نوشته :آلن وودز
ترجمه :رامين جوان
ترجمهی اين مقاله را بهيکی از رفقايم و خاطرهای که او برايم تعريف کرد ،تقديم میکنم .اين رفيق شايعهای را تعريف میکرد که منهای
صحت و سقم آن ،اما زيباست ،و روايتی از رمانتيسيسم انقﻼبی است .او میگفت هنگامی که امير پرويز پويان در خانه تيمی نيروی هوايی،
در دوم خرداد  ١٣٥٠بهمحاصره درآمد ،سمفمونی شماره پنج بتهوون را روی گرامافون گذاشت و درگير نبردی بهغايت نابرابر گرديد و
کشته شد .اين روايت چقدر زيبا ،آرمانخواهانه ،انسانی و زيباست.

ايگور استراونسکی میگويد» :بتهوون دوست و همعصر انقﻼب فرانسه بود و حتی همزمان با ديکتاتوری
ژاکوبنها؛ نوعدوست و انساندوستی که ترجيح میداد با شمشيرهای مقوايی]که در واقع ايماژهای انسانی
بود[ بيدادگران را روی صحنهی تئاتر تارومار کند ،با جسارتی کمرنگ از جنس شيلر از او گذر کرد.
بتهوون ،نابغهای با اخﻼق تن ِد پلبينی بود که مغرورانه بهامپراتورها ،پادشاهان و متنفذان پشت کرد؛ همان
کسی که ما او را بهخاطر خوشبينی غيرقابل انکار ،اندوه شديد و تقﻼی جانگداز و ارادهی آهنينش
میشناسيم :فردی که سرنوشت خود را بهدست خويش رقم زد«.

بتهوون آهنگسازی است که شايسته لقب انقﻼبی است .بهلحاظ تاريخی ،واژهی »انقﻼبی« ريشه در
اکتشافات کوپرنيک دارد .کوپرنيک میگفت زمين بهدور خورشيد میچرخد و صورت خاصی را که دنيا و
مکان زندگی ما در برابرمان نقش میبندد ،مشخص میکند .بتهوون نيز مانند کوپرنيک بار مسئوليت
بزرگترين انقﻼب موسيقی را بر دوش کشيد؛ انقﻼبی که پيش از آن واقع نشده بود .او آثار زيادی )ازجمله
 ٩سمفونی ٥ ،کنسرتو پيانو ،يک کنسرتو ويلن ٣٢ ،سونات پيانو ١٦ ،کوارتس زهی و يک اپُرا( خلق کرده
است .او تحولی شگرف در شيوهی آهنگسازی و گوش سپردن بهموسيقی پديد آورد و بههيچوجه اجازه نداد
موسيقی در چارچوبهای پيشين خود محدود و محصور بماند.
١

پس از بتهوون ديگر بازگشت بهروزگاران گذشته غيرممکن بود .روزگاری موسيقی داروی خوابآور
مشتريان ثروتمندی بود که با گوش سپردن بهيک قطعه موسيقی دريافت میکردند و سپس با سکوت
بهرختخواب میرفتند .پس از بتهوون ،ديگر همه در راه بازگشت از سالن کنسرت زير لب نواهای لذتبخشی
را زمزمه میکنند .اين موسيقی آرام نمیگيرد ،بلکه آدمی را حيرتزده و گاهی آزردهخاطر میسازد و او
را وادار بهفکرکردن و احساس میکند.

سالهای آغازين
مارکس درخصوص تفاوت فرانسه و انقﻼب میگفت با وجود اينکه خاستگاه انقﻼبْ فرانسه بود ،اما
صرفا ً آلمانها عميقا ً دربارهی آن انديشيدند .ظهور ايدهآليسم فلسفی در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم
ب بزرگی در تاريخ توليد دنيا رقم زد،
در آلمان نيز بههمين دليل بود .در انگلستان ،طبقهی
بورژوازی انقﻼ ِ
ْ
ْ
ب ذهنها
و بهموازات آن فرانسه نيز در تاريخ
ب موجود انقﻼ ِ
سياست انقﻼب آفريد .اما در آلمان تنها انقﻼ ِ
تأخير
بود .آلمان از قافله واپس افتاده بود ،همچنين مناسبات اجتماعی در آلمان نسبت بهفرانسه و انگليس با
ْ
مسير تکامل را طی میکرد .کانت ،فيشته ،شلينگ و هگل درخصوص جهان و انديشههای مختلف استدﻻل
میکردند و در مقابل ،ساير مردم در سرزمينهای ديگر تحوﻻتی در ذهن مردان و زنان ايجاد میکردند.
جنبش ادبی »توفان و استرس« ١نمودی از اين مفهوم آلمانی بود .گوته تحتتأثير فلسفهی ايدهآليستی
آلمانی ،مخصوصا ً کانت ،بود .در اينجا میتوان بارقههايی از انقﻼب فرانسه را کشف کرد؛ بارقههايی که
در دوردستها و غيرقابل تشخيصاند و بهسختی در جهان خﻼصه شدهی شعر ،موسيقی و فلسفه محدود و
انقﻼبی عصری نو در واپسين سالهای
محصور شدهاند .جنبش »توفان و استرس« در آلمان بازتاب ماهيت
ِ
قرن هجدهم بود .عصری که نقطهی عطف هيجان و جوشوخروش فکری بود .فﻼسفهی فرانسوی با يورش
بهايدئولوژی نظام پيشين ،رويدادهای انقﻼبی سال  ١٧٨٩را پيشبينی کردند.
انگلس نيز اين دوران را در کتاب آنتی دورينگ شرح میدهد» :مردان بزرگی که در فرانسه
بهخاطرانقﻼب آينده بهروشنگری افکارعمومی پرداختند ،خود نيز برخوردی کامﻼً انقﻼبی داشتند .آنان
هيچگونه آمريت ماسوا را بههرشکلی هم که میخواست باشد ،قبول نداشتند :مذهب ،طبيعتنگری ،جامعه و
نظام حکومتی ،همهی اينها را بیرحمانه مورد انتقاد قرار میدادند .هرکدام از امور قبﻼً بهبيان درآمد بود
ری خرد توجيه میکرد ،درغير اينصورت بايد که از هستیاش چشم
که میبايست هستیاش را در برابر داو ِ
معيار همهچيز منصوب گرديد .درآن زمان که بهقول هگل
میپوشيد؛ اينچنين بود که فهم خردگرا بهعنوان
ِ
جهان کلهپا شده بود؛ نخست بهاين معنی که خرد انسانی و اصول ناشی از تفکر مدعی شد که بايد بهمنزله
پس واقعياتی که با اين اصول در
اساس جامعه وعملکر ِد انسان شناخته شود .آنگاه بهاين معنی که از آن ْ
تناقﺾ قرار داشتند از بنياد زيرو گرديدند] .در پروسهی انقﻼب[ فرانسه همهی ساختارهای اجتماعی/دولتی،
و همهی تصورات موروث ْی چونان اموری نامعقول بهپستوی فراموشی سپرده شدند .تا آن زمان جهان
افسارش را بهدست پيشداوریها داده بود؛ اينک ]اما[ گذشتهها فقط سزوار خوارداشت و ترحم بودند .دراين
ْ
اختناق بهدست حقيقت جاودانه،
زمان بود که »شفق تازه سرزد و میبايست که خرافت ،ظلم ،نابرابری و
عدالت ابدی ،برابری طبيعی و حقوق خدشهناپذير انسانی ،نيست و نابود میگردند« .جوشوخروش و هيجان
پيش از انقﻼب در فرانس ْه بهقدری بود که در آنسوی مرزهای کشور نيز احساس میشد.

١

. Strum und Drum

٢

بن در قرن هژدهم

در متون تاريخی آمده است که در آلمان ،انگلستان و حتی روسيه بهتدريج سبکهای شاهانه و درباری
قديمی بهزوال میرفتند .تأثير اين فراشد در شعر ولفانگ گوته ـبزرگترين شاعر آلمانـ تبلور يافت .جانمايه
ْ
شيطان روح زندهی انکار است که در همهچيز رسوخ
ديالکتيک در شاهکار گوته ـافسانه فاوست -دميده شد.
میکند و آن را تحتتأثير قرار میدهد .اين روح انقﻼبی در کارهای بعدی موتسارت بازتاب پيدا میکند،
زندگی درازدامن؛ اما
مخصوصا ً اپرای دونژوان که نوايی همآهنگ و پرهيجان بهاين مضمون دارد :حق
ِ
روح انقﻼب فرانسه بهمعنای واقعی با کارهای بتهوون در موسيقی متبلور میگردد.
لودويگ بتهوون در  ١٦نوامبر سال  ١٧٧٠در شهر بُن متولد شد .پدرش يوهان ،موسيقیدان و از
خانوادهای متعلق بهناحيه فﻼندرز بود .يوهان در دربار کار میکرد .درهرحال او مردی خشن ،بیرحم و
عياش بود .مادرش ماريا ماگدالن بود .پدر بتهوون شکنجههای روحی زيادی بههمسرش وارد میکرد.
بتهوون کودکی شادی نداشت .شايد دليل درونگرايی ،بدخلقی و روح سرکش وی نيز همين باشد.
سالهای آغازين تحصيل بتهوون بسيار منقطع بود .از يازده سالگی بهمدرسه نرفت .نخستين کسی که
بهاستعداد فراوان بتهوون جوان پیبُرد ارگنواز دربار ،گوتﻼب نفه ،بود که او را بهباخ معرفی کرد تا پيش
او کار کند .بتهوون در خلق اثر پوﻻد آبديده کﻼوير نقش پررنگی داشت.
يوهان با توجه بهاستعداد کودک پيشرس خود تﻼش کرد از او آهنگسازی بسازد که جا پای موتسارت
بگذارد .بتهوون در پنج سالگی در کنسرتی عمومی بههمگان معرفی شد؛ اما يوهان از پسرش نااميد شد.
لودويک نسخهی کودکی موتسارت نبود .تعجبآور بود که بتهوون اصﻼً طبع موسيقی نداشت ،بنابراين بايد
بهزور موسيقی را فرامیگرفت؛ اين بود که پدرش او را نزد معلمان مختلفی برد تا موسيقی را با تکرار و
تمرين بهاو ياد بدهند.

بتهوون در وين
در اين زمان شهر بُن ،مرکز ايالت الکتورکلن ،شهری دورافتاده و سوتوکور بود .موسيقیدان جوان
برای پيشرفت مجبور بود در وين بهتحصيل موسيقی بپردازد .خانوادهی بتهوون ثروتی نداشتند؛ ولی با وجود
اين ،بتهوون جوان را در سال  ١٧٨٧بهپايتخت اتريش در حوالی کليسای اسقف اعظم فرستادند .همانجا بود
که بتهوون جوان با موتسارت مﻼقات کرد و تحتتأثير او قرار گرفت .بعدها هايدن يکی از آموزگاران او
٣

شد؛ اما پس از گذشت  ٢ماه ناچار شد بهبن بازگردد ،زيرا مادرش بهسختی بيمار شده بود .اندکی بعد مادرش
از دنيا رفت .اين نخستين اتفاق غمانگيزی بود که در زندگی شخصی و خانوادگی بتهوون رخ داده بود ،و
سرآغاز اتفاقات متأثرکنندهی ديگر نيز شد .مرگ مادر تا آخر عمر بتهوون را آزار میداد .بتهوون سرانجام
درسال  ،١٧٩٢سالیکه لويی شانزدهم گردن زده شد ،از بن بهوين نقل مکان کرد و تا آخر عمر درآنجا
ماند.

