوریان نیز، ردمان ِ ساده ـ زحمتکشان، و با آنشد. مدست میهکشوری. فرمانروایان شهر بارها دست ب

شورایی[ ]اندیشانۀ رمانروایی ]حکومت[ همفگذاری ِ دیسی ]انقالبی[ و پایههمدردانه و امیدوارانه به افزایش ِ جنبش ِ دگر

 نگریستند.  در گرجستان می ۱۹۲۱در سال ِ 

رویدادی رخ داد، که سرنوشت ِ آتی او را نشان زد. برادر بزرگ ِ او ر همین سال نیز در زندگی ِ خاچاتوریان د

بایست دهنده و سرپرست ِ کارگاه دراماتیک ِ ارمنی، که برایش میسورن ایلیچ، آدمی برجسته در زمینۀ نمایش، سازمان

 خود ـ له ون و آرام را  ِبازگشت.  پدر و مادر او دو پسر شدند، از مسکوبازیگران ِ سزاوار ِ هنر ِ نمایش برگزیده می

 دست سورن سپردند.هب

 

 سورن ایلیچ خاچاتوریان 

های ]ابعاد[ ! در برابر آرام خاچاتوریان ِ جوان بدون چون و چرا دنیایی نو آشکار شد. سویگانسرانجام، مسکو

زده پایتخت، او را شگفتسازی ِ شکوهمند ِ خودویژۀ روسی و تپش ِ تنش دار ِ زندگی ِ بسیار بزرگ ِ شهر، ساختمان

که چند و چونی ِ زیست. و از آنجایی، خاچاتوریان نزد سورن ایلیچ میهای ِ نخست ِ زندگی ِ خود در مسکوکرد. سال

کننده بر روی ساز عنوان ِ باربر، همراهیهپولی بیش و کم برای زیستی بخور و نمیر بود، ]خاچاتوریان[ ناچار بود تا ب

در بخش ِ زیست شناسی ِ  ۱۹۲۲موسیقی دهد. بنا به پیشنهاد ِ برادرش، آرام در پاییز سال  پیانو کار کرده، آموزش

زمان  در )در جایی که او سه سال دانشجو بود(، و هم دانشکدۀ فیزیک ـ ریاضیات ]گیتیک ـ رایشگری[ دانشگاه ِ مسکو

نزد ِ س. ف.   آموزشی ِ ویولونسل ِدر اتاقـ  Гнесиныхـ ها گاه کارشناسی ]فنی[ موسیقی بنام ِ گنسینآموزش

نویسی کند. خاچاتوریان در مدت زمان ِ نامـ   Борисякуـ ، و سپس نزد استاد آ. آ. باریسیاکو ـ Бычковـ بیچکوف 

و دیدگان قرار گرفت، شها را پشت سر گذاشت، بلکه پیشرفت کرده و در زمرۀ بهترین آموزافتادگیکوتاهی نه تنها پس

بار نیز در )تنها و در گروه( را در تاالر ِ کوچک، و یکهنرآموزان  هایگونه سرافرازی اجرای برنامه در کنسرتاین

 دریافت کرد. گاه واالی ِ موسیقی ِ مسکوتاالر ِ بزرگ آموزش
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  ۱۹۲۰های در سال مسکو

ای به اندیشۀ نوی ِ یک آفریدۀ موسیقیایی داده، در زش ویژهآورد، اریاد میهگونه که خاچاتوریان بم. ف. گنِسین، آن

دل ِ هنرآموزان ِ خود مهر ِ به فرهنگ ِ زادبومی افکنده، شم ِ دانش هماهنگی ]هارمونی[، شور برای از خودنوازی، به 

تکینگی ]فردیت[ گری ِ ای را برای نمایانداد، ارزش ویژهسازی ِ آهنگ ِ داده شده به هنرآموز را گسترش میگوناگون

داشت، با شناخت و دوست میگذاشت. گِنسین موسیقی ِ خاور زمین، و همچنین ارمنی را خوب میکنار میههنرآموزان ب

از نزدیک آشنا بود، در اتاق ِ آموزشی ِ اوکم نبودند هنرآموزان ِ ـ  Спендиаровـ کومیتاس و آ. آ. اسپندیاروف 

