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  درآمد مترجمپيش 
شوستاکو  Dimitri(  چيو ديميتری 

Shostakovich  (سازان ترين آهنگبزرگ يکی از
م  های مردها و پيروزیغولی که رنجبيستم،    یسده

ترين  انقالبیترين ودر يکی از پرآشوبرا  شوروی  
تاريخدوره طبقاتی  های  کرد.  ،مبارزه  آلن   بيان 
- میتالش    نوشتاراين  در)  Alan Woods(  وودز

تا  ک روايت   را  يچوشوستاکوند  های برخالف 
ً مان، هباژگونه هنرمند  نشان دهد:    ،بود  گونه که واقعا

تا   کرد  استفاده  موسيقی  از  که  شوروی  بزرگ 
که در را  ای  بخش دورهرويدادهای دردناک و الهام

 ، مردی از جنس مردم خود  ؛زيست بيان کندآن می
مبارزه   :يعنی( انسانی  ممکن بودن يک دنيای  که به

  باور داشت. )برای جامعه جهانی سوسياليستی 
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  آلن وودز يادداشت مقدماتیِ 
بزرگ  ساآهنگدو    گرد سالصدمين  امسال   ز 

آن از  يکی  موتسارتاست.  همهها،  در  جهان    ی، 
ديگری،   است.  محبوب  و  ديميتری مشهور 

بزرگ  يچوشوستاکو از  يکی  آهنگاست،  - ترين 
های ها و پيروزیبيستم، غولی که رنج  یسازان سده

شوروی   پرآشوبرا  مردم  از  يکی  و  در  ترين 
  های تاريخ بيان کرد.ترين دورهانقالبی

- سنتدر    ١٩٠۶سپتامبر    ٢۵در    يچوشوستاکو
در  دنيا  به   ترزبورگپ و  در   ١٩٧۵آگوست    ٩آمد 

اين ترتيب، دوران حيات او  مسکو از دنيا رفت. به
داخلی، اکتبر، جنگ    و  و دو جنگ جهانی  انقالب 

راباردهشتدوران    چنينهم در   نيز  استالينيسم 
چنان را تغيير داد، هم  اشکه مسير زندگی  گيردبرمی

يدها  امکه سرنوشت سرزمين اکتبر را تغيير داد و  
  ،وجود آورده بودبه   ياهايی که انقالب بلشويکیؤو ر
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موسيقی   سترگ،را زير پا له کرد. اين رويدادهای  
  های در سمفونی  های اينهمه  و  ؛دنطلبرا می  سترگی

  يابند.بازتاب می شوستاکويچمند توان 
اگر   حتی  نمیهنرمنداْن  هم  از بخواهند  توانند 

يقين به  شوستاکوويچمسائل اجتماعی جدا بمانند؛ و  
خواست از مسائل اجتماعی جدا بماند. در پِس نمی
گرا که در پشت عينک  رو و خلوتظاهری کم پرده

پذير  زد، شخصيتی شجاع و انعطافمژگاْن برهم می
پنهان شده بود؛ انسانی که مصمم بود تا صدايش را  

به به  قيمتی  خطرات هر  و  برساند  جهانيان  گوش 
  جان خريد.بزرگی را در اين راه به

- هايی که برای تحقير اين آهنگ رغم تالشعلی 
داليل  ها و اهدافش به ساز بزرگ و تحريف انديشه

عنوان يکی  گوناگون انجام شده است، تاريخ او را به 
بزرگ موسيقیاز  بزرگترين  شايد  (و  ترين  دانان 

سدهآنان)   به  یدر  شناخت،  خواهد  عنوان بيستم 
شخصيتی يگانه ،دلير و تراژيک که تاريخ دوران  

ترين حالت ممکن ترين و حقيقیدهندهتکانخود را به
زيست،  آن  در  که  دورانی  کرد،  ثبت  ابديت  برای 

  آفريد، و مبارزه کرد. 
و بدون    ،بود  اکتبرفرزند انقالب    يچوشوستاکو

رغم علی يافت.  دست نمی  بزرگهای  موفقيتبه   آنْ 
واپس کارشناسان  اظهارات  بدانديِش تمام  و   گرا 
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تمامبورژوازی در  او  به   ،  خود   های آرمانزندگی 
انقالب  تیسوسياليس بود.   و  وفادار  او اکتبر  اما 

واز امر   ی سبوروکرا  استالين  همين  و  بود؛  بيزار 
در  یهزينه  برايش  نتيجهپیسنگينی   ی داشت. 

يک زندگی دشوار و سرشار   ،او  اصولیِ   بندیِ پای 
   او خودِ   از آنِ که هم    یهايتراژدی  ؛از تراژدی بود

آنِ  از  هم  و  جماهير   بود  اتحاد  مردم  مردمش، 
] خويش آثار موسيقيايی    در[  ها را  و او آنشوروی،  

  کشيد. دوش میبه 
های سرزمين مادری او در موسيقی تمام رنج

يافته تجلی  بهاو  اوقات اند.  گاهی  نيز  دليل  همين 
اين امر   ويژهبه  آيد.نظر می» بهدشوارموسيقی او «

خورد.  چشم میتر به او بيش واپسين در سه سمفونی 
شدهآن نوشته  او  زندگی  پايان  در  انديشه ها  که  اند 

و  دغدغهبه   مرگ شده  تبديل  او  را   ذهنی  زندگی 
تلخ کرده بود. حتی با اين حال نيز موسيقی   کام او به 

ً تراژيکبدبين نيست، بلکه  وجه  هيچبه او     ، و عميقا
  گرايانه است.انسان
  

به  نوشتار  چرايی هايی  يادداشتحاضر 
نگارش درآورده بودم  بهها پيش  گردد که سال برمی 

گونه را، آن  يچوشوستاکوهای  تا معنای کلی سمفونی
ميگوئل  دوست عزيزم  کردم، به برداشت میکه خود  
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توضيح دهم، که   )Miguel Fernandez(  زفرناند
کهنه از  جنبش  يکی  کارگری   انقالبیِ   سربازان 

فرانکو ديکتاتوری  ضد  بر  يک  ئيستی اسپانيا  و   ،
  شاعر بااستعداد و عاشق موسيقی بود.

که اين    آگاهم  نوشتن   ام نتوانسته مقاله  در 
است  آن بايسته  که  ژرف   نبوغطور    واستعداد 

موسيقیبهرا    يچوشوستاکو و عنوان  کنم  بيان  دان 
- های خاصی از جنبه بخشصورتی گذرا به تنها به 

زندگی   انسان  به   يچوشوستاکوهای  يک  عنوان 
  مندی وعنوان يک مارکسيست، عالقهبهام.  پرداخته

به  مندیتاراد من  اواصلی  زندگی   رويدادهای 
ساز  بين آهنگ  ی پيچيدهسياست و رابطهبه   معطوف

من  شود.  بار انقالب اکتبر محدود میو سرنوشت غم
نپرداختهبه  او  شخصی  که زندگی  اين  مگر  ام، 
پيچيده و سرشار از    یعنوان عاملی در اين معادلهبه 

  داشته باشد. [مهمی] نقش تناقضْ 
نوشتار اين  به   در  های بحثبه   اختصارتنها 

به«خودزندگی  اشاره   يچوشوستاکو»  ینامهمربوط 
او،  کرده سابق  شاگرد  که  ولکوف ام،   سالومون 

)Solomon Volkov  (نگارش درآورده  به   آن را
عنوان    و دهه  شهادتبا  اياالت    ١٩٧٠  یدر  در 

- هايی که میاين کتاب برای آن شر شد.  تمنمتحده  
و رويدادهای هولناک شوروی   يچوشوستاکوخواهند  
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زمان   استال در  کنندنيسم  يسيطره  درک  بسيار   ،را 
  يچ وشوستاکوجا که  جذاب است. با اين حال، از آن

ييد کند، ما هرگز  أديگر زنده نيست تا اعتبار آن را ت
  ميزان اعتبار آن آگاهی نخواهيم يافت.به 

مطالعهبراس  درضمن، خودِ   یاس    کتابِ   دقيق 
ولکوف ساير  سالومن  ديگر  و  اين به   نوشتارهای 

رسيده که  نتيجه  ً   يچوشوستاکوام  های  بخش  واقعا
بازگويی کرده است،    ولکوفبزرگی از آن را برای  

او بخش به اما  افزوده و  های  ساز  نظرات آهنگآن 
ديدگاه براساس  است،  را  کرده  تعبير  خود  های 
 ً   سو هم   يچوشوستاکوبا نظرات    تعبيرهايی که الزاما

  نيستند.  راستاهم و
اين در  يکی  جا وجود دارد.  دو مشکل اساسی 

آسانی با  مردی نبود که به  يچوشوستاکواين است که  
رو دل کند. عالوه بر داشتن شخصيتی کم  کسی درد
تمام عمر  گير، ضربهو گوشه های سنگينی که در 

او  هايی کهجان خريد، ضربهبه  را خاصه   زندگی 
دوران   هموارهباراستالينيدهشتدر  تهديد   ستی 

بهکردمی محافظهند،  و  محتاط  که  دادند  ياد  کار  او 
مکرر او    یباشد. همين امر دليل اظهارات رازگونه

ت. بارها هنگامی که از او  وسا  آثار خودِ ی  درباره
ای باال  پرسيدند معنای آثارش چيست، او تنها شانه

  ».: «خودتان حدس بزنيد ه ه، گفتانداخت
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بسيار    ويژه در زمان کنونیبه  مشکل بعدی، که
اين است که کمپين سنگينی تر است،  جدی  و  ترمهم

بی انديشهبرای  کردن  سوسياليستیاعتبار  و    های 
انقالب روسيه يک  وجود دارد که  امر «اثبات» اين

يک اشتباه تاريخی بود که هيچ  و  ناهنجاری عظيم،  
بهدست امر  اين  نداشت.  است. آوردی  اشتباه  کل 
وحشترغم  علی  استالينيستی دوران  انقالب زای   ،

برنامهاکتبر   اقتصاد  برتری  عمل   یشدهريزیدر 
  را ثابت کرد. انقالب اکتبر ثابت کرد که اداره ملی  

بدون مالکان زمين پهناور  های اقتصاد يک کشور 
سرمايهبانکبزرگ،   و  خصوصی  داران  داران، 

 لئون تروتسکی چنان که  پذير است. همامکان  کامالً 
  گفت، انقالب اکتبر برتری سوسياليسم را نه با زبانِ 

زبان سيمان، آهن، فوالد، مارکس، بلکه با    کاپيتالِ 
  زغال، و الکتريسيته اثبات کرد. 

پيشرفتهم شوروی  جماهير  اتحاد  های چنين، 
های علم، هنر، و فرهنگ نشان گيری در حوزهچشم
  واقعيت دارد که بوروکراسی فاسد و ضدانقالبیْ داد.  

پيکر فرهنگ شوروی وارد کرد  آسيب هولناکی به
ملی را نيز    شدهريزیو درنهايت نيز اقتصاد برنامه

را نخست   و سرزمين اکتبر  نابودی کشاند  یورطهبه 
و  مارپيچیِ   سراريزی  در  آخرسرِ   بورکراتيک 
وقتی ،  شاهديم  امروزهی کاپيتاليسم سوق داد.  سوبه 
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کميته رهب سابق  کمونيست    یران  حزب  مرکزی 
شوروی جماهير  و   عليه  ،اتحاد  «سوسياليسم» 

در تمجيد از اقتصاد و  ،  گويند«کمونيسم» سخن می
حق دارند که اقتصاد  ،دهندسر می آزاد هلهله بازار
چراکه کشور را غارت    ؛را ستايش کنند  آزاد  بازار
شرکتبه  واند  کرده عظيم  مالکان  انحصاری  های 

  اند.تبديل شده
بيش  ديروز امروزه،  که  نويسندگانی  تر 

خاطر کردند و به را می  چاپلوسی استالين و برژنف
او حمله به   با رژيم استالينيستی  يچوشوستاکوخالفت  م

ضدانقالب هم  صفوف به  ،کردندمی صدايان 
حملهپيوسته   کاپيتاليستی نيز  غرب  در  و  ی  اند؛ 

سوسياليسم ای به سابقهبی  توزانه و کين   ايدئولوژيکی 
اکتبر انقالب  تا  و  شده  ارزشی  بی  سازماندهی 
ادعا   ناراست][به   زنند، ورا جار    فرهنگ شوروی

دست  نمايند، هيچ  شوروی  جماهير  اتحاد  آورد که 
آوری  اقتصاد، علم، و فنهای  باارزشی در عرصه

  نداشته است. فرهنگ  و هنر و
حاوی اطالعات بسيار   ولکوفکه کتاب  با اين 
ارائه    شوستاکوويچزندگی    یدرباره   باارزشی

 ؛بنيادين استاشتباه بسيار  حاوی يک  ، اما  دهدمی
و   ايیاندازی (حداقل ضمنی) ضدشورويچشميعنی  

می  يچوشوستاکوبه ضدکمونيستی   اين نسبت  دهد. 
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، پذيرفته نشدن  شهادتاين معناست که کتاب گفته به 
سوی   از  با   مترادف  را  يچوشوستاکواستالينيسم 

پذيرفته نشدن سوسياليسم و انقالب اکتبر از سوی او 
امرمی اين  است.    وبُن  بيخ  ازداند.  اشتباه 

افراد   هایترين چون تمام نابغهنيز هم  يچوشوستاکو
پتانسيل فرهنگی انقالب اکتبر  به خوبی  به  نسل خودْ 

  کرد.واقف بود و با تمام وجود از آن پشتيبانی می
منتقدانِ  از   راستیِ   دستِ   ديدگاه  ولکوف   کتاب 

  ها اشاره دارد آنبرخی مسائلی که وی در کتابش به 
است.  بسيار جماعت  بدتر  و  اين  راستی   دست 
دستگاه ومدست دَ   را آلتِ   يچوشوستاکو  کمونيستْ آنتی 

و    تصويربزدل    طلبِ فرصتيک  استالينيستی 
ب تفاوت گوس کاتنها اندکی با يک جاس  که  کنندمی

توانند بپذيرند و آقايان هرگز نمی  هااين خانمدارد.  
سازان، نويسندگان، که اتحاد جماهير شوروی آهنگ

در نظر  جهان عرضه کرد.  و دانشمندان بزرگی به 
خِ  جماهير  رَ اين  اتحاد  بورژوازی،  دفروشان 

توليد ی هنر و فرهنگ بهشوروی هرگز در عرصه 
هم نيافت،  دست  عرصه باارزشی  در  که  ی چنان 

  .ارائه نکرد آوردیاقتصاد نيز هيچ دست
اين است که   ،توانند توضيح دهندچه آنان نمیآن

در   که  کشوری  از ماندهعقب  ١٩١٧چگونه  تر 
بود به   ،پاکستان  توانسته  کشور  امروزه  دومين 
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شود تبديل  جهان  جماهير   ؛قدرتمند  اتحاد  چگونه 
تقريباً  توانست  در جريان جنگ تنهايی  به  شوروی 

بهدوم جهانی   با موفق  هيتلری  آلمان  دادن  شکست 
اشغال  شد    یتمام منابع از  آورده  هب  اروپاکه  دست 

و چگونه پس از جنگ نيز توانست بدون بهره   ؛بود
کشوری را بازسازی    طرح کمک مارشالْ   فتن ازرگ

در مقابله با  ميليون نفر از جمعيتش را    ٢٧کند که  
شتر از از دست داده بود (که بیفاشيسم    نازيسم و

  های تمام کشورهای ديگر بود).مجموع کشته
اين   سرمايه   ]دريوزگانِ [و  نظام  داری مدافع 

میدرباره چه  امروز  روسيه  بازگشت ی  گويند؟ 
مردم شوروی سابق داری هيچ سودی را به سرمايه

هم است.  نداده  پيشهديه  تروتسکی  که  بينی  چنان 
داری در اتحاد جماهير  سرمايهبه بازگشت  کرده بود،  
بیشوروی   زوال  و سابقهباعث  توليد  نيروهای  ی 

است. شده  حوزهتأ  فرهنگ  تمام  در  آن  های  ثير 
بار  مرتبط با علم، هنر، موسيقی، و فرهنگ فاجعه

  بوده است. 
زمان آن رسيده است که اين تالش برای سرقت  

بر  يچوشوستاکو بهو  آن  ضدانقالب دن  سوی 
اين  در  من  تالش  شود.  متوقف  کاپيتاليستی 

را    يچوشوستاکو، تا  اين مهم استمعطوف به نوشتار
ً آن واقعا که  دهم  ،بود  گونه  بزرگ نشان  هنرمند   :
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شوروی که از موسيقی استفاده کرد تا رويدادهای 
  زيست در آن می  را  ای کهبخش دورهدردناک و الهام

مردمِ  جنس  از  مردی  کند،  به  خودْ   بيان  ممکن که 
وبودن   انسانی    سوسياليسم  دنيای  يک  برنشاندن 

آرمانباورداشت از  گرايی ،  و   ستم،که  استبداد 
از اش  نابرابری بيزار بود وتا واپسين دوران زندگی 

- آرمانعنوان يک انحراف و خيانت به استالينيسم به 
  . متنفر بود  انقالب اکتبر وهای لنين 

ديدِ  حاضر  نوشتار،  ايیيموسيق  نابِ   از 
ً هايی دارد. من در اينمحدوديت صورت به   جا تقريبا

به فقط    يچ وشوستاکوهای  سمفونیانحصاری 
اين معنی نيست که او هيچ اثر ام. اين امر به پرداخته

کنسرتوی نکرده    توليدديگری   نخستين  است. 
پنج  سلويولون ويولون،  کنسرتوی  و و  گانه 

زهی،  چهارگانه و موسيقی هاترانه های سازهای   ،
سترگ  سازپيانو، تمام اين آثار حاوی نبوغ اين آهنگ

برمی اما،نماياندرا  وهله  .  پرداختن   یدر  نخست، 
آثار گستردهبه  نوشتن   يچوشوستاکو  یتمام  مستلزم 

کتاب به و    است  قطور  يک  دريک آنپرداختن  ها 
ً   ستارْ جُ  است  تقريبا وناممکن  که   ؛  اين  دوم 

ملت  يچوشوستاکو بين  به بيش   هادر  خاطر تر 
  های خود شناخته شده است. سمفونی
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که   است  اين  من  شخصی  با باور  که  هرکس 
او گوش میفونیسمدقت به  بينش ژرفی   ،دهدهای 
هولناکدرباره رويدادهای  متن  در  زندگی  اما   ،ی 

از  الهام شوروی  مردم  که  دهه  ١٩١٧بخشی  ی تا 
آورد. آشنا شدن با دست میبه  ،تجربه کردند ١٩٧٠

ای  ها شدن تجربهانگيز و عاشق آناين آثار شگفت
ً است که    دهنده است. پرارزش و تکان عميقا

ساز اهل شوروی هستم، و دوران خود را دوران  من آهنگ«
  .دانم»قهرمانی می

گيری  گوشهخواهد از جهان  «معتقدم که هر هنرمندی که می
  .]1[»محکوم است کند

  يچ)و(شوستاکو

  
سنتيچوشوستاکو در  که  به ،  دنيا  پترزبورگ 

پدرش  فرزندی بود.  ی سها آمد، فرزند دوم از خانواده
آن   اشتلهستانی داصليت   ها (نام خانوادگی اصلی 

ديگرگونهبه   ). شدنوشته می    Szostakowicz  ای 
او   پدری   يچووستاکوشبولسالو  پدربزرگ 

)Boleslaw Szostakowicz  ( قيام در  که  بود 
شرکت    ١٨۶٣ناموفق   روسيه  حکومت  ضد  بر 

العمر در سيبری محکوم شده تبعيد مادامبهو  کرده،  
ً اين واقعيتبود.   ی  ثير عميقی بر روحيهأت   ها حتما

  ه ــرغم اين کجوان گذاشته بود، که علی   شوستاکويچ
[1] http://www.marxist.com/mp3/schos1.mp3 
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نفرت   استبداد  از  هميشه  نبود،  فعال  سياست  در 
رنج  داشت با  قربانيانِ و  دردی  هم  سرکوبْ   های 

  کرد. می
  بود، و  خواهی او آزادینگرش سياسی خانواده

  رزمينی ـدر جنبش زي ها آن برخی از   هــدانيم کمی
تزارِ   یسدهآغازين  های  سال  برضد  روس   بيست 

از   يکی  بودند.  کرده  نيز  شرکت  او  عموهای 
انقالبِ  او،  تولد  از  پيش  سال  يک  بود.   بلشويک 

بسيارخونينبا    ١٩٠۵در    نخستْ  ناکام    سرکوبی 
های ماند. تصادفی نيست که يکی از بهترين سمفونی

) صفحه  )ميازدهاو  اين  رفرازونشيب  پُ   یبراساس 
تاريخ  غمو شده انقالبی روسيه  مبارزات  بار  تنظيم 

اين که آهنگ يا  قديمی روسيه، است،  انقالبی  های 
تبعيدی سياسی  هايی که زندانيان  ازجمله آهنگ - و 

میهای   به خواندهسيبری  سمفونی  اين  در  کار اند، 
  اند.رفته

پيامد فراز  های زندگی دردناک او  فراز و نشيب
راهبر  انقالب اکتبر پيروزی بود که به   یهايو نشيب

بخش يک الهام  ١٩١٧پيروزی انقالب اکتبر    .گرديد
آن انقالب   بود.  نسل کامل از مبارزين سوسياليست

حکومت تزاری واختناق  سرکوب    ستم،  ال هزار سبه 
توده داد،  را  پايان  گره ب  درها  سرنوشت    فتندست 

ترغيب    سياستدر  مشارکت    و،  دست خودهخود ب
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بدبينی،  و    ارتدادامروزه، در دنيايی سرشار از    .کرد
ين  ساختن يک دنيای نو   یانديشهدر دورانی که حتی  

نيشخند  انسانی    و خِ با  و  رياکار    دفروشرَ قبايل 
شود، بسيار دشوار است که  روبرو می  بورژوازی

انقالببخش  رهايی   روحيه از    سوسياليستیِ   ناشی 
برای اين که اين روحيه را با اکتبر را تصور کرد.  

