ماركهاي ويلن
بهمن مهآبادي
در اين ق سمت يك گروه از ارز شمندترين ماركهاي ويلن ايتاليايي(به شكل امروزي) که در نوع خود
عاليترين و قديمي ترين به نظر مير سند ،ارائه مي شود .اما پيش از پرداختن به اين مهم ،الزم ا ست
که توضيحاتي در مورد اين سازها و سازندگان نابغه و ماهر آنها داده شود.
امروزه ب سياري فراموش کردهاند که سازهاي زهي درگذ شته نيز وجود دا شته و بدون شك به و سيلة
کساني طراحي شدهاند .اما شكل امروزي اين سازها به ويژه ويلن مديون نابغه دانشمندي به نام آندرهآ
آماتي 1از اهالي کرمونا 2استتت .طرح آماتي برخالف تفاوتي اندك در مدل و ظرافت و پالودگي صتتدا،
هنوز هم تنها نمونة ويلن مدرن استتتت .به همين دليل جهانيان آندرهآ آماتي را آفريننده ويلن فعلي
ميدانند.
آندرهآ ،در حدود سال  1111چ شم به جهان گ شود و در سال  1151به خاطر ا ستعداد فوقالعادهاش
اجازه يافت تا خانهاي را در کرمونا تهيه کند .اين خانه به مدت دويست سال ،او و فرزندانش را در خود
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جاي داد و عاليترين ستتتازها را به جهان عرضتتته نمود .در آن خانه ،ستتتازندگان بزرگي چون آنتونيو
ا ستراديواري 5تعليم ديدند و نبوغ خود را با آفرينش ويلنهاي طراز اول جهان به اثبات ر ساندند .نام و
آوازة آندرهآ از مرزهاي کرمونا نيز گذشت .در برشا 4مهارت و هنرمندي او با ويولهاي دست سازش که
معموالً داراي هفت ستتيم با يك پز زمينه و صتتدايي بستتيار زيبا و کم ح م بود باعث الهام هنرمند
بزرگ ديگري به نام گاستترارو داستتالو 1متولد  ،1141يك موزيستتين و ستتازنده ويول شتتد .او ويلنها و
ويوالهاي ساختة خود را با دقت بيشتري از روي طرح و اصول صدا دهي ويولهاي قديمي ساخت .در
حقيقت ميتوان او را پايهگذار اصل و نسب ويلن مدرن دانست .مرگ اين هنرمند بزرگ ،در حدود سال
 1011اتفاق افتاد .ثروت تاريك برشا ،در صداي باشكوه و نوراني ويلنهاي داسالو ،امروزه جلوهگرند.
ايتالياييها براي تهيه و ساخت چوب ،آب و هوا و شرايط اقليمي سازگاري نداشتند .آنان از م اورت و
خوي شاوندي خود ،با سرا شيبيهاي جنوبي آلپ سود برده ،صنوبر مورد نظر خود را تأمين ميکردند و
مهارت و توانايي خويش را در هر چه بهتر پروراندن آن به کار ميبستند .ايتالياييها در ت ارت با شرق
نيز ،چسب و صمغ الزم را که در ساختمان سازهايشان به کار ميرفت ،تهيه ميديدند .با اين همه ساز
ويلن فوراً و بيدرنگ پذيرفته نشتتتد .رنج هاي زيادي براي جايگزين آن ،به جاي ويول تحمل گرديد.
سران ام با دريافت يك سفارش از سوي دربار فران سه براي يك م موعه کامل زهي ،آندرهآ آماتي ،در
 1101ويلن را جهاني ساخت .اين سازها 24 ،ويلن مشهور شاه بودند که براي چارلز نهم ساخته شدند.
از سال  1051يك نسل جديد آماتيها مخصوصا آنتونيو 0و جيروالمو 7با مهارت و استادي در پيشرفت
و ترقي ساخت و پرداخت ساز نقش عمدهاي را بازي کردند .در آن سالها آفت بزرگ طاعون ايتاليا را
فلج کرده بود .اين م صيبت اهالي شهرها را ،به ن صف تقليل داد که برادران آماتي نيز شايد آماج قرباني
اين بال با شند .در اين دوران جووانيني ،1پائلوم يني 9و گا سراروي ،در اوج موفقيت در بر شا ،فداي ديو
سياه طاعون شدند .اما از خوش اقبالي ،يك ع ضو خانواده آماتيها از مرگ رهيد .نيكلو به سرعت و با
پشتت ستر گذاشتتن تعليمات مخصتو  ،هنر ستنتي نياکان خود را آموخت .او گن ينههاي برادران و
پدرانش را با دقتي در خور ،نگهداري کرد و منتظر مردان جوان ديگري ماند تا حرفة خانوادگي خود را
به آنان بسرارد .اين آفرينشگران بعدي عبارت بودند از آندرآگوارنري ،11مؤ سز و باني يك سلسله نو از
ويلنستتازان ،فرانچستتكو روجيئري 11و جوواني باتيستتتا رُجهري ،12فرزندان نيكلو ،جيروالمو ،و آنتونيو
ا ستراديواري جاوداني و سرافين دانا .15ويلنهاي کرمونا د ست به د ست از شهري به شهري در اروپا
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برده شدند و به اين ترتيب هنر ويلن سازي نيز انتقال پيدا کرد .سازندگان ويلن در فران سه ،انگليز،
هلند ،آلمان و اتريش با کريبرداري و ساختن ن سخههايي شبيه به ا صل ،هر کدام به سهم خود قدمي
در پي شرفت اين هنر بردا شتند .از آن جمله ا شتينر 14در تيرول ،11لوپوت10در فران سه و بانكز 17در
انگليز ،ستتاختههايي به خانوادة بزرگ و جاوداني ستتازهاي طراز اول دنيا افزودند .کار اين ستته استتتاد
بيهمتا ،بعدها ،از سوي مكتب بزرگ ايتاليا به وسيلة اشخاصي چون پرسندا 11و روکا 19از اهالي تورين
در نيمة اول قرن نوزدهم پيگيري شد.
آنتونيو استتتتراديواري ،شتتتاگرد نيكلو آماتي ،متولد  1044از دوران کودکي به يادگيري ويلنستتتازي
پرداخت .او در سن دوازده سالگي ،همچون يك استاد به کار چوب و منبت اشتغال داشت .وي در