 .Степанянـ استعداد[ آ. ل. استپانیان ساز ِ شایسته ]با ارمنی، همچون آهنگ

 

 م. ف. گنِسین

، در گاه واالی ِ موسیقی ِ مسکوپس از پایان ِ کامیابانۀ هنرستان ِ موسیقی، خاچاتوریان در آموزش ۱۹۲۹در سال ِ 

 ـ ووسکی نویسی کرد، و از سال ِ دوم، او هنرآموِز ن. یا. میاسکسرپرستیِ  م. ف. گنِسین نامهسازی  برشتۀ آهنگ

Мясковский  های سازی برجسته، آدمی دارای کششی نیرومند، دید ِ بسیار گسترده، سازندۀ آفریدهشد. آهنگـ

گذاری کرده های موسیقیایی را پایهمفونیک و انجمن گاهی ]مجلسی[، میاسکووسکی یکی از بهترین اندیشکدهبزرگ ِ س

فرما بود. خواهانه ]اخالقی[ به هنر حکمندیشانه، برخورد ِ نیکابود، که در آن فراخۀ ]فضای ِ[ گرایشات ِ روشن

رفت، نه تنها آموزگاری استاد بلکه آموزگار ِ زندگی نیز. زیر ِ میاسکووسکی در واالترین گونه، یک آموزگار بشمار می

 رهبری ِ او خاچاتوریان رازهای کارشناسانه را فرا گرفت.
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 نیکوالی یاکوولویچ میاسکووسکی

-، که هنر آفرینشراـ  Прокофьевـ  با س. س. پراکوفی یف  ۱۹۳۳در سال اچاتوریان برای همیشه دیدارش خ

های ِ نوبۀ خود، ساختههداشت. بکشید، در یاد نگاهسوی خود میهو بیشتر موسیقیدان ِ جوان را ب بیشتر اش هر چهگرانه

، به جایی که پاریسها را با خود به کشید، که او آن جا پراکوفی یف را سوی خودهنرآموز ِ جوان ِ میاسکووسکی تا آن

های ما را شوخی است اگر بگویم که، ساخته»  یاد آورد:هجا اجرا شدند، برد. پس از آن آرام خاچاتوریان چنین بدر آن

خواهد شنید! بدون ِ از دست دادن ِ باشد ای میدار در همۀ جهان، که نامش برای ما افسانهسرگی پراکوفی یف ـ استاد نام

های ِ ک. ماکاروف ـ راکیتین، یو. بیریوکوف، ی ِ. گولوبِف، ن. حتی یک دم ]دقیقه[ شروع به گوش دادن کردم. ساخته

 ,Макаров - Ракитин, Бирюковـ نواختند ماکارووآ، ت. خر ِن نیکوف و دانشجویان ِ دیگر را می

Голубев, Макарова, Хренников تریو . همچنین سهـ[ ِ ـ تاییТрио ،][ من برای اسکریپکا ]ویولون

باشد نیز اجرا شد. اکنون برای من مشکل می ـ  Скрипка, Кларнет, Фортепианоـ کالرینت و فورته پیانو 

ه، بسیار خواهانزدهای ِ او نیکیاد دارم، که همگی ِ گوشهیف پس از شنیدن به ما چه گفت. تنها بیاد آورم که پراکوفیهب

 «.تیزنگرانه و درست بودند

 

 ۱۹۳۳های س. س. پراکوفی یف در سال

دگردیسانه ]انقالبی[، بالندگی ِ بسیار بزرگ بود. بر  ، لبریز از رمانتیسم«کوالک و یورش»دوران ِ  این دوران،

کرد، که بر بروز میای . فرهنگ ِ سوسیالیستیشدداری ـ درباری، همبودگاه ِ نو زاده میهای ِ روسیۀ سرمایهروی خرابه

گرایانه، گروه ]حزب[ گرایی، نوآوری دگردیسانه و پیوند ِ پیگیرانه با بهترین بازماندۀ مردم پایۀ آن بنیادهای ِ لنینی
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ـ  Ленин ـ ی گذشته بود، که و. ای. لنین کنیم، که کمتر از بیست سال از آن زمانفرهنگی جای داشتند. یادآوری می