وين در زمان بتهوون

چهرهای که از او برای ما ترسيم شده جوانی سردرگريبان و غمگين است که حالت چهرهاش گويای توفان
درونی او و طبع پرشور و آتشينش است .او خوش قيافه نبود :سر بزرگ و بينی رومی ،صورتی آبلهرو و
موهايی پرپشت و ضخيم که هيچگاه رنگ شانه بهخود نديده بودند .وی بهخاطر رنگ و روی تيرهای که
داشت لقب »مرد اسپانيايی« گرفته بود .او بهدليل کوتاه قدی ،هيکل چاق و لباسهای شلختهای که میپوشيد
ايستار انسانی خشن و بیمباﻻت را گرفته بود و لباسهای ساده و خوش طرح او که برازنده يک جوان بود
ِ
نيز نمیتوانست اين خصوصيات را پنهان کند .اين جوان شورشی با اينکه زادهی شهر اشرافی وين با مردمی
سختگير و وسواسی بود ،ولی ايستاری بدلباس و بداخﻼق داشت و از فضل و ادب که شايد از يک شهروند
وينی انتظار میرفت ،بههيچوجه بهرهای نبرده بود .بتهوون نيز مانند ساير آهنگسازان آن دوره ناچار بود
چشم بهدست مشتريان ثروتمند و اشرافی بدوزد ،اما هرگز متعلق بهآنها نبود .او مانند هايدن ،که در دربار
خانوادهی استرهازی کار میکرد ،موسيقیدان و نوازنده درباری نبود .اينکه مردم آن زمان دربارهی اين
مرد عجيب چه فکری میکردند ،مشخص نسيت؛ اما شکوه و سترگی موسيقی او هميشه منبع درآمدی برای
امرارمعاش وی محسوب میشد.
بتهوون بهطور حتم بهدُور و اطراف خويش توجه میکرد .او از جمعها ،سنتها و عرف بيزار بود ،البته
نمیتوان گفت هيچ عﻼقهای بهظاهر و اطرافش نداشت .بتهوون مردی بود که برای موسيقی خود زندگی
کرد و نفس کشيد ،و دغدغهی آسايش و راحتی مادی نداشت .زندگی شخصی او بینظموترتيب ،آشفته و با
عرف ناهمآهنگ و سنتشکنانه بود .آپارتمان محل زندگیاش هميشه تا جای ممکن کثيف و بههمريخته بود
ْ
و خردههای غذا و حتی قوطیهای نيمهخالی مشروب هرطرف ديده میشد.
طرز برخورد او با شاهزادهها و نجيبزادگان اشرافی ،که بهاو دستمزد پرداخت میکردند ،در يک نقاشی
مشهور بهتصوير کشيده شده است .در اين نقاشی بتهوون در مسيری با گوته ،آرشداک رودولف و ملکه در
٤

حرکت است .برخﻼف گوته که مؤدبانه کﻼه از سر برداشته و راه را برای زن و شوهر اشرافزاده باز
میکند ،بتهوون کامﻼً بهآنها بیمحلی میکند و بدون آنکه بايستد و با خانواده سلطنتی سﻼم و احوالپرسی
کند ،بهراهش ادامه میدهد .اين نقاش ْی روح مردی نترس ،انقﻼبی و سازشناپذير را بهتمامی در خود دارد.
او که از جو]اشرافمنشانه[ و بورژوايی وين بهتنگ آمده بود با لحنی حاکی از انزجار نوشت» :مادامی که
اتريشیها آبجوی قهوهای و سوسيسهای کوچک خود را میخورند ،دست بهطغيان و شورش خواهند زد«.

برخﻼف گوته بزرگ ،بتهوون حاضر نشد کﻼه خود را در مقابل اشراف بردارد

عصر انقﻼبی
دنيايی که بتهوون در آن زاده شد ،دنيای هياهو و نابسامانی ،تغيير ،جنگ ،انقﻼب و ضدانقﻼب بود؛
جهانی مانند جهان خود ما .در سال  ،١٧٧٦مستعمرههای آمريکا انقﻼب کردند و با جنگ آزادسازی ملی
انگليس آزادی خود را جشن گرفتند .اين نخستين اقدام در يک ماجرای درام تاريخی بزرگ بود.
برضد
ْ
انقﻼب آمريکا ايدهآلها و معيارهای آزادی فردی را که برآمده از روشنگریهای انقﻼبی فرانسه بودند
با صدای بلند فرياد زد .فقط يک دهه بعد ،ايدههای مربوط بهحقوق بشر مثل بمب در فرانسه صدا کرد.
تسخير زندان باستيل که در جوﻻی  ١٧٨٩رخ داد ،نقطه عطف حساسی در تاريخ جهان محسوب میشود.
انقﻼب فرانسه در دوران اوج خو ْد تمام پسماندههای انباشته شدهی دوران مذهبیـفئودالی را کنار زد و
سرپا بايستد و در برابر تمام اروپای ]تحت سيطرهی ارتجاع[ با
موجب شد فرانس ْه کامﻼً بربنيادی نوينی ِ
شجاعت و ارادهی نوين قد علم کند .روح آزادیخواهی انقﻼب فرانسه همچون آتشی سرکش سرتاسر اروپا
را درنورديد .اين دوره ،سبکهای جديد هنری و شيوههای بيان نوينی را میطلبيد .موسيقی بتهوون که
بيانگر روح برگرفته از آن اهداف بود ،توانست بهنيازهای اين عصر پاسخ دهد.
در سال  ١٧٩٣ميﻼدی ،ژاکوبينها لويی شانزدهم را در فرانسه اعدام کردند .موجی از ترس و حيرت
تمام دربارهای اروپايی را فراگرفت و جهتگيریها نسبت بهفرانسهی انقﻼبی سخت شد» .ليبرالها« که در
ابتدا با شور و حرارت بهپيشواز انقﻼب رفته بودند ،حال بهآرامی بهگوشهای خزيدند تا در زمان مناسب
٥

واکنش نشان دهند .ضديت طبقات دارا با انقﻼب فرانسه را ادموند بارک اينگونه توصيف کرد» :حاميان
انقﻼب همهجا مورد اذيت و آزار قرار میگرفتند و با بدبينی بهآنان نگريسته میشد .دوستداران انقﻼب فرانسه
ديگر در امان نبودند«.

فرانسهی انقﻼبی

روزگاری سراسر خشونت و توفانی بود .نيروهای جوان انقﻼبی ارتش فرانسه ،ارتشيان سلطنتطلب
فئودال اروپا را شکست دادند و در سرتاسر جبههها دست بهضدحمﻼتی گسترده زدند .آهنگساز جوان از
همان آغاز ،انقﻼب فرانسه را بسيار تحسين میکرد و میترسيد که اتريش سردمدار ائتﻼف ضدفرانسوی
باشد و در خط مقدم مخالفان انقﻼب فرانسه قرار بگيرد .پايتخت امپراتوری بهخلقوخوی ترور آلوده شد .جو
موجود ماﻻمال ازسوءظن و ُ
شبهه بود ،جاسوسان و مأموران مخفی همهجا حاضر بودند و سانسور جلوی
آزادی بيان را میگرفت؛ اما هرآنچه نمیشد در قالب کلمات بيان کرد ،در موسيقی غنی قابل انعکاس بود.
يادگيری موسيقی با تعاليم هايدن چندان خوب پيش نمیرفت .بتهوون ايدههايی دربارهی موسيقی در سر
اشرافی موسيقی
میپروراند که با نگرشهای معلم سالخوردهاش ،که بهسختی وابسته بهسبک قديمی درباری-
ِ
کﻼسيک بود ،همخوانی نداشت .اين همان تضاد سبک جديد با سبک قديم بود .آهنگساز جوان کمکم داشت
در قامت يک نوازنده پيانو بهشهرت میرسيد .سبک نوازندگی بتهوون جوان پرهيجان و خشن بود و مقتضای
٦

سن او را نشان میداد .نقل است که او آنقدر با شدت بهکليدهای پيانو ضربه میزد که سيمهای دستگاه پاره
میشدند .بتهوون داشت بهيک آهنگساز جديد و اصيل مبدل میشد .او توفانی در وين بهراه انداخت .بتهوون
موفق شده بود.
ْ
سرنوشت فرجامی بیرحم را برای بتهوون رقم
زندگی میتواند حقهباز بیرحمی باشد که نظير ندارد.
زده بود .در فاصلهی سالهای  ١٧٩٦تا  ١٧٩٧بتهوون بيمار شد؛ بهنظر میرسيد بهنوعی مننژيت دچار
شده بود که بر شنوايی او تأثير گذاشت .او بيست هشت ساله و در اوج شهرتش بود ،درحالی که کمکم داشت
شنوايی خود را از دست میداد .در حدود سال  ١٨٠٠ميﻼدی ،اولين عﻼمت ناشنوايی در او ظاهر شد .با
اينکه تا واپسين سالهای عمرش هرگز بهطور کامل شنوايی خود را از دست نداد ،دانستن اينکه وضعيت
جسمانیاش روزبهروز بدتر خواهد شد ،قطعا ً او را عذاب میداد .چندی نگذشت که افسردگی بهسراغش آمد
و حتی بهفکر خودکشی افتاد .وی مقالهای نوشت و در آن بهعذاب روحی که تحمل میکرد ،اشاره کرد و
افزود موسيقی او تنها ناجی وی در زندگی بوده است .رنج و عذاب شديد و کوششی که بتهوون برای غلبه
بر آن میکرد روی موسيقی او بهشدت تأثير میگذاشت و روحی عميقا ً انسانی بهآن میبخشيد .وی هرگز در
زندگی شخصی شاد نبود .عادت داشت اسير عشق دختران يا همسران مشتريان ثروتمندش شود .اين عشقها
پشتسر گذاشتن يکی
ِ
هرگز پايان خوشی نداشتند و فقط او را بيشتر در کام افسردگی فرومیبردند .بعد از
از اين عشقهای نافرجام ،بتهوون نوشت» :هنر و فقط هنر مرا نجات داده است! غيرممکن است اين دنيا
را ترک کنم بدون آنکه تمام چيزهايی را که در من جوانه زده و با من رشد کرده با خود ببرم«.
تسر
وی در اوايل سال  ١٨٠١بحران شخصی شديدی را پش ِ
میگذاشت .در وصيتنامهی هايلي ِگنشتاتر آمده است او در مرز خودکشی
بود .بتهوون وقتی از افسردگی رهايی پيدا کرد با شور و نشاط جديدی
خود را در آهنگسازی غرق کرد .کمتر مردی پيدا میشود که با اينهمه
عذاب و ضربهای که در زندگی خورده است ،نابود نشود؛ اما بتهوون از
ناشنوايی خود -ناتوانیای که هرکس آن را داشته باشد ،زندگیاش فلج
میشود -در آهنگسازی استفاده کرد .هرآنچه بتهوون از درون
میتوانست بشنود برای آهنگسازی و نوشتن نتهای غنی او کفايت
میکرد .بتهوون در همان سالهايی که اوج بحران زندگی شخصی را
سپری میکرد ) (١٨٠٢سمفونی بزرگ اروئيکا را نوشت.
بتهوون در جوانی

ديالکتيک سوناتا
موسيقی بتهوون از نظر پويايی کامﻼً جديد بود .آهنگسازان پيش از او قطعات مﻼيم و بلندی مینوشتند،
اما هر دو قطعه کامﻼً جدا از هم نگهداشته میشدند ،در عوض موسيقی بتهوون بهگونهای بود که بهسرعت
از قطعهای بهقطعه ديگر میرفت؛ اين سبک موسيقی تنشهای داخلی و تناقضات حل نشده سازنده را منعکس
میکرد که مستلزم عزمی راسخ بود .موسيقی بتهوون موسيقی تکاپو و کشمکش بود.
سوناتا سبک اضافه کردن جزئيات و ساختاردهی بهمحتوای موسيقی است .سوناتا برپايه نگرش پويای
موسيقيايی و بهطور خﻼصه نوعی از بيانی ديالکتيکی است .اين موسيقی بهوسيله مجموعهای از عناصر
متضاد انکشاف میيابد .تقريبا ً در اواخر قرن هجدهم ،سبک سوناتا سبک غالب آهنگها را تشکيل میداد.
هايدن و موتسارت بهانکشاف سوناتا و ترکيب عناصر مختلف با آن پرداختند ،هرچند سوناتا ديگر سبک
٧