کارگاه نيكلو آماتي ،آموزشهاي الزم را ديد و سرز در  1000با داير کردن کارگاه شخ صي خود اقدام
به آفريدن ويلن کرد .او که ابتدا به کري محض اکتفا ميکرد ،اين بار با بيباکي و گستتتاخي خا خود
و با مهارتي تام و تمام طرح آنها را نيز تغيير داد و نبوغ خارقالعادهاش را در کار ساختن ساز به اثبات
رساند .آنتونيو در ويلن اسرانيش نام خود ،هنرهاي چوب و منبتکاري و مسائل آکوستيكي ساختمان
ساز را درهم آميخت.
آنتونيو استراديواري به سال  1757زمانيكه  95سال داشت ،چشم از جهان فرو بست و بازماندگانش را
با شاهكارهاي خود تنها گذاشت.
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استراديواري در کارگاهش Stradivari in his workshop

او در تمام دوران طوالني زندگياش ،با دقت ،عشتتو و عالقهاي وافر به ستتاز و موستتيقي ،کارگاهش را
ترك نگفت و بر روي بسياري از آخرين کارهايش ،با غرور و احترام و سرافرازي و خضوع ،تاريخ ساخت
ساز را نو شت .در يكي از اين سازها ،به نام رُد 21ساخته شده در سال  1755در ق سمت برج ستگي
دستة آن آمده است :محصول  19سالگي.
آنتونيو استتتتراديواري در طي دوران پر بار زندگياش ،ويلن و خانوادة آن را چنان متحول کرد که اين
آالت از حيث تكامل ديگر پايان يافته تلقي شتتدند .اين برتري باعث زيبندگي و تستتلط زهيها بر تمام
ادبيات موسيقي ادوار شد .حضور اين سازها در انواع مو سيقي علمي ،اعم از م لسي ،سنفونيك ،اپرا و
موستتيقي مذهبي مشتتهود استتت .چنين اتفاقي از زمان ويتالي ،تورللي ،کورللي ،ويوالدي ،وراچيني،
جمينياني ،تارتيني و لوکاتللي قابل بررسي و مطالعه است.

Rode
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امروزه ويلنهاي باقي مانده از ا ستراديواري تخمينا به  111عدد مير سند .آنها به علت کيفيت برتر و
ا صل بودن از د سترس عموم به دورند .يك ويلن ا ستراديواري حقيقي و م شهور که در سال  1794به
مبلغ بي ست و پنج پوند فروش رفته به سال  1914بالغ بر  12111پوند قيمت دا شته ا ست .امروزه با
ضتترب عدد فوق به بيستتت ميتوان قيمت کنوني آن را به دستتت آورد .درخواستتتکنندگان اين قبيل
ويلنها ،اغلب ويلنيستها و نوازندگان خبرة اين ساز هستند که به دنبال صدايي برتر و بهتر ،سازهاي
مختلف را ميآزمايند.

در فهرست ذيل تلفظ اسامي به ايتاليايي
آورده شده است.