ـ ها ها ]موزه ها[، فیالرمونیاکدههای واالی ِ موسیقی، دیرینگاههای ِ نمایش، آموزشفرمان ِ مردمی ]ملی[ کردن ِ خانه

филармоний  های او دربارۀ هنر ِ از آن ِ مردم شروع به انجام شدن بینیپیشرا دستینه ]امضا[ کرده بود و  ـ

گرانۀ هنری شدند. بیرون آمده از دل ِ راستینۀ دگردیسانه های نو وارد ِ هنر ِ آفرینشها، جستارها، نمونهند. اندیشهکرد

 های بیانی تازه داشتند. سازی، راههای ژانری آهنگگشاییها نیاز به گره]واقعیت ِ انقالبی[، آن

 

 والدیمیر ایلییچ لنین

ماه آوریل سال  ۲۳تاریخ ِ همیتۀ مرکزی[ حزب ِ کمونیست )بخش ِ اجرایی( ا.ش. بگرای ِ ]کرای ِ انجمن ِ کانون

های[ های ]اتحادیهگذاری ِ انجمنو پایه« های ِ فرهنگی ِ نوشتاری ]ادبی[ ـ هنریدربارۀ نوسازی ِ سازمان» ۱۹۳۲

ای گسترش ِ فرهنگ ِ هنری ِ شگرانه، همچنین انجمن ِ آهنگسازان شوروی ِ ا. ج. ش. س. در همین سال برهنری ِ آفرین

 واالیی بود. شوروی دارای ِ ارزش

های نشینیها، شبکدهها، دیرینخانهبسیار گوناگون و گیرا بود. نمایش ، زندگی ِ مسکو۳۰های ِ در ابتدای ِ سال

برابر چشمان ِ آهنگساز ِ جوان جای  ها درهمۀ این ه آوازی و بال ِ، تمرینات، نمایشاتهافرهنگی ِ نوشتاری، کنسرت

اش هم درونمایۀ تیز ِ امروزی، که در آن دم ِ گرانهکه هنر ِ آفرینشـ  Маяковскийـ گرفت. او برای مایاکوفسکی 

پیام رسان، »آوِر انگیز ِ سروده، و هم استادی ِ شگفتباکانۀ شگفتدگردیسی ]انقالبی[ رخنه کرده، و هم ساختار ِ بی

سازی دالنه با دشمنان ِ فرهنگی ِ نوشتاری ِ ]ادبی[ خود یکسانگر، که سختترین ستیزه، تیزبین«وایی رسارهبری با آ

 زد.، کف می«کندویه حساب[ میس]ت

 

 والدیمیر مایاکووسکی

دار گرد ِ آمد، که در آن بسیاری از هنرمندان ِ نامشمار میهای ِ سورن ایلیچ یک باشگاه خودویژۀ هنری بشکوبهخانۀ ا

شد ی. ب. واختانگوف، م. آ. چخوف، ی. م. سوشِکویچ، س. گ. بیرمان، س. کوچاریان، ر. جا میآمدند. در اینهم می

سوبینوف، ک. ن. ایگومنوف، و. اِ. مایرخولد را دید.  ن. سیمونوف، س. و. گیاتسینتووآ، آ. و. نژدانووآ، ل. و.
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[Вахтангов, Чехов, Сушкевич, Бирман, Кочарян, Симонов, Гиацинтова, 

Нежданова, Собинов, Игумнов, Mейерхольд.] 

شیونبرگ، آ.  : پ. هیندمیت، آ. اون نه گر، آ. XXسازان ِ سدۀ های ِ آهنگخاچاتوریان ِ جوان با شیفتگی با آفریده

داد. رنگارنگِی ها گرایش نشان نمیشد، اما به آنآشنا میـ  Хиндемит, Онеггер, Шёнберг, Бергـ برگ 

آشکار شده از « سرشت ِ آهنگین ِ )» ـ Дебюсси, Равельـ درخشنده و تازگی ِ موسیقی ِ ک. دبیوسسی، م. راول 

 کشید. سوی خود میهب. بارتوک او را ب و اشترآوسگرانۀ ر. نشیتر بودند. هنر آفرسوی آنان( به او نزدیک