های مشهوری اشاره  مصراعواژگان ادا کرد، بايد به
که   در  )  Wordsworth(  وردزورثکرد  جوان 

  انقالب فرانسه سرود:آمدگويی به خوش
  زيستن در آن طلوع موهبتی بود 

  اما جوان بودن در آن موهبتی بهشتی

  
  ی انقالب های دموکراتيک و سوسياليستآرمان

شده را  شده و سرکوبهای استثماراکتبر نه تنها توده
بخش بهترين هنرمندان  بلکه الهام،  کردجلب  خود  به 
 ناپذير مقاومتشکلی  ها به. آننيز بود  انديشمندانو  

بودند.  سوسياليستی  انقالب  اهداف  جذب   افراد شده 
چون   بلوکبااستعدادی   Alexander(  الکساندر 

Blok  (  يسنينو ) Sergei Yesenin(  سرگئی 
انديشه  شاعر از  درستی  درک  اگر  های حتی 

بازهم با تمام روح و جان خود مارکسيسم نداشتند،  
هم انقالب  آهنگبا  بين  در  بودند.  شده  سازان،  نوا 

  اشتراوينسکی و  )  Rachmaninov(  فراخمانين 
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)Stravinsky  (  و ماندند  روسيه  از  خارج  در 
کردندبه  مخالفت  انقالب  با  ديگران،   ؛شدت  اما 
گالزونچون  هم  Alexander(  فالکساندر 

Glazunov(  آوازخوان  چون  در روسيه ماندند و هم
روس   الياپين چفيودور    )bass singer(  بم 

)Fyodor Chaliapin (علی های دشواری  رغم، 
به   ،فراوان تا  کردند  کنند.  تالش  خدمت  مردم 
در    ترين خوانندهبزرگ  اغلب  بم روسی  با صدای 

  کرد. ازای اجراهای خود آرد و تخم مرغ دريافت می
پروکوفي )  Sergei Prokofiev(ف  وسرگئی 
سازان روسيه نيز  ترين آهنگيکی ديگر از بزرگ

رفت.  به  به خارج  بعدها  آناتولی  او  که  آورد  ياد 
،  )Anatoly Lunacharsky(  لوناچارسکی

آموزش،   و  فرهنگ  امور  در  خلق  را کميسار  او 
  ماندن کرده بود:تشويق به 

انقالبی هستيم، شما  «همان گونه که ما در زندگی 
بايد در کنار هم کار کنيم.  هم در موسيقی انقالبی هستيد.  

می اگر  شما  اما  راه  سد  من  برويد،  آمريکا  به  خواهيد 
  .»نخواهم شد

  
اياالت متحده  به  ١٩١٨در ماه می پروکوفيوف 

اين مهم يکی از    ،کس مانع رفتن او نشدرفت. هيچ
پيشااستالينيسم  بارز    هایتفاوت  شرايط  دوران  با 

  .دهدکشور در زمان استالين و برژنف را نشان می
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بعدها که  او  زمانی  راياستال،  قدرت  طور [به  نيسم 
داشت دست  در  برگشت  به،  انحصاری]  و  روسيه 

  پرداخت. آنخاطر به هم بهای بسيار سنگينی 
  ای ــهسال  ،یـــــجنگ داخل  ای انقالب وــهسال

سختی  و  رنجگرسنگی  و  [و های  ها  جسمانی 
و    ماندن  بود. در دورانی که زندهوحشتناک  روانی]  

به  نان  کارگران    نخستِ   اولويتِ جستجوی 
شد،  کشان  وزحمت و فعاليتتبديل  هنری  های 

حد   تا  بعداولويتفرهنگی  ت  های  گرسنگی  نزل از 
، نسل جديدی از يافتند. با وجود تمامی اين مصائب
آهنگ و  نويسندگان،   شوروی   سازانهنرمندان، 

خالقانه   جديد و  هایکه در پی پاسخ گرفت  شکل می
مسيرهای ها  . برخی از آن بودندانقالبی  های  چالشبه 

- راستا با سنتی همو نوآورانه  آفرينش هنری تازه
  کردند.ها را طی میشکنی انقالبی آن سال

خدمت گرفتن هنرمندان نسل  از به  لوناچارسکی
به  توجه  با  نداشت.  باکی  بخش   خصومتِ جوان 

انقالب   از  نسل قديم، که پيشبزرگی از انديشمندان  
حق  امتيازات    از او  بودند،  برخوردار  بسياری 

 Arthur(  هآرتور لوريانتخاب زيادی هم نداشت.  
Lourié (آهنگ بهفوتوريست  ساز،  رييس  ،  عنوان 

تازه موسيقی  خلق  سيسأت  بخش  برای   کميساريای 
بودشد.    منصوب  آموزش ساله  پنج  و  بيست  . او 
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سال  لوريه مورد  اکتبر در  انقالب  از  پس  های 
  نوشت:

من در  «ما نان نداشتيم، اما هنر جای آن را گرفت.  
ام که موسيقی را نديده  یجا و هيچ زمان ديگری مردمهيچ

،  را با چنان اشتياقی، نه فقط گوش دهند، بلکه با ولع ببلعند 
 ايمی نلسون(نقل از    . »ها در روسيه ديدمکه در آن سال

)Amy Nelson ( موسيقی برای انقالبدر (  

  
همان    يچوشوستاکواستعداد   از  موسيقی  در 

نهسال در  او  شد.  آشکار  کودکی  در   های  سالگی 
داشت.  کالس حضور  پيانو  آموزشی  در  های 

به ١٩١٩ به هنرستان  ،  پتروگراد،  رياست  مشهور 
شد.)Glazunov(  فگالزونو وارد  که    ،  اين  با 

موسيق  گالزونوف ديدگاه  محافظهياز  يک  کار ايی 
و    نوزدهم   یايی سدهيدنيای موسيقبود که ريشه در  

اما   )Tchaikovsky(  چايکوفسکی داشت، 
در   يچوشوستاکوجوان کمک کرد.    يچوشوستاکوبه

گرمی ياد مراحل بعدی زندگی خود هميشه از او به
  کرد. می

در    شوستاکويچ جديد  گرايش  يک  نماينده 
خود  ی  زمانه  روحيه  یدهندهموسيقی بود که بازتاب

مسير  بود.   در  قدم   اشتراوينسکیو    پروکوفيفاو 
  نوزدهم   یرمانتيک سده  ها بر روحيهگذاشته بود. آن

هايی  ی نوشتند که اغلب اليهيهاموسيقیشوريدند و  
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دوران خود که با ويژگی آهنين  داشتند  از خشونت  
بودهم ، که  آيين جهشچون  هايی هم: موسيقیندنوا 
جنگ   (اندکی پيش از شروعهنگام نخستين اجرا  به 

در پاريس شد، يا    جهانی اول) باعث برپايی شورش
سکايیِ  عالقمندان   سوييت  از  بسياری  پروکوفيف. 

ها را ها يکه خوردند و آنخوانی هماز اين نا  موسيقی
آن اما  کردند.  کمرد  بازتاب  تنها  از  ها  سويی 

بربريتخشونت و  که    های ها  بودند   یسدهواقعی 
  بيستم برای بشريت در چنته داشت.

دههسال در    ١٩٢٠  یهای  پرهيجانی  دوران 
های جاری انقالب سرد و هنوز گدازه شوروی بود. 

اليه و  نشده  محافظهخشک  از  گرايی ای 
با ،  پديدارنگشته بودبوروکراتيک   اتفاقی که بعدها 

استاليني بوروکراسی  نسل   ستیپيدايش  داد.  روی 
سازان از  و آهنگجديدی از نويسندگان، هنرمندان،  

وفان و تنش انقالب اکتبر زاده شده بودند. تنها تعداد  ت
يا نظرات سوسياليستی  دارای  ها  بسيار کمی از آن 

به اما  بودند،  مارکسيسم  از  درستی  شکل  درک 
به  کشيده   سویغريزی  بلشويسم  و  اکتبر  انقالب 

آنان، رد   انقالبی خود  با روحيه  که  نوعیبه   ،شدند
 های نوين شيوه  در  کندوکاو های قديمی وقاطع شيوه

اين نويسندگان، هنرمندان،    سو بود. هم  بيان هنری،
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 شکلی گويابه گونه که تروتسکی، آنسازانو آهنگ
کرد، بودند.    اکتبر  »انقالب  سفران«هم  بيان 

بلشويک رهبران  معدود  از  که   (تروتسکی  بود 
بهبه  جدی  جديد  مکتبصورتی  ادبی  و  هنری  های 

درخشان خود    نقادانه وکرد و بعدها در اثر  توجه می
  . )ها نوشتدر مورد آن و انقالب ادبياتبا عنوان 

اوسيپ  چون    )گراايست(کمالآکمه  شاعران
آنا  )  Osip Mandelshtam(  امشتاندلم   آخماتوا و 
)Anna Akhmatova  (  بلوکِ و   الکساندر 
)Alexander Blok  () ، ) نمادگراسمبوليست 

 و ساير نمايندگان )  Bogdanov(ف  گدانمراه باهبه 
کولت بحث)  Proletkult(  پرولت  در  های همگی 

شرکت   هنر  و  ادبيات  با  بوريس   .ردندکمرتبط 
رمانْ در  )  Boris Pilnyak(  پيلنياک   نوشتن 
تاتلين کرد.  ای را تجربه  های تازهاسلوب والديمير 

)Vladimir Tatlin ( ْهای نوآوری معمار و طراح
 هاکنستروکتيويست جالب توجهی در هنر معماری  

  الملل عرضه کرد. طراحی او برای بنای يادبود بين
اما بر روی کاغذ ماند و   کمونيست  مشهور است، 

  .ساخته نشد
موسيقی «پرولتاريايی»    گرايش  نماينده در 

 موسولوف  خودْ   شکلِ   ترينافراطیبه 
)Mossolov  (  ای يادآوری زندگی کارخانهبود که
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در   آهنريخته(  Zavod  زاوداو  شهرت  به   )گری 
يافت.   دست  میزيادی  ديدگاهافراد  های  توانند 

اين دوره   آثار  متفاوتی در خصوص اين اثر و ساير
که   نيست  ترديدی  اما  باشد،  و  داشته  نيرومندی 

آن در  خاصی  داردصداقت  وجود  تالش  ها   و 
هنر و   ای برایکردند تا صدای تازهمی  ایصادقانه

  موسيقی شوروی باشند. 
نويسندگان  به  حکومتشکی نيست که حزب يا  

خواهد  می  خود  چها آن داد تسازان دستور میو آهنگ
توانست در برابر را توليد کنند. در واقع، حزب نمی

هنری مباحثهبی  گرايشات  در  و  باشد  های تفاوت 
گرايشات  برخی  و  شد  درگير  خود  دوران  شاداب 

نقد    يیبورژوايا خرده يیعنوان بورژوا به خاص را  
کرد. اما اين گفتگويی دوستانه و سازنده بود، نه می

حکومتی که بوروکراتيک از سوی    گويیکيک ت
و پدر ملت    است،  چنته خود گرفتهتمام قدرت را در  

آن استأکه در ر تنها    ،س  مردان و  به تواند  می نه 
دهد چه کاری انجام دهند، بلکه حتی بزنان دستور  

به می نيز  را  انديشيدن  و  کردن  حس  ها آنتواند 
  دهد.  ب دستور
  

  ها نخستين سمفونی
ــ اييوسيقـــــم   بزرگ       آورددست  نخستين     ی ــــ
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بود  يچوشوستاکو  اول  به  سمفونی   عنوان قطعهکه 
بار برای نخستين  التحصيلی خود نوشته بود وفارغ
  باعث ]2[اجرا شد. موفقيت سمفونی اول ١٩٢۶در 

زبانزد شود. از آن    یساز نوزده سالهشد که آهنگ
سميموسيق  منظر اول  فايی،  از   داروامونی  برخی 
 ) Scriabin(  اسکريبينازجمله    سازان پيشينآهنگ

  یاست اما زبان و اسلوب ويژه  )Mahler(  ماهلر و  
 خود را دارد. 

  
قطعه اول  آهنگسمفونی  يک  جوانی   و   ساز 

گام در تازگی  است که به  س نفسرشار از اعتماد به 
يادآور  يک سفر ماجراجويانه نهاده است. اين قطعه 

آثار    واژگان از  شاعر   ماياکوفسکی،آغازين  يکی 
 است. پوش  شلوار ابر نام ، به انقالبی بلشويک 

  بر افکارتان «
  پوسدهای نرمتان میکه دروِن مخچه 

  های چربی،اين نوكراِن فربه، بر کپه
  کنم. قلب خونينم را پرتاب می
با دستمال سرخ تحريک    گويا که وزرای اخته را

  کنم می
  خشمگين، ملتهب و مغرور تا مرز ابتذال 

  
  در روح من موی سپيدی نيست «

  پرورم سری را درخود نمیهيچ لطافت پيرانه

[2] http://www.marxist.com/mp3/shos1sym4.mp3 
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  غردجهان از انفجار گلوی من می
  زنمفرياد می

  من
  جواِن رعنای 

  .»دوساله وبيست 

رخی از منتقدان بورژوا که پانزده سال پس از ب
استالينيستیدولت/[حزب  فروپاشی هم   های]  هنوز 

 اند تا ، تالش کردهنددجنگيجنگ سرد می   [بستر]در
کهاين بنمايانند  همان    يچوشوستاکو  گونه  از 

هيچ  .  بود  یبلشويکالب  قان   مخالفآغاز ديدگاه  اين 
که   اين  با  ندارد.  اساسی  و  جوان    شوستاکويچپايه 

دل فعال سياسی نبود، اما آشکارا با انقالب اکتبر هم
موسيقی او ديده زبان بود. بازتاب اين امر در  و هم

رامی خود  سمفونی  دومين  او  با    ١٩٢٧در    شود. 
سمفونی سوم، که    نوشت.  اکتبرتقديم به عنوان فرعی  

تقديم شده بود، پس از آن ظاهر شد؛   ماه مهروز  به 
جشن  نخست  روز مه  بينوارهماه  المللی ی 

  .ستپرولتاريا
در   دوم  بزرگ  ١٩٢٧سمفونی  داشت برای 

سال شد.  دهمين  نوشته  اکتبر  انقالب  توان  نمیگرد 
آهنگ که  کرد  جوانترديد  -می  گراآرمان   و  ساز 

جلب  را  شوروی  مسئوالن  مثبت  نظر  تا  خواست 
اگر او در اين موضوع آهنگ ساخت برای اين کند.  

به  عاشقانه  که  باور  آرمانبود  انقالب  داشت. های 
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شعر   بوزينسکیمتن   Alexander(  الکساندر 
Bozyensky  (آمده  اين سمفونی  ی لنين در  درباره

و در  درآمد آن سوت يک کارخانه است،  پيشاست.  
  اند. آمده اکتبر، کمون، لنينپايان آن واژگان 

آثار می اين  که  گفت  استثنای  (به   آغازين  توان 
چيره که  اول  دارد)  سمفونی  خاصی  حاوی دستی 

. اندهايی است که ناکامل، بدساخت، و ناموفق بخش 
نخستين  در  سمفونی سوم، که برای  در    ١٩٣٠بار 

شد،   اجرا  نوگرايانه  بهلنينگراد  اثر  يک  طورکلی 
  انبوهتوان منصفانه گفت که در واقع  اما می  ؛است

 يک مجموعهبه  های خام است کهبغرنجی از انديشه
و رضايت نمیکامل  منتهی  ساز  آهنگشوند.  بخش 

ص خود خا  یجوان هنوز در جستجوی يافتن شيوه 
او باشد.   از آنِ   کامالً بود، در جستجوی اسلوبی که  

ساز است که و البته، اين حق هر نويسنده و آهنگ
اوقات   طريق  بهبرخی  از  تنها  بنويسد.  بد  شکل 

زندگی را ياد    یشيوه   آزمون و خطا است که جوانانْ 
ايی نيز از يو نوشتن آثار ادبی و موسيقگيرند،  می

اين قاعده مستثنی نيست. هيچ هنرمند بزرگی هرگز 
- های راهنمای نويسندگی يا آهنگ ندن کتاببا خوا

  دست نيافته است. شهرتسازی به
  ) آذرخش،  عصر طالاو آثار بزرگی برای باله ( 

) نيز نوشت. اين امر شروع ارتباط بابل نوو سينما (
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بود.    شوستاکويچدرازدامن   سينما  آثار با  اين  تمام 
ابتدايی سرشت تجربی و مدرنيستی دارند و با روح 

را    پروکوفيفثير  أما ت.  اندعجين  خود کامالً   یزمانه 
هايی از  توان نشانهاما می  ؛بينيمدر اين آثار اوليه می 

 هيندميث ،  )Stravinskyd(  اشتراوينسکیثير  أت
)Hindemith(    کرنکو  )Krenek (   در نيز  را 

ساز جوان در آن زمان کسی يک آهنگها ديد.  آن
به موسيقی  را  نوشتن  تجربهخاطر  - «دشوار»، 

يا   موسيقیاندوزی،  از  خارجی  الگوبرداری  دانان 
نمی عامهکرد.  محکوم  آهنگ  يک  حتی  پسند او 

به  نفرنام  خارجی  برای دو   تاهيتی (که خود    چايی 
به   ناميد)می   Tahiti-Trotترون   نيز  موسيقی را 

  وارد کرد.  ی زاللچشمهی خود افزود و در باله
شرايط    ١٩٢٠ی  دهههای  سال  واپسين  اما در

سياسی و فرهنگی اتحاد جماهير شوروی در حال  
بود در  دگرگونی  سوسياليستی  انقالب  شکست   .

خيانت  نتيجه  که  رهبران  اروپا،  رفرميست  های 
بود،/سوسيال انقالب  به   منجر  دموکرات  انزوای 
شد. شور    واپس ماندگیبدترين شکل از  و  روسيه  

را  خود  جای  شوروی  کارگران  پيشين  انقالبی 
عالقگی داد. پس از مرگ لنين در  بیخستگی و  به 

بوروک١٩٢۴ به،  شوروی  استالين  راسی  رهبری 
کرد.   پيدا  روزافزونی  جديدی  اليهنفوذ  از  های 
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به  به افرادی  تنها  آمد که  پيشرفت شغلی خود  وجود 
-و منصبها کارگران را کنار زدند  انديشيدند. آنمی

دست گرفتند.  های کليدی را در حکومت و حزب به
و   پانزدهمين  شکست  در  چپ  اپوزيسيون  اخراج 

اتحاد کميته  کنگره کمونيست  حزب  مرکزی  ی 
هر رسمی بر ضدانقالب سياسی  مُ   جماهير شوروی

بوروکراتيک بود که قدرت را در دستان استالين و 
  جناح او گذاشت. 

  
  واکنش استالينيستی 

که ماياکوفسکی شاعر شوروی  مشهورترين   ،  
در    »انقالب  الطب«به بود،  شده   ١٩٣٠مشهور 

تخودکشی کرد.   آخرين شعر  ثيرگذار خود که  أدر 
، نوشت: ه بودخودکشی سرودپيش از    مدت کوتاهی
- آرامی در من رخنه می کنم که غم به «احساس می

که    .کند» کلمات  با  اين  کامل  تضاد  بينی خوشدر 
در  جوانانه او  شلواری  دارند،   پوشابر  قرار 
نااميدی يک شاعر انقالبی از واکنش ی  دهندهبازتاب

خزنده هم  است  ایبوروکراتيک  سَ که  در  چون  م 
میشوروی  ی  جامعههای  رگ تمام   شد،پخش 

تمام عناصر دموکراسی و    ،فلج نمودهها را  نوآوری
. کردخفه می  هنری)زمان با آزادی  (هم  کارگری را
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نتوانست خود را با استالينيسم سازگار   ماياکوفسکی
  کند. خودکشی او عملی اعتراضی بود. 

