زندگي و آثار اميناله حسين
بهمن مهآبادی

امينالهههس ن هههين در بي ههه ام خهههدداد 8214
خورشيدی بدابد با بي تم ژوئن  8091مهيددی در
سمدقند (جمهوری ازبک هتا) از مهادری اادا ه و
پدری آذربااجا چشم بس جها) گشهود هنگهام
كس وجوا بيش بود بهدای گررا هد) صيالهيد
متوسهه س بههس م ههکو ررهه و در هه ااههن دوره
آموزشهای اوليس والن را از مادر خود ردا گدره و
شيفتس اان هند شد؛ پدرش انمهد ن هين مهددی
ردهنگ دوس و صياليل كدده بود كس بعدها
باالجبار ام ن ين اُف را بدگزاد؛ انمد ن ين در مداجع بس صهدا) با امخا وادگ اميدی شناسنامس دراار
كدد؛ امينالس در خا س پدرش از عم شنيد) موسيق ِ اادا بهس وسهيلس گدامهارو كهس در منهزت داشهتند
بهدهمند شد و از اان وع موسيق شناخت كامل پيدا كدد؛ صفيا صار درواشخا) و آواز ناج ن ين قل
خا) روح ن ين جوا) را با زاباا ِ جاودا سیِ موسيق ِ اادا سدشار ساخ ؛ ن ين در م کو بس اهادگيدی
والن همچنا) ادامس داد صا اانکس در سات  8399خورشيدی بدابد با  8022ميددی م کو را بس قالد سهفد بهس
بدلين صدك گف او در بدلين صمام وجود خود را از موسيق ا باش و اک ده بس اان هنهد پدداخه ؛ وی بها
آ کس بنا بس صوصيس پدرش بدای صياليل ب بس آ جا ررتس بود ول موسيق را با رونيا خود سازگار اار و
عزم خواش را بدای آموختن و اادگيدی آ) جزم كدد؛ در سات دوم اقامتش در بدلين ( 8392خورشيدی بدابد
با  8024ميددی با آ ا مينسوِسکااا 8بدای هميشهس پيمها) ز هدگ
و روش صازهای را در پهيش گدره و در كهار موسهيق خهود
ب
عميقصد شد چهار سات دورا) اقامتش در بدلين پد از موسيق بود؛
او صياليد موسهيق خهود را در پيها و هزد آرصهور اشهنابل 2و در
آهنگ ازی با والهلم كدصس 3پ گدر ؛ در همين ااام سع واردی را
بدای من بق كدد) موسيق اادا) با مبا موسيق علمه جهها)
آغاز مود از آ جا كس خا واده ن ين عاشق شعد و موسيق بهود او
يز چو) پدر بزرگش سينسای آكنده از ادبيا و ق عا شاعدا)
امينالس ن ين
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رارسه زبها) و ذهنه مملهو از زمزمهسهای عاررا ههسی
موسيق اادا) داش ؛ او با اان عداق و الف ها بود كس
دورا) چهارسالس صياليل خود را در آلما) بس پااا) بدد
و راه پاراس شهد در پهاراس اقهداما الزم را بهدای
ورود بس كن دواصور ا جام داد؛ ن هين اولهين آهنگ هاز
اادا هه اسهه كههس صيالههيد موسههيق خههود را در
كن دواصور پاراس بس پااا) رسا ده اسه وی در آ جها
1
رشتس آهنگ ازی را پهيش وئهل گهالُن 4و پهل واهدات
6
پ گيدی كدد و پيها و را هزد پدور هور آلفهدد كُورصهو
رداگدر ؛ از آ) پس ن ين بس صالنيف آهنگ پدداخ
و آثاری را در ردم اصود 7و راپ هودی 1صالهنيف كهدد او
ق عاص از آهنگها و صدا سهای ميل اادا) را بدای آواز
و پيا و و پيا وی صنها صنظهيم مهود؛ سهاتها بهس دور از
و ن گرشه امها ااهن دوری او را از و هن و ردهنهگ
موسيقاا زادگهاهش جهدا کهدد وی در سهات 8329
خورشيدی بدابد با  8048ميددی صالنيف آثاری را آغاز
كدد كس بعدها در صاراخ موسيق اادا) و جها) جااگهاه
واهه های اارهه پههوئم سههمفو يه خدابههسهای صخهه
جمشيد؛ اان اثد كس سمفو دوم اوس پهن سهات از
عمههد ن ههين را بههس خههود اختالهها داد در8321
خورشههيدی بدابههد بهها  8046مههيددی ه هههای پههوئم
سمفو يه خدابسهای صخه جمشهيد از زاهد دسه او
بيههدو) آمههد و وی شههادما س اجههدای آ) را پ ه گدر ه ؛
خ تين بار بس سات  8326خورشيدی بدابهد بها 8047
ميددی ارك تد الموروی پهاراس ااهن سهمفو را بهس
اجههدا درآورد امهها ااههن آخههدان بههود؛ در سههات 8339
خوشيدی بدابد با  8018ميددی ارك تد سمفو يه