-ها بیشتر زمانکرد. در آن سالهای نوی ِ هنر موسیقیایی شوروی را دنبال میخاچاتوریان نه با کشش ِ کمتری پدیده

 Глиэрـهای ر. م. گلییر، ن. آ. میاسکووسکی، د. د. شوستاکوویچ ها از تاالر ِ کنسرت یا از فرستنده ]رادیویی[ آفریده

Мясковский, Шостакович  های ِ و. و. سافرونیتسکی، های آگهی ِ کنسرتی نامشدند، از روی برگاجرا میـ

ل. ن. اٌبورین، س. یا. له مه ِشف، ای. س. کازلووسکی، ی ِ، آ. مراوینسکی، آ. ش. ِملیک ـ پاشاِیف و دیگران که 

 شدند.اختند، ناپدید نمیسبنیادهای پیشروی ِ هنر ِ اجرایی ِ شوروی را استوار می

ای نابهنجار، تند، فشرده و گونههگرانۀ آرام خاچاتوریان پایدار و بهای ِ آموزش، هوش ِ هنری ِ آفرینشدر سال

درنگ با بی های ِ اونوشت. ساختههای ِ گوناگون، بسیار میمند شد. او هم در ژانرها و هم در ساخت ]فرم[آرامان

-گرما، رنگ ِ ملی ِ درخشان، نزدیکی ِ آهنگین به موسیقی ِ مردمی ِ ارمنی دل را می تبارمنگی، آب و رنگدارگی،

 دند.  یربای

بومی برای خاچاتوریان آن بود که او توانست تا به روان و سرشت ِ آهنگسازی ِ پیامد ِآشنایی ِ پیاپی با فرهنگ ِ زاد

 زبان ِ موسیقیایی ِ خاچاتوریانی، کار کند. مردمی پی برده، روی ِ آهنگسازی ِ درخشان ِ یکتای ِ خود، 

گاه ِ واالی ِ موسیقی ِ گاه ِ کاری ِ موسیقیایی و آموزشهای ِ آموزش در آموزشهای ِ سازی، ساخته شده در سالآفریده

 زندگی،  ِهای ِ ]نقد[ ژانری موسیقیایی، گویی ربوده شده از خودگیریهم از گیرایی ِ کمی برخوردار نبودند. خرده مسکو

الگوهای ِ زندگی ِ روزمرۀ مردم، زیستگاه ِ بسیار زیبای نیمروزی ]جنوبی[، بیانات ِ مینوی ]معنوی[ سرودگونه، همۀ 

باشند. در بومی خود، برجسته میهای فرهنگ ِ زادای، نزدیکی به سرچشمهآنها با سرودگونگی بسیار، ویژگی ِ نمونه

]رقص[ برای ویلون و فورته پیانو )نخستین آفریدۀ چاپ شدۀ آهنگساز ِ « وشت»ریان، های ِ نخستین ِ خاچاتومیان آفریده

برازنده، پر از ـ  Вальс - каприс ـ« والس ـ کاپریس ِ »ویژه با شور ِ آتشین و سرودگی ِ نرم ِ خود، بهجوان(، 

ـ چاتوریان آهنگی ازبکی برای فورته پیانو، که همراه با آهنگ ِ ارمنی، خا« وشت»دلربایی برای فورته پیانو و 

Узбек  د، با نآورمییاد ههای ِ مردانۀ ارمنی را بوشت های ِ تند، که ناچارباشند. وزنکار برده، برجسته میهرا نیز بـ

 شوند. آهنگی سرودگویانه و آواهای آواز خوان ِ نازنین آمیخته می

ساز ارمنی ا ِ. م. گونه که آهنگانو تماشا کرد، که در آن، همانبرای فورته پی« سروده»همۀ این چیزها را میتوان در 

جا بیش از هر در این«. دادحتی خود ِ بافت ِ موسیقیایی ـ دیگر بسیار مردمی ]ملی[ آوا می»کند، میرزویان یادداشت می

یاد هنی ِ ارمنی را بچیز گستردگی و بیان ِ آزادانه گردش کنندۀ آوازی سرودگویانه، که تک آوازهای بسیار دوست داشت