جديدی محسوب نمیشود ،اما در آثار قرن هجدهم فقط ظرفيت خالص سبک سوناتا ديده میشود و محتوای
واقعی آن پوشيده است.
ابهامی که از لحاظ تکنيکی وجود دارد ،آن است که سبک مورد استفاده بتهوون جديد نبود ،بلکه شيوهی
استفاده او از اين سبک تازگی داشت .حرکت نخست که سوناتا با آن آغاز میشود ،سريع است .دومين حرکت
آرامتر است .سومين حرکت که شادتر است ،اصوﻻً بهمدت يک دقيقه است و بعد يک  scherzoکه بهزبان
ساده يعنی لطيفه و در انتها نيز يک حرکت سريع مانند ابتدای قطعه.
اساساً سبک سوناتا براساس مسير  A-B-Aانکشاف پيدا میکند و بهابتدای مسير بازمیگردد .اما در

ی هر نفی که نوعی قياس منطقی
باﻻترين سطح ،بيانگرمفهومی ديالکتيکی است :حرکت در بطن تناقﺾ .نف ِ
در موسيقی است .شرح مفصل انکشاف ـ خﻼصهسازی يا در اصطﻼحی ديگر تز /آنتیتز /سنتز.
اين نوع انکشاف در هرنوع حرکت وجود دارد ،اما يک انکشاف همهجانبهی تعريف شده نيز وجود دارد
که موضوعات پيچيدهای در آن نمايان میشود؛ تمهايی که سرانجام »پايان خوشی« دارند .در بخش پايانی
موسيقی بهکليد نخست پيانو بازمیگرديم که حس آرمانی ،پيروزمندانه خود را بهمخاطب منتقل میکند.
در سبک سوناتا ايدههای ژرف بهبار نشستهاند و امکان انکشاف جدی آنها وجود دارد .اين ايدهها همچنين
بهوسيله طيف گستردهای از آﻻت موسيقی بهشکل ترکيبی ازجمله پيانوسولو ،پيانو و ويولن ،ارکستر
چهارتايی ،سازهای زهی و سمفونی ابراز میشوند .ابداع پيانوفورت در موفقيت سبک سوناتا تأثيرگذار بود.
پيانوفورت سازی بود که میتوانست پويايی رمانتيکگرايی را تمام و کمال بيان کند ،درحالی که با ارگ و
هارپسيکورد فقط میشد نتهای نوشته شدهای را نواخت که برمبنای اصول موسيقی چندنوايی و کونترپوآن
بودند.
انکشاف سبک سوناتا اواخر قرن هجدهم روندی سريع داشت و در سمفونیهای موتسارت و هايدن بهاوج
خود رسيد .بهنوعی میتوان گفت سمفونیهای بتهوون صرفا ً تداوم اين سنت بودند .ولی در واقعيت هويت

رسمی اين سمفونیها تفاوت بنيادين را از نظر پنهان میکرد.

در سبک سوناتا محتوای واقعی در اولويت نيست .دغدغه آهنگسازان کﻼسيک قرن هجدهم اساسا ً درک
شکل درست سبک سوناتا بود )هرچند سبک موتسارت يک استثنا بود( .اما سبک سوناتا در سمفونیهای
بتهوون بهگونهای بهکار رفتهاند که محتوای واقعی در مرحلهی آخر ظهور و بروز پيدا میکند .حس غالبی
که در سمفونیهای بتهوون آفريده میشود ،جريانی از کشمکش و انکشاف در بطن تناقضات است .در اينجا
شاهد عالیترين نمونهی وحدت ديالکتيکی بين سبک و محتوا هستيم .اين راز هنر غنی است .اين چکادها
بهندرت در تاريخ موسيقی فتح شدهاند.

تعارض درونی
در سمفونیهای بتهوون ارتباط با گذشته اساسا ً قطع شده است .اگرچه ظاهر سبکها همانند است ،اما
ْ
بتهوون سبکها ،تقارن رسمی و
محتوا و روح موسيقیها از اساس با يکديگر متفاوتاند .در سمفونیهای
تعادل درونی بهخودیخود مهم نيستند .همچنين رمانتيکگرايی که در مسير حرکت او مشهود است اهميت
ندارد ،بلکه محتوا مهم است .در واقع ،بتهوون تعادل را بهتناوب برهم میزند .ناموزونیهای زيادی که
وجود دارد ،نشان از کشمکشهای درونی آهنگساز است.
بتهوون نخستين سمفونی خود را در سال  ١٨٠٠ميﻼدی بهنگارش در آورد که هنوز ريشههايی در
موسيقی هايدن داشت؛ يک اثر شاد و شوخوشنگ و نسبتا ً آزاد از روح تعارض و کشمکشی که ويژگی
٨

کارهای بعدی او بود و شنونده واقعا ً نمیتوانست کمی بعد را پيشبينی کند .پيانو پتتيک) ٢اثر سيزدهم( کار
کامﻼً متفاوتی است و تقريبا ً بیشباهت بهسوناتهای پيانوی هايدن و موتسارت است .بتهوون تحتتأثير
نظريه تراژدی و هنر تراژيک شيلر بود .تراژدی از نظر بتهوون فراتر از رنج انسانی و بهمثابه تﻼش برای
مقاومت در برابر اين عذاب و جنگ با آن بود.
پيام اصلی بهوضوح در نخستين حرکت ،که با صداهای پيچيده و ناموزون آغاز میشود ،بيان میشود
)میتوانيد گوش کنيد❊( .اين آميزههای رازآلود بهسرعت وارد گذرگاهی آشفته و پريشان میشوند که مسير
اصلی است و مقاومت در برابر رنج را نشان میدهد .اين تعارض درونی نقشی مهم در موسيقی بتهوون
بازی میکند و صفاتی کامﻼً متفاوت با صفات موسيقی قرن هجدهم بهآن میبخشد .پيانوی پتتيک )اثر
سيزدهم( صدای عصری جديد است ،صدايی رعدآسا که میغرد :مرا گوش بده.
* https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc٩IovI
رسش اينجاست که اين تفاوت چشمگير را میتوان چطور توضيح داد؟ چنانچه بخواهيم پاسخ ساده و
مختصری بهاين پرسش بدهيم ،بايد انقﻼب موسيقی را محصول ذهن يک نابغه بدانيم .درست است ،شايد
بتهوون بزرگترين نابغه موسيقی بوده که دنيا تاکنون بهخود ديده است؛ اما واقعا ً چيزی از اين پاسخ دستگير
ما نمیشود .چرا چنين زبانی که يک زبان کامﻼً متفاوت در موسيقی است ،دقيقا ً بايد در اين لحظه متولد شود
نه  ١٠٠سال زودتر؟ چرا موتسارت ،هايدن يا باخ چنين زبانی نيافريدند؟
دنيای صداهای بتهوون مانند موتسارت و هايدن نيست که صدای زيبا در آن جا داشته باشد .موسيقی
بتهوون چاپلوسی مخاطب را برای شنيدن نمیکند و طوری نيست که شنونده با گوشدادن بهآن پاهای خود
را بهنرمی تکان دهد و سوتزنان نواهای دلپذير آن را تکرار کند ،بلکه صدايی گوشخراش و نامﻼيم است.
انقﻼب و انفجاری از جنس موسيقی که بازتاب راستينی از روح زمانه است .در اينجا عﻼوه بر تنوع ،شاهد
تعارض نيز هستيم .بتهوون بهتناوب از نتزنی اسفورزاندو ٣استفاده میکرد که نتنوازی با حرکات ناگهانی
و شديد است .اين شيوه از نتنوازی باعث آفرينش موسيقی خشن و پرتحرک با تغيير سريع حالتهای توأم
با تعارض و تناقﺾ میشود.
بتهوون سبک سوناتا را از لحاظ کمی بهسطح باﻻتری ارتقا میدهد ،آن را از محدودهی يک سبک فراتر
میبرد و نمايانگر درونیترين و خودمانیترين احساسات خود میسازد؛ سبک سوناتا چنين احساساتی را با
قدرت و سرعت ابراز میکند .او در برخی از نتهای پيانوی خود دستور »سوناتا تقريباً خيالی« ٤را نوشته
است که نشان میدهد بتهوون در ميانهی اين سبک در جستوجوی آزادی بيان مطلق و تام بوده است .در
اينجا ابعاد سبک سوناتا در مقايسه با فرم کﻼسيک آن بهخوبی انکشاف پيدا کرده است؛ گامها انعطافپذيرند
و حتی تغييرمکان میدهند .از آن گذشته ،بخش پايانی موسيقی ديگر فقط خﻼصهسازی نيست ،بلکه انکشاف
و تکامل تمام بخشهای قبلی است.
سوناتا وقتی در سمفونیهای بتهوون مینشيند بهسطحی اعجابآور ،تحسينبرانگيز و قوی نائل میشود
که تاکنون نظير آن شنيده نشده است .انرژی باﻻيی که سمفونیهای سوم و پنجم بتهوون را پيش میبرد
بهخوبی اين موضوع را ثابت میکند .اين موسيقی برای آن ساخته نشده است که شنونده فقط آن را گوش دهد
و سرگرم شود ،بلکه برای بهحرکت واداشتن شنونده ،متعجب ساختن او و تشويق بهانجام کاری طراحی شده
است] .در اينجا[ موسيقی صدای سرکشی و عصيان است.
٢

. pathetique
. Sfrorzando
٤
. Sonata, quasi uha fantasia
٣

٩

ب بتهوون در موسيقی بازتاب انقﻼبی در زندگی واقعی است .بتهوون
اين امری تصادفی نيست ،انقﻼ ِ
فرزند عصر خويش بود؛ عصری که انقﻼب فرانسه را در خود داشت .او بيشتر آثار درخشان خويش را
در بحبوحهی انقﻼب فرانسه ساخت و روح انقﻼب در بطن تمام نتهايش ديده میشود .درک بتهوون خارج
از فضايی که در آن قرار دارد ،غيرممکن است.
بتهوون با جسارت تمام عرفهای موجود در موسيقی را کنار زد؛ درست مانند انقﻼب فرانسه که اسطبل
پوشيده از فضوﻻت دوران فئودالی را تميز کرد ٥.بتهوون سبک جديدی در موسيقی معرفی کرد؛ موسيقیای
که درهای بسياری را در مقابل آهنگسازان آينده گشود ،همچنان که انقﻼب فرانسه که دروازهای را بهسوی
يک جامعهی دموکراتيک و جديد گشود.
راز نهفته در موسيقی بتهوون تعارض در شديدترين حالت آن است؛ تعارضی که بخش عظيمی از موسيقی
او را شديداً درمینوردد و در هفت سمفونی آخر او بهاوج تأثيرگذاری میرسد .از سمفونی سوم ـاروئيکا-
نقطهی عطف واقعی انقﻼب موسيقی بتهوون و همچنين در مقياس گسترده انقﻼب در تاريخ موسيقی آغاز
میشود و ريشههای اين انقﻼب در موسيقی را بايد در جايی خارج از موسيقی يعنی جامعه و تاريخ جستوجو

کرد.

سمفونی اروئيکا
نقطهی حساس و سرنوشت ْ
ساز هم در زندگی بتهوون و هم در موسيقی انقﻼبی غربْ ساخت سمفونی سوم
)اروئيکا( بود .زبان موسيقايی سمفونیهای اول و دوم اساسا ً از دنيای صدای هايدن و موتسارت دور نشده
است؛ اما از همان نوت اول سمفونی اروئيکا وارد دنيايی کامﻼً متفاوتی میشويم .اروئيکا دارای فحوايی
سياسی است و منشأ آن بهخوبی شناخته شده است.
بتهوون موسيقیدان بود ،نه سياستمدار ،پس ناگزير دانش و اطﻼعاتی که از رويدادهای فرانسه داشت
درهمبرهم و ناقص بود .با وجود اين ،طبع انقﻼبیاش هميشه اين امکان را بهاو میداد تا نتيجهگيریها و
تحليلهای درستی انجام دهد .بتهوون در گزارشهايی شنيده بود که افسر جوانی بهنام بناپارت در انقﻼب
فرانسه سر برآورده است .بتهوون نيز مانند بسياری فکر میکرد ناپلئون ادامه دهندهی راه انقﻼب فرانسه و
مدافع حقوق انسانی است .بنابراين ،تصميم گرفت سمفونی جديد خود را بهبناپارت تقديم کند.
بتهوون در اشتباه بود ،اما خطايش نسبتا ً پذيرفتنی و قابل توجيه است .اين درست مثل اشتباهی بود که
بسياری از مردم دربارهی استالين مرتکب شدند .آنها تصور میکردند او جانشين واقعی و وارث برحق
قهرمان لنين درحال دور
لنين و مدافع آرمانها و ارزشهای انقﻼب اکتبر است؛ اما بهتدريج مشخص شد که
ِ
شدن از ارزشهای انقﻼب و استقرار نظامی است که عملکرد برخی از بدترين حکومتهای استبدادی را
درخود داشت.
در سال  ،١٧٩٩کودتای بناپارت نشان دهندهی پايان قطعی دورهی اوج انقﻼب بود .در آگوست سال
 ،١٨٠٢ناپلئون قدرت کنسولی را بهصورت مادامالعمر از آن خود کرد و اين قدرت را پيدا کرد که جانشين
خود را تعيين کند .مجلس سنای بلهقربانگو از ناپلئون خواست مجدداً قانونی موروثی برای »دفاع از آزادی
عمومی و حفظ برابری« معرفی کند .بدينترتيب ،فرانسویها بهنام »آزادی« و »برابری« بهپای طنابهای
دار برده شدند.