در   خود  سالگی   يچ وشوستاکو،  ١٩٣۶تا سی 
ين چنين چند، و همکامل  خاطر دو اپرا و سه بالهبه 

و   تئاتر  برای  بود  فيلمموسيقی  شده  ، شناخته 
فقط  درحالی اثر  که  و يک  ارکستر  برای  سمفونی 

اما پس از اين  ی زهی اجرا کرده بود.  يک چهارگانه
شهرت،   (و    نااميدانه  یشکلبه   يچوشوستاکواوج 

ناسازگار  زمانه  جديد  روح  با  را  خود  خطرناک) 
سمفونی  يافت.   نوشتن  حال  در  هنگام  آن  در  او 

آن   با  شوم، نغمهچهارم،  و  تيره  اما   بود.  های 
ای پيش رفتند که او مجبور شد تا گونهرويدادها به

ای از کشوی گوشهسمفونی چهارم بهآن را رها کند؛  
او سپرده شد و تنها پس از سه دهه بود که ميز کار  

  برای نخستين بار اجرا شد.
زمانی که هنوز بر روی دومين سمفونی خود  

می تازهبه   يچوشوستاکوکرد،  کار  ای مسير 
اپرا.  عالقمندی کرد:  رسانه   پيدا  زمانی  که  ی اپرا 

بود،   بورژوازی  تجربهبه   اينکآرمانی  - موضوع 
تبديل شدخالقانهگرايی   او  بودی  اپرای  ه  يک  او   .

براساس )  Nase(  بينینام  به طنزآميز   که  نوشت 
بهداس مشهوری  از  تان  نام  گوگول همين    نيکوالی 

)Nikolai Gogol(نويسنده بزرگ   ، 
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بُ اوکراينی،  /روسی بود.  شده  اين    مايهنساخته 
ته دارای  کوتاه  آشکار داستان  رنگ 

 است. در ظاهر، اين داستان کامالً ضدبوروکراتيک  
 است: يک روز صبح يک بوروکرات بيدار   تخيلی

جا اش گم شده است. او همهکه بينی   بيندشود و میمی
در نهايت   [گرچه]  گردد، ومیاش  بينی دنبال  را به

می پيدا  را  رسمی کند،  آن  مقام  يک  لباس  در  اما 
 دوباره در شکلی اسرارآميز  ارشد. در پايان، بينی به 

میصورت   پديدار  بوروکرات  داستان آن  شود. 
اپرای   يابدمیپايان  جا  دراين  گوگول در  اما  است. 

که  ف گپس،  يچوشوستاکو است  شده  گنجانده  تاری 
گويد: «اين فقط يک کابوس  بوروکرات در آن می

  .تر است»بود، اما واقعيت از آن هم وحشتناک 
او    ایمصاحبهدر   از  اپرا  اين  خصوص  در 

را    :دنپرسيد آن  مخاطب  مبادا  که  است  نگران  آيا 
اساس براو پاسخ داد: «اگر بخواهيم    ؟درک کند يا نه

بله:   کنيم،  داوری  امروزی  های تشويقمخاطب 
مسخره   را  آن  کسی  اما  ديديم،  سالن  در  زيادی 

ً   .»نکرد بگويد که اين    او تا جايی پيش رفت که دقيقا
عنوان اپرا اثری ضد بوروکراتيک بود، و اين که به

شوروی   هنرمندان  از  میيکی  برای تنها  خواهد 
هر کسی فقط  کارگران و دهقانان موسيقی بسازد. «

«بينی» خود   درحالیبه  دارد،  آنتوجه  بايد که  چه 
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مصاحبه (اين    .»هدف مشترک است  ،نظر ما باشددِ مَ 
با   سازدر مورد آهنگ  در يک فيلم جذاب شوروی

  . )بازسازی شده استويوال سونات برای عنوان 
ساز جوان برای اين مصاحبه باعث شد تا آهنگ

م با  بار  به نخستين  شوروی  بخورد. قامات    مشکل 
آهنگ  ديگر يا  هنرمند  يک  که  نبود  آن  ساز  زمان 

تازه  و    شوروی بتواند از استعداد خود استفاده کرده، 
رسيده به  را دوران  بوروکرات  مصونيت   های  با 
گيرد.  به  و سخره  لنين  زمان  در  بلشويک  حزب 

می اشاعه  را  هنری  آزادی  احتمال تروتسکی  داد. 
ضدانقالب  آشکارا  که  نويسندگانی  آثار  که  داشت 

اما اين استثنايی بود که به بودند ممنوع اعالم شود،  
هنری نداشت.    اساسگرفت و  داليل سياسی انجام می

تازگی از يک جنگ به  بايد در نظر داشت که کشورْ 
ذهن لنين و اما هرگز بهخونين داخلی رها شده بود.  

نکرده بود که بر هنر و ادبيات نيز تروتسکی خطور  
مشاجره ها خود را بهآنحکومت نظامی اعالم کنند.  

هنری گرايشات  از  دسته  آن  کرده   محدود  برعليه 
  .ها داشتندآننگاه انتقادی به  بودند که

قدرت رسيدن استالين با به   وبُناز بيخ   اين امر
های درون حزب  تغيير کرد. استالين که تمام مخالفت

شوروی   کمونيست بود    اتحاد  کرده  سرکوب  را 
در ( حتی  هميشه،  بلشويک  حزب  اصلی  ويژگی 
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شاداب   هایها و مناظرهمباحثه  ،ترين دورانسخت
به)بود  آن  داخلی  آزادانه  و شروع  کنترل  ،  اِعمال 

ر بر  بهبوروکراتيک  هميشه  که  کرد،  هنر  آن  وی 
ورزيدخصومت   موسيقی.  می  انجمن  دانان  ايجاد 

روس همان   پرولتاريای  اِعمال  برای  بود  تالشی 
موسيقی روی  بر  روسيهکنترل  که   ؛ دانان  کنترلی 

يک   طريق  از  آن  از  انجمن (  مشابه  انجمنپيش 
پرولت اِعمال ری نويسندگان  نويسندگان  روی  بر   (

 دانانْ ، نهاد استالينيستی موسيقی١٩٢٩در  شده بود.  
مورد  برچسب فرماليستی  را با   يچوشوستاکواپرای  

آميزی از آن های خصومتو بازبينیانتقاد قرار داد  
نقدنمودارائه   بود،   بينی  [اپرای]  .  بسيار سهمگين 

ماليمی از حمالت   و شروع  مقدمهتنها  اين نقد  اما  
باريدن  ساز  بود که بر سر اين آهنگ  ایايدئولوژيکی 

  . گرفتمی
  

  ی متسنک ناحيهشهبانو مکبث 
عنوان   با  متسنک اپرايی  ناحيه    شهبانو مکبث 

)Mtsensk  (  فرشتهدليل شدن  به رانده  نام ای 
خودخوانده  يچوشوستاکو بهشت  بود.   یاز  استالين 
، ) Leskov(  لسکوفبراساس رمانی از    که  اين اپرا
برای   ،ساخته شده بودنوزده روس  ی  سده  نويسنده
ژانويه  بارنخستين  تماشاخانه   ١٩٣۴ی  در   ی در 
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هم اجرا شد و بالفاصله    در لنينگراد  )Maly(  مالی
بين   در  ابتدا)  در  (حداقل  هم  و  مخاطبان  نزد  در 

يافتبه مقامات دولتی   گفته  موفقيت دست    شودمی. 
اپرا   اين  ساختار   ی«نتيجه که  کلی  موفقيت 

بود و اثری  »سياست درست حزب و سوسياليستی،
را آن  يک    چون  در آهنگ«تنها  که  شوروی  ساز 

است کرده  رشد  شوروی  فرهنگی  سنت  ،  بهترين 
وفان در حال گرد . اما ابرهای ت»تواند خلق کند می

  آمدن بودند.
  شهبانو مکبث ناحيه متسنک در همان سالی که 

، رويدادهای پرماجرا در بار اجرا شدبرای نخستين 
بودند. استالين  وقوع  اتحاد جماهير شوروی درحال  

اما همانند  حزبی پيروز شده بود. مناقشات دروندر 
دست  به   توطئه  و  زورهايی که قدرت را بهتمام آن

جا را پر  او همهکرد.  آورند، احساس ناامنی میمی
می دشمن  بهاز  در    رئيسويژه  ديد،  حزب  دفتر 

دشمن خونی خود    )Kirov(  کيروفلنينگراد،   را 
 کيروفقتل    یاستالين نقشه   ١٩٣۴در  پنداشت.  می

به  سازمانی  و  داد  ترتيب  هواداران  را  «کانون  نام 
که حتی وجود خارجی هم    زينويف» را،/تروتسکی

مقصر ترور]نداشت،  داد.    [اين  جنايت جلوه  اين 
منجر   که  سرکوبی  موج  برای  بود  سبزی  چراغ 

نفر گرديد. حتی حاميان  گيری صدها هزار  دستبه 
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به  نيز  استالين  خود  هواوفادار  از اتهام  داری 
دستگير به  و  ،تروتسکی  دادگاه  يا  بدون  زندان 

  شدند. فرستاده اردوگاه کار اجباری 
  

  
  اجرای مدرن ليدی مکبث

  
گيری بود که فضايی از وحشت در حال شکل 

جامعه همبايست  می فراز  بر  کابوس  يک   چون 
معلق بماند. اما استالين در اين مرحله هنوز شوروی  

شکل کورمال و با احتياط درحال يافتن راه خود  به 
نفس نداشت  کافی اعتماد به  یاندازهاو حتی بهبود.  

خود،   قديمی  رقبای  و )  Kamenev(  کامنفتا 
را از سر راه بردارد. پس   )Zinoviev(  زينويف

آن اين که  ديگر  از  بار  اعتراف  بهها يک  جرايمی 
در   و  بودند  نشده  مرتکب  که  های نمايشکردند 
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کردند،  غرقه  کثافت  در  را  خود  استالين  دادگاهی 
ماندن بود   شانزنده  بزرگی  «پاداش»  زندان)  (در 

به اعطا شد.  آن که  نيز مدت زيادی ها  امر  اين  اما 
حکومت   ،١٩٣۶تا    نکشيد.   درازاه ب تحکيم 

حاکم مستلزم    بوروکرات  اليه بوروکراتيک و تقويت  
های بارتر) بود. دادگاهخشونتتر (و  های تازهشيوه

بيش  شدنمايشی  برپا  و    ،تری  کامنف  تنها  نه  و  
تمام بلکه  لنين    افراد  زينويف،  هوادار  قديمی  گارد 

  اعدام شدند.نيز 
و مردم اتحاد   شوستاکوويچبرای    ١٩٣۶سال  

شوروی   بود.  جماهير  هراس  از  سرشار  سالی 
مکبث مسکو    شهبانو  در  بولشوی  تئاتر  در  اينک 

نمیبه  بود.  گذاشته شده  نامناسباجرا  - توان زمان 
آن سال با حمالت  تری برای اجرای آن تصور کرد.  

بود  يچوشوستاکوبرضد    پراودا  مجله ،  شروع شده 
تحريک شخص استالين برپا شده بود. حمالتی که به 

خود «پدر ملت» شوم زمانی بود که    نخستين هشدارِ 
رفتبه  ناتمام    ،تماشاخانه  را  نمايش  تماشای  ولی 

به مقالهگذاشت.   «بلبشويی  عنوان  با  جای ای 
را   شهبانو مکبثکه    ظاهر شد  پراوداموسيقی» در  

میفرماليست  به  محکوم  مقاله بودن  آن  در  کرد. 
نخراشيده، وحشی،  چيز آن  اظهار شده بود که «همه

آن   موسيقی  است.  هرزه  قاتو  صدای  قات  شبيه 
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و  ا خوک،  خرناس  است  یزوزهردک،  .  »سگ 
احتمال زيادی دارد که نويسنده مقاله شخص استالين 
بوده باشد. در شرايط حاکم آن روزگار، اين نوشته  

بهبه  درازمدت  محکوميت  (يا معنای  اجباری  کار 
  حتی بدتر) بود.

به  تنها  اپرا  با  استالين  مسايل  مخالفت  خاطر 
هنری و زيباشناسانه نبود. درست است که ساليق  

هماننديموسيق استالين،  که   یيهال  ايی  بوروکراتی 
نافرهيخته،    نيافته،  تکامل  خودش سردمدار آن بود،

ً عميقو اما واکنش بوروکراتيک  .  کارانه بودمحافظه  ا
برخاسته    ینوآورانه   های خالقانه وکنش   وفان وتبه 
از   ستیين استالي  دستگاهودمانقالب اکتبر در نفرت    از

گرايی و نوآوری در هنر، ادبيات، و موسيقی تجربه
بود.   يافته  اينتجسم  سليقه در  يک   بدْ   یجا،  ديگر 

گرايشات و بازتاب  بلکه  نيست،  شخصی  يژگی 
  اجتماعی، تغييرات سياسی، و منافع طبقاتی است.

تنها موسيقی مدرنيستی نبود که استالين   اين اما
بود بيزار  آن  نفرت    ،از  آن  موضوع  از  او  بلکه 

جامعهداشت.   تاريخ  از   در  زنان  اسارت  طبقاتی، 
ای محکم برای خانواده، و خانواده  سوی مردان پايه

عبارت ديگر برای  برای جامعه، يا به ای محکم  پايه 
نهادينه طبقه  سرکوب  طرف    یيک  از  اجتماعی 

است.    یطبقه  کرده  فراهم  اکتبر ديگر،  انقالب 
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  خود عمل کرد.   وعدهرهايی زنان را وعده داد، و به
جنبه تمام  ديگر،همانند  ضدانقالب   های  پيروزی 

رفتن  به   بوروکراتيک ازبين  وردهای آدستمعنای 
روابط  جنسی،  هایآزادی  سياسی انقالب اکتبر بود.

- های مناسبی برای استالينيستمايهنعاشقانه، بُ   آزاد
اخالقيات «جديد» ی  ها در حال موعظه ها نبود. آن 

محافظه  ]سوسياليستی ضد  [و   همان  و  (يا  کارانه 
های خانواده بنا  بورژوا) بودند که تنها بر روی پايه

  شود. می
ايزمائيلوا ، ) Katerina Izmailova(  کاترينا 

که در دام ازدواجی بدون   داستاناصلی  شخصيت  
با يک ،  رساندقتل میو او را به افتاده    تاجر  عشق 

عنوان قربانی شرايط و به  دلسوزانهمثبت و    شکلیبه 
اين تمام ماجرا نيست . اما  آيدنمايش در می به  موجود

بدتری   در پس داستان وجود  هم  و چيزهای بسيار 
اپرای   در  مقامات  ويچوشوستاکدارد.  و  پليس   ،

بهبه  منفی  درآمدهشکلی  پليس  اند.  نمايش  نيروهای 
بی ً اند  وجدانی افراد  (دقيقا امروز   که  پليس  همانند 

اند. بدتر  خواهی شدهگيری و باجروسيه) درگير باج
همه،   پديدار  از  صحنه  بر  زندانيان  از  گروهی 

که  می زنجشوند  در  استپ  ندريپای  در  های و 
به بی  روسيه  کشانده  پايان  سيبری  در  تبعيد  سوی 
سال  شوند.  می که  ١٩٣۶در  نبود  چيزی  اين   ،
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به استالينيست صحنه  روی  بر  بخواهند  نمايش ها 
  درآيد.

اپرايش   يچوشوستاکو و  از خود  تا  تالش کرد 
دريافت    شهبانو مکبث: «چيزی که من از  دفاع کند

که    ،امکرده است  ايزمائيلوا جنايات  اين    کاترينا 
، کندفضايی است که در آن زندگی میاعتراض به 

به  تيره اعتراضی  خفهفضای  و   تجاری   کنندهوتار 
گذشته محيط  .  »قرن  اخالقيات  و  ذهنيت   اما 

استالينيستی   چنان  بوروکراتيک  با  چندانی  تفاوت 
بوروکرات در زمان . يک فرد عادی  فضايی نداشت

-يک تاجر عادی در رمان  یهمان اندازهاستالين به 
بیبی  لسکوفهای   و فرهنگ،  ادب،  متعصب، 
نظر بود. خود استالين نيز دارای همان ذهنيت، تنگ 

بود.   محيط  اين  ساليق  و  ضدانقالب  اخالقيات، 
شناختی های رواناستالينيستی دارای ريشه  سياسی

واکنش   با  انقالب بهنسبت    هابورژواخردهمشابه 
  بود. اکتبر 
  

  «دشمن ملت»
ً ن  دبرچي الزاما کارگری  تحميل   موکراسی  با 

جنبه تمام  بر  توتاليتر  و هنجارهای  اجتماعی  های 
بود.   همراه  جامعه  نخستين    آزادیفرهنگی  هنری 

ب جديد  رژيم  بود. / کراتيکروقربانی  توتاليتر 
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رنگ همه  همبرداری و  بوروکراسی مستلزم فرمان
مباحثه و  نوآوری  نه  است،  در مورد شدن  آزاد  ی 

براين، در يک رژيم توتاليتر که نقد و هنر. عالوه  
می  مباحثه خفه  و  سياسی  نوع  شود  هر  حکومت 

وبد، هنر، ادبيات، و موسيقی کمخالفتی را درهم می
ايفا کنند می توانند نقش يک مخالفت زيرزمينی را 

زبان رمزآلودی  به  در آن  ی بوروکراسکه مخالفت با  
می مردمی  بيان  که  میشود  درک  را  که  کنند  آن 

کلمات عادت    ظاهریِ ی  خواندن مفاهيم پشت پردهبه 
اتحاديهدارند آهنگ.  بهی  شوروی  صورتی  سازان 
سازان را تشکيل شده بود تا آهنگ  یانحصار  کامالً 

داشته،   نظر  به آن تحت  را  مطيع گذاران  خدمتها 
  بوروکراسی تبديل کند.

در   مقاله  انتشار  از  پس  ،  پراودابالفاصله 
شد.    يچوشوستاکو آن  تاثيرات  نويسندگان  متوجه 

اتحاديه  بگيرِ جيره در  تنها    سازانآهنگ  حزب  نه 
آثار   مکبثشهبانو   ساير  بلکه  کردند،  محکوم  را 

زاللو    بينیازجمله    يچوشوستاکو نيز   چشمه  را 
او   موسيقی  برای  که  کارمزدهايی  دانستند.  مردود 

تدريج کاهش پيدا کرد، و شده بود بهدر نظر گرفته  
زمان در  شد.  کاسته  او  درآمد  چهارم  سه  های  از 

-اجرا در میصورت عمومی بهنادری که آثار او به
آهنگ نام  بهآمد،  «ساز  ديميتری صورت 
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ملت)»  يچوشوستاکو پوست  (دشمن  روی  رهای بر 
سمفونی چهارم تا حد تمرين   شد.تبليغاتی چاپ می

در  صحنه آن  اجرای  اما  رفت،  پيش   فضای ای 
موجودْ  بود.  سياسی  تصور  از  که   خارج  اين  با 

در  نسخه آن  پيانويی  اما  ١٩۴۶ی  شد،   منتشر 
  تعويق انداخته شد.به  ١٩۶١نخستين اجرای آن تا 

بزرگی   شوستاکويچ خطر  معرض  در  اينک 
داشت. نخستين محکوميت  ق -هم  يچوشوستاکورار 

در  بود که    «وحشت بزرگ»ی  دورهزمان با شروع  
به مردم  از  تن  صدهاهزار  بيگاری  آن  و  زندان 
ها هيچگاه از  تر آناستالينيستی فرستاده شدند و بيش 

نيامدند.   بيرون  دوستان آن  و  اقوام  از  بسياری 
نيز  آهنگ سال ساز  در  اعدام شدند.  يا  های زندانی 

ی اوج نقطهبه   سازی استالين، پاک١٩٣٨و    ١٩٣٧
[خود]باریِ خون مايرهولترسيد.        وسولود 

)Vsevolod Meyerholt ( مشهور کارگردان   ،
با  تئاتر   میهم  يچ وشوستاکوکه  به کاری  يک کرد، 

قتل به  ١٩۴٠اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و در  
 در خور توجهساير نويسندگان و هنرمندان  رسيد.  