آید، شیفته شمار میهبینی کنندۀ آوازک ِ فرتابگر ِبخش ِ دوم ِ کنسرتو پیانوی ِخاچاتوریان بنوبۀ خود، پیشهمی آورد و ب

 باشد.کننده می

های ِ موسیقی توان آمیختگی ِ بنیان ِ خاور زمین را با ایستار ]سنت[های خاچاتوریان میدر همگی ِ این ساخته

برای ویولون و « وشت»گرایی ِ موسیقیایی ِ ک. دبیوسسی )در انگارش[ امپرسیونیزمک روسی و چند کاربرد ِ]کالسی

  برای فورته پیانو( نگریست.« سروده»فورته پیانو( و م. راول )در 

از ساختارهای کوچک به  های گوناگون گسترش آهنگین ـ جستارینکارگیری ِ روشهبا ب رفته رفته خاچاتوریان

های مردمی آوازی و رامشگرانه ]رقصناک[ بسوی ِ گسترش آنان تر، از کارکردها بر روی مایهساختارهای گسترده

برای  دوتایی، سوناتـ  фугаـ با فوگای [ برای سازهای زهی رود. در پیوند ِ با این باید از چهارتایی ]کوارتتمی

و ـ آوازۀ بسیار پیدا کرد « ـ Токкатаـ توککاتا »برای فورته پیانو، که بخش ِ نخست ِ آن ـ  و پیانو، سوییتویولون 

جا باشند، در اینزننده برای این ژانر ویژه میهای تو گوشها شد، نام برد. وزنوارد جنگ ِ اجرایی ِ بسیاری از پیانیست

سوی ِ قفقاز و جنب و جوش ِ چند همباز ]مشترک[ ِ های مردمان ِ آنکهای خودویژۀ وشجنب و جوش با وزن

ساز مایۀ دادگی ِ نیروی ِ انگارش ِ بسیار، آهنگآمیزند. با نشانمیهمای خاورزمین درآوادهندگی ِ سازهای کوبه
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کند. سرشت پیشگیری یدهد، افزایش ِ ناگسستنی ِ آوا ]صدا[ را پدیدار مرا گسترش میموسیقیایی را دگرگون ساخته، آن

-آید. نمیسرودگویانه ـ گیرا می- گونهناپذیر ِ وزن، نیرو، کامش ]اراده[، و فشار در این آفریده دربرابر بخش ِ راپسودی

ردمی ِ کند، که آوادهنگی ِ سازهای ِ مای دست پیدا میهای پیانیستیای را که آهنگساز ِ جوان با آن به شگردتوان استادی

 آورد، درنیافت.یاد میهخاور زمین ـ قانون و دایره را دنبال کرده و ب

نوشت: ۱۹۶۲در سال   ـ Щедринـ ی خاچاتوریان از آزمون زمان سربلند بیرون آمد.ر. ک. شدرین « توککاتا»

ز شور و شوق ِ درخشان، گذشته، اما اجرای ِ آن هنو و های بسیاری از پیدایش ِ این پارچۀ جنب و جوش دارسال»

انگیزد. این موسیقی ِ پرخون، شورمند ِ درخشان همواره در تاالرهای کنسرت، در پیشگاه شنوندگان و بینندگان را برمی

را نشناسد، که از آن دهد. هیچ آدم ِ چیره دستی نیست، که آنها آوا میباشگاه و های فرهنگی]بر روی ِ صحنه[، کاخ

 «.باشدبرداشتی گیرا و آتشین نداشته 

-بار در ایننه یکـ  Комитас – Спендиаровـ های موسیقی ارمنی، کومیتاس و آ. آ. اسپندیاروف کالسیک

-ای را برای موسیقی کارشناسانۀ ]حرفهویژه گستردههاند، که چند آوایی ]صدایی[ ابزارگان ِ ]امکانات[ بباره سخن گفته

های باشد. هنوز در سالای دادگرانه گواهی کننده این میگونههریان هم بگرانۀ خاچاتوکند. هنر آفرینشای[ ارمنی باز می

دانشجویی، در زمان ِ هنرآموزی نزد خبرۀ دانش ِ چند آوایی، ن. یا. میاسکووسکی، او با شوق بسیار چند فوگا برای 