 . ٥اشاره بهاسطبل آوژان در اسطورههای يونان است که پاکسازی فضوﻻت سیساله آن برعهده هرکول گذاشته شده بود.م
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اين رويه دائمی غاصبان در درازنای تاريخ بوده است .امپراتور آگوستوس ظواهر جمهوری روم را حفظ
کرد وعلنا ً پيشنهادی خائنانه بهمجلس سنا داد و درعينحال قانون اساسی را نيز زيرپا گذاشت .چندی نگذشت
که جانشين او ،کاليگوﻻ ،سواره نظام شايستِ خود را بهمقام سناتوری برگزيد که ارزيابی واقعبينانهای از
اوضاع بود.
پرولتاريايی
استالين ،رهبر ضدانقﻼب سياسی روسيه ،با اينکه تمام سنتهای لنينيستی و تمامی نُرمهای
ِ
دموکراسی شورايی را با چکمههايش لگدمال میکرد ،جار میزد که شاگرد و مريد فداکار لنين است.
دموکراسی شورايی بهطور کامل درهم کوبيده شد ،بوروکراتيسم و حکومت تک حزبی نهادينه شد .برابری
جای خود را بهنابرابری داد .تمام درجهداران قديمی ارتش رژيم تزاری که انقﻼب اکتبر آنها را بهحاشيه
رانده بود ،مجدداً وارد کار شدند و دربارهی فضائل و محاسن آنها سخنسرايیها شد .حتی کار بهجايی رسيد
ی
که استالين دريافت کليسای ارتدوکس میتواند خدمتگزار وفادار رژيم او باشد .وی پايش را پيوسته جا ِ
پای ناپلئون بناپارت -گورکن انقﻼب فرانسه -میگذاشت.
ناپلئون برای آنکه ديکتاتوری خود را بهنوعی در ميان مردم تأييد شده و آبرومند کند ،از کليه ظواهر
رژيم قديمی -القاب ،عناوين اشرافی و لباسهای متحدالشکل باشکوه -تقليد کرد .انقﻼب فرانسه عمﻼً کليسای
کاتوليک را از صحنهی روزگار پاک کرده بود .اکثر مردم ،بهاستثنای ساکنان مناطق دورافتاده ،مانند شهر
وانده از کليسا بيزار بودند و آن را مانند قوانينی میدانستند که ستمگران و زورگويان قديم وضع کرده بودند.
ناپلئون که حاکمی ستمگر بود ،تﻼش کرد حمايت از کليسا را در دستور کار نظام خود قرار دهد؛ بدين منظور
توافقنامهای را با پاپ امضا کرد.
از مدتها قبل ،بتهوون پيشرفتهای فرانسه را با ترس و تشويش دنبال میکرد و از سال  ١٨٠٢دي ِد او
ْ
دوست با لحنی عصبانی نوشت:
نسبت بهناپلئون شروع بهتغيير کرد .در همين سال ،او در نامهای بهيک
»همهچيز بعد از آنکه ناپلئون آن موافقتنامه را با پاپ امضا کرد بهروال خشک گذشته بازگشت«.
اما اتفاق بسيار بدتری در راه بود .در  ١٨می سال  ،١٨٠٤ناپلئون امپراتور فرانسه شد .مراسم تاجگذاری
در کليسای جامع نوتردام در دوم دسامبر  ١٨٠٤برگزار شد .وقتی پاپ روغن مقدس را روی سر ناپلئون
غاصب ريخت ،تمام آثار و ردپاهای رسوم و سنن جمهوریخواهی از ميان برداشته شد .تمام نورچشمیهای
فخرفروش بهجای تمام آن زاهدان خشک مقدس و ابله مستعمره پيشين دست بهکار شدند تا ياد و خاطره
انقﻼبی را که زنان و مردان بسياری زندگیشان را فدای آن کرده بودند ،از بين ببرند.
وقتی اخبار اين اتفاقات بهگوش بتهوون رسيد ،غوغايی در درونش برپا شد .وی در سمفونی جديدش،
ناپلئون را کامﻼً خط زد .دستخط بتهوون هنوز موجود است و از خطوطی که بر روی آن کشيده شده میتوان
پیبرد که با چه خشونتی روی کاغذ نوشته و آن را سوراخ و پاره کرده است .سپس ،وی آن سمفونی را
بهقهرمان گمنام انقﻼب تقديم کرد و بهاين ترتيب سمفونی اروئيکا زاده شد.
ارکسترهای بتهوون که پيشتر آغاز شده بود ،صداهايی را در خود داشتند که تا پيش از آن هرگز شنيده
ْ
اصوات اهالی وين را که بهنواها و نغمههای مؤدبانه و آقامنشانهی هايدن و موتسارت خوگرفته
نشده بود .اين
بودند ،حيرتزده میکرد .با اين حال ،دو سمفونی نخست بتهوون که عالی هم بودند ،هنوز نگاهشان بهسمت
دنيای اشرافی ،مرفه و راحت قرن هجدهم بود؛ دنيايی که بهقبل از بههمريختگی ناشی از انقﻼب ١٨٧٩
تعلق داشت .سمفونی اروئيکا معرف يک همهگيری سترگ و فوقالعاده بود؛ يک جهش بزرگِ روبهجلو در
موسيقی و يک انقﻼب واقعی .بهنظر میرسيد اصوات اروئيکا هرگز قبﻼً بهگوش کسی نخورده است .قطعا ً
نوازندگان بيچارهای که بايد برای نخستين بار آن را مینواختند متعجب و کامﻼً گيج و سردرگم شده بودند.
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دستکم نيم ساعت طول میکشيدند ،اما برای
ِ
اروئيکا شور و هيجانی ايجاد کرد .تا آن زمان سمفونیها
اولين بار حرکت سمفونی اروئيکا بهاندازه يک سمفونی قرن هجدهمی تداوم پيدا کرد .اين سمفونی حاوی
پيامی بود .ناموزونی و شدت و خشونت حرکت اول بهوضوح دعوت بهستيز و مبارزه بود .آن زمان که
بتهوون سمفونی اروئيکا را بهقهرمان گمنام تقديم کرد ،میشد درونمايه آن را حدس زد.
تروتسکی در بررسی و مطالعهای که ]درباره انقﻼب فرانسه[ انجام داده است ،بهاين نتيجه رسيد که
بخش جدايیناپذيرانقﻼبهاست .انقﻼب فرانسه پر از خطابهها و نطقهای سخنرانان
سخنرانی و پرحرف ْی ِ
بزرگ تودهای همچون دانتون ،سنجوست ،روبسپير و حتی قبل از آنها ميرابو بود .وقتی آنها سخنرانی
میکردند ،روی صحبتشان تنها با مردمی نبود که پای سخنرانی نشسته بودند ،بلکه نسلهای آينده و تاريخ
را نيز خطاب قرار میدادند .بنابراين خطابههای آنان از روی سخندانی و سخنسنجی انجام میگرفت .آنها
صحبت نمیکردند ،بلکه همانند خوشخوانها ،با صدای پرطنين دکلمه میکردند .سخنرانی آنها با يک
عبارت تند آغاز میشد که جان سخن آنها را میرساند و سپس پيش از بازگشت بهفحوای اصلی سخنرانی،
بهروشهای مختلف بحث را باز میکردند.
اين سبک سخنرانی -درست مانند سمفونی اروئيکا -سخنرانی نمیکند ،بلکه با صدايی رسا و پرطنين
دکلمه میکند .نخستين حرکت سمفونی با دو گام ناموزون آغاز میشود؛ شبيه صدای کوبيدن مشت روی ميز
که توجه شنونده را بهخود جلب میکند .گام اول مانند سخنوری پرشور و حرارت در يک گردهمآيی انقﻼبی
است .بتهوون سپس در سمفونی خود يک لشکر از مأموران ارتش سواره نظام را نوعا ً بهراه میاندازد که
کشمکش وقفهای
با حرکات ضربتی و جانانه و البته شتابزده پيش میروند .آنگاه تضاد ،تباين ،تعارض و
ْ
در اين حرکت ايجاد میکنند و حتی يک آن با خستگیها و درماندگیها متوقف میشوند تا فقط بتوانند پيشروی
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ْ
حرکت
پيروزمندانه خود را از همان نقطهای که متوقفشده بود ،ادامه دهند )میتوانيد گوش کنيد❊( .در اين
با گيرودار يک انقﻼب و تمام افتوخيزها ،پيروزیها و شکستهای آن روبرو هستيم .اين پژواک انقﻼب
فرانسه در موسيقی است.
* https://www.youtube.com/watch?v=iukF٥CzRL١I
جزء باعظمت اثر است که مانند يک قطعه سنگِ گرانيت،
حرکت دوم مارش عزای يادبود يک قهرمان و
ِ
وزين ،ناب و يکدست است .در يک قسمت ،صدای گامهای آرام و محزون مارش عزا دچار وقفه میشود
تا شکوه و پيروزیهای کسی را که زندگیاش را در راه انقﻼب فدا کرده است ،بازيابد .گذرگاه اصل ْی قصر
مارش عزا
بزرگی از صداها را میسازد که حس غمی تابنياوردنی را پيش از بازگشت نهايی بهتم اصلی
ِ
آخر
القا میکند .اين يکی از بهترين و غنیترين لحظات موسيقی بتهوون يا هر موسيقی ديگر است .حرکت ْ
روح کامﻼً متفاوتی دارد .سمفونی با نت خوشبينانهای بهپايان میرسد .بتهوون پس از تمام شکستها،
پسرویها و نااميدیها بهما میگويد» :بله دوست من ،ما زيانی غمبار و طاقتفرسا را متحمل شدهايم ،اما

بايد ورق بزنيم و فصل جديدی را باز کنيم .روح انسانی آنقدر قوی هست که از ميان تمام شکستها دوباره
بهپا خيزد و بهمبارزه ادامه دهد .ما بايد ياد بگيريم بهنامﻼيمات بخنديم«.
بتهوون مانند تودهی انقﻼبيون فرانسه و فاتحان زندان باستيل میدانست که دارد برای نسلهای آينده
مینويسد .وقتی نوازندهها بهدفعات مختلف بهبتهوون شکايت کردند که نمیتوانند بهدليل دشواری بيش از ح ْد
موسيقی او را بنوازند ،وی معموﻻً پاسخ میداد» :نگران نباشيد ،اين موسيقی برای آيندگان است«.
بسياری از همعصران بتهوون انقﻼب وی را در موسيقی درک نکردند .آنان موسيقی بتهوون را
عجيبوغريب و حتی ديوانهوار میدانستند .انقﻼبی که بتهوون در موسيقی برپا کرد ،بیفرهنگی و
هنرستيزی را با ضربهای از خوابوخيال خود خارج کرد .مخاطبان نسبت بهموسيقی بتهوون احساس انزجار
و تنفر میکردند زيرا آنان را وادار میکرد بهموضوع موسيقی فکر کنند .بتهوون بهجای تکيه بهنواهای
خوشآيند و راحت ،نغمههای معنیدار را با ايدههايی که در موسيقی بازتاب پيدا کردهاند ،در برابر مخاطب
قرار میدهد .اين ابداع شگرف و سترگ بعدها پايه و اساس تمام موسيقیهای عاشقانه شد و در درامهای
موسيقی ﻻتيموتيف واگنر بهاوج خود رسيد.
البته لحظات پرشور زيادی در موسيقی بتهوون مانند سمفونی ششم يعنی  Pastoraleو حرکت
سوم  Ninthوجود دارد .حتی در مقاطع حساس جنگْ لحظات آرام و ساکتی وجود دارند ،اما اين سکوت
هرگز بهدرازا نمیکشد ،بلکه تنها سرآغاز دورههای جديدی از کشمکش و ستيز است .اهميت واقعی
ضربآهنگ آرام در موسيقی بتهوون در همين جاست .آنها معنای واقعی لحظات تحسينبرانگيزند .اما
اهميت آنها وابسته بهفضای ستيز و جنگ است.
نواهای بتهوون معنی دارند ،نتنويسیهای سطحی و ظاهری نيستند .سمفونی ششم يک اثر توصيفی
است که هر حرکت همراه با يک نت آغازين است که حالت مشخص يا طرحهای خاصی را بازمینماياند
ساز چوپانان( .اما اين يک استثناست .معنای اين نغمهها
)احساسات خوشايند؛ توفان احساسات و شعف ِ
خﻼصهتر و کلیترند .معانی ضمنی هنوز گنگ و مبهماند.