پاک  دام  در  نيز  جمله  روسيه  از  افتادند،  سازی 
نظام سواره  ، نويسنده)Isaak Babel(  ايساک بابل

 ) Osip Mandelshtam(  مالشتاوسيپ ماند،  سرخ
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- کمتر شناخته شدهی که  هاي، و ساير شخصيتشاعر
آهنگ)Mosolov(  فموسولاند.   که  ،  سازی 
زندان افکنده  را تصنيف کرد، نيز به   گری آهنريخته

  شد. 
به پاک سرخ  سازی  ارتش  باالی  نيز مقامات 

توخ مارشال    ، )Tukachevsky(  اچفسکیرسيد. 
نابغه  و  داخلی  جنگ  بين   نظامی،  یقهرمان  در 

دوست   يچوشوستاکوجا که او با بود. از آنقربانيان 
لحظه  بود، لحظه او  بسيار خطرناکی  دستگيری  ی 

به بود.    يچوشوستاکوبرای   لحظه  اين  او از  بعد، 
بیبه  بندبازی  شکلی  طناب  يک  روی  بر  ثبات 

 يچوشوستاکوداشت. ای ژرف گام برمیبرفراز دره
از  کوچک  چمدان  يک  هميشه  تا  بود  کرده  عادت 
هرلحظه   که  باشد، چرا  داشته  همراه  را  ملزومات 

 ممکن بود دستگير شود. 
  

  سمفونی پنجم 
سمفونی    محکوميت خودْ به   يچوشوستاکوپاسخ  

بود.   موسيقپنجم  سمفونی ياسلوب  اين  ايی 
با بود.  اوتر از آثار پيشين تر و سنتیکارانهمحافظه

مندانه  نهايت هوش، سمفونی پنجم اثری بیاين  وجود
به  اثر  اين  به است.  و  سرعت  يافت،  دست  موفقيت 

پرطرف از  يکی  نيز  آثار امروزه  دارترين 
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اثر سکوت موقت منتقدان است.    يچوشوستاکو اين 
که او سمفونی پنجم   شودمیگفته  او را در پی داشت.  

به بهرا  شوروی  هنرمند  «پاسخ  انتقاد صورت 
است.   کرده  توصيف  دروغی منصفانه»  گفته  اين 

نيست.   کلمات    يچوشوستاکوبيش  چنان  هرگز 
به را  آنسخيفی  بلکه  است،  نياورده  ها  زبان 

چاپلوس   نويسندگان  برخی  ذهنی  - جيرهتراوشات 
هستند استالينيستی  اثرْ بگير  اين   نقطه  شاخِص   . 

ساز است، اما تغيير عطفی در تغيير اسلوب آهنگ
به واقعاسلوب  در  نيست.  معيارها  کاهش  ،  معنای 

پايان علی  به رغم  پيروزمندانه بندی  آن،  ی  ظاهر 
 ً   دارد.  یآورحزن سمفونی پنجم ويژگی عميقا

آن در تاريخ   ای بود که تيرگیِ اين دوره، دوره
کم دورهشوروی  است،  استالين  نظير  که  از ای 

گفت، درحالی که آشفتگی می«زندگی شاد» سخن  
از   به حاصل  باعث  اجباری  کردن  وجود اشتراکی 

ده ميليون نفر را آمدن يک قحطی شد که نزديک به 
بهبه  استالين  صورت سيستماتيک کام مرگ کشاند. 

شورايیتک   دموکراسی  و  لنينی  اصول  را    تک 
استالين    ١٩٣۶اما از قانون اساسی  زيرپا گذاشت.  

«دموکراتيک عنوان  اساسی جهان» با  قانون  ترين 
اين    یپرده   تمجيد شد. بنابراين، طنز تلخی در پِس 

  شرايط حضور داشت. 
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آن   ستیاستاليني  بوروکراسیپيروزی   چه  با 
سوسياليستی»«واقع است  گرايی  شده  در    ،ناميده 
اصطی  حوزه اين  ابراز وجود کرد.  يک هنر  الح 

بود.   واژگان  بين  استالينی تضاد  بوروکراسی 
نوعی واقعنه  بلکه  سوسياليستی،  نه  و  بود  گرايانه 
محافظهرنگهم و  که    کنندهخفه  کاریگرايی  بود 

ظاهری    استالين و بوروکراسی را با نوعی «هنر»
که  می  نشانساده    و ديدگاه  داد  و  محدود  درک  با 

زندگی در   حالعينو درها موازی بود،  متعصب آن
- شوروی را با ظاهری بسيار جذاب و زيبا ارائه می

ها را در يک کرد. خود استالين دوست داشت که فيلم
در مخصوص  ببيند  درون  سينمای  کرملين  . کاخ 

هايی بود که کارگران اشتراکی ويژه او عاشق فيلمبه 
میرا   نشان  سير  و  در درحالیدادند،  راضی  که 

 در مزارع اشتراکی  روستاييان بيچاره  همان زمانْ 
مرگ قحطی  چنگ  که در  بودند  گرفتار  باری 

را  ميليون تن  مرگ  به ها  سوق سوی  گرسنگی  از 
  داد.می

از  به  فراتر  چندان  هنر  نوع  اين  طورکلی، 
شکالت   جعبه  يک  طراحی  هنری  معمولی سطح 

- ايتظاهر و رض  امروزه تصاوير خوشرفت.  نمی 
کارگران راضی و کشاورزان خندان مزارع  بخش  

دريايی   که  ذرت کشتاز  مواج  اشتراکی  زارهای 
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آن است دور  را    یعالقه  ديگر  ،ها را گرفته  کسی 
يا خندهبرنمی تنها کنجکاوی  از روی انگيزد و  ای 

اهداف درد  همراه دارد. اما اين هنر به تحقير را به 
هنر فقط بخش  خورد که از ديد آن  بوروکراسی می

  ديگری از دستگاه پروپاگاندای توتاليتر بود.
» مورد    رئاليسمچگونه  در  سوسياليستی» 

رفت؟ مقامات رسمی با تناقضات کار میموسيقی به
در واقع، پدر ملت در  کردند (موسيقی مخالفت نمی

کلی با نظرات مارکس و لنين در تضاد ای که به گفته
تر  طبقاتی با نزديک  مبارزهابراز کرده بود که    ،بود

بيش  کمونيسم  کامل  تحقق  اما  .  )تر خواهد شدشدن 
(قطعه موومان  آخرين  در  بايد  تناقضات  ) اين 

شکلی مشابه، شدند. به بخش حل میشکلی رضايتبه 
فيلم پايان خوشی ها و رمانتمام  بايد  های شوروی 

پايانمی تمام  که  واقعيت  اين  زندگی داشتند.  در  ها 
 ً خوش نيستند يا بسياری از مردم در حکومت    الزاما
بودندبه   ناستالي رسيده  بدی  بسيار  نظر   ،پايان  در 

سگ و  بوروکرات  شکاریِ سانسورکنندگان    های 
  سازان اهميتی نداشت. ی آهنگدرون اتحاديه

بزرگ پنجم  شاد»  سمفونی  «زندگی  داشت 
از لبالب  است  اثری  بلکه  و شديد  نيست،  ترين 

اين که  .  هاها و رنجسوگ  تريندردناک اثر با   اين 
سوگ و رنج  شخصی است، اما مربوط به  يک بيانيه
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انسان   يک  بلکه  تنها  اشتراکی  نيست،  سوگ 
آن بزرگ  شوروی  مردم  تمام  رنج  که  است  تری 
هر    دوران میدر  شنيده  آن  نشيب  و  شود.  فراز 

-آن همانند مردی است که در چشم  نخستين قطعه
اندازی از  ای، همانند چشمرافتادهدويزرع و انداز لم

می سفر  قطعهماه،  در  اما  آرام  شگفت  کند.  انگيز 
واری تا ميزان آن است که حس سوگ(«الرگو»)  

 ً پايانی    تنها قطعهرود.  غيرقابل تحملی باال می  تقريبا
ته با  به راه  مايهموسيقی،  است که  پيمايی  پيش رو، 

ای  اما اين بيانيهکند.  حس «پايان خوش» را القا می
است.   بهطنزآميز  قطعه  ساير اين  با  اندازه  همان 

ارتباط است که سخنقطعه - رانیهای سمفونی در 
مردم  شاد»  «زندگی  خصوص  در  استالين  های 

با   بيش شوروی  که  تلخی  شهروندان واقعيت  تر 
  . ندشوروی با آن روبرو بودند ارتباط داشت

ی سمفونی  بندطنز تلخ پايان بسياری از مردم به
بودند.  بُ پی   پنجم ساندرلينگرده   Kurt(  کورت 

Sanderling( از که  ارکستر  معروف  رهبر   ،
 ماروينسکیيار  دست  ١٩۶٠تا    ١٩۴١

)Mravinsky  (نظرم تمام ما بود، گفته است: «به
شناختيم و با او کار  را می  شوستاکويچمعاصران که  

در تعبير آثار او، با آن معناهای دوگانه،   کرده بوديم
کا ما  برای  نداشتيم.  مشکلی  بود.    مالً هيچ  آشکار 
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سمفونی پنجم اولين اثر موسيقايی معاصر (در اتحاد  
برای  آن  شنيدن  هنگام  که  بود  شوروی)  جماهير 

ً « خود گفتم:  نخستين بار به  ، اين زندگی ما  البته، دقيقا
اينجاست...   میدر  به   دانيمما  اصطالح آن 

اين    پايانیْ   "پيروزمندیِ "  " پيروزمندی"چيست؛ و 
به  نداشتربطی  آنِ ما  از  بلکه  قدرت   ،  صاحبان 

  .]3[»بود
واقعيت و  حکومتی  ادعاهای  بين  های تضاد 

ترين طنز آن زمان جاری در زندگی مردم بزرگ
موسيقی  بود.   در  تضاد  بازتاب   يچوشوستاکواين 

پنجم  سمفونی  پايان  مورد  در  بعدها  او  بود.  يافته 
اين بود که کسی بر سر  شبيه بهاظهار کرده بود که  

زد که «بايد لذت ببريد! بايد کوفت و فرياد میما می
عبارت ديگر، در دل سمفونی پنجم به لذت ببريد!»  

 بعد، طنز . از اين بهطنز و معنای ديگری نهفته است
طعنه جدابخبه   و  آثار  ش  و    يچوشوستاکونشدنی 

تصادفی نيست .  ندهای او تبديل شدويژه سمفونیبه 
زهی خود   که او در همين زمان نخستين چهارگانه

ساخت موسيقی  را  صميمی  دنيای  به.  او مجلسی 
می انديشهامکان  تا  ابراز داد  که  کند  بيان  را  هايی 

  ها در سمفونی خطرناک بود.آن
  ه درستــدانيم کمی  شوستاکوويچ      هایاز گفته

[3] http://www.marxist.com/mp3/shos5sym4.mp3 
[3] https://www.youtube.com/watch?v=cg0M4LzEITQ 
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پيش از شروع جنگ جهانی دوم او در حال نوشتن  
«سمفونی لنين» در يک مقياس بسيار بزرگ بود، 

ً که قرار بود چندين گروه هم  خوان داشته باشد، تقريبا
بتهوون   نهم  سمفونی  میشبيه  براساس بايست  که 

شد. او  میبنا    لنيننام  به  ماياکوفسکیشعر حماسی  
ی شوروی نوشته هايکی از مجلهای به حتی در نامه

که   را «وظيفهبود  بزرگ»  بسيار  مسئوليت  با  ای 
به  را  لنين  ناميرای  تا «تصاوير  شکل  شروع کرده 

اين سمفونی هرگز نوشته نشد. انتقال دهد. اما    »صدا
، دليل اين انده چه منتقدان ضدکمونيست گفتطبق آن 

«حساسيت»   نوشتن   يچوشوستاکوامر  برابر  در 
اشتباه   موسيقی برای لنين بود. اين اظهارنظر کامالً 

تمام به  يچوشوستاکواست.   شدت مخالف استالين و 
نماينده استالين  که  بود  بودآن   چيزهايی  اما ها   ،

وفادار مانده و انقالب اکتبر  های سوسياليسم  آرمانبه 
  .بود

 يچوشوستاکومبنی براين که    هيچ مدرک قطعیْ 
میاستا يکی  لنين  با  را  ندارد،  لين  و  دانست وجود 
نويسان بورژوای های معمول تاريخبافیدروغتنها  

چرا   کنند؛میهايی را مطرح  چنين تهمتامروزی  
ها را با جنايات استالين تا نام بلشويک  اندکه مصمم

بياميزندبه  دروغهم  اين  درنهايت   نويسانِ .  تاريخ 
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جزييات مهم اشاره کنند: که به   کنندمی «فراموش»  
تمام رهبران    الزم بود استالين حزب لنين و تقريباً 

  يک بوروکرات ط  حنمآن را از بين ببرد تا بتواند رژيم  
بياورد.   قدرت  سر  بر  را  اينخود  که دليل 

  اين   ،نساخت«سمفونی لنين» خود را    ويچوشوستاک
های لنين و انقالب اکتبر با  بين انديشهتضاد  بود که  
زشت  واقعيت زياد  استالينيسمْ های  حد  از  و   ،بيش 

پاک زمانی) (به   یْ ضدبلشويک  سازیِ تصاوير  لحاظ 
اندوهناک بسيار    ، [و در نتيجه]بيش از حد نزديک

بودندو   مسائل    و  ؛دردناک  اجازهبه همين   یاو 
لنين» «سمفونی  نمی  نوشتن   يچ وشوستاکوداد.  را 

بود رياکاری  ،اصولبند  ای پ  شخصيتی  از  نيز   و 
  داشت. فاصلهبسيار 
ديديم،  هم که  اين   يچوشوستاکوچنان  توانست 

آفرينش يک دنيای  را در سمفونی پنجم از طريق    ايده
توان  . میدور بزندپايان خوش  تظاهر به تراژيک با  

سمفونی پنجم هايی که پس از  گفت که تمام سمفونی
استالينيستی  از  ای  گونهنوشت   رژيم  . بودندنقد 

همراه به   ١٩٣٩هنگامی که سمفونی ششم در نوامبر  
الکساندر با عنوان  پروکوفيفانگيز حيرت کانتاتای
نااميد شدند.  به   نفسکی درآمد، مخاطبان  ها آناجرا 

، اما ودلنين اشاره شدقت منتظر بودند تا در آن به به 
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اثر   ششم  سمفونی  نيافتند.  انگيزی شگفتچيزی 
  خاطر مفهوم. خاطر شکل و هم بهاست، هم به
-شروع میکه  موومان نخست  در همان  اين اثر  

آهنگشود،   و  است،  تراژيک  و  ساز   طوالنی 
ژرفورطهبه  می  ای  چشم خيره  در  چشم  و  شود 

- های کوتاهاين موومان را موومانافکند. دوزخ می
و   میمعماگونهتر  ادامه  دارای تر  که  دهند 

توان گفت ، اما نمیاندآوریهای ارعابفرازنواخت
کنند. که تضادهای آغازين سمفونی را برطرف می

ً بلکه برعکس، اين موومان ساير زتر ابيش   ها تقريبا
ويژگی اصلی .  اندپر زرق و برق  يچوشوستاکوار  ثآ

های اصلی  سالحگزنده (يکی از    یطعنه   اين قطعاتْ 
هيچ نشانی از «ندامت» يا تسليم ) است.  شوستاکويچ

» برابر  ديده   »سوسياليستی  رئاليسمدر  آن  در 
 در آن   شود، و تنها کنش آشکاری از نافرمانینمی 

قطعاً رسد.  گوش میبه  امر  که    اين  نبود  آن چيزی 
هنگام صحبت از «پاسخ هنرمند شوروی مقامات به 

اما در همان زمان  انتقاد منصفانه» در سر داشتند.  به 
داد که تمام اين  جهانی روی می  اتفاقاتی در صحنه

  دادند.الشعاع قرار میمسايل را تحت
  

  جنگ جهانی دوم 
  تر ووس تازهـها، کابسازی وس پاکـپس از کاب
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تری برای مردم شوروی در راه بود. حتی بزرگ 
استالين  »  فاشيسم  ی «سوسيالکارانه سياست جنايت

به اتحاد  منجر  که  شد  آلمان  در  هيتلر  پيروزی 
به را  شوروی  مرگجماهير  تهديد صورت  باری 

(اين    ،انقالب اسپانيااو به  یگاِم خائنانه   بعدها،کرد.  
برابر   در  ]ی ليستاسوسي/ [پرولتاری  دژآخرين  

اروپا در  نو  جنگ  يک  نيزبرپايی  شدبرداشت  )   .ه 
برای اجتناب از جنگ با آلمان    ،١٩۴١در  تالش او  

نازی از طريق امضای يک معاهده با هيتلر شکست 
اتحاد جماهير شوروی  هيتلر در آن سال به خورد؛  

اصال ً که  سرخ،  ارتش  و  کرد  نبود، حمله  آماده 
 هنگامی که خبر حمله متحمل ضربات سنگينی شد.  

باور نکرد و  آلمان به ابتدا  او در  استالين داده شد، 
نشود. به  جنگ  درگير  تا  داد  دستور  سرخ  ارتش 

بسياری از هواپيماهای شوروی بر روی  درنتيجه،  
ها تن از سربازان ارتش ميليونزمين منهدم شدند و  

اسارت گرفته سرخ بدون شليک حتی يک گلوله به
های مرگ نازی انتقال يافتند؛ تعداد شده، به اردوگاه

در های مرگ جان سالم بهبسيار کمی از اين اردوگاه 
  بردند.

هولناک از  درعينيکی  (و  الهامترين  -حال، 
جنگْبخش وقايع  بود.    یمحاصره  ترين)  لنينگراد 

و  يچوشوستاکو ماند  لنينگراد  در  شجاعت   با 
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را تحمل کرد و شاهد مرگ بسياری  اصره شهرمح
به مردم  بمباران خاطر  از  و  سرما،  گرسنگی، 

توانست از محاصره  . با اين که او میبودها  آلمانی
در  و  بماند  شهر  در  گرفت  تصميم  اما  کند،  فرار 

او حتی در يگان  سرنوشت مردم خود سهيم باشد.  
نامآتش نيز  با کاله نشانی  او،  تصوير  کرد.  نويسی 
آمريکايی   نشانی بر سر، بر روی جلد يک مجله آتش

خاطر سمفونی هفتم در اين هنگام، او بهچاپ شد.  
(که به  خود  شد  لنينگرادبعدها  ای آوازهبه  )مشهور 

  در    را    او سه موومان نخست      دست يافت.     یــجهان
  

  
  TIMEشوستاکوويچ روی جلد مجله 
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شهر زادگاه خود و در حين محاصره نوشت. تنها 
بر ترک  هنگامی که از مسکو دستور مستقيم مبنی 

ترک  را  شهر  اکراه  با  او  کرد،  دريافت  لنينگراد 
  نمود.

«باهوش»برخی   کرده  مفسران  که اظهار  اند 
استالينيسم، حمله به  دهندهسمفونی هفتم در واقع نشان

به  بهيا  از است  طورکلیتوتاليتريسم  برخی  حتی   .
 شوستاکويچ اند که  اعالم کردهپردازان  همين نظريه 

  ضدکمونيسم فقط    کرد!از پيروزی آلمان استقبال می
استدر جماعت  آناين  بهکه  را  نوع ها  اين 

وکينهای  گيری نتيجه  کشاند. میهپروتی    توزانه 
که   انديشه  اين  از می  شوستاکويچحتی  توانست 

آوری است  تهمت شرم  ،پيروزی هيتلر استقبال کند
از  شود  میمردی زده  که به تمام عمر خود  که در 
رغم نفرت و علی  دفاع کرد سوسياليستیهای آرمان

  .باقی ماندشوروی    دوستميهن  شهروند    از استالينْ 
حمله شنيدن  از  پس  بالفاصله  به   یاو  اتحاد  هيتلر 

نويسی برای خدمت در  داوطلب نام  جماهير شورویْ 
چشمانش پذيرفته    کمِ   بينايیِ خاطر  ارتش شد، اما به 

بهنشد.   بهاو  شوروی  اقدام  در  فعال  جنگ شکلی 
کرد بهشرکت  آتش،  سرپرست  در عنوان  نشانی 

محاصره کرد،  لنينگراد  خدمت  پخش شده  در  و 
به   برنامه در  راديويی  داشت.  نقش  شوروی  مردم 
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 ١٩۴١اش در اکتبر  و خانواده  يچوشوستاکونهايت،  
(سامارای    Kuybishevلنينگراد به کويبيشف  از  

Samara  (انتقال داده شدند.  امروزی  
که بر روی    را ببيند  يچوشوستاکوهر کسی که  

يورش و  رفته  به   آلمان  سکو  را  نازی  شوروی 
ديگر   )سونات برای ويوالکند (در فيلم  محکوم می

اش  او از نازيسم و ارادهترديدی در مورد بيزاری  
از   از بربريت هيتلر    وطنانْ و هم ميهن  برای دفاع 

کرد.  شک   اين سمفونی  نخواهد  اصلی  معنای  اين 
- در حال ابراز عميق   يچو شوستاکوبرجسته است.  