4

Noel Galon
Paul Antoine Vidal
6
Alfred Korto
7
Etude
5

Rhapsody
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امينالس ن ين

لند) آ) را بس اجدا گراش پس از آ) ام پوئم سمفو يه پدسپوليس و امينالس ن ين بد سد زبا)ها ارتهاد
رهبدی ب يار ماهدا س بازال كامدو) 0در صاالر وس ميني تد 89و صوجس خا سمفو يه لند) شهد او را در
اروپا بيش از پيش گ تدد؛ پوئم سمفو يه خدابسهای صخ جمشيد اثهدی صالهوادی و غما گيهز اسه ااهن
سمفو از چهار ق م صشکيل م شود؛ ق م اوت مُدراصو 88كس نهالت صالهوادی دارد سهتو)های صخه
جمشيد مغدورا س بدپااند و عظم بنای با شکوه آ) در رضای موسيق موج م ز د وستال ی عميق در اان
ق م بس مشام م رسد دومين مووما) مااِستوزو سهو صهس وصهو 82صهداع كننهده
دورا) با عظم اادا) اس اان ق م اقتدار و شکوه ب پااا را جلوهگد م سازد؛
سومين بخش اان سمفو آ دا تس دولوروزو 83نالت از ا دوه گداس و ماصم را بس خود
كهس ن هين بها اهادآوری خها دا غهمبهار خهود
م گيدد! آاا در اان ق م ي
م گداد؟ اان اشه و ر بس اميد گدما و آانده روشن گده م خورد و سهمفو در
نال كس مالمم اس نس اميد و جاودا گ را منتقل كند بس پااا) م رسد؛ صکنيه
موسيق امينالس ن ين ساده و روا) اس او از شيوههای روس و ردا وی در
Bazil Cameron