سمفونی ﭘﻨﺠم
روح انقﻼبی در تمام قطعات و سمفونیهای بتهوون بهخصوص سمفونی پنجم جاری است )میتوانيد
در مقايسه شده است؛ ضربات چکشمانندی
گوش کنيد❊( .قطعات اوليه اين اثر با ضربات دستِ سرنوشت به ْ
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که شايد هيچ موسيقیای بهاين شکل آغاز نشود .نيکﻼس هارننکور که دورهای از سمفونی بتهوون را بهطور
گسترده اجرا کرده است ،دربارهی سمفونی پنجم میگويد» :اين سمفونی يک موسيقی نيست ،بلکه مبارزهای

سياسی است که پيام آن بهما اين است :دنيايی که ما داريم خوب نيست .بهما اجازه دهيد آن را تغيير دهيم.
بياييد آغاز کنيم«! رهبر ارکستر و موسيقیشناس ،جان اليوت گاردنير ،دريافته است که تمام نواهای اصلی
در اين سمفونی براساس آوازهای انقﻼب فرانسوی هستند.
* https://www.youtube.com/watch?v=fOk٨Tm٨١٥lE
اين نخستين سمفونی است که بهصورت سيستماتيک رفتن از کليد ماينور تا ماژور را دنبال میکند .با
انکشاف مقاومتناپذير از کليد ماينور بهماژور
اينکه اين جابهجايی قبﻼً نيز انجام شده است؛ منظور از آن
ِ
است که انکشاف ديالکتيکی آن پيش از اين همانند ندارد .در انقﻼب نيز موقعيت بههمينگونه است .پراتيک
و مبارزهای که در حرکت سمفونی پنجم بتهوون آشکار میشود ،مراحلی را از ابتدا تا انتها طی میکند :از
نيروی رانش عظيم و فوقالعادهای که تمام آنچه را پيش از خود بوده از ميان برمیدارد تا لحظات ترديد و
نااميدی و در انتها حرکت نهايی را با شرارههای باشکوه پيروزیاش بهنمايش بگذارد.
پيام اصلی سمفونی پنجم ستيز با نابرابریها و درهمکوبيدن آنهاست .همان طور که میدانيم اين سمفونی
ريشههای محکمتری در انقﻼب فرانسه دارد .با وجود اين ،پيام سمفونی پنجم بهاين پيوندها تکيه ندارد و
میتواند با بسياری از مردم در شرايط و موقعيتهای مختلف ارتباط برقرار کند؛ اما پيام سمفونی هميشه
يکی است :مبارزه ﻻزم است! هرگز تسليم نشو! عاقبت پيروز خواهيم شد!
آلمانیهايی که در دوران حيات بتهوون بهاين سمفونی گوش دادند ،تشويق شدند تا با اشغالگران فرانسوی
که سرزمينشان را تصاحب کرده بودند ،بجنگند]!؟[ .در طول جنگ جهانی دوم ،قطعات آغازين سمفونی
پنجم ـکه اتفاقا ً در موسيقی با نشانه » «Vکه در الفبای مورس بهمعنای پيروزی است -برای آمادهباش و
سازماندهی فرانسويان برای جنگ با اشغالگران استفاده میشد .بنابراين ،موسيقی غنی با نسلهای آينده
صحبت میکند و تا مدتها پس از آنکه اصل و ريشه حقيقی آن در هالهی مهآلود زمان گم میشود ،قرنها
را درمینوردد.
بتهوون يک انقﻼبی تمامعيار بود .آهنگهايی که مینوشت هرگز پيشتر شنيده نشده بودند .پيش از اين
موسيقی اساسا ً جنبهی تجملی و اشرافی داشت .جوزف هايدن که پدرش گاریسازی ساده بود ،بيش از سی
سال برای خانواده استرتيزی کار کرد .آهنگهای هايدن اساسا ً باب طبع اشرافزادگان ساخته میشد .موسيقی
هايدن نيز بیشک غنی و پربار است ،اما جنبه سفارشی داشت .دنيای سمفونیهای بتهوون با هايدن متفاوت
است.

اگمونت
فيدليو تنها اپرای بتهوون است که در اصل از نمايشنامهی لئونورا زاده شده است .شخصيت اصلی اين
نمايشنامه يک زن است .لئونورا در سال  ١٨٠٥همزمان با ورود ارتش پيروز فرانسه بهوين نوشته شد .در
شب نخست اجرای اين اپرا ،بيشتر تماشاچيان را افسران فرانسوی و همسرانشان تشکيل میدادند .اين اپرا
همچون سمفونی اروئيکا از نتهای هارمونيک انقﻼبی ،مخصوصا ً در دستهی ُکر که معرف زندانيان سياسی
است ،بهره می َبرد .زندانيان سياسی که آرامآرام از ظلمت و تاريکی سياهچالهها بهسوی روشنی روز میآمدند
١٤

و همچنان که در حرکت بودند ،اين سرود را میخواندند» :آه چه لذتی دارد تنفس در هوای آزاد .«...اين
بزمی حقيقی و غزلی واقعی درخصوص آزادی است که هميشه در انديشه و اثر بتهوون يافت میشود.
همين طور موسيقی متن نمايشنامهی اگمونت براساس وقايع شورش هلند برضد حکومت اسپانيايی پيام
انقﻼبی روشنی دارد .نمايشنامهی اگمونت درباره يک نجيبزادهی فﻼندری در قرن شانزدهم است؛ دورهی
خوفناکی که هلند زير چکمههای حکومت استبدادی اسپانيا زجر و عذاب میکشيد و روزبهروز ضعيفتر
میشد .اگمونت سرباز تحسين شده و شجاعی بود که در جنگهای چارلز پنجم در جبههی اسپانيا جنگيد و
حتی حکمرانان فﻼندر را از ميان اسپانيايیها انتخاب کرد .وی علیرغم خدماتی که بهپادشاهی اسپانيا کرد،
سوءظن قرار گرفت و در پنجم ژوئن سال  ١٥٦٨در بروکسل گردن زده شد.
مورد
ِ
بتهوون داستان اگمونت را از تراژدیای بههمين نام که گوته در سال  ،١٧٨٨يک سال قبل از انقﻼب
فرانسه ،نوشته بود آموخت .اينجا مردی است که اکنون در جایگاه قهرمان ملی آزادیخواه هلند در برابر
ظالمان و ستمگران اسپانيايی ايستاده است .بتهوون نمايشنامهی گوته را روی موسيقی خود پياده کرد .او
اگمونت را نماد ستيز و نبرد انقﻼبی برضد استبداد در همهی زمانها و مکانها میداند .او رويدادها را
مربوط بهقرن شانزدهم نشان داد تا متهم بهخرابکاری نشود ،اما در حقيقت کار او خو ْد نوعی تﻼش برای
سرنگونی بود.
امروز مردم فقط اورتور]پيشدرآمد[ موسيقی اگمونت را میشناسند که مايه تأسف است ،زيرا موسيقی
متن بتهوون برای نمايشنامهی اگمونت محتويات جالب توجه ديگری نيز دارد .سخنان آخر اگمونت وقتی
آرامآرام بهاستقبال مرگ میرود ،نطقی در محکوميت ظلم موجود و دعوت شجاعانه از مردم برای شورش
و حتی در صورت نياز ،جاندادن برای رسيدن بهآرمان آزادی است .بخش آخر سخنرانی فوق بدين شرح
است:
مردم خوب ،پيش بهجلو!
الههی پيروزی راه را بهشما نشان میدهد.
وقتی دريا سدهای خاکی شما را درهم میشکند آن را بهسختی شکست دهيد و بهخندقهای ستمگران هجوم بياوريد
و آنان را نابود کنيد و آنها را از سرزمينی که بهزور اشغال کردهاند ،بيرون برانيد.
گوش کن ،گوش کن!
اين ندا چقدر مرا صدا میزند تا مشتاقانه قدم بهبيرون گذارم و بهميدان جنگ و پيروزی بروم!
ْ
رزمان چه سبکباﻻنه در مسير پرمخاطرهای که در پيش دارند ،قدم برمیدارند!
هم
من هم از اين دخمه بهسوی مرگی افتخارآميز قدم برمیدارم.
من برای آزادی؛ همان چيزی که برايش زيسته و جنگيدهام ،جان میدهم؛ همان قربانی محزون.
بله ،همهی آنها را فرابخوانيد و بهصف کنيد.
صفآرايی کنيد.
شما مرا نمیترسانيد.
من بهايستادن در ميان نيزهها خو میگيرم ،درحالی که مرگ از هر طرف مرا احاطه کرده و در چند قدمی من
ايستاده است.
تا آنجايی ايستادگی میکنم که احساس کنم خون زندگی شهامتبار من نيز در رگهايم بههمان سرعت جريان دارد.
دوستان من!
پدران و مادران ،همسران و فرزندانتان در پشت سر شما هستند.
اما اين افراد بهسخنان پوچ فرمانروای خود گوش میسپارند و بهتمايﻼت شخصی خويش بیتوجهند.
دوستان از ارزشهای انسانی و داشتههای خود دفاع کنيد و با خوشحالی برای عزيزانتان در نبرد کشته و زخمی
شويد و راه مرا ادامه دهيد.
١٥

پس از اين سخنرانی ،سمفونی پيروزی زده میشود و اپرا را در شرارهای از آتش بهپايان میرساند
)میتوانيد گوش کنيد❊( .اما چطور میتوان در چنين نتهايی تراژدی را بهپايان رساند؟ چطور میتوان از
آزادی سخن راند درحالیکه رهبر شورشيان را بهدار آويختهاند؟ اين جزئيات بهما يادآور میشود که بايد
درخصوص ديدگاه بتهوون بياموزيم .در اينجا نوعی خوشبينی اصﻼحناپذير و مداوم ديده میشود؛ مردی
با اطمينان قوی بهآيندهی بشر .بتهوون در اين موسيقی شگفتانگيز خطاب بهما میگويد :مهم نيست چند بار
شکست میخوريم .چه تعداد از قهرمانانمان نابود میشوند ،چندبار بهزمين زده میشويم ،زيرا دومرتبه ازجا
برمیخيزيم! شما هرگز نمیتوانيد ما را شکست دهيد! زيرا هرگز نخواهيد توانست بهذهنها و روحهایمان
دست پيدا کنيد و آنها را فتح کنيد .اين موسيقی بيانگر روح جاودانی انقﻼب برای آزادی و برابری است.
* https://www.youtube.com/watch?v=_cTBHyO_٧wA