به  نسبت  احساسات خود  گفت: بود.  جنگ  ترين  او 
ريخت. بيرون میزد و به«موسيقی در من موج می 

نگهنمی را  آن  بی  .دارم»توانستم  با  کار او  قراری 
همی و  کند،  تمام  را  سمفونی  نوشتن  تا  ميشه کرد 

در حين بمباران    حتیپشت ميزکار خود نشسته بود،  
در  استثنای آخرين موومان،  هوايی. تمام سمفونی، به

محاصره شهر  بيان درون  و  است  شده  نوشته  شده 
رنجدهندهتکان و  هی  لنينگراد  مردم  قهرمانی  و  ا 

  . ]4[اتحاد جماهير شوروی است
قطعه يک  شامل  سمفونی  موومان   نخستين 

  شبيه     ایمايهبن  ه در آن  ــتر است کوچکـمشهور ک
[4] http://www.marxist.com/mp3/shos7sym1.mp3 
[4] https://www.youtube.com/watch?v=gGnv23IRDvM 
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شود و با هر تکرار  پيمايی تکرار میراه  و   رژهبه 

می باالتر  آن  صدای  ً ميزان  تقريبا شبيه   رود، 
 شودمی گفته  .  )Ravel's Bolero(  بولروی راولبه 

بن نشاناين  نازی    دهندهمايه  نيروهای  پيشروی 
ماللنبُ   است. خودِ  ويژگی  داردمايه  خأل  آوری   و 

را  توحش  و  اخالقی   میفاشيسم  حس دهد.  بازتاب 
مند  بر موومان قدرت  نسانیا مبارزه با نيروهای ضد

و در نهايت اين روحيه انسان   نهايی چيره شده است 
شود. است که در آن بر بيداد و بربريت پيروز می

قطعه اين  بهأت  در  مورس  ثيرگذار  رمز  از  تکرار 
«وی حرف  «ويکتوریV  برای  اول  حرف   ،« 

victory معنای «پيروزی»، استفاده شده است. » به
  صورت اتفاقی در موومان اول مشهور اين رمز به 

 . ]5[کار رفته است نيز به بتهوون جم نسمفونی پ از
نه تنها در اتحاد جماهير  بالفاصله    سمفونی هفتم
بلکه    رسيدموفقيت  به المللی  بيندرسطح  شوروی، 

به متحده  اياالت  در  آن  اجرای  رهبری (نخستين 
بزرگ )  Arturo Toscanini(آرتورو توسکانينی  

نماد مقاومت قهرمانانه مردم شوروی بهاجرا شد) و  
  تبديل شد. اما اين سمفونی   ر بربريت نازیــابرـدر ب

[5] http://www.marxist.com/mp3/shos7sym4.mp3 

[5] https://www.youtube.com/watch?v=_z8TZjcqYhY&t=3367s 
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اين   يچوشوستاکوبرای    از  عنوان .  بودها  بيش  او 
زندگی زيبا در آينده» پيروزی و  « ی پايانی را  قطعه

تالشبهگذاشت.   انسانی مردم  فوقالعاده  های  خاطر 
با صداقت در اين موسيقی بازتاب داده شوروی (که  

ملی،   شدهريزیاقتصاد برنامهبرتری  و    )شده است
جماهير شوروی در واقع نيز پيروزمند بود.   اتحاد

آهن اميد  آينده  گاما  در  بهتر  زندگی  برای  ساز 
  زودی نقش بر آب شد. به 

  
 

  دوران پس از جنگ 
تا  بود  مجبور  جنگ  طول  در  استالين 

خفهمحدوديت حدی) های  تا  (حداقل  را  خود  کننده 
دهد.   که کاهش  سرخ  ارتش  افسران  از  دسته  آن 

تر زندانی شده بودند با عجله آزاد شدند و در پيش 
جبهه مقدم  جنگ  خط  خدمات  ی  گرديدند؛  فرمانده 

ارتشآن در  بود.   ها  همراه  نمايانی  شجاعت  با 
تدريج نيروهای آلمان را  چنان که ارتش سرخ بههم
وارونه ساخت    نشينی واداشت، موج حمله راعقببه 

به  اروپا  و  قلب  روحيهبرگرداندسوی  بينی  خوش  ، 
پنداشتند که شرايط   در بين مردم رواج يافت ونيز  

پس از جنگ بهتر خواهد شد. اما اين خيال باطلی 
  بيش نبود. 
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خانواده  يچوشوستاکو بهار  و  در    ١٩۴٣اش 
شرايط جنگ  تا آن هنگام  مسکو نقل مکان کردند.  به 
سود شوروی تغيير پيدا کرده بود و ارتش سرخ  به 

جبهه تمام  پيشدر  میها  از کرد.  روی  استالين 
میآهنگ  شوروی  موسيقی خواسازان  تا  ست 

بخش مردم بنويسند تا الهام  پرستانهقهرمانی و وطن
 يچ وشوستاکواما سمفونی جديد  برای جنگيدن باشد.  

هشتم) به   ]6[(سمفونی  شباهتی  هفتم هيچ  سمفونی 
نهايت   نداشت در  (و  قهرمانانه  تالشی  که 

می نشان  را  دشمن  برضد  داد. پيروزمندانه) 
تار  و  تيره  بسيار  اثری  هشتم  سمفونی  برعکس، 

شباهت دارد، روسيه    یانداز گستردهچشماست، و به
بهچشم نه  اندازی که  (و   رخاطبه  فقطخاطر جنگ 

  .بودويران شده  جنگ) کامالً 
بسيار   موومان  به اين  با طوالنی  و  آرامی 

فرياد رسد، که شبيه  اوجی خردکننده میپيوستگی به 
اعتراضی است که رنج و اندوه غيرقابل تصوری 

اين چيزی نبود که مقامات شوروی  کند.  را بيان می
ً می واقعا اثر  اين  بشنوند.  چيست؟   درباره  خواستند 
آن  مايهبن اصلی  و  آميزههای  تيره  تراژدی  از  ای 

يا   کنندهتحريک  ی قطعه.  است بار  خشونت  تقالهای
  ای شاد و  تحرک )[يعنی: قطعه scherzo(  شرتزوی

 [6] https://www.youtube.com/watch?v=JYpqi5QP9ng 
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تصوير   برانگيز]  منتقدان  برخی  نظر  در  آن 
است.   ً استالين  قطعا اثر  اين  دارد.  امکان  امر    اين 

نماد   را  قطعه  اين  که  بود  مقامات  برای  چالشی 
ممنوع   ١٩۶٠سمفونی هشتم تا  پنداشتند.  استالين می

) پديدار  ١٩۴۵اعالم شد. پس از آن سمفونی نهم (
بود مقاومت  روی  از  کنشی  هم  باز  که  .  ] 7[شد، 

پيروزمندانه  موسيقی  توقع  بوروکراسی  و  استالين 
  («سرود» پيروزی) داشتند.

حتی  متفاوت داشتند.    ها انتظار چيزی کامالً آن
نهاد کرده بودند که از نيروهای پيش   يچوشوستاکوبه 

خوان استفاده بزرگ ارکستر و يک گروه بزرگ هم
عوض،   در  اما  ترين  کوتاه  يچوشوستاکوکند. 

  دقيقه  25ساخت که تنها در حدود  سمفونی خود را  
می از  طول  بيش  هشتم  سمفونی  که  درحالی  کشد، 

بود.   ساعت  هشتميک  از    سمفونی  که  است  اثری 
. خط سرشار از طعنه و کنايه است  نتا آخري   يننخست

آميز، و حتی  کميک، طعنهدر مقابل، سمفونی نهم  
قطعهپيش  در  است.  پسربچه  پاافتاده  شبيه   نخست 
مقامات حکومتی است که هيچ احترامی بهادبی  بی 

اضطراب ازی آن سرشارآهسته  گذارد. اما قطعهنمی
گداز، شوم، و  جاناست، درحالی که ساير قطعات  

  ای از  خندهرين قطعه شبيه بهـــــ. آخاندحتی اهريمنی 
[7] https://www.youtube.com/watch?v=5IlpdY5McQ0 
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بگويد:  ته   انگار که  پُ اين دل است،   رهمه اراجيف 
توان نتيجه را  من دارد؟ میفيس و افاده چه ربطی به 

  بينی کرد.پيش 
استالين  های تيره و تار پس از جنگ،  در سال

محدوديت ديگر  بار  يک  تا  گرفت  را تصميم  ها 
 نوف ای هنر، او از خدمات ژدشديدتر کند. در حوزه

)Zhdanov(  استفاده کرد، که    و[الت استالين]  بدنام
وحشيانه هنرمندان،  حمالت  از  دسته  آن  برضد  ای 

چاپلوسی سازان ترتيب داد که  نويسندگان، و آهنگ
نمی را  آ کردند.  رژيم  بين  محکوم ن در  که  هايی 

شوند: ديده می  شورویساز بزرگ  شدند، دو آهنگ
، ١٩۴٨در  .  يچوشوستاکوو    پروکوفيف

گرايی» «شکلبار ديگر محکوم بهيک   يچوشوستاکو
سازان درجه . بالفاصله ارتشی از اراذل، آهنگشد

کاسهصاحبسه،   اتحاديهمنصبان   ليس 
گيران رنگارنگ بر بجيرهسازان، منتقدان، و  آهنگ 

قربانيان   گله  ،ريختند  فن ژادسر  گرگ  همانند  ای 
  کردند.پاره میدفاع او را تکهکه قربانی بیوحشی 

مرکزی حزب کمونيست    پس از انحالل کميته
(که   ١٠در   مالقات  زيادی  بسيار  تعداد  فوريه، 

هفته طول  برخی  و گردهمکشيد)،  میها  آيی، 
مطبوعاتی محکوميت  نشريات  که آن  برای  هايی 

و  به«جبهه ضدملی  تعلق   فرماليستیی  موسيقی» 
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شد.    داشتند، داده  شد    يچوشوستاکوترتيب  مجبور 
کند،   اختيار  سطل سکوت  سطل  که  حالی  در 

او خالی می او را آهنگکردندفاضالب بر سر   .-
انکشاف اش  «حس ملودیسازی معرفی کردند که  

است، های «تهوعموسيقیی  »، سازندهنيافته  آور» 
- خردو چيزی جز صداهای «ناهنجار» و «اعصاب

  نويسد.کن» نمی
نقاد، [به )  Afanasiev(  يفآفاناس  مثابه] 

توصيف    »شکلاثری نسنجيده و بیسمفونی نهم را «
ندارد».  را  شوروی  موسيقی  «ارزش  که  کرد 

امروزه آهنگ  ) Zakharov(  زاخاروف (که  ساز 
چه نياز آن«ياد ندارد) گله کرد که  بهکسی آثار او را  

هيجان داريم   وطنموسيقی  تا انگيز  است  پرستانه 
به  را  کارگر شوروی  را  طبقه  تا کشور  آورد  وجد 

خواهد بداند و گفت که میسرعت بازسازی کنند»  به 
کند. چگونه اين نقش را ايفا می  شوستاکويچموسيقی  
بيهوده تالش کرد تا بگويد که تمام آثار    يچوشوستاکو

-ساخته شدهاو جهت ابراز احساسات مردم شوروی  
انتظار اند.   منتقدان  که  نبود  پاسخی  جواب،  اين 

مجله ژيزنی  داشتند.  ای   Kultura I(  کولتورا 
Zhizn  (  توانايی منعکس   يچوشوستاکونوشت که»

ندارد»  کردن روحيه را  اما هدف   .مردم شوروی 
که   رئاليسم«واقعی   نبود  اين  سوسياليستی» 
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طبقه واقعی  را    احساسات  شوروی  واقعی  کارگر 
دادن   نشان  بلکه  کند،  اجرای  بيان  و  الزامات 

مشکل  ی  اليهدستورات   بود.  حاکم  بوروکراتيک 
اين نبود که احساسات واقعی   يچوشوستاکوموسيقی  

نمی بيان  را  شوروی  که  مردم  بود  اين  بلکه  کرد، 
  کرد.ها را بيش از حد خوب بيان میآن

عالی هنر    مدرسهاز مقام خود در    يچوشوستاکو
ممنوع اعالم مسکو اخراج شد. بسياری از آثار او  

مأل در  را  او  به  شدند،  مجبور  و توبه  عام  کردند، 
اوامتيازات   يوری   خانوادگی  شد.  سلب  نيز 
در  گفته است که  )  Yuri Lyubimov(    ليوبيموف

دوره   شباين  آسانسور  «او  کنار  پاگرد  در  را  ها 
آشفته  اش  منتظر دستگير شدن بود تا حداقل خانواده

مجلسی  به  يچوشوستاکو  .»نشوند موسيقی  نوشتن 
داد، اما ديگر سمفونی نساخت اين که    ادامه  در  تا 

مُ   ١٩۵٣سال   واستالين  مند  شکوهسمفونی  او    رد، 
  . ]8[دهم را نوشت 

مجبور شد   يچوشوستاکو،  فنادژی  پس از حمله
مأل از  کناره  تا  سمفونی عام  ديگر  او  کند.  گيری 

آثارش و  تا به   يا  ننوشت،  شدند  تبديل  فيلم  موسيقی 
آثار «حکومتی» مخارج زندگی را بپردازد و يا به

  در چند سال بعدی،محدود شدند.  جهت احيای اعتبار  
[8] https://www.youtube.com/watch?v=XKXQzs6Y5BY 
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نخستين   چون  مهمی  آثار  شامل  (که  او  جدی  آثار 
شوند) در کشوی ميز او ماندند کنسرت ويولون می

  رغم حمله علیتا زمان بهتری برای اجرا پيدا شود.  
موسيقیفژدان از  برخی  فيلم  ،  برای  که  هايی 

  پنج شب و پنج روز و    نگهبان جواناز جمله  ساخت،  
درباره جنگ  ی  (که  از  پس  آلمان  درسدن  شهر 

در  تحسين منتقدان را برانگيخت.    ) جهانی دوم است
تکان  يچوشوستاکواخير،    اين قطعه قول   دهندهنقل 

ازقصيده شادی  مدح  در  بتهوون   ای  نهم  سمفونی 
می قطعهارائه  اين  در  حتی  انسان  دهد.  - فرعی، 

مصيبت  يچوشوستاکو  دوستی تمام  ميان  های از 
  کند.جنگ خودنمايی می

از   اِعمالمحدوديتبخشی  آثار های  بر  شده 
و   زندگی  هنری   ١٩۴٩در    يچووشوستاکشرايط 

نمايندگان ب او عضوی از يک گروه  تا  رداشته شد 
به  شود.  اعزامی  متحده  عمالً اياالت  سرد   جنگ 

می شوروی  مقامات  و  بود  شده  خواستند شروع 
فرهنگ    یبرتری اتحاد جماهير شوروی در عرصه

ی اعتقاد گونه که برخاگر آنجهانيان ثابت کنند.  را به 
عيار بود، تمامشوروی  يک ضد  يچوشوستاکودارند،  

به  طاليی  فرصتی  تا جالی  اينک  بود  آورده  دست 
اما او در کشور ديگری پناهنده شود.  وطن کرده، به 

عالقه هيچ  عمر  و  به   ایتمام  نداد،  نشان  مهاجرت 
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. برنتابيد  کاپيتاليستی زندگی را  یگاه نيز شيوههيچ
عالقه به  یاو  آهنگپرشوری  از  برخی  - موسيقی 

جمله   از  غربی،  و   )Britten(  بريتنسازان 
داد،    )Hindemith(  هيندميث اين  نشان  اما 

به لبد طبيعی  تمام   دانموسيقی  کارانهم  آثارستگی 
  غرب داشت. ای بود که او بهعالقه

که  آن جایهايی  ضدکمونيستی  از  گاه 
اين واقعيت اشاره به   ،کنندحمله می  يچوشوستاکوبه 

کوتاه بيايد کنند که او ناچار بود در برابر رژيم  می
پيدا نان خانوادهو  تا بتواند دوام آورده،   ی خود را 

به واقع،  در  میکند.  که نظر  چيزی  تنها  که  رسد 
تا   شد  کار به   يچ وشوستاکوباعث  اردوگاه  يا  زندان 

 شرايط شکنندهاجباری فرستاده نشود (که با توجه به
- نمیدراحتمال زياد از آن جان سالم به سالمتی او به 

اين واقعيت بود که استالين از موسيقی فيلم او    برد)
هم اشاره شد، پدر    گونه که قبالً همانبرد.  لذت می

ملت عاشق سينما بود و در سالن شخصی خود در  
نشست. های سينمايی می ی فيلمتماشاکاخ کرملين به

ها هايی بود که خودش در آنويژه او عاشق فيلم  به
اين فيلم ها هيچ نقش اول را داشت (حتی وقتی که 

ساز آهنگارتباطی با واقعيت تاريخی نداشتند). او به
ها را بسازد، بزرگی نياز داشت که موسيقی اين فيلم

  کار بود.   بهترين فرد برای انجام اين  يچوشوستاکوو  
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او موسيقی چندين فيلم را نوشت که استالين را 
نشان بسيار    چاپلوسانهصورتی  به  از واقعيت  بهتر 

عنوان  می با  او  کانتاتای  از   جنگل  یترانه دادند. 
در  کند.  نوان «باغبان بزرگ» تمجيد میاستالين با ع

، که موسيقی آن ١٩١٩ی   نشدن  سال فراموشفيلم  
عنوان رهبر نوشته است، استالين به   يچوشوستاکورا  

نشان داده شده است، ارتش سرخ در جنگ داخلی  
زمان  آن  در  که  بود  اين  واقعيت  در  که  درحالی 

در راس ارتش سرخ قرار داشت. شکی  تروتسکی  
ناراحت بود، در اين هنگام  ساز ما  نيست که آهنگ

 چاره  ،نجات دهد  خواست جان خود رااما اگر می
نداشت.   از کينهديگری  استالين سرشت سرشار  ی 

  آن اشاره کرده است)به  شهادت موقوفه(که لنين در  
هايی که دشمن آن  یدر نوع برخورد او با خانواده

می است.    کامالً   ،دانستخود  همسر مشهود 
شوهرش را مردود   فژدانپس از اين که    پروکوفيف

  زندان افتاد. به ،دانست
يک فعال   يچوشوستاکوبايد در نظر داشت که  

آهنگ که  اين  با  نبود،  که  سياسی  بود  حس  سازی 
اجتماعی عدالت شعور  از  و  داشت،  عميقی  طلبی 

-کرد تا مهمبرد که او را مجبور میبزرگی بهره می
با موسيقی   را  ترين مسائل و مشکالت زمان خود 

بيان کند. با اين که فردی  ثيرگذار خود  أبزرگ و ت
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گوشهکم و  رژيم  رو  با  مبارزه  در  اما  بود،  گير 
و   فردی  شجاعت  از  استالينيستی  بزرگی  صداقت 

که   درحالی  هم  آن  داد،  نشان  نوشتن   مشغولخود 
نه    ،بيستم  بهترين آثار موسيقايی سده  آثاری بود که

-. اما زمانتنها در شوروی که در تمام جهان بودند
می پيش  نيز  گردههايی  برای  بار  اين  که  های آمد 

شد  نحيف و تنهای او زيادی سنگين بود و مجبور می
  نشينی تاکتيکی بزند.عقبتا دست به

- آثار هم)  Marina Sabinina(  مارينا سابينينا
با عنوان «خ رد   »دروغين  تیدوسميهنوان او را 

میمی و  آنکند  که  با  «نقطهها  گويد  مشترکی  ی 
ندارند»   او   يچوشوستاکوو موسيقی  اسلوب واقعی 

فيلم چون  برای  متظاهری»  و  «تنفرآور  سال های 
، سقوط برلين، و ديدار در ١٩١٩ی  نشدن  فراموش

واژه را    الب می  »مدارا«ی]  [با    ؛ کندتوصيف 
» که  به مداراهايی  را  بيزار او  هنرمند  يک  عنوان 

افزايد . (او می»آميز بودندو برايش تحقير  ندکردمی
نوشت، با  ها را میبايد اين موسيقی  يچوشوستاکوکه  

به  «تجاوز»  نوعی  را  کار  اين  که  میاين  -خود 
درآمد  منبع  هيچ  دوران  آن  در  چراکه  دانست، 

کند که بايد «بندهای او اعتراف می  .ديگری نداشت)
از کتاب   های  سمفونی  خود درباره  ١٩٧۶کاملی» 

می  يچوشوستاکو کنار  را را  آن  بتواند  تا  گذاشت 
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: «دوست داشتم تراژدی اين نابغه بزرگ  منتشر کند
هايی مشقتای که  گونه که بود نشان دهم، نابغهرا آن

فرهنگی نزاکت و بیوکارهای بی کسرا از سوی بی
تحمل کرد که تالش کردند تا او را درهم بشکنند و 

آمد تا ای که بايد کوتاه مینابغه؛  در زير پا له کنند
  . »توانست خودش باشدمی

شچدرين ،  )Rodion Shchedrin(  روديون 
مجلهآهنگ در  نوشت:   گرامافونی  ساز شوروی، 

ساده نگاه  گاهی  غرب  در  داريد. لوحانه«شما  ای 
همه شما  سياه.  برای  يا  است  سفيد  يا  برای چيز 

هنرمندان،  پروکوفيفو    يچوشوستاکو ساير  و   ،
ارتباط با مقامات حکومتی هميشه بسيار پيچيده بود. 