 کنند. فورته پیانو نوشت، که گیرایی بسیاری را ارائه می

باشند. شماری از های ِ نوشتار ِ چند آوایی ]پولیفونیک[ گوناگون میو فوگاها در سرشت، ژانر، روش یتاتیو هاسر

باشند. برای نمونه، آهنگ ِ ناک[ میکوبانه ]رقصآنان دارای سرشت ِ آوازی ـ مردمی همچون در زندگی روزمره و پای

های ِ باشد، و در چهارمی ـ آهنگمیـ  Кочариـ   کوچاری»بنیادین ]تما[ فوگای هفتم نزدیک به وشت ِ مردانۀ ارمنی 

شوند. فوگاهای دیگر پهنۀ سرودگرانه، روستایی را، شنیده می ۱۹۲۰های ای سالآوازهای دگردیسانۀ ]انقالبی[ توده

میان  شوند، که درتر دیده میگیرانههای دارای شمای همهدهند. در پایان، آفریدهبرای نمونه، در فوگای ششم گسترش می

باشد. در میان فوگاهای جداگانه پیوندهای آهنگین ِ درونی وجود دارند، که به همۀ آنان فوگای نخست بویژه برجسته می

  بخشد.نگ یگانگی میاین ج  

مفونیک اجرا شد. د. برای ارکستر س« ناک[گرانه ]رقصرامش تسویی»آفریدۀ نوی ِ خاچاتوریان ـ  ۱۹۳۳در سال 

گر پرتوی ِ خورشید، شادی ِ زندگانی، نیروی روانی، با کامیابی اجرای ِ نخست ِ این آفریده، تابش»نوشت: د. کابالوسکی 

های نخست ِ ساز ِ جوان را، که هنوز نیمکت ِ دانشجویی را ترک نکرده ـ به ردهدرنگ آهنگبسیاری روبرو شد و بی

های موسیقیایی دسته از ساخته جزو آن« گرانهرامش تسویی»گر، بنا به رای ِ این سنجش«. سازان ِ شوروی رساندآهنگ

 را آماده ساختند. ۱۹۳۰های آیند، که شکوفایی ِ موسیقی ِ شوروی ِ سالشمار میهب

هنجار و گرایش به هاند. نویسندۀ جوان استادی ِ ارکستری ِ بای پدیدار شدهجا چیزهای بسیار تازهبا این حال در این

« گرانهرامش سوییت»جشنی ـ آیینی، رنگارنگ ِ ـ  партитура ـ نشان داد. در پارتیتورای اندیشۀ ارکستری خود را 

توان از میان ِ شوند. میای روشن نشان داده میگونهههای ِ درخشندۀ سبک ِ خودگردان ِ ارکستری ِ خاچاتوریان بویژگی

ساز برای دستیابی به پیوندهای آهنگین ـ آهنگ دیگر، تالش ِای، ژانری، آهنگین، وزین با یکهای ِ ناهمسان ِ نمونهبخش

ها را دید، که همراه با خوی ِ هموند ]روحیۀ مشترک[ جنبش ِ آوادهنده بسوی بخش ِ میان ِ بخش ]تماتیک[ جستارین

نه تنها درخشنگی، تازگی ِ « گرانهرامش سوییت»دهند. در های ِ یگانگی ِ درونی می، به آن ویژگیپایانی ِ سوییت

های بنیادین، دگرگون های ِ گسترش ِ مایهباشد، بلکه کاربرد ِ نوآورانۀ روشها نگرکش ]جلب توجه کننده[ میآهنگ

 شوند، چندآوایی نیز.

بخش » شناس ِ شوروی ب. م. یاروستووسکی یادآوری کرد، که ساز، موسیقیهای نخستین ِ آهنگبا بررسی ِ ساخته

-، و چیزهای بسیار ِ دیگر در آن«توککاتا»و نیروی ِ وزینِ  سرکش ِ «...گرانرامش سوییت»های ِ تیز ِ پایانی ِ با وزن

های گمان آوادهندگیآمدند... و بیشمار میهراستین ب« آوایی»های راستی نوآوریهآور، و بزمان برای بسیاری شگفت

یی ِ خاچاتوریان جوان ِ مسکو گرانۀ همکاران ِنو ]رادیکال[ برای آن دوران رد پای خود را نه تنها در هنر آفرینش

 برجای گذاشتند. 