شب تاريک و دراز

خوشبينی انقﻼبی بتهوون داشت جدیترين آزمونها را پشتِ سر میگذاشت .علیرغم اينکه ناپلئون تمام
ظواهر رژيم قبل را اعاده کرده بود ،اما ترس و تنفر شديد اروپای سلطنتطلب از فرانسهای که ناپلئون
حکمران آن بود ،نسبت بهگذشته کمتر نشده بود .حتی تغييرشکل بناپارتاتيستی با آن تاجهايی که اروپاييان بر
سر داشتند نيز نتوانست از ترس انقﻼبيون بکاهد .بعدها نيز اين اروپاييان سلطنتطلب از روی ترس و تنفری
که از کاريکاتور بوروکراتيک اکتبر استالين داشتند ،توطئهچينی کردند و با هر وسيلهای خواستند که آن را
خفه و سرکوب کنند.
پيشروی سپاهيان ناپلئون در تمام جبههها نشان میداد ناپلئون هشدارها را دريافت کرده است .رژيمهای
سلطنتطلب مرتجع اروپا بهرهبری انگلستان با ذخاير نامحدود طﻼيی که در اختيار داشتند ،تمام جسارت و
توان خود را برای مقابله با تهديد فرانسه بهکار گرفتند .ما وارد دورهی متشنج جنگ ،کشورگشايی و مبارزات
ملی آزادیخواهی با تمام فرازوفرودهای آن شديم که بيش از يک دهه بهطول انجاميد! ارتش بزرگ ناپلئون
١٦

پيش از آنکه در سال  ١٨١٢متحمل شکستهای شديدی در سرزمين منجمد روسيه شود ،تقريبا ً تمام قاره
اروپا را فتح کرده بود .شکست از روسيه ضربهی شديدی بهناپلئون وارد و سپاهيان وی را تضعيف کرد.
سرانجام نيروهای آنگلو-پروس در زمينهای باتﻼقی واترلو ناپلئون را شکست دادند.
سال  ١٨١٥دو واقعهی هولناک برای بتهوون رخ داد :يکی در صحنهی جهانی و ديگری در زندگی
فردی .شکست فرانسه در واترلو و مرگ برادر عزيزش کاسپر که آهنگسازی محبوب بود .بتهوون که
عميقا ً از مرگ برادر متأثر بود ،اصرار داشت که مسئوليت تربيت پسرش ،کارل ،را برعهده بگيرد.
پافشاریهای او بهدرگيریهای طوﻻنی و تلخی با مادر کارل در خصوص حضانت پسرک منجر شد.

کﻨگرهی وين

از سال  ،١٨١٥دوران ارتجاعگرايی سياه آغاز شده بود .ضدانقﻼب سلطنتطلب-فئودال در تمامی جبههها
پيروز شده بود .کنگره وين در فاصله سالهای  ١٨١٤-١٨١٥موفق بهبازپسگيری حکومت بوربُنها در
فرانسه شد .مترنيخ و تزار روسيه با کمک هم برای براندازی رژيمهايی که همهجا در حال پيشروی بودند،
ت تعقيب قرار گرفتند و پس
جنگی تمامعيار بهراه انداختند .انقﻼبيون ،آزادیخواهان و رژيمهای
جلودار تح ِ
ْ
دستگيری زندانی و اعدام شدند .آن زمان يک ايدئولوژی ارتجاعی براساس مذهب و اصل سلطنتطلبی
از
ْ
بهدنيا تحميل شده بود .پادشاهی اتريش و پروس درحالیکه از حمايت روسيه تزاری برخوردار بودند ،بر
اروپا مسلط شدند.
درست است که جنگ با فرانسه مشابه جنگهای آزادیخواهی ملی در کشورهايی همچون آلمان بود ،اما
پيامد آن کامﻼً واپسگرايانه دارای جنبههای ارتجاعی هم بود .واضحترين نمونهی آن اسپانيا بود .در اسپانيا
جنبش مل ْی حکومتِ خارجی را سرنگون کرد؛ اما عنصر اصلی اين جنبش را »تودههای تاريک« تشکيل
میدادند که عبارت بودند از خردهکشاورزان بیسواد و ستمديدهای که تحتتأثير کشيشان متعصب افراطی و
مرتجع قرار داشتند .در دوران پادشاهی فرناندوی هفتم ،ارتجاعگرايی در اسپانيا حکمفرما بود .در اين کشور
تجربه پيادهسازی قوانين آزادیخواهانه با شکست مواجه شده بود.
نقاشیهای باشکوه اما عذابآور فرانسيس گويا که در واپسين سالهای عمرش کشيده است ،همچون
ی فرانسيس گويا انعکاسی از جهانی است
عصارهای است که رنج اين دوران را بهتصوير میکشد .نقاشیها ِ
که او در اطراف خويش میبيند و آن را در قالب يک اثر گرافيکی خلق میکند .اين نقاشیها مانند موسيقی
بتهوون از قلمرو هنر فراتر رفتهاند و اعﻼميههای سياسی هستند .آنان اعتراضی از روی خشم برضد روح
١٧

غالب ارتجاعگرايی و تاريکیاند .گويا برای پُررنگتر کردن اعتراضاتش راه خودتبعيدی و دوری از رژيم
هفتم خائن را برگزيد که حامی سابق او بود .البته اين فقط گويا نبود که از پادشاهی اسپانيا
ستمگر فرناندوی ِ
بيزاری میجست ،بلکه بتهوون هم از ارسال آثار خود برای آنها امتناع میکرد.

فرانسيس گويا :اعدام مدافعان مادريد )(١٨١٤

حدود سال - ١٨١٤همزمان با فعاليت کنگره وين -بتهوون در اوج کار خود بود .اما ارتجاعگرايی گسترده
در اروپا ،که اميد نسلی ]پيشرو و انقﻼبی[ را در زير خاک مدفون میکرد ،روح بتهوون را نيز وادار
بهسکون کرد .در سال  ١٨١٢همزمان با هجوم ارتش ناپلئون بهدروازههای مسکو ،بتهوون در حال ساخت
سمفونیهای هفتم و هشتم خود بود .پس از سال  ١٨١٥سکوتی حکمفرما شد .او ديگر تقريبا ً بهمدت  ١٠سال
هيچ سمفونیای ننوشت تا اينکه آخرين کار خود را ،که بهترين سمفونی او نيز بهشمار میرود ،بهنگارش
درآورد.
شکست آخرين جبههی انقﻼب فرانسه تمام اميدها را بهيأس مبدل ساخت و جنبشهای ضدسلطنتی را
سرکوب کرد .سالهای  ١٨١٥تا  ١٨٢٠تعداد آثار بتهوون در مقايسه با دورههای پُرکار گذشته بهشدت
کاهش پيدا کرد .فقط شش اثر در درازنای اين پنج سال نوشته شد که شامل سری آوازها An Geliebte
]der fernteپيشکش بهمعشوقی ديرآشنا[ ،و سوناتهای آخر که مخصوص سلو و پيانوست؛ يعنی اثر ١٠١
پيانوی سوناتس و سونات عالی هامرکﻼوير که اثری مملو از تناقضات درونی و ناهمخوانیهاست و احتماﻻً
بیتناسبیهای احتمالی موجود در زندگی شخصی او را نشان میدهد.
بتهوون در اين مقطع بهشدت ناشنوا بود .داستانهای تأثربرانگيزی از تقﻼی او برای شنيدن قسمتی از
آثار خودش بهگوشمان خورده است .در اين داستانها بهشخصيت انديشمندانه و درونگرايانهی فلسفی بتهوون
پی میبريم که جنبههای يادشده نيز روزبهروز تقويت میشدند .بهطور مثال ،حرکت آرام سوناتای
هامرکﻼوير آشکارا سوزناک و دلخراش است که حس پذيرش او را از شرايط موجود نشان میدهد .ناشنوا
بودن بتهوون او را بهانزواگرايی تجاهلگرا متهم کرد که در دورههايی نيز تشديد میشد .کار بهجايی کشيد
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سوءظن نيز بهانزواطلبی او افزوده شد که فقط باعث میشد از ساير مردم بيشتر
شد که دمدمیمزاجی و
ِ
کنارهگيری کند.
بتهوون پس از مرگ برادرش در قبال برادرزادهاش ،کارل ،وسواس فکری پيدا کرد و بهاين نتيجه رسيد
که بايد مسئوليت بزرگ کردن پسر برادرش را عهدهدار شود .او همهی تﻼش خود را کرد تا امانتدار خوبی
باشد و اجازهی سرپرستی کارل را بهمادرش نداد .بتهوون بهدليل اينکه هيچ تجربهای در تربيت فرزند
نداشت ،با برادرزادهاش رفتار خشنی داشت و هيچ انعطافی از خود نشان نمیداد .اين وضع در نهايت باعث
شد کارل بهفکر خودکشی بيفتد .اين ضربهی روحی شديدی برای بتهوون بود .بعدها آن دو خود را با شرايط
جديد وفق دادند .اما کارشان آکنده از فضای درد و غم بود که شرايط را هم برای بتهوون و هم برای
برادرزادهاش ،کارل ،و ساير اعضای گروه سخت میکرد.
علت اين خشونت عجيب در رفتار بتهوون چه بود؟ علیرغم ذات و سرشت پرشور و پراحساسی که
بتهوون داشت ،او هرگز نتوانست با هيچ زنی رابطهای موفق داشته باشد .او هيچ فرزندی از خود نداشت.
تمام احساساتش را در جام موسيقی ريخته بود .اين کار او منافع پايداری برای بشريت داشت ،اما بیشک
زندگی شخصی او را تهی و بیاثر میساخت .مرد جوان ناشنوا و تنهايی که اميدهايش را برباد رفته میديد،
نااميدانه در تﻼش بود تا خﻸ روحی خود را پُر کند.
وی که عرصهی سياست مانعی بر سر راهش قرار داده بود ،خود را غرق در چيزی کرد که تصور
میکرد زندگی خانوادگی است؛ همان چيزی که هيچگاه از داشتنش بهرهمند نبود] .چنين مینمايد که[ همهی
انقﻼبيون اين شرايط را دارند .بهنظر میرسد که بههنگام اوجگيری انقﻼب ْ
ات امور شخصی ،مادی و مسائل
خانوادگی بهحاشيه رانده میشوند] ،اما[ اين مسائل در دوران تاريک سيطرهی ارتجاع اهميت بسيار بيشتری
پيدا میکنند که موجب ريزش برخی مردم از جريان جنبش و پناه بردن آنها بهآغوش صميمی
خانوادههایشان میشود.
هرچند درست است که اين مسائل درخشش بتهوون را تحتالشعاع قرار میدهند ،اما برخی مردم کوتهفکر
سوءاستفاده کرده و چهرهی بتهوون را تيرهوتار کنند .اين اتهامات ما را بهياد
تﻼش کردهاند از ماجرای کارل ِ
يکی از فرازهای هگل میاندازد .او میگويد» :هيچ مردی قهرمان خدمتکار شخصی خود نيست ،که تمام

نواقص زندگی شخصی و صفات بد او را میبيند .خدمتکار شخصی ممکن است کاستیهای زندگی فردی
ارباب خود را بهباد انتقاد بگيرد ،زيرا افق ديد او فقط بههمين مسائل ناچيز و پيشپاافتاده محدود میشود،
بههمين دليل است که تا آخر عمر يک خدمتکار باقی خواهد ماند و انسان بزرگی نخواهد شد« .بتهوون با
تمام شکستهايی که در زندگی با آنها مواجه شد ،يکی از بزرگترين مردانی بوده که تاکنون زيسته است
)شکست در زندگی همهی انسانها امری اجتنابناپذير است(.