می  مثالً  يادم  درمن  که  اجراهای   آيد  از    يکی 
استالين [  زدراويستا بر  ساز   پروکوفيفْ   ]درود 

می  ام.نواخته اگر  شما  خود  آيا  جان اما  خواستيد 
خود را از مرگ حتمی نجات دهيد، مدارا    خانواده

  ؟ »کرديدنمی
ضدکمونيست از  دسته  که  آن  مرتجع  های 

به   يچوشوستاکو میرا  سرزنش  دليل  ،  کننداين 
غيرعادالنه به  میغرضای  طور  اگر کنند.  ورزی 

شبيه    Christian(  راکوفسکی   کريستيانمردی 
Rakovsky(جنبش  ی  ديدهسرباز دوراننه، که که

مارکسيسم آگاهی کامل   هایآموزهبه   و  بودانقالبی  
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اگر چنان مردی در آن فشار غيرقابل تحمل   داشت،
تسليم شد، ديگر   برابر استالين  توان می  چگونهدر 

مانند  از بتواند   يچو شوستاکو  کسی  تا  داشت  توقع 
فشار سنگين دستگاه سرکوب استالين را تحمل کند؟ 

در برابر آن فشار خم شد، اما هرگز    يچوشوستاکو
  ت حقيق  ت. او تا پايان عمر با سرسختی خودْ نشکس

  را حفظ کرد و با استالينيسم مخالف بود. يشخو
، يچوشوستاکومعنای اين است که  آيا اين امر به 

غرب رايج در  های  نگاهگونه که يکی ديگر از  همان
دارد،   مخالف   وی  زبورژوادار  طرف اعتقاد 

ترين مدرکی برای پشتيبانی  سوسياليسم بود؟ کوچک
ندارد.   وجود  انديشه  اين  يک وشوستاکواز  نه  يچ 

مخ و  استالينيست  بود  ضدانقالب فی  يک  نه 
پشتيبان وفادار   اوين.  س ضدشوروی از نوع سولژنيت

های سوسياليستی انقالب اکتبر بود، اما متوجه  آرمان
آرمان اين  که  بود  کامالً شده  کاريکاتور   ها  با 

مرگ استالين .  ندبوروکراتيک استالينيستی در تضاد
شوستاکو رسمی  شهرت  احيای  برای  را  يچ وراه 

به  امر  اين  اما  کرد.  مبارزههموار  پايان   یمعنای 
صورت مخفيانه به  اوتنهای او با بوروکراسی نبود.  

عنوان    اکار بر روی يک کانتاتا ب  ١٩۴٨در ماه می  
از نوع   ایگزندهطنز    اثر  اينرا شروع کرد.    رايوک

به ي موسيقگرايی  کنش« که  بود  کميته ايی»   یسوی 
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شوروی  جماهير  اتحاد  کمونيست  حزب    مرکزی 
آهنگ مرگ  تا  و  بود  شده  گرفته  در نشانه  ساز 

  باقی ماند.  پنهان يک راز ١٩٧۵
  

  ی شوستاکويچ مبارزه
  ستيزیبا يهود
تمام ی  های برجستهيکی از ويژگی  يزیتيهودس

بود. همانند ضدانقالب سياسی استالينيستی  های  اليه
پرت سالح کارآمدی برای  يهودستيزی  دوران تزار،  

توده حواس  مهمی  کردن  از  مشکالت  مردم  ترين 
به  که  اين  با  بود.  ظاهر  شکلی  خود  متضاد، در 

کنترل   استالين  تا  کرد  کمک  اسرائيل  برپايی  در 
امپرياليسم بريتانيايی بر خاورميانه کاهش يابد، اما 

با يک  دوم  جهانی  جنگ  از  از   رپس  ديگر 
پاکيهودستيزی   جديد  موج  استفاده سازیبرای  ها 

- وطنی  کمپينی که برضد به اصطالح «جهانکرد.  
بی (يهوديان)  های  با به ريشه»  بود،  افتاده  راه 

پزشکه توطئ به  ی  رسيد.  مشهور  پزشک اوج 
 ً اتفاقا يهودی هم بود، متهم    مخصوص استالين، که 

. او  را مسموم کند  فرماندهخواسته تا  اين شد که میبه 
شکل  را دستگير و شکنجه کردند تا اطالعاتی را به 

تا  شد  استفاده  اعترافات  اين  از  دهد.  لو  اعتراف 
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نيزدستی ديگرهم در آن «توطئه» کشف شود،   ان 
  طور ادامه داشت. ای که همينچرخه

تمام   اکتبر  قيدوبند مليتانقالب  از  را  ها 
زندان  های تزاريسم آزاد کرد (لنين آن را «سرکوب

 . اين آزادی شامل حال يهوديان)ناميده بود  »هاملت
شد، که برابری سياسی و اجتماعی کامل خود  نيز می
به  آورد را  بودنددست  محدوديت.  ه  های تمام 

قدرت رسيدن با به تحقيرآميز سابق از بين رفت. اما  
استالين، شوونيسم روسی يک بار ديگر پديدار شد،  

نيز از نو هويدا    يهودستيزیپليدی  همراه آن تمام  و به 
صورت آشکار  شد اين امر را بهگشت. با اين که نمی

گرايی پرولتاريايی  (چرا که ميراث جهانبيان کرد  
اما هميشه انقالب اکتبر هنوز بسيار نزديک بود)،  

به و  هم  بود،  حاضر  پنهان  جريان  يک  عنوان 
می استفاده  آن  از  ازگاهی  هر  تا بوروکراسی  کرد 

  شکالت اصلی منحرف کند.حواس مردم را از م
استالين،  و  هيتلر  بين  پيمان  امضای  از  پس 

های يک  کار شد تا پايهبوروکراسی روسی دست به 
بريزد.  رابطه را  نازی  آلمان  با  خوب  عنوان  به ی 

بخشی از اين سياست، يهوديان سرشناس از ادارات  
، )Litvinov(  ليتوينوفاشته شدند.  ذدولتی کنار گ

که اصالت يهودی داشت و با وزير امور خارجه،  
سياست آشتی مجدد با بريتانيا و فرانسه برضد آلمان  
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از منصب خود کنار گذاشته شد و  نازی موافق بود،  
جای او منصوب  روسی به   )Molotov(  مولوتوف

بهآنگشت.   حتی  دستهاردوگاهها  نيز های  جمعی 
نگهبانان فرمان دستورالعملی فرستادند و در آن به

از واژه تا ديگر  «فاشيست» بهدادند  يک  عنوان  ی 
نکنند.    زندانيانبه   دشنام پناهندگان  استفاده  استالين 

آلمان بازگرداند تا از مهربانی  فاشيست آلمانی را به 
  !مند شوندهيتلر بهره

خاطرات   سالومون که  ،  يچوشوستاکودر 
است، )  Solomon Volkov(  ولکوف نگاشته 

برای اشاره شده است که آثار واگنر در اين دوره  
به مسکو  بولشوی  در  بار  درآمد،  نخستين  و اجرا 

کارگردان اين ها بود.  نخستين اثر در بين آن  والکور
جز   کسی  آيزنتشتاينبرنامه   Sergei(   سرگئی 

Eisenstein(    ،کاران يهودی که از يکی از همنبود
در   تا  کرد  دعوت  او خود  کند.  شرکت  برنامه  آن 

داد: «نمی اين چيپاسخ  - من نمیت؟  سدانی معنای 
توانم در اين برنامه سهمی داشته باشم، چون يهودی 

نمی  آيزنشتاين.  »هستم واقکردباور  اين  اما  عيت ، 
 حضور   بدون، و  بود. اپرا در حضور سفير نازی

  ، برگزار شد. يهودیحتی يک  
که   بود  زمان  اين   مجموعه  يچوشوستاکودر 

را    از شعر قوم يهوداستادانه و تاثيرگذار خود    ترانه
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منتقدان جناح راستی هم برخی  لورل  چون  نوشت. 
می)  Fay(  فی استدالل  کار  لجوجانه  اين  که  کنند 

از طريق  ساز بود تا  اقدامی مذبوحانه از سوی آهنگ
خود را در نظر   تیقومي  با اسلوب  نوشتن موسيقی

حکومتی   اما   دوستمقامات  بنماياند!  داشتنی 
میوشوستاکو قومی يچ  موسيقی  نوع  هر  توانست 

 ) کند  انتخاب  را  ارمنی،  ديگری  گرجی،  روسی، 
يا کلموک ً   )ازبک،  دقيقا های شعرها و آهنگ  ولی 

رنج بر  که  برگزيد  را  در  اهيهودی  يهود  مردم  ی 
  .کنندکيد میأحکومت تزارها ت

جا که اين اثر در اکتبر  کند از آن استدالل می  فی
و    ١٩۴٨ شد  برعليه کامل  استالين  کمپين جوزف 

  ) ی اوطبق نوشتههای يهود تا دسامبر آن سال (سنت
بود» نگرفته  نمی«شتاب  را ،  اثر  اين  توان 

به  دانست.اعتراضی  يهودستيزی  يهودستيزی   اما 
يکتازه  یانديشه  که  نبود  خواب  ای  در  شبه 

شده  به  القا  دههکرملين  اواخر  در  حتی  ی باشد. 
تروتسکی خود برضد    نيز استالين در مبارزه  ١٩٢٠

از يهودستيزی استفاده کرده، اين   چپاپوزيسيون  و  
در حال ايجاد  هاشايعه را رواج داده بود که «جهود

  ی مرکزی هستند».فتنه در درون کميته
بهعالقه  يچوشوستاکو زيادی  يهود ی  موسيقی 
ً داشت و اين  شود. در آثار او ديده می موسيقی مرتبا
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اهميت زيادی دارد.   از شعر قوم يهودبندی  اما زمان
دانست در  قدر احمق بود که نمیآن  يچوشوستاکوآيا 

گام در چه  چه فضای خطرناکی زندگی می و  کند 
مرگ است؟  مسير  گذاشته  ابداً   اصالً باری  او  و   .

به به  بود،  خوبی  واقف  امر  ارتباطات  اين  چراکه 
ثير  أنزديکی با برخی از يهوديانی داشت که تحت ت

بودند.   يهودستيز  کمپين  يهودستيزی اين  موضوع 
ثير قرار داده بود  أاو را تحت ت  چيزی بود که عميقاً 

به  میو  شنيده  او  آثار  در  که تکرار  شود، 
 ] 9[فونی سيزدهم (بابی يار)ها در سممشهورترين آن 
حمله که  ويژه است  يهودستيزی به   يچوشوستاکو  ی 

  است. 
به   يچوشوستاکو ظلم  سرکوب  از  و  طورکلی 

بيزار بود. در ابتدای طور خاص  دفاع بهمردمان بی
مبنی   1960  یدهه مدارکی  مجدد  که  شروع  بر 

يهودستيزی در اتحاد جماهير شوروی وجود داشت،  
راديکال    Eugene(  نکويوتوش  ینگوياشاعر 
Yevtuchenko(   (داشت اوکراينی  اصالت  (که 
 آن نوشتدر اعتراض به   بابی يارشعری با عنوان  

ناراحت توصيف  دارای  از  کنندهکه  جنايات  ای 
يهوديان روسيه    ضدکه در طول تاريخ بر  بودفجيعی  

  کند است. شاعر اعتراف می شدهانجام و اوکراين 
[9] https://www.youtube.com/watch?v=tDY077BDy3E 
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- که اين امر او را از روس بودن خود شرمنده می 
میکند.   نهايت  در  در  گويد: «من روس هستم.  او 
وجود  رگ يهودی  خون  قطره  يک  حتی  من  های 

ندارد. اما در برابر تمام اين جور و بيداد، من هم  
اين فراز از شعر را   يچوشوستاکو .  »يهودی هستم

در نظر گرفت، که  ی سمفونی سيزدهم  عنوان پايهبه 
کامالً  و   اعتراضی  استالينيسم  برضد  آشکار 

  .استيهودستيزی 
  

  مرگ استالين 
نشانه تمام  اينک  ملت  همههای  پدر  - بيماری 

همه،  او بيمارگونه به   داد.را نشان می  پنداریدشمن
کرد.  يار نزديک خود، شک میحتی به اطرافيان بس

اطرافيان نزديک، بعدها  يکی از همين  ،  فخروشچ
«امروز  بگويد  يکی  به  استالين  بود  کافی  که  گفت 

به عجيب  میکمی  فرد  نظر  آن  تا  نظر آيی»  تحت 
گيرد.   بهقرار  خود  او  قديمی   کاگانويچرفيق 

)Kaganovich(   جاسوس که  زد  تهمت 
  و همسر (يهودی) چاپلوس وفادار خودْ بريتانياست،  

  اردوگاه کار اجباری فرستاد.  را به  مولوتوف
خواهد آشکار شد که استالين می  کامالً   ١٩۵٣تا  

، رئيس  )Beria(  بريا آلت دست جديد خود،  با کمک  
راه بياندازد و سازی جديد به پليس مخفی، يک پاک
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حاکم حزب و حکومت را از بين ببرد. ی  تمام اليه
می امر  به اين  را  بزرگی  بحران  اتحاد توانست 

زمان   آن  در  که  کند  تحميل  شوروی  تقال جماهير 
ناک جنگی که در  های وحشتکرد تا از ويرانیمی
ميليون کشته داده بود و در جنگ سرد تلخی    27آن  

بود شده  گرفتار  آمريکا  امپرياليسم  بنابراين، با   .
زد تا از جان    اقدامات الزامیرهبری دست به  جرگه

، خطر را از بين ببردع اصلی  خود دفاع کرده، منب
به  يا  يا که  شد  مسموم  خود  نزديک  رفقای  دست 

  شکل ديگری از سر راه برداشته شد. به 
سال  هم اجرای    ١٩۵٣چنين،  نخستين  شاهد 

بود که ساليان متمادی    يچو شوستاکوبسياری از آثار  
- ده بودند. اين لحظهش پنهان ماندر کشوی ميز کار

ی شيوهاو به منتظرش بود.    يچوشوستاکوای بود که  
خود مرگ ظالم مستبد را جشن گرفت. سمفونی دهم 

نقل شامل  زيادی قولاو  موسيقايی  رمزهای  و  ها 
الميرا مورد  در  جمله  از   ) Elmira(  است، 

در   Nazirova]  [نظيرووا ظاهرا  که  دانشجويی 
-ترين اين درونگذشته عاشقش بوده است. اما مهم

(ها  مايه دش  اول  حروبراساس  که  ف  خودش  نام 
جا تنها  اين د) بود.  نشوايی ظاهر میيشکل موسيقبه 

که   نيست  اثر  به   يچوشوستاکو جايی  موسيقی  شکل 
 کند» (مثال بارز ديگر چهارگانهخود را «امضا می
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شماره  که    زهی  نيست  شکی  اما  است)،  هشت 
  . ]10[هاستترين آن برجسته
(به به  دهم  سمفونی  پنجم) همراه  يقين  سمفونی 
- گفته میاست.    يچوشوستاکوترين سمفونی  بزرگ

دوم،   موومان  که  تصوير تشود  وحشی،  و  وفانی 
-ايی خود استالين است. در نهايت، گروه هميموسيق

بن دش  مايهنوازان  به  DSCHی   ی شکل را 
ی در ميانه  کنند.تکرار می  با اصرارو    پيروزمندانه

از بن  او  استالين در موومان    مايهآخرين موومان، 
- قطع میدش    مايهبنند و آن را با  کقول میدوم نقل

که   انگار  می  شوستاکويچکند.  استالين کفرياد  شد: 
اين  است، و من هنوز  جا هستم، هنوز  هيوال مرده 

می را  خود  جار  نويسمموسيقی  را  حقيقت  هنوز   ،
الهاممی از  يکی  لحظه  اين  و بخش زنم!  ترين 

لذثيرگأت آثار ارترين  تمام  بين  در  حظات 
 .]11[است يچوشوستاکو

شروعفخروشچنيکيتا   کنگره  با  ی بيستمين 
جماهير    یکميته  اتحاد  کمونيست  حزب  مرکزی 

بست بنبرای تالش کرد تا  1956در سال  شوروی
  ريزی هــکنترل بوروکراتيک اقتصاد برنام  ناشی از

  ل ـــــويــــالکسيس توکملی  راه حلی پيدا کند.    یشده
[10] http://www.marxist.com/mp3/shos10sym7.mp3 
[11] http://www.marxist.com/mp3/shos10sym9.mp3 
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)Alexis de Tocqueville  (گذشته دور در  ای 
بود که   برای يک رژيم خطرناکگفته  لحظه  ترين 

 ً دقيقا لحظه  خودکامه  اقدام همان  که  است  ای 
میبه  خود  از  اصالح  پس  ماه  چند  سخنرانی کند. 

کنگره  یمحرمانه در  در ی  خروشچوف  بيستم 
دست  مجار  کارگران  استالين،  جنايات  محکوميت 

مسلحانهبه  سلطه  قيام  شوروی  یبرضد  و   استالين 
به زدند مجارستان  انقالب  سرکوب  .  فجيع  طرزی 

 پيش و پس از مداخله شد، با اين که کارگران مجار
شورش گسترده  دو اعتصاب و دو    نظامی شوروی

  راه انداختند. را به
  

  سمفونی يازدهم 
بيش از سمفونی يازدهم يک اثر حماسی است. 

به  ساعت  میيک  يک طول  که  است  الزم  و  کشد 
هم باشد.  گروه  داشته  بزرگ  بسيار  نواز 

و مدت کوتاهی پس   ١٩۵٧آن را در    يچوشوستاکو
بندی اين  زماناز سرکوب انقالب مجارستان نوشت.  

- چهلمين سال  ١٩۵٧اثر اهميت زيادی دارد. سال  
انقالب  گ گزينهبود،    ١٩١٧رد  بنابراين  بديهی   و 

  ١٩١٧برای انتخاب موضوع سمفونی انقالب اکتبر  
انقال نه  به.  ١٩٠۵ب  بود،  يازدهم  شکل سمفونی 

روسيه در    یشدهانقالب سرکوبی  خاطرهرسمی به
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عنوان  خصوصی به صورت  تقديم شد، اما به   ١٩٠۵
به  از اعتراض  مجارستان  انقالب  اخير  سرکوب 

سوی مقامات حکومت شوروی تعبير شد. هربار که  
آن را   يچوشوستاکودر اين مورد از او سوال شد،  

انکار کرد؛ اما اين امر هيچ تفاوتی در اين برداشت 
نکرد. که   ايجاد  بودند  مطمئن  هميشه  او  مخاطبان 

  موضوع اين سمفونی چيست.
رويدادهای   اساس  بر  سمفونی  اين  ظاهر،  در 

، در آغاز انقالب نخست روسيه  ی خونينشنبهيک 
آن١٩٠۵  ژانويه  ٩در   در  که  است  شده  نوشته   ،  

قزاق و  تزاری  بهپليس  راهپيمايی    رویها 
تعداد روس  کارگران    غيرمسلحانه و  گشودند  آتش 

کشتند.   را  آهنگزيادی  براساس  اثر  و  تماميت  ها 
پيشينه  که  است  شده  بنا  روسيه  انقالبی   سرودهای 

ها . اين آهنگگرددبرمی  ١٩  یسدهها بهبرخی از آن 
کامالً  شوروی  اهل  مخاطبان  برای  سرودها    و 

اما  شناخته بودند،  غربی  شده  شنوندگان  برای 
بودند.   ناآشنا  اين کنسرت  که  هنگامی  بار،  يک 

در لندن اجرا شد،    سمفونی در کانون کرانه جنوبی
ثير شگرفی بر  أسمفونی تجا حاضر بودم.  من در آن

متوسط، و   طبقهتر متعلق بهمخاطبان خود (که بيش 
ها چند نفر از آنکار بودند) گذاشت.  محافظه  احتماالً 

بندانسمی که  آهستهاعجاب  مايهتند  ی آور موومان 
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واقع   در  داشت  جاويد  یخاطرهسمفونی  يک نام   ،
انقالبيون خوانده  ی ترانه قديمی که هميشه در مقبره

  . ]12[زنم که هيچ کدامشود؟ حدس میمی
نخستين قطعه سمفونی ميدان کاخ ناميده شده و  

 ی شنبهگاه يک فضای پرتنش شامبا قدرت عظيمی  
می توصيف  را  ميدان  کند.  خونين  و  است،  شب 

بادهای   تيررس  در  و  است  برف  از  سرد پوشيده 
 اما اين نمادين است: يک جامعه منجمد قرار دارد.  