9

West Minister

10

Moderato

11

Maesteso Sostenuto

12

Andante Doloroso

13

صالنيف آثهارش سهود م بهدد همچنهين ب هياری از
ملودیها و پدداخ هااش بس غما و آثهار موسهيق
آذربااجهها) شههبيس اس ه و ب مناسههب بهها موسههيق
صدك تا) و گدش ن ين بهس باره آثهار سهمفو يه
موسيق آذربااجا) ي ؛ زادا وی معتقد اس كهس
آردانش موسيق با الهام راب سای خا دارد و ااهن
ارصباط بس خودی خود از راشسهای ردهنگ ِ شهخ
سدچشمس م گيدد؛ ن هين در راصهلس ااهن سهاتها
آثاری چو) راپ ودی اادا و هومورسه 84و رقه
چَدك را صالنيف م كند او ق عا اصود سمفو يه
خود را ابتدا بس سات 8324خوشيدی بدابهد بها 8041
ميددی بدای پيا وی صنها م وا د ول بعهدها ااهن
چهههار اثههد را بههدای ارك ههتد صنظههيم م كنههد رقه
چَدك او مو سای از بهتدان كارهای ااهن رهدم بهس
ن اب م آاد اان رق كوه با ضدبهای قوی و
وای شاطا گيز صدش مداومِ او را بدای صالنيفِ ااهن
وع كار شا) م دهد؛ دومين ق عس اان سدی ساق
ام دارد ساق در اصل اه مينياصور از اشهعار خيهام
يشابوری اس كس بس يوی ب يار زابا پدداخ شده
اس و رق جنگجواا) را پهيش از جنهگ مج هم
م كند؛ موسيق پدقدر و بها شهکوه ااهن سهومين
بخهههش ب هههيار پدنهههدار خلهههق شهههده اسههه ؛
"اِسکدص و "81اا "شدزو " 86چههارمين موومها) ااهن
مجموعس را صشکيل م دهد آهنگ اسهتهزاآميز كهس
اجتماع اهه عهده دلقهه را بهس مهااش م گهرارد؛
ن ههين مهههار آهنگ ههازی خههود را در ااههن اصههود
سمفو يه بس خهوب شها) داده اسه او بها عشهق
عميقاش بس هند و آردانش در په اهارتن راهههاا
صازه و و در موسيق اادا بهو خهود را بهس ثبهو
دورههای مختلف ز دگ اش جز
م رسا د و در
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اهتمام بس هند و پدداختن بس موسيق كار داگدی م كند؛ از آثهار داگهدی كهس در بهين سهاتهای  8324و
 8321خورشيدی بدابد با  8041و  8046ميددی خلق م شو د كن هدصوهای او بهدای پيها و ه هتند ااهن
كن دصوها در كمات مهار ساختس شدها د؛ بدای مثات كن دصوی شهماره دوم ن هين بهدای پيها و و ارك هتد
شهدص بس سزا دارد اان اثد همچو) صمام كن هدصوها از سهس ق هم صشهکيل شهده اسه ؛ موومها) اوت آ)
الگدو 87از لياظ لين و نال بيا) بس كارهای سِدگِ پدُكُفيِف 81و داميتدی شوستاكواچ 80شبيس اس ااهن
ق م گدچس نال های موسيق اادا را كامدً داراس اما زبا مدر)صد را بدگزاده اس ؛ دومهين موومها)
آ دا تس بس اه شعد زابای شاعدا س و غمگين م ما د اان ق م با آغهاز ناله پدصيهدك شهاد و شهاطآورِ
Allegro
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آلگدو مولتو در مووما) سوم بس شد و سدع صبدال م شود كن دصوی شماره دو بس وسهيلس پيا ي ه های
مشهور يز اجدا شده اس ؛ رباعيا خيام ام سمفو داگد اوس اان پهوئم سهمفو يه يهز بهس اهاد ااهدا)
سدوده شده و اولين اجدای آ) بس سات  8339خورشيدی بدابد با  8018ميددی در پهاراس ا جهام م گيهدد؛
ن ين با رباعيا خيام ز دگ خود را معن م كند او با بيا) موسيقاا اان اشعار اس كس اصال خهواش
را م مااا د؛ غمس پد دگا) ن ين را از روزمدهگ های ب ناصل م رها د او در ااهن سهيد معنهوی صهدش
عبث از هيچ را صم خد م كند و بس زاباا های معنوی پناه م بدد؛ زادا اان زاباا هها را نقيقه و جاودا هس
م دا د و از ب اعتناا آ ها بس گرر زما س خشنود اس ن ين با بدخورداری از چنين صفاص بس دش رود و
صدای بيع بس مدغا) رها در باد و بس سيمد عشق م ورزد و در پ اارتن اان همس در ردهنهگ اادا ه
آثار ادب و قاش كشورش را مدور م كند و در اان پدوسس اس كس بهس مينياصورههای اادا ه م رسهد؛ وی
صداهای مالنوع را كنار م گرارد و با الهام از آثار مينياصورِ اادا اثد مشهورش را بهس همهين هام صالهنيف
م كند؛ در اان اثد ن ين رضا و نال موسيق اادا) را مد ظد قدار م دههد و از سهيمد بهس عنهوا) مهاد
رون بزرگ و جاودا س كس در ذره ذره خاك اادا) آشيا س دارد الهام م گيدد؛ او در صابلوهای مينياصور اادا ه
خود گلها آدمها لها و زاباا ِ آ)ها را ستااش م كند و اثدش را در گدام داش اان همس م سهدااد؛
وی سدگرش و هنش را بهاز م گواهد و از عشهقها و مهدبا هها از صنههاا جهاودا گ مهدگ و ز هدگ
م سدااد؛ ن ين صخيل قدرصمند خود را در كار آردانش موسيق صا بس آ) نهد پهدورش م دههد كهس زبها)
جها اش صثبي م گددد در ار ا سهای شدق در من قال يد در شمسِ صبداز غو س م خورد و سهدا جام
بس هزار و اه شب م رسد هزار و اه نکاا از شهد خياتا گيز صخيل او و آميختگ اان همس بها ردهنهگ
اادا) باعث خلق اثدی م شود كس با آثار جاوادا)ِ موسيق شدق بدابدی م كند؛ سوا سهمفو يه شههدزاد
( 8314خورشيدی بدابد با 8071ميددی اثدی اس كس او ا واع از ان اسا و بو خود را در قالهب آ)
عدضس م كند؛ اان اثد بهدای ارك هتد سهاختس شهده اسه و اسهتعداد درخشها) ن هين را در سازشناسه
هارمو يزاسيو) و صق يم ااده و موضوع بين سازها بس مااش م گرارد اجهدای سهوا سهمفو يه شههدزاد
دوس دارا) موسيق ن ين را بس صي ين وا م دارد و شنو دگها) ههمو هن او را بها اثهدی كهس نال ههای
موسيق اادا در آ) پيداس آشنا م سازد؛ ن ين آثاری يز صي عنوا) موسيق بدای ريلم از خهود بهس
اادگار گراشتس اس كس در خور صوجسا د؛ امينالس ن ين در  8316خورشيدی بدابد بها  8077مهيددی بهس
دادار و ن ميبوبش م شتابد و با داد) سدزمين آبا و اجدادی خود ص کين اارتهس و بهس پهاراس مداجعه
اان ساتها سمفو داگد خود آراا 29را صالنيف م كند؛ اان اثد يز كامدً اادا اس ؛ او
م كند؛ او در
دهس شال ( 81مهدداد 8362
در اوج شهد بس خلق آثار داگدی م ا داشد اما درس در ساتهای خ
خورشيدی بدابد با هم آگوس  8013ميددی خاك سدد آ) وجود گدم و از ين را بدای هميشس در آغهوش
م رشدد! او در پاراس خاموش م شود؛ با اان نات آثار پد ارزش ن ين ام و آوازه او را در رداهف بزرگها)
موسيق جها) بس ثب م رسا د.
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