سال فوت
1014
1011
1091
1711
1711
1721
1721
1751
1751
1751
1757
1759
1742
1744
1747
1741
1711
1711
1702

شخصيت ها
نيكلو آماتي
فرانچسكوروجي ئري
آندرهآ گوارنري
جوواني باتيسا رجهري
جوواني باتيستا گرانچينو
پييترو جوواني گوارنري
کارلو جوزپه تزتوره
جاکين تو روجيئري
جوواني باتيستا گرانچينو(دوم)
الساندرو گاليانو
انتونيو استراديواري
جوزپه جوواني گوارنري (پسر آندرهآ)
متهئو گوف فريلر
جوزپه گوارنري (دل جه زو)
کارلو برگونتزي
لورنتزو گوادانيني
دومنيكو مون تانيا
سانتو سرافين
پييترو گوارنري
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محل کار
کرمونا
کرمونا
کرمونا
برشا
ميالن
کرمونا
ميالن
کرمونا
ميالن
ناپل
کرمونا
کرمونا
ونيز
کرمونا
کرمونا
پياچنتزا
ونيز
ونيز
ونيز

1771
1711
1711
1710
1111
1111

کارلو فرديناندو الن دولفي
جن نارو گاليانو
نيكلو گاليانو
جوواني باتيستاگوادانيني(از اهالي تورين)
لورنتزو ستوريوني
جوواني باتيستا چه روتي

ويلنهاي استراديواري
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Stradivari violins

ميالن
ناپل
ناپل
تورين
کرمونا
کرمونا

در طي زندگي طوالني استراديواري ،ديگر بستگانِ ويلن ساز او ،با موفقيت هنر ساخت ويلن را به ديگر
شتتتهرهاي ايتاليا گستتتترش دادند .ونيز ،بولونيا ،مانتوا ،ميالن ،رم و ناپل يكي پز از ديگري شتتتاهد
گسترش اين هنر بودند.
آندرهآ گوارنري ،براي دو فرزندش پييترو و جوزف ،هنر خود را تعليم داد و جوزف پستتر دو فرزند خود
را به نامهاي پييترو و جوزف ،ويلن سازاني نابغه بار آورد که تمام ميراث نياکاني خود را به کار ب ستند.
ويلنهاي دستساختة جوزف دوم ،با امضاي جوزف دلجهزو ،مشهور است.
جوزف گوارنري دلجهزو ،آخرين ويلن ساز اين گروه ،مردي به تمام معنا نابغه ،جدي و دقيو بود .او در
ان ام کارهاي خود تابع سترعت و نظم ويژهاي به نظر ميرستد .لذا ويلنهايش داراي عاليترين کيفيت
در صدادهي و پرورش ا صوات مو سيقيايي ا ست .يكي از ديگر سازندگان بزرگ کرمونا کارلو برگونتزي
نام دارد .گفته مي شود که وي ،سازهاي بسياري را با استادي تمام ساخته بود .اما در حال حاضر اثبات
اين مدعا تقريباً م شكل به نظر مير سد .زماني که کارلوبرگونتزي در سال  1747درگذ شت ،از مرگ
جوزف گوارنري دلجهزو ،که در سال  1744اتفاق افتاده بود سه سال ميگذ شت و جيروالمو آماتي
دوم در  1741خواب ابدي را استتتتقبال کرده بود .با اين خاموشتتتيهاي پيدرپي ،دورهاي بزرگ و بياد
ماندني در تاريخ هنر ويلن سازي رو به پايان مينهد .آخرين ويلنهايي که در کرمونا يا در جاهاي ديگر
ساخته شدند ،تواناييهاي ا ستثنايي و کيفيتهاي عالي خود را بارها و بارها به نمايش گذاردند و اين
دليل باقي بودن و دوام آوردن آنها در طي ساليان متمادي محسوب ميشود.
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کلكسيوني از آماتي an Amati collection

امروزه هنرمندان بزرگ ،ويلني ستهاي برج سته و ويرتوئزهاي نابغه ،پز از گذ شت دوي ست سال هنوز
هم در جست وي سازهاي طاليي کرمونا هستند .شايستگي و لياقت اين ويلنهاي جاوداني نه تنها در
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صداي بسيار زيبا و شفاف آنها که در پارهاي از ريزهکاريهاي ديگر نيز مكتوم است .ديناميسم عالي،
وسيع و بهترين ارائه در محدودههاي مختلف صدادهي ويلن ،صافي و درخشندگي فوق تصور و باالنز
صدادهي حساب شده ،از ارزشهاي ديگر اين ويلنها ،ذکر ميشود.
ويلنهاي کرمونايي ايتاليا ،در گذر ستتالهاي طوالني براي نبوغ آماتيها ،براي رنستتانز ايتاليا و براي
همة ستتتازندگان ستتتازهاي مختلف از ابتدا تا کنون ،احترام و تكريم به ارمغان آوردها ند .امروزه نيز
سازندگان پر قدرتي در جهان دست به کار ساختن ويلنهاي ارزشمندي هستند که يكي از ويلنهاي
کرمونا را به عنوان مدل خود بر ميگزينند .درحال حاضر سازهايي در اندازههاي مختلف حتي براي

چلو از گوارنري a Guarneri Cello

کودکان خردستتال ستتاخته ميشتتود .کوچكترين ستتاز قابل ارائه يك شتتانزدهم استتت که براي نواختن
کودکان دو ساله طراحي شده است .سازهاي کوچك يك شانزدهم ،براي اجراي متد ژاپوني سوزوکي و
شينوزوکي در نظر گرفته مي شوند .سازهايي نيز ،کوچكتر از يك شانزدهم ساخته مي شوند که براي
بچههاي زير دو سال مفيد به نظر ميرسند.
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