همه آن  در  که  يک استبدادی  مانند  ظاهر  در  چيز 
 ی پرده  اما در پِس باثبات است.    خبندان دائمی کامالً ي

يک اصلی    مايهزند. بننارضايتی غليان می  ظاهرْ 
 گوش کن! نام  به  ١٩ی  هزندانيان انقالبی از سد  ترانه
  ثيرگزار زير است: أکه شامل خطوط ت است

  ». شب سياه است، همانند خيانت، همانند وجدان ظالم«

شود.  گوش کن! در تمام اثر تکرار می  مايهبن
(دستگيرشده)بعدی،    مايهبن دو   زندانی  را 

می ارائه  بم  واژهآوازخوان  اين  شامل  که  -کنند، 
  هاست:

ها را با  ديوارهای زندان مستحکم هستند؛ دروازه«
  ». ...انددو قفل آهنين چفت کرده

اين نيز نمادين است. در روسيه تزاری (و در  
  يک زندان  استالينی) تمام جامعه بهشوروی 

[12] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym1.mp3 
[12] https://www.youtube.com/watch?v=Lu09CWT41NE 
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شب   ،شب تيره و تارتشبيه شده است.    پيکر  غول
ستمرانی  حکمطوالنی   و  است.مستبدانه    گرانه 

بی طبلصدای  ترومپتامان  فريادهای  و  (که    ها 
ماهلر  سمفونی را در خاطر زنده )  Mahler(های 

حالتی دهند.  فضای بيم و تهديد را شدت می  کنند)می
  . ]13[غيرقابل تحمل از تنش خلق شده است 

قطعه فرعی  ژانويه  دومْ ی  عنوان    است.   نهم 
ای  نالهتوان به آن با چيزی است که تنها می   شروع

 نهم ژانويهعمق جان مردم تشبيه کرد.  دردناک از  
که  مايه بن است  تودهای  تحمل  غيرقابل  را رنج  ها 

می میبيان  تکرار  اصرار  با  و  بنکند،   مايه شود. 
بهنخست   مردم  را  التماس  میتزار  اين  ابراز  کند؛ 

موسيق دادخواهی  يبيان  بود  ايی  قرار  که  است 
به مردم  ايننمايندگان  و  کنند،  عرضه  گونه تزار 

می ما،  شروع  محبوب  پدر  تزار،  «ای  شود: 
بنگر!  به  نمیاطرافت  زندگی آيا  که  ببينی  توانی 
خاطر خادمان تزار برای ما غيرقابل تحمل گشته به 

  ؟ »است
تقريبمايه بن که  ً ای  به  ا آغاز شبيه  زمزمه  يک 

بود خشن  ،شده  و  بلندتر  تهديدپيوسته  و  تر آميزتر 
که در نهايت  شود، همانند موج عظيم خشم مردم  می

  ده از سوی حکومت ـــــوجود آمبا ديوار خشونت به
[13] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym21.mp3 
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  دستانت را آشکار کن!  دومْ   کند. ترانهبرخورد می
. اين مندی رسيده استاوج تواننام دارد. موسيقی به

را گونه که مارکس کمون پاريس  آن  ، بينشی است که
است.    ملکوت»«حمله به کرد، در حال  می توصيف  

وفان آرامش پرتنش قبل از تقی تبديل به سپس موسي
لحظه  شود.می بهبرای  نخست    مايهبنای  موومان 

دهد: پليس و گرديم که ميدان کاخ را شرح میبرمی
سرِ   هاقزاق بر  سرنيزه  به تفنگ  با  که  سوی هايی 

  .]14[منتظرند ،اندمردم نشانه رفته
از خشونت  یصحنه  يکی  بايد  - کشتار جمعی 

ايی در کل تاريخ موسيقی  يهای موسيق ارترين بخشب
- های کناری صدای مسلسلپس از اين که سنجباشد.  

- غرش همکنند،  سازی میوار يک تيربار را شبيه
شود. سپس به  نوازان منفجر میزمان تمام گروه هم

شود؛ و دوباره فرما میباره سکوت کامل حکميک
گرديم.  ی نخست برمیگداز قطعههای جانمايهبنبه 

يخ و  ساکت  کاخ  ميدان  ديگر  بار  و يک  است  زده 
ها از خون اما اين بار برفکند.  رانی میشب حکم

  . ]15[اندمردم سرخ شده
تکانسوم، شگفت  قطعه و  دهنده، سرود  انگيز 

  ه ــايــاست که بر پ  اويدــی جرهخاطعزای کشتگان،  
[14] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym22.mp3 

[15] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym3.mp3 
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واژگان آن انقالبی قديمی ساخته شده است.    یترانه  
سرنوشتاين نبرد  يک  در  «تو  هستند:  ساز گونه 

تويی که سرشار از عشق   فداکارانه قربانی شدی، 
بودیبه  به  !»مردمت  قطعه  میاين  که اوجی  رسد 

نهم ژانويه در آن ی کشتار جمعی خونخاطره بار 
خورند که  . انگار که مردم سوگند میشودزنده می
هم کشتهانتقام  گرفت.    شده رزمان  خواهند  را  خود 

به قطعه  اين  جنازه سپس  تشييع  دردناک  وقار 
  .]16[گردد برمی 

قطعه فرعی  پايانی  عنوان  و   اخطاری  است؛ 
در دست گرفتن  فرمان بهجز آن چيز ديگری نيست:  

ترانه يک  با  قطعه  اين  شروع سالح.  انقالبی  ی 
خودکامگانشود:  می ای  آن   !برآشوبيد،  شعر 
  گونه است:اين 

  ما را مسخره کنيد!برآشوبيد، ای خودکامگان!  
  اما با اين که کالبد ما در زير پاهای شماست،

  است. تر شده مندروحيه ما قدرت 
  !]17[شرمتان باد، شرمتان باد، شرمتان باد ای خودکامگان

  
ترانه ديگر  با  ترانه  اين  انقالبی بعدها  های 

  پرچم سرخ توان به ها میشود، که از آن آميخته می
  آيا   ی، اشاره کرد. ـــــی لهستانـــمشهور، ترانه انقالب

[16] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym41.mp3 

[17] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym4warsh.mp3 
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به   يچوشوستاکو  آن  نوشتن  زمان  پدربزرگ در 
خاطر شرکت در قيام  که به  انديشيدلهستانی خود می 

تبعيد در سيبری محکوم شده بود؟ احتمال به   ١٨۶٣
قيام اخير مجارستان، ويژه با توجه بهزيادی دارد، به

  پرچم سرخ ،  اين  با وجودکه جواب مثبت بوده باشد.  
عنوان يکی  کارگران روسيه اقتباس کرده، به از  را  

آهنگ خودْ از  انقالبی  میبه  های  در  بردندکار  و   ،
کارگرانْ ی  اندازهبه   ١٩٠۵ شده   مارسی  مشهور 

به  روسيه  از  ترانه  اين  نيز  بود.  کشورها  ساير 
جا تبديل  اسپانيا، که در آن گسترش يافت، از جمله به 

  سوی سنگرها به ها شد و عنوان  سرود آنارشيستبه 
به  به خود گرفت.  را  انگلستان   گردبادهای خطر در 

  :]18[تغيير نام داد
  چرخند بر گرد ما میگردبادهای خصم 

  ايم برخواسته  دشمنساز با ما به نبرد سرنوشت
  . ]19[سرنوشت ما هنوز مشخص نيست

  
تکرار    برآشوبيد، ای خودکامگان!  مايهبعدها بن

آهستهمی بار  اين  اما  نيروی شود،  و  است  تر 
ديگر  بيش  که  راهپيمايی  يک  همانند  دارد،  تری 

نيست.   متصور  آن  از  بيداری  اين گريزی  ما  جا 
  انفجار خشممايه به اين بنبينيم.  انقالب را می  دوباره

[18] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym4themerepeat.mp3 
[19] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym4tocsinre.mp3 
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می و  منجر  آن  شود،  لولهناقوسدر  زنگ  ای  های 
آورند. درست پيش از اين  صدا درمیرا به  اخطار

نُ زنجيرهلحظه،   پنج  از  نواختهای  چکش  با  و    ت 
نتمی  تکرار اين  ترانهها  شود.  پايانی  ای  خطوط 

بود:   شده  شروع  آن  با  قطعه  همين  که  هستند 
اين واژگان در روسی    برآشوبيد، ای خودکامگان!
خودکامه!» بر  می  «مرگ  پيام   دهند. معنی 

کامالً به   يچوشوستاکو که  روسی،  اين    مخاطبان  با 
  .]20[تر از اين امکان نداشتترانه آشنا بودند، واضح

غربیِ  منتقدان  از  که  يچوشوستاکو  برخی   ،
به را  او  تا  هستند  فرمانمصمم  ابزار  بردار شکل 

ی هرگونه ارتباط سمفونی انديشه رژيم معرفی کنند،  
مجارستان را با ترديد   ١٩۵۶قيام اکتبر  يازدهم با  

گفتهاند.  همراه ساخته کتاب  تنها  در  که   شهادتای 
سمفونی  )  Volkov(  ولکوف اين  خصوص  در 

دادها در تاريخ روسيه تکرار  اين است که روي  ،آمده
اين که «با اين که  شمی  ١٩٠۵اين سمفونی  دند و 

اين    رويدادهای معاصر پرداخته است.به   ،ناميده شده
باورهای    یموسيقی درباره  مردمی است که ديگر 

داده دست  از  را  چراکهخود  آن   اند،    هاپيرامون 
  . »سرشار از رويدادهای اهريمنی است

  هيچ   ،شوستاکوويچ  ، پسرماکسيم،  اين  ودـبا وج
[20] http://www.marxist.com/mp3/shos11sym4tiram.mp3 
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به که  او  نداشت.  اين ترديدی  شدن  ساخته  خاطر 
وحشت پدرش موسيقی  گوش  در  بود،  شده  زده 

خاطر  زمزمه کرد: «پدر جان، ممکن نيست تو را به
کنن اعدام  اثر   Irina( يچ  و ايرينا شوستاکو  ؟د»اين 
Shostakovich  (مصاحبه در  را  امر  با اين    ای 

ماتزو در )  Margarite Mazo(  مارگاريته 
)DSCH Journal 12  ( است:  أت کرده  ييد 
در  « يازدهم  اين ١٩۵٧سمفونی  که  هنگامی   ،

] روی ١٩۵۶رويدادها [پيامدهای قيام مجارستان در
شددادند نوشته  داد  آن.  ،  رخ  بهچه  را  شدت  مردم 

اشاره هيچ  کرد.  سمفونی  مستقيمی  یناراحت    در 
ها در ذهن  نشده است، اما آن  ١٩۵۶رويدادهای  به 

  . »بودند يچوشوستاکو
  

  های بعدی سمفونی
دو از  ازدهم،  سمفونی    ١٩۶١تا    ١٩۵٩که 

-را داراست، ادامه  اکتبرنوشته شده و عنوان فرعی  
کامالً  اما  است،  يازدهم  سمفونی  متقاعدکننده   ی 

های  ملودیآفرينی آن شايسته است، و  نيست. مفهوم
) دارد  زيادی  توانست  نمی   يچوشوستاکوزيبای 

به  اما  بنويسد)،  بد  میسمفونی  که  نظر  آن  فاقد  آيد 
ی سمفونی لحظه در لحظه که باشد شور و حرارتی

می موج  سمفونی زند.  يازدهم  که  است  آشکار 
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د سمفونی پيشين خود دوازدهم چيزی نيست که همانن
ساز سرچشمه گرفته باشد. اشتياق درونی آهنگاز  

  اما اين اثر نيز دارای پيام است. 
خود،  موومان نيای  همانند  نيز،  اثر  اين  های 

- . اين برنامه در عنوانهستندشامل يک «برنامه»  
  مشخص شده است:بندی هر موومان 

  پتروگراد انقالبی ـ 1
 ) Razliv( رازليفلنين در ـ 2
  ) Aurora( اورورارزمناو ـ 3
 پگاه بشريت ـ 4

که  است  اين  از  حاکی  يازدهم  سمفونی  پايان 
  آشکار است که   پايان نرسيده است.چيز بههنوز همه

مسير را برای فرياد برای کنش انقالبی در پايان آن  
می آماده  بعدی  همانسمفونی  انقالب کند،  که  گونه 

انقالب   ١٩٠۵  یخوردهشکست برای  را  مسير 
سمفونی   ١٩١٧بلشويک   چرا  پس  کرد.  آماده 

نااميدکننده  يازدهم  سمفونی  با  مقايسه  در  دوازدهم 
محقق شدن    يچوشوستاکوپاسخ اين است که    است؟

جامعه  خود،  يایؤر (يک  بهتر  نوی  ی دنيای 
واقعی) بلکه   سوسياليستی  نديد.  زندگی  در  را 

علی  استاليبرعکس،  انکار  بيرغم  در  تمين  س ن 
هنوز بوروکراسی  دست قدرت    کنگره،  در  را 

در   برابری  و  دموکراسی  لنينی  اصول  داشت. 
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به استالين دستشوروی  زمان  ميزان  نيافتنی  همان 
از می  شوستاکويچچگونه  بود.   با صداقت  توانست 

آن را    که  وقتی  ،پيروزی نهايی سوسياليسم بنويسد
  باور نداشت؟ 

داشت.   حق  شدن«او  تجربیآب  در   هايخ  » 
در   او را ١٩۶۴حکومت خروشچف  ، که برژنف 

شد.   متوقف  ناگاه  به  کرد،  جديد سرنگون  حاکمان 
به بيش روسيه  را  سرکوب  و تدريج  کردند  تر 

  روسيه باز گشت. برداری باز هم بهفرمان
  

  
  دره بابی يار،بهيهوديان هنگام خروج از شهر کيف 

  . که در خيابان افتاده بودندکنند عبور میاجسادی از کنار 
  ) Hessisches Hauptstaatsarchiv )1941عکس از: 

  USHMM :بايگانی عکس
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(  يچوشوستاکو سيزدهم  سمفونی  )  اريابی  بدر 
برگشت.  يی  مايهبنبه  سمفونی هودستيزی  اين 

اشعار   يوتبراساس   Yevgeny(  شنکووايوگنی 
Yevtushenko  ( نخستين که  است،  شده  نوشته 

دست رژيم نازی در جنگ  کشتار يهوديان به ها به آن
نام )  Babi Yar(  بابی يارجهانی دوم مربوط است.  

با اين که  جايی است که اين کشتار در آن رخ داد.  
اشغال قلمروهای  در  يهوديان  سيستماتيک   نابودی 

بود، اما شکی نيست که  شده بخشی از سياست هيتلر  
اوکراينی از  يهودستيزی  اقليتی  ديدگاه  همان  ها 

آننازی با  و  داشتند  را  همها  میها  کردند. کاری 
واقعيت استالينيست اين  پذيرش  مخالف  هميشه  ها 

بودند. در واقع، پس از اجرای نخست اين سمفونی، 
اشعارش اضافه کند مجبور شد يک بند به   يوتوشنکو

روستا   که  اوکراينیبگويد  و  به ها  نيز  همراه  ها 
  . ]21[کشته شدند بابی ياريهوديان در قتل عام 

های اين سمفونی تيره و تار هستند؛ لحن  رنگته
اين سمفونی موسيقی تلخ و خشن است. گوش دادن به 

نيست،   نهفته آسان  آن  در  زيادی  بسيار  قدرت  اما 
شروع عزا  ناقوس  با  دوازدهم  سمفونی   است. 

ناقوسی نيست که در انتهای  می اين  سمفونی شود. 
  خواند، بلکه صدای انقالب فرا میيازدهم همه را به

[21] http://www.marxist.com/mp3/shos13symbabiyar.mp3 



  ی شوستاکوويچ درباره  86 

آوازخوانِ  سپس  است.  عزاداری  تلخ  و  و   بمْ   تيره 
هم  شعر    خوانْ گروه  می  يوتوشنکوبا  شوند.  وارد 

  است:  رشعر از اين قرا
  وجود ندارد.  بابی يارای در هيچ مقبره

  . ماندترين سنگ سر میخامتنها يک پرتگاه تيز است، که به
  زده هستم.وحشت

  يهود قوم ی خود اندازه امروز، من به
  قديمی هستم.

  
  بينم. باستانی يعقوب میخودم را يکی از فرزندان 

  های مصر باستان سرگردانمراه در کوره
  ميرم شوم، می، شکنجه میجا، بر روی اين چليپا و اين

  های صليب را با خود دارم.و حتی همين اينک نيز جای ميخ
  
  نظرم من خود دريفوس هستم به

به بهفلسطينيان  مرا  اينک  و  کردند،  خيانت  داوری من 
  اند.نشسته

  ام،  ام، گرفتار شدهقفس هستم. احاطه شدهمن در 
  اند،  من تهمت زدهام، بهنکوهش شدهام، محکوم شده

  های خز عطر در لباسگران خوششکنجهو 
  کوبند میچنان که با چترهای زيبای خود صورتم را هم
  کشند. چون خوک خرناس میهم
  

  بينم چون کودکی در بلوستوک میخود را هم
  شود،ريزد، و بر روی زمين جاری میخون می
  ها در خروش هستند های نوشگاهسردسته

  دهند. و نصف نصف بوی مشروب و پياز می
  

  ، ديگر نيرويی ندارم،زندزمين میای مرا بهچکمه
  ،شیکُ ازدحام همهبيهوده به

«يهو به روسيهدفريادهای  و  بکشيد  را  نجات  يان  را  مان 
  دهيد!»
  کنم.التماس می 
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  زند. مادرم را يک کارمند کتک می
  

  دانم که تو جهانی هستی،قلب من، می  ی ای روسيه 
  اين سرشت توست. 

  شان در کثافت است های هايی که دستاما آن
  اند،اغلب نام ناب تو را کثيف کرده

  اند.و آن را با نفرت درآميخته
  

  شناسم. زادگاه خود را می من مهربانیِ 
  ای ترديدبدون ذرهآميز، و چقدر معصيت

  کنند اين يهودستيزان ادعا می
  »تبار!اتحاد مردم روس«
  
  باشم، آنا فرانکنظرم من به

  نهر در ماه آوريل،ترين شفاف، همانند نازک
  واژگان ندارم،و عاشق هستم، و نيازی به

  های همديگر خيره شويم. چشمفقط اين که به
  

  ديد، يا حتی حس کرد!  توانْ چقدر کم می
  اند، آسمان نيز، ها ممنوعه اعالم شدهبرگ

  :ها هم زياد هستند اما هنوز غيرممنوعه
اتاق میدر  تار  و  تيره  آغوش های  در  را  همديگر  توانيم 

  بگيريم. 
  
  آيند!»«آنها می -
  «نه، نترس. اين صدای پای خود بهار است  -

  زودی خواهد رسيد. به
  زودی» لبهايت ... به

  شکنند!» «در را می -
  در حال شکستن هستند ...»  نهرهای «نه، يخ -
  

  اند،روييده بابی يارزارهای وحشی در چمن
  کنند. درختان عبوس هستند، انگار که حکم صادر می

  همه در فرياد، جا، من در سکوتم، واين
  . کنم که موهايم در حال سفيد شدن هستندحس می
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  صدای طوالنیفرياد بیو خود من، همانند يک 
  خفته در خاک،بر فراز هزاران هزار 

  جا اعدام شده است،مرد بسيار پيری هستم که در اين
  جا هم هستم.در اين ، چنان که تمام کودکان خفته هم
  

  ياد خواهد داشت. اين را به ی جانمذره ذره 
  انداز شود و طنين  بغردباشد که سرود «انترناسيونال» 

  آخرين يهودستيزان در اين زمينهنگامی که 
  اند.برای هميشه دفن و فراموش شده

  
  های من جاری نيست حتی يک قطره خون يهودی در رگ

  اما با نفرتی فرساينده 
  در برابر يهودستيزان من نيز يهودی هستم.