انزوا
با همهی اينها ،در شب تاريک ارتجاع و عقبماندگی ،بتهوون هيچگاه اميد و ايمان خود را بهآينده بشر
و انقﻼب از دست نداد .اين برای اثبات عمق بشردوستی بتهوون کافی است؛ ولی مادامی که اين بشردوستی
در همين سطح باقی بماند ،کفايت نمیکند؛ زيرا او را همرديف کشيشان ،صلحطلبان و پيرزنان خيرخواهی
قرار میدهد که اوقات فراغت خود را صرف رسيدن به »آرمانهای ارزشمند« خويش میکنند.
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بتهون در هﻨگامی که ديگر ﭘير شده بود

ديد بتهوون بهدنيا از نوع نگرش مبهم بشردوستانهای نيست که آرزو کند کاش دنيا مکان بهتری برای
زندگی بود .او بهاين اکتفا نمیکند که بايد هميشه دست بهعصا بود و بهتمايﻼت نوعدوستانه و خيرخواهانه
بسنده کرد .بتهوون اما نه تنها با اومانيسم بورژوايی سازگار نبود ،بلکه جمهوریخواهی ميليتانت و حامی
تمامقد انقﻼب فرانسه هم بود .او آمادهی تسليم شدن در برابر ارتجاع حاکم و سازش با نظم موجود نبود .اين
روح سازشناپذير انقﻼبی هرگز او را از تکوتا نينداخت .در روح اين مرد قطعهای آهن کار گذاشته شده
پشتسر بگذارد.
ِ
بود که موجب میشد تمام سختیها و آﻻم زندگی را
ناشنوايی او در نُه سا ِل واپسين زندگیاش بيشتر شد؛ و معتمدترين دوستان او يکیيکی از ِگرد او پراکنده
شدند .او کمکم اسير تنهايی شد .بتهوون در انزوای غمانگيزی که داشت تنها از طريق نوشتن با مردم ارتباط
برقرار میکرد .او حتی کمتر از گذشته بهايستار و لباسهايش توجه میکرد و هنگامی که بيرون میرفت
ايستار يک ولگرد را داشت .او حتی در اين شرايط دلخراش نيز دست از کار نکشيد و مشغول ساخت
شاهکار بزرگش بود.
پشتسر میگذاشت و برای بيان افکار و اعماق درونش مشغول ساخت
ِ
بتهوون اکنون دوران سياهی را
قطعهای برای خود بود ،نه مردم عوام .موسيقیای که وی در اواخر عمر خود ساخت محصول بلوغ سنی
او بود؛ اين موسيقی زيبا نيست ،اما بسيار پرمحتوا و غنی است که از رمانتيسيم پا را فراتر نهاده و بهسوی
دنيای پُر از درد و عذاب عصر ما رهنمون میشود.
جدا از محبوبيت موسيقی او در اين زمان ،بايد گفت آثار بتهوون عميقا ً از ُمد افتاده و نامرسوم و با روح
زمانه در تضاد بودند .در دوران سيطره ارتجا ْ
ع تودههای مردم از ايدههای پرمغز و غنی استقبال نمیکنند،
بنابراين پس از سرکوب خونين کموناردها و شکست کمون پاريس ،فروغ بیجان اپُرای سرگرمکننده اُپوت
بيداد میکرد .بورژوازی پاريس نمیخواست يادآور توفان نااميدی و فشار باشد ،بلکه دوست داشت شامپاين
بنوشد و دختران زيبا و سالخورده گروه ُکر را تماشا کند .نواهای شاد اما سطحی افوون باخ اين روح را
بهخوبی نشان داد.
در اين دوران بتهوون موسيقیهای ميسا سولميس ،گروسوفوگ و چهارآوازی و تارآخر را نوشت
) .(١٨٢٤-١٨٢٦اين موسيقی فرسنگها جلوتر از زمان خود پيش میرفت و تقريبا ً بيش از ساير نتهای
٢٠

ديگر اعماق وجود انسان را کندوکاو میکرد .با اين حال ،اين يک موسيقی فوقالعاده اصيل بود ،اما بسياری
از مردم پس از شنيدن اين موسيقی میگفتند بتهوون ديوانه شده است .بتهوون هيچ توجهی بهاين مسائل
نمیکرد .او بهنظرات مردم هيچ توجهی نداشت و هرگز از بيان ديدگاههای خود پروا نداشت که اين خطرناک
بود و فقط جایگاه او در مقام آهنگساز مشهور از زندانی شدنش جلوگيری میکرد.
بايد بهخاطر داشته باشيم که آن زمان اتريش از مراکز اصلی ارتجاع در اروپا بود .عﻼوه بر زندگی
سياسی ،زندگی فرهنگی نيز درگير خفقان و سرکوب بود .جاسوسان امنيتی امپراتور در هر گوشه از خيابان
گماشته میشدند ،سانسور تمام فعاليتها را تحتالشعاع قرار میداد ،حتی اقداماتی که چندان دردسرساز و
خرابکارانه محسوب نمیشدند .تحت اين شرايط طبقهی بورژوازی مورد احترام وينی تمايلی بهشنيدن
موسيقیای نداشت که باعث تهييج افکار عمومی برای جنگ در راه رسيدن بهدنيايی انسانی بود .آنان ترجيح
میدادند گوشهایشان را بهآرامی از اپراهای فکاهی دوسينی -آهنگساز معاصر -پُر کنند .در مقابل ]چنين
غنی ميسا سولميس ناموفق بود .رنج و عذابی که در روح اين مرد بزرگ وجود داشت
شرايطی است که[ ِ
اثر ِ
در آهنگ عجيب گروسوفوگ تجلی پيدا میکند .اين موسيقی شديداً شخصی است و بیشک چيزهای زيادی
دربارهی شرايط ذهنی بتهوون در آن لحظه میگويد )میتوانيد گوش کنيد❊( .در اين لحظه ما در دنيايی از
تعارض ،بیتوازنی ،ناهمآهنگیها و تناقضات حل نشده قرار داريم .اين چيزی بود که عوام بهشنيدن آن
رقبتی نداشتند.
* https://www.youtube.com/watch?v=XAgdd٢VqLVc

سمفونی نهم
سرايهای ) ُکرال( را در ذهن میپرورانيد و میخواست برای
بتهوون مدتها ايدهی ساخت يک سمفونی ُ
متن آن از شعر سرود شادی ٦شيلر ،که از سال  ١٧٩٢با آن آشنايی داشت ،استفاده کند .شيلر در حقيقت قصد
داشت نام شعر خود را سرود آزادی ٧بگذارد ،اما بهدليل فشار زيادی که از جانب نيروهای ارتجاعی وارد
میشد ،واژه دوم را به شادی تغيير داد .با وجود اين ،پيام شعر برای بتهوون و همنسﻼنش نسبتا ً واضح بود
و آن سرود آزادی بود.
طرح نخستين سمفونی نهم در سال  ١٨١٦يعنی يک سال پس از جنگ واترلو ارائه شد و مدتها نيز
ساخت آن طول کشيد ) .(١٨٢٢-١٨٢٤پيشتر ،ارکستر سمفونی لندن در مجموع  ٥٠پوند برای دو سمفونی
پيشنهاد داده بود ،اما در عوض توانست دو اثر قابل مﻼحظه را خريداری کند که برتری بسيار زيادی نسبت
بهساير سمفونیهای نوشته شده در دنيا داشت.
حتی تا بهامروز نيز سمفونی نهم بتهوون همچنان مخاطبان خود را حيرتزده و تهييج میکند .سمفونی
نهم که سرود ملی فرانسه برای بشر نام گرفته است ،نخستينبار در  ٧می سال  ١٨٢٤در دنيا اجرا شد .اين
موسيقی در بستر نظام ارتجاعی حاکم بر دنيا صدای خوشبينیگرايی انقﻼب را برای جهانيان فرياد میزند.
سر تسليم در برابر
سرود ملی فرانسه برای بشر صدای انسانی است که شکست را نمیپذيرد؛ کسی که ِ
نامﻼيمات و فﻼکتها فرود نمیآورد.
حرکت طوﻻن ْی نخست آرامآرام از ترکيب چهار آهنگ مبهم برمیخيزد .اين ترکيب آنقدر گنگ و ناآشکار
است که گويی مبدأ آن از تاريکی است؛ از جای تاريکی که گويی ورطهی آفرينش نخستين است .مثل آن
٦

. Freude
. Ode an die Freiheit

٧
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زمان که انسان میگويد» :بله وقتی همهچيز مأيوسکننده بهنظر میرسيد ،ما از دل شبی تاريک عبور کرديم،
درهرحال روح انسان قادر است از بطن تاريکترين شبها نيز پيروز و سربلند بيرون بيايد«.
در سمفونی نهم ،شگفتانگيزترين موسيقیها يافت میشوند و پُر از تغييرات پويا ،حرکاتِ روبهجلو و
تناقضات دائمی است که بیامان درحال پيشرفتاند؛ مانند حرکت نخست سمفونی پنجم ،اما در مقياسی
بینهايت بزرگتر .شباهت سمفونی نهم با پنجم داشتن موسيقی خشن ،شور و هيجان انقﻼبی است که هيچ
ضديتی را برنمیتابد ،اما هرآنچه پيش از خود بوده را کنار میزند .اين آشکارا نشاندهندهی ستيز و
کشاکشی است که سرانجام در برابر پَستیها و بلندیهای عجيب و باورنکردنی بهپيروزی میرسد.

تاکنون ـهرگزـ چنين موسيقیای شنيده نشده است ،زيرا کامﻼً بديع و با درونمايهای انقﻼبی است .امروز
پیبردن بهتأثير احتمالی اين موسيقی بر مخاطب امکانپذير نيست .تم نهايی که در انتها پخش میشود،
پس نقابهای
همچون فوران شعاعهای درخشان آفتاب از ميان ابرهاست که در سرتاسر سمفونی بتهوون در ِ
❊
متعددی که بهشکل پراکنده در اين سو و آن سو حس میشوند ،شنيده میشوند )میتوانيد گوش کنيد ( .پيام
حرکت ُکرال آخر آشکار است و گنگ نيست» :همه انسانها بايد با هم برابر باشند« .اين پيام نهايی بتهوون
بهبشر است؛ پيام اميد و رویگردانی از ظلم و ستم.
* https://www.youtube.com/watch?v=G٩EJE١ad٣٦Q
بتهوون پير با موهای ژوليده و وز/وز و جامههای پريشان ،درحالیکه کامﻼً ناشنوا بود ،رهبری سمفونی
را برعهده داشت .او حتی نمیتوانست زمان را بهدرستی تشخيص دهد .دستانش را ديوانهوار در هوا تکان
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میداد ،حتی پس از آنکه ارکستر دست از نواختن کشيده بود .وقتی آخرين نت نيز کمکم محو میشد ،او حتی
نمیتوانست صدای کف و هورای شديد تماشاچيان را که کارش را تشويق میکردند ،بشنود .آن مرد بزرگ
لحظاتی را رو بهارکستر میايستاد ،آن هنگام بود که کروﻻين آنگر ،کونترالتوی گروه ارکستر ،بهآرامی
شانههايش را میگرفت و او را رو بهسوی تماشاچيان میچرخاند .موسيقی بتهوون هميشه آنقدر برای
تماشاچيان و مخاطبان تأثيرگذار بود که دستکم پنج دقيقه برای او کف میزدند و هورا میکشيدند.
جنجال و هياهوی عظيمی برپا بود .پليس وين بايد مراقب میبود تا اين ناآرامیها تبديل بهتظاهرات
عمومی خطرناک نشود ،بنابراين برای توقف اين ناآرامیها ناچار بهمداخله شد .با وجود اين ،سه دقيقه کف
و هورا نيز برای امپراتوری کم بود .آيا چنين اعتراضات پرشوری سرپيچی از آهنگ مجستی او نيست؟
واکنش غريزی پليس سهوی و از روی اشتباه نبود .در سمفونی نهم ،از اولين ميزان تا آخرين ميزان ،وجود
يک عنصر عميقا ً براندازانه احساس میشود.
سمفونی نهم اثر موفقی بود ،اما درآمدی برای بتهوون نداشت .او از لحاظ مالی در تنگنا بود و بيماری او
نيز در حال پيشرفت .وی دچار پنومونی شده بود و مجبور بود عمل جراحی انجام دهد .زخم او عفونی شده
بود و در واپسين روزهای عمرش درد جانکاهی بهوجودش چنگ میزد.
بتهوون  ٢٧مارس سال  ١٨٢٧در وين درگذشت ،در حالی که فقط  ٥٦سال داشت و بيماری سخت او را
از پای درآورده بود .زندگی شخصی او نيز با غم و غصه از بين رفته بود .گويا آن هم که مانند بتهوون
ناشنوا بود ،در همين سن از دنيا رفت .در مراسم تدفين او  ٢٥٠٠٠نفر شرکت کردند .اين نشان میداد نبوغ
بتهوون تا چه حد در درازنای دوران زندگیاش شناخته شده بود .او هنوز مثل هميشه مطرح ،زنده و
پرجنبوجوش است .همان قدر که خود او اکنون در ميان ماست ،موسيقی او نيز بين ما وجود دارد .بتهوون
در موسيقیاش تمامقد احساس میشود .وقتی موسيقی او را گوش میدهيد حس میکنيد تمام طول دورهی
زندگیتان او را میشناختيد و بهاو عﻼقهمند بوديد .عظمت و شکوه بتهوون در اين واقعيت نهفته است که
در موسيقی او فرد در برابر يک جهان قرار میگيرد .اين موسيقی است که دائما ً بهبشر توصيه میکند برای
غلبه بر تمام موانع تﻼش کند تا بهجایگاه عالیتری برسد .موسيقی او درونمايهای انقﻼبی دارد ،زيرا در
عين حال که دلپذير و دلچسب است ،جنبههايی از موقعيت انسانی را روشن میکند که پيش از اين هرگز
در موسيقی بيان نشده بود.