رهبری ِ رهبرارکستر از هدر اجرای ِ ارکستر ب گاه واالی موسیقی ِ مسکودر تاالر بزرگ آموزش ۱۹۳۵در سال 

-ان ِ آفریده برای پایانعنوه ارائه شده بمفونیِ نخست ِ خاچاتوریان نواخته شد. این س مفونیِسنکار، س .کشور ِ فرانسه، اِ 



 نگرش                                                                                                ...  روزروز و چهلمین سالسال زاد مین۱۱۵مناسبت هب

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
 

های ِ پایان رسانده، دستاورد ِ تالشهگاه واالی موسیقی، گامۀ ]مرحلۀ[ پر بار ِ دوران ِ آموزش را بنامۀ آموزشی ِ آموزش

 داد.ها را نشان میگرانۀ این سالهنری آفرینش

ه وارد دوران ِ برنایی ]بلوغ[ ساز، کگرانۀ آهنگگامۀ نویی را در زندگی و هنر آفرینش مفونیگذشته از آن این س

-ها، همکاران و دوستان ارزش ِ باالی ِ هنری ِ آفریدۀ نوی ِ آهنگساز ِ توانکرد. مردم، روزنامهخود شده بود، شروع می

های هارمونی و ارکستری ها، فراوانی ِ رنگمایۀ آن، پرمایگی ِ آهنگکار ]با استعداد[، تازگی و ارزش ِ همگانی ِ درون

مرا فراوانی ِ نابهنجار ِ » :د. د. شوستاکوویچ نوشت کردند.را یادآوری میمایۀ درخشندۀ مردمی ]ملی[ آنرونویژه دهو ب

گونه و مایگی ِ ژرف ِ مایه ]ماده[ موسیقیایی و رنگ ِ فراگیر ِ جشنمعمولی[، برترین گونۀ سازبندی ِ ارکستر، درون]نا

 «.زده کردآور ِ این ساخته شگفتشادی

های ِ دهد: نگارهبار دربارۀ گذشتۀ تاریخی ِارمنستان را نشان می، رویدادگویی ِ حماسی ـ اندوهمفونینخست س بخش ِ

ها، نمونۀ مردم ـ رنجبر، قهرمان. در پیشگفتار ِ موسیقیایی ِ ایستایی ]استقالل[ و آزادی در درازای ِ سدهپیکار برای خود

ای رفته هکنند: بخش گریه، آهنگشوند، که سپس گسترش پیدا میار نمایان میهای ِ پیکشور و نگران ـ زنده، آهنگپر

 رونده، آواز خوانی ِ پر بیان، کالرینت ِ تنهای ِ زنده. رفته پایین

-ای هماهنگ با اندیشۀ ژانری و آهنگهای ِ بیانی ِ تازهجوی ِ راهوی ِ خود، خاچاتوریان در جستمفونا آفرینش ِ سب 

سازان ِ خاورزمین ِ گرانۀ آهنگهایی، که در برابر هنر ِ آفرینشبوده، در تالش بود تا برای ِ بسیاری از پرسشسازانه 

مند[ ویژۀ نخوردۀ بایستمند ِ ]قانونها در نیاز به آمیختگی ِ ژرف، دستترین ِ آنیدهچشوروی ایستاده بودند، پاسخ بیابد. پی

ها و مفونیزم ِ کالسیک قرار داشت، که راههای[ سبا ایستارهای ]سنتها، موسیقی ِ مردمی ِ ارمنی، هنر ِ عاشق

 کرد.  سازی ِ مردمان ِ خاور زمین باز میهای آهنگگاهمفونیزم در اندیشای را برای گسترش ِ سدورنماهای تازه

پارسی: بابک بردیا ـ زبان ِ هنامۀ آرام ایلییچ خاچاتوریان ـ برگردان از زبان ِ روسی بهایی از باب نخست ِ زندگی]بخش

 [    ۲۰۱۹ماه یولی سال  ۱۱برلین، پنجشنبه 

 