  دانم! همين دليل است که خود را روس میو به

  )ايوگنی يوتوشنکو(

  
به  تنها  سيزدهم  يهودستيزی سمفونی 

بلکهمی ن از کنندهويراننقد    طورکلیبه   پردازد،  ای 
از موومان يکی  است.  بوروکراتيک  آن  های  نظام 

می  صفِ  توصيف  را  شوروی  اهل  که  زنان  کند 
 آيدنظر میاند. به ايستادهياب  برای خريد کاالهای کم

می  که به او  اکتبر  انقالب  است:  اين گويد  جا رسيده 
لگير، و بيگانه از خود. نام يکی  دهای محزون،  توده

ای  ی ويژهاشارهاست، و    هراس ها  ديگر از موومان
زدنبه  نيمه«در  هراسهای  دارد،  که  شب»  هايی 

مرگ»«شايد   حال  باشد»    ،باشد  در  «نمرده  اما 
به بعدی دستگيری[اشاره  های شبانه و عدم اطالع 
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«پيشينه» که  موومانی   از سرنوشت دستگيرشدگان].
سمفونی  موومان  آخرين  از  بخشی  دارد  نام 

بشريت، دوازدهم پگاه  می  ،  تکرار  اما کندرا   .
همان بهسمفونی  است  شده  شروع  که  پايان گونه 

هايی که زنگ عزای انقالب اکتبر رسد: با ناقوسمی
  نوازند.را می

ف، که در همان هنگام هم تحت فشار  خروشچ
خواست تا اجرای    يوتوشنکوو    يچوشوستاکوبود، از  

اين اجرا لغو نشد. پس از  اما  نخست را لغو کنند،  
به  نيز  سيزدهم  سمفونی  اجرا،  سه  سرنوشت  تنها 

دچار  سمفونی هشتم  و  چهارم  از های  يکی  شد. 
نوازان» لغو دليل بيمار شدن يکی از تک اجراها «به 

تا نشان   يوتوشنکوشد.   تغييراتی در شعر خود داد 
اند. اما شوروی برضد فاشيسم جنگيده  دهد که مردم

شرايط خروشچ  ١٩۶۴در   و  رفت  دنيا  از  نيز  ف 
  بدتر شد.

  
  های پايانی سال

ذهنیدغدغه درباره   يچوشوستاکو  عميق  ی 
  ثير زيادی گذاشته أ او تآثار پايانی  فناپذيری خود بر  

سال است در  تحليل .  او  پايانی عمر، سالمتی  های 
برد، اما هنوز  او از مشکالت مزمن رنج میرفت.  

عاشق ها  کشيد و مانند تمام روسهم زياد سيگار می
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او گرفتار ناتوانی دست راست    ١٩۵٨ودکا بود. از  
نواختن مجبور شد  در نهايت  خود شد، تا جايی که  
  پيانو را کنار بگذارد.

او د.  نج تشخيص دادفل   را  اين مشکل  ١٩۶۵در  
حمله گرفتار  بار  نيز چند  بار  چند  و  شد  قلبی  ی 

به به  منجر  که  خورد  پايش زمين  دو  هر  شکستن 
خود را   تلخ  طبعیبا اين حال، او حس شوخگرديد.  

به نداد.  دست  نامهاز  در  مثال،  نوشت: عنوان  ای 
چپ اهدا  ٪٧۵تاکنون  « پای  است:  شده  محقق  ف 

شکسته، پای راست شکسته، دست راست معيوب.  
اينک تنها کاری که بايد بکنم اين است که دست چپ  

را   به  خود  تا  بياندازم  کار  از  وخامت   ٪ ١٠٠نيز 
جا نيز بايد اشاره شود که حتی در اين  .»دست يابم

خوشاو   آن  با  را  حکومتی  گفتار  بينی لحن 
به «دست  درباره  آميختهرکشِ  کامل  اهداف يابی 

  سخره گرفته است. ساله» به پنج برنامه
«سال عنوان  با  بعدها  برژنف  های  دوران 

شدند. شناخته  مانع   بوروکراسی  رکود»  يک  از 
اينک   توليدی  نيروهای  پيشرفت  برابر  در  نسبی 

زنجيری شده بود که جلوی حرکت پيشرفت  تبديل به 
، و  کاری، سوء مديريتاشتباهفساد،  گرفت.  را می

به بی بوروکراتيک  نظام  مزيتنظمی  های تمام 
برنامه می  یشده  ريزی اقتصاد  ضربه  زد. ملی 
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- های خودستايانه و اغراق رغم تمام سخنرانیعلی 
رصد در مراحل  د  6  رشد ازآميز رهبران، ميزان  

ً پايانی حکومت خروشچ  تقريبا تا  درصد صفر      ف 
تضاد بين های برژنف کاهش يافت.  در آخرين سال

«ساختن گزارش خصوص  در  درخشان  های 
کامالً  توليدی  نيروهای  واماندگی  با   کمونيسم» 

بود.   افزايشبهمشهود  برابری  افزايشی  جای  يافته، 
بوروکرات بين  نابرابری  از  توده هميشگی  و  ها ها 

داشت بهوجود  که  بزرگ ،  مقياس  در  فساد  خاطر 
  انباشته شده بود. 

آخر  س سمفونی  ابراز   يچوشوستاکوه  آشکارا 
 ١٩۶٩سمفونی چهاردهم  .  اندهای شخصی نگرانی

مجموعه از   يک  تعدادی  براساس  که  است  ترانه 
ها مرگ اصلی آن   مايهاشعار ساخته شده است که بن

شدت  اين مجموعه زمانی نوشته شد که او بهاست.  
بود.  کرده  پيدا  بدبين  و  تلخ  ذهنيت  و  بود  بيمار 

خدا اعتقاد نداشت، و در اين اثر ما  به   يچوشوستاکو
او نوشت: بينيم.  بينی نمی تسلی يا خوشهيچ اثری از  

- پنداشتند، میخود را دوست من میکه    ،افرادی«
در پايان مرا تسلی دهند، يعنی بگويند خواستند که  

يک   تنها  مرگ  مرگ  که  اما  است.  دوباره  شروع 
از آن   پايان واقعی است. پس  شروع نيست. مرگ 

  »هيچ وجود ندارد. هيچ.
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ترانه اشعاردو  از  ابتدايی    لورکا   گارسيا  ی 
دست شاعر اسپانيايی هستند که در جنگ داخلی به 

)  ژرفانخستين شعر (قتل رسيد.  نيروهای فاشيست به
بن زه  مايهبا  از  بَ ترسناکی  شهای  میم  شود.  روع 

سنتی آلمانی است. باقی اشعار از   دومی يک ترانه
هستند.    )Apollinaire(  آپولينر و شعرای روسی 

شاعر آلمانی )  Rilke(  ريلکه  ماريا  آخرين شعر از
ايی دشواری دارد، چرا ياين اثر زبان موسيق است.  

وسيقی کند که در مکه از دوازده گام نت استفاده می
رايج  موسيقی شوروی در  ندرت  به ولی    اند،غرب 

  .شوندمیشنيده 
پانزدهم   حتی  اث  ١٩٧١سمفونی  که  است  ری 

تر بيش   تر از آن نيز متحيرکننده است (البته اگربيش 
 اين سمفونی اثری کامالً امکان داشته باشد).    از آن

به  هموابسته  نقلگروه  که  است  های قول نوازان 
از  معماگونه تل ،  )Wagner(  واگنرای   ويليام 
، و سمفونی  )Rossini William Tell(  روسينی

قصد او  شود.  را شامل می  چويشوستاکوچهارم خود  
چه بود؟ گفتن آن دشوار است، اما روح اصلی اثر 

پرسد، اما پاسخی  ال میؤطنز تلخ است. اين اثر س 
آيا  دهد. معنای اين آثار پايانی معماگونه چيست؟  نمی
ساز و ها را تنها براساس بيماری آهنگتوان آن می

  آگاهی از مرگ توصيف کرد؟پيش
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در   ١٩٨٨ی  يچ، در ژانويهوماکسيم شوستاکو
با   خصوص   Volkov  ولکوفمصاحبه  («در 

«اين يکی از يچ فقيد») حرف جالبی زد:  وشوستاکو
چون حقه که  بگويند  بود:  شوروی  منتقدان  های 

- تراژيک می موسيقی    ،بيمار شده است  شوستاکويچ
پدرم نمی بيماری شخصی خود را نويسد.  خواست 

بيان کند، بلکه درحال بيان کردن بيماری آن دوران 
تضادی که بين نظريه و عمل، بين کلمات و   .»بود

-وجود داشت و اساس رژيم را تشکيل میاقدامات،  
تحمل بود. درک   غيرقابل  شوستاکويچدر نظر    ،داد

به بازگشت  که  نکته  دموکراسی اين  و  لنين 
وعده نبودسوسياليستی  بيش  دروغی  را    ،ی  مرگ 

  تر کرده بود. برای او دشوارتر و تلخ
هايی که از واگنر شده است از قوليکی از نقل

عنوان  قطعه با  زيگفريدای  غروب  از    تشييع 
 هاالوالاست، که با مرگ قهرمان و ويرانی خدايان

Walhalla  به (زيست خدايان)  میگاه  رسد. پايان 
است، داستان   تريستان و ايزولديکی ديگر نيز از  

شود. ويليام تل مبارز ای که با مرگ تمام میعاشقانه
میشده  شناخته که  بود  از  ای  را  سوييس  خواست 

دليل ساخته شدن  ريش رها کند.  چنگال سرکوب ات
، که اينک يچوشوستاکوتواند اين باشد که  اين اثر می 

بهمی است،  مرگ  حال  در  که  نتيجه  دانست  اين 
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و  آزادی  برای  او  شخصی  تالش  که  بود  رسيده 
زودی عشق با شکست مواجه شده و بهآزادسازی  

او به بايدپرشور  آن،  مرگ  به  انسانيت  از  (که پس 
منتهی   ی خودش «هيچ وجود ندارد. هيچ»)گفتهبه 

  شود. 
زندگی خود پايان  در نااميدی به   يچوشوستاکوآيا  

باشد. بر خالف داد؟ احتمال دارد که جواب مثبت  
می که  بتهوون،  خود،  لحظات  توانست  قهرمان  بر 

ترديد و بحران شخصی غلبه کند و سمفونی نهم را  
 يچوشوستاکوآيد که نظر میجهانيان هديه دهد، بهبه 

آخرين کلمات تمام اميد خود را از دست داده بود.  
 . اما اوالً استتلخ    ایطعنه   او (در سمفونی پانزدهم)

های طوالنی وش کرد که بتهوون نيز دورهنبايد فرام
موسيقی    هادوره  در آنو  افسردگی را سپری کرد،  

- ، شرايط بتهوون در سالعالوه براينکمی نوشت.  
هرچه هم   ١٨١۵پس از    یهای واکنش پيروزمندانه 

برابر  در  که  نداشت  نيازی  هرگز  او  باشد،  بوده 
توتاليتر سر فرود آورد   شرايط هولناک يک رژيم 

اردوگاهزندانکه مخالفان خود را به ای کار  هها و 
    کرد. های روانی محکوم میاجباری يا بيمارستان

که  هم کنيم  فراموش  نبايد   يچ وشوستاکوچنين، 
او  شناسيم، نبود.  ا میگونه که ميک فعال سياسی، آن
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مند از مزيت تحليل علمی رويدادهای شوروی بهره
او کمک کند.  نبود. هيچ حزب يا سازمانی نبود که به 

  ٩در    يچوشوستاکوتنها بود.    در پايان نيز او کامالً 
در    ١٩٧۵آگوست   و  درگذشت،  ريه  سرطان  از 

نوودويچی مسکو )  Novodevichy(   گورستان 
سه روز طول کشيد تا آگهی فوت خاک سپرده شد.  به 

در   ش  پراودا او  که  به  ظاهراً د،  وچاپ  دليل  اين 
بايد باالترين اليه ی حکومتی، يعنی  واژگان آن را 

ی اجرايی حزب و ساير اعضای کميته  برژنفخود  
میأتکمونيست   با ييد  او  هجوآميز  کانتاتای  کردند. 

» را نقد فرماليستی ، که کمپين «ضد  رايوکعنوان  
. حتی از ورای کرد، پس از مرگ او پنهان ماندمی

دردسر بوروکراسی بود   مايه   يچوشوستاکوگور نيز  
تحويل را  خود  پوزخند  آخرين  شايد  حتی  [اين و 

  داد. می کار]جماعت دغل
  

  پس از مرگ
ولکوفکتاب   سالومون  ظاهراً شهادت  که   ، 

يکی از باشد که به   يچوشوستاکوقرار بود خاطرات  
در   ١٩٧٩، در  بودکرده  ديکته  شاگردان سابق خود  

منتشر شد.   متحده   در راستی    منتقدان دستِ اياالت 
ها مصمم اياالت متحده آن را جعلی اعالم کردند؛ آن

را مدافع استالينيسم معرفی    يچوشوستاکوهستند که  
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از همان ابتدا جدال سختی بر سر اصالت کتاب کنند.  
  در گرفته بود.» يچوشوستاکوو «منظور واقعی 

واکنشی  ديدگاه  جدال  اين  اردوگاه  دو  هر 
دارند.   بورژوازی  هوادار  و  از ضدشوروی  يکی 

ادعا میاين گروه در واقع   يچوشوستاکوند که  کها 
هم دگرانديش  مخالف  ساخيک  روف اچون 

)Sakharov  (  سولژنيتسين  يا )Solzhenisyn (
که   جایبود  بورژوااز  شوروی   يیگاه  رژيم  با 

می از مخالفت  حتی  سولژنيتسين،  مورد  (در  کرد 
بعدی، که    ).ترافراطیگاه واکنشی  يک جای  گروه 
اصرار  سخت جنگ سرد بودند،  جويان جاناز جنگ

در واقع    يچوشوستاکوداشتند که در تمام اين مدت  
  ب بود.گمامور کا

)،  ٢٠٠٠ارسم  ٩(  رک تايمزونيويی  در مجله
هالند اپرا، )Bernard Holland(  برنارد  منتقد   ،

به   يچوشوستاکو بودنرا  را   ترسو  او  و  کرد  متهم 
سای  ؤدر برابر رناميد که «  مايه»«يک مرد ميان

- ها میزبان بود و از ترس آنشوروی خود چرب 
 تامارا برنشتاين ای با  در مصاحبه  فیْ لورل    ».لرزيد

Tamara Bernstein  ) ُپ  ١۵،  ستنشنال 
ناميد.   را يک «بزدل»  يچوشوستاکو  )،٢٠٠٠مارس

اين نوع گزينش واژگان در فضای دانشگاهی اياالت 
[کلماتی گفت،  چنان که مارکس میمتحده است: هم
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اين دست به يک سنگ مستراح است، و  مانند]  از 
  نيست. کلماتی  ازچنين خالیسنگ مستراح هم 

دليل اين حجم از خشم، نفرت و دشمنی چيست؟  
ندارد.   با موسيقی  ارتباطی  امر  پشت ی  انگيزه اين 

بقات اجتماعی و طتضاد    ،نفرت  و  همه دشمنیاين 
است. منقدان موسيقی بورژوا   ديدگاه ضد کمونيستی

های راحت خود در نيويورک هنوز هم  در آپارتمان
های راحتی  (و حتی کفش  جنگ سرد هستنددرگيِر  

نياورده در  پا  از  نيز  را  خانه  کسی  داخل  اند). چه 
گويد که هنر و موسيقی هيچ ارتباطی با سياست می

  ؟ ندارند
  [کتاب] ای بر سردر داخل روسيه هيچ مجادله

نمی  دتشها که[گيرد،  انجام  منتشر   ]جادرآن  چرا 
 تيخون خرنيکوف فقط بوروکرات اعظم  نشده است.  

)Tikhon Khrennikov  (  از  شهادت«ديدگاه  «
اين امر را مردود اعالم کرده است.    يچوشوستاکو

می چراکه  ندارد،  که تعجبی  گفت  قطعيت  با  توان 
«يک  مزدبگير استالينيست،    ی، نويسندهخرنيکوف
سای شوروی ؤمايه» بود که «در برابر رمرد ميان

  لرزيد». ها میزبان بود و از ترس آنخود چرب
ظاهر متخصص  احترامِ   اً يک  ديگر  «مورد   «

تاروسکيننام  به  )  Richard Taruskin(  ريچارد 
  ی متنسک ناحيه  شهبانو مکبثشکلی باورنکردنی  به 
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عذرخواهی   بهرا  نسلاستالين  در خاطر  کشی 
صورت  اين  در  است!  کرده  توصيف  اوکراين 
استالين بايد بسيار ناسپاس بوده باشد که آن را ممنوع  

- های بیهنگامی که اين نوع نوشتهاعالم کرده بود.  
کند  ذهنم خطور میبه مسئله  خوانم اين  معنی را می
اين اگر  احترام»   که  «مورد  کارشناسان  افراد 

می  هستند، چگونه  غيرمحترم  توانند  کارشناسان 
  باشند؟ 

نوريس،  ١٩٩٨ی  فوريه  ١۵در    کريستوفر 
)Christopher Norris  (بی  ٣  در شبکه - راديو 
کهیب کرد  اظهار  کمونيست   طرح    سی  در  ترديد 

«مد   يچوشوستاکوبودن   تنها  و  است  غيراخالقی 
بله،  باشيم.  داشته  ديدگاهی  چنين  که  است  روز» 

ً   يچوشوستاکو بود.    قطعا کمونيست  آنيک  چه اما 
هم کنندنمی  نوريسچون  افرادی  اين   ،توانند درک 

معنای استالينيست بودن  است که کمونيست بودن به
دو   اين  و  باهم  هيچ بهنيست  . ندارند  خوانیهموجه 

سان پنداشتن کمونيسم با استالينيسم و تهمت زدن  يک 
با  به  آن  پنداشتن  يکی  طريق  از  سوسياليسم 

بوروکراتيک  زمان  / کاريکاتور  در  که  توتاليتری 
جماهير   اتحاد  در  برژنف  و  خروشچوف  استالين، 

داشت حضور  واکنش  ، شوروی  مفيد  برای  گرايان 
با  است. اما   پذيرفتن اين که اين امر هيچ ارتباطی 
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ندارد مانآر اکتبر  انقالب  و  تروتسکی،  لنين،  های 
آن  نيست،  برای  مفيد  آرمانها  اين  همان و  ها 

کمونيستآرمان که  هستند  چون هايی  صادقی  های 
می  يچوشوستاکو و  بودند  کرده  از باور  خواستند 

  ها دفاع کنند.آن
ها اين است که فکر  مشکل هر دوی اين ديدگاه 

جای می از  تنها  میسرمايهگاه  کنند  با  توان  داری 
کامالً  امر  اين  و  کرد،  مخالفت  استالينيستی   رژيم 

که   اين  است.  و   يچوشوستاکواشتباه  استالين  با 
چنان آشکار است که حتی    ،بوروکراسی مخالف بود

اما آيا حتی  تواند آن را ببيند.  يک فرد نابينا هم می
يک شاهد و مدرک جزيی وجود دارد که نشان دهد  

فکر ای داشته يا با غرب همداری عالقهمايهاو به سر
تمام   ندارد.  وجود  مدرکی  چنان  نه،  است؟  بوده 

  کنند. مدارک موجود خالف آن را ثابت می
 نويسدمی  ماير  کريستوفرکه  هنگامی
ها نبود. اما  يچ] هرگز شبيه کمونيستو«[شوستاکو

ای بود که خانوادهبايد خاطرنشان کنم که او متعلق به
انديشيدند، و البته بايد اندر نسل سوسياليستی مینسل  

که   پديدهبگويم  دو  سوسياليسم  و  کامال کمونيسم  ی 
 »استبداد بود  . کمونيسم شوروی مترادفِ اندمتفاوت

)DSCH Journal 12 January 2000 (  
نزديکبه  میحقيقت  پنداشتن يک  شود.تر  سان 
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رژيم   با  سوسياليسم  يا  و کمونيسم  بوروکرات 
 مايرهاست. اما  آنتهمت زدن به  توتاليتر استالينيستی

گيجبه  میشکلی  جایکننده  که  قطعی گويد  گاه 
معنای مخالفت يچ در مخالفت با رژيم به وشوستاکو

  او با سوسياليسم نبود. 
سيزدهم،  سمفونی دهم،  هشتم،  استنکا های 

های يهودی آشکارا نشان از مخالفت ، و ترانهرازين
نه يک    يچوشوستاکواما  با رژيم استالينيستی دارند.  
داری و مخالف شوروی  دگرانديش هوادار سرمايه

مهم يک  نه  و  بود  ساخاروف  کاگأچون  ب مور 
مرد خرنيکوف  چون  هم او  استالينيست.  مزدور 

پيشرفته و  موسيقیصادق  که  بود  بزرگی ای  های 
ک تالش  و  آن نوشت  طريق  از  تا  و رنجها  رد  ها 

شوريدگی مردم شوروی را در دوران پرآشوبی که 
  توصيف کند. ،زيستمی

  
  دارموسيقی پيام
، آثار او مورد انتقاد شوستاکويچ پس از مرگ  

خردکنندهويران و  گرفت  گر  قرار  جرارد    .زيادی 
آثار )  