ﭘینوشت ]در ادامهی متن[
سمفونی نهم آخرين کﻼم بتهوون بود؛ چالشی بیباکانه برای واکنشی بهظاهر پيروزمندانه که بهنظر
پيروزی
میرسيد پس از شکست ارتش فرانسه در سال  ١٨١٥قدرتی کامل دارد .بهنظر میآمد اين همان
ِ
بهظاهر نهايی نيروهای ارتجاعی بود که منجر بهظهور موجی از سرکوب و نااميدی شد؛ ]اين[ پيروزی
اميدهای نسلی را که با انقﻼب فرانسه بهدنبال آزادی و برابری بودند ،زير خاک مدفون کرد .بسياری از
انقﻼبيون سابق بهورطهی نااميدی فرورفتند و برخی بهصفوف دشمن پيوستند .اين تصويری بسيار آشنا برای
نسلهايی از انقﻼبيون کمونيست نسل ماست که شباهت عجيبی با شرايط پس از فروپاشی اتحاد شوروی
سابق دارد.
همچنين بهنظر میرسيد اروپا میخواهد در برابر واکنش سلطنتطلبان تسليم شود .چه کسی میتواند در
برابر چنين قدرتی که حاصل اتحاد قدرتهای استعماری اروپاست ،بايستد؟ ضمن آنکه احتماﻻً از پشتيبانی
تزارهای روسی برخوردار است ـکه حامی همهی تختهای پادشاهی و همهی جاسوسان پليساند که در
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پيروز ميدان
هرگوشهای از خيابانها در کمين ايستادهاند .استبداد ،حکومت خودکامه و دانشستيزی مذهبی
ِ
بودند .همهجا سکوتی همچون سکوت گورستان حاکم بود که در بحبوحهی اين بدبختی و فﻼکت ،مردی شجاع
صدای خود را باﻻ برد و بهدنيا پيام اميد داد .او خود هرگز اين پيام را نشنيد جز در درون خودش؛ همانجا
که زادگاهش بود.
شکست فرانسه و برقراری مجدد حکومت بوربُنها نهتنها مانع انکشاف سرمايهداری و بورژوازی نشد،
بلکه اوجگيری و شکوفايی انقﻼبات را نيز ،که تداوم پيدا کردند ،سرعت بخشيد )سالهای  ١٨٤٨ ،١٨٣٠و
 .(١٨٧١شيوهی توليدی سرمايهداری که در انگلستان بهشيوهی توليد غالب تبديل شده بود ،اينک بهساير
بخار موتور محرک تحوﻻت
کشورهای اروپايی نيز درحال سرايت بود .صنعت پارچهبافی ،راهآهن و کشتی
ْ
مقاومتناپذير جهانی بودند.
انديشههای ناب انقﻼب فرانسه -که مقولههای آزادی ،برابری ،برادری و حقوق انسانی را دربرمیگرفت-
همچنان عنصر مسلط تصورات نسل جديد بود .اما با گذشت زمان ،محتوای عقايد و انديشههای قديمیتر
انقﻼبی تغيير کرد .پيدايش و انکشاف شيوهی توليد سرمايهداری بهمعنای توسعه صنعت و طبقه کارگر بود؛
اين نظا ْم افکار و عقايد جديدی را در خود جای میداد و فصلی جديد در تاريخ بشريت میگشود که آن
پديداری نظريات سوسياليستی بود.
موسيقی بتهوون سرآغاز مکتب جديدی در موسيقی بهنام رمانتيکگرايی بود که ارتباط جدايیناپذيری با
انقﻼب فرانسه داشت .در آوريل سال  ،١٨٤٩همزمان با دوران اوج انقﻼب در آلمان ،ريچارد واگنر،
آهنگساز جوان ،رهبری اجرای ارکستر سمفونی نهم بتهوون را در درسدن برعهده داشت .در ميان
تماشاچيان يک شورشی روسی بهنام باکونين نشسته بود که عقايد و افکارش واگنر او را در سنين جوانی
سر ذوق آمده بود ،خطاب بهواگنر گفت» :اگر از
تحتتأثير قرار داده بود .باکونين که با شنيدن موسيقی ِ

خرابههای دنيای قديم چيزی ارزش نگهداری داشته باشد ،همين موسيقی است«.

درست نود سال پس از مرگ بتهوون ،طبقهی کارگر ،تزار روس را سرنگون کرد .انقﻼب اکتبر نقشی
همانند انقﻼب فرانسه بازی کرد و افق جديدی از دنيايی بهتر را در برابر نسلهای مختلف ،چه زن و چه
مرد ،قرار داد؛ ولی ازآنجا که انقﻼب روسيه دربستری عقب افتاده رخ داد از مسير خود منحرف شد و
بهيک غول کاريکاتورگونهای تبديل شد که تروتسکی با استفاده از تمثيلی تاريخی و شبيه دانستن آن بهدورهی
ترميدور در انقﻼب فرانسه ،آن را تحت عنوان بناپارتيسم پرولتری کاراکتريزه کرد .همانطورکه ديکتاتوری
ناپلئونی انقﻼب فرانسه را نابود کرد و موجب بازگشت بوربُنها گشت ،ديکتاتوری بوروکراتيک استالينيستی
نيز منجر بهبازگشت نظام سرمايهداری شد.
امروز درمتن دنيايی زندگی میکنيم که نيروهای ارتجاع ْی پيروزمندانه درآن فرمانروايی میکنند؛ يعنی
]ما[ در شرايطی مشابه با آنچه بتهوون و همنسﻼنش پس از سال  ١٨١٥با آن مواجه بودند ،بهسر میبريم.
بسياری از انقﻼبيون سابق برای هميشه دست از مبارزه کشيدهاند .ما جزو افراد بدبين نخواهيم شد و ترجيح
میدهيم َرويه بتهوون را دنبال کنيم .ما همچنان بهتﻼش خود برای اثبات ضرورت انقﻼب سوسياليستی ادامه
خواهيم داد و تاريخ نيز ثابت خواهد کرد که حق با ماست.
ثابت شده است که کسانی که پايان تاريخ را پيشبينی کردند ،بارها مرتکب خطا شدند .تاريخ بههمين
ی بوربُنهای فرانسوی را
سادگی متوقف نمیشود .فقط سه سال پس از مرگ بتهوون ،انقﻼب ماه جوﻻ ْ
سرنگون کرد .اين واقعه در ادامه انقﻼبهای سراسری اروپا ،که در فاصله سالهای  ١٨٤٨-١٨٤٩رخ
داد ،بهوجود آمد .پس از آن ،انقﻼب کمون پاريس سال  ١٨٧١يعنی نخستين انقﻼب اصيل کارگران در تاريخ
بهوقوع پيوست .کمون پاريس زمينهی انقﻼب بلشويکی سال  ١٩١٧را فراهم کرد.
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بنابراين ،بدبينی هيچ توجيه منطقی ندارد .بحران ژرف نظام جهانی تأييدی بردرستی تحليل مارکسيستی
مبنیبر قرار گرفتن نظام سرمايهداری در يک بنبست تاريخی است .ما با اطمينان فرياد میزنيم که فروپاشی
اتحاد جماهير شوروی مصادف با پايان تاريخ نيست ،بلکه دورهی احيای سنتهای راستين سوسياليسم
مارکسيستی است .اقدام بعدی سرنگون کردن نظام سرمايهداری از يک کشور بهکشوری ديگر است؛ اين
براندازی پيشدرآمد موج جديدی از ديناميسم انقﻼب جهانی خواهد بود که تاريخ مبارزهی طبقاتی تاکنون
ْ
بهخود نديده است.
زوال سرمايهداری تنها خود را درعرصههای اقتصادی و سياسی برنمینماياند .بهبنبست رسيدن نظام
سرمايهداری نه فقط در رکود نيروهای مولد بازتاب پيدا میکند ،بلکه رکود کلی فرهنگ هم مصداقی از آن
است )عﻼوه بر رکود نيروهای مولد ،سکون کلی فرهنگ نيز مصداق بهبنبسترسيدن نظام سرمايهداری
است( .در هرحال ،همان طور که در تاريخ هميشه شاهد آن بودهايم ،در ﻻيههای زيرين جامعه ،نيروهای
جديدی تﻼش میکنند پا بهعرصهی وجود بگذارند .اين نيروها بايد بتوانند پيام خود را بيان کنند ،دارای عقيده
و انديشه و پرچمی باشند که دور آن جمع شوند و مبارزه کنند .همهی اينها بهمرور زمان فراهم میشوند؛
آنهم نه فقط در قالب اعﻼميهها و بيانيههای سياسی .اين نيروها بیترديد در موسيقی و هنر ،شعر و داستان،
تئاتر و سينما خود را نمايان خواهند کرد .مدتها پيش امثال بتهوون بهما ثابت کردند که هنر میتواند سﻼحی
انقﻼبی باشد .بتهوون همچون انقﻼبيون بزرگ فرانسه )ازجمله روبسپير ،دانتون ،مارات و دوـسنژوست(
میدانست که آهنگهای خود را برای نسل بعد میسازد .وقتی نوازندگان و موسيقیدانان )مطابق معمول(
در خصوص نواختن آهنگهای بتهوون بهدليل دشواری بيش از حد آنها ،نزد بتهوون اظهار عجز میکردند،
معموﻻً چنين پاسخی از طرف او دريافت میکردند» :نگران نباشيد .موسيقی من موسيقی آيندگان است«.
همين استدﻻل را میتوان در خصوص افکار و نگرههای سوسياليستی مطرح کرد ،اين نظرات نگاهی
آيندهنگرانه دارند ،درست برخﻼف انديشههای بورژوازی که اعتبار خود را از دست داده و مربوط
بهگذشتهاند .ما خطاب بهآن دسته از کسانی که فهم اين موضوع برای آنها دشوار است ،خواهيم گفت :نگران
نباشيد ،آينده میگويد که حق با چه کسی است!
مردان و زنان آينده هرگاه بهعقب بازمیگردند و تاريخ انقﻼبها و تﻼشهای مکرر برای برپايی جامعه
اصيل بشری را برمبنای آزادی واقعی ،برابری و برادری مرور میکنند ،مردی را بهياد خواهند آورد که با
موسيقی خويش ،که حتی قادر بهشنيدن آن نبود ،برای فردايی بهتر ،که هرگز نخواهد ديد ،جنگيد .آنان
مبارزات پرشکوه و سترگ گذشته را دوباره زنده خواهند کرد و زبان بتهوون را خواهند فهميد؛ زبان پيکار
برای ساختن دنيايی که مأمن زنان و مردانی آزاد باشد؛ زبانی که همهی دنيا آن را درک میکنند.
*****

توضيح:
بتهوون در مورد اتريشیها اشتباه میکرد .بيست سال پس از مرگ وی ،طبقه کارگر و جوان اتريش در
انقﻼب  ١٨٤٨قيام کرد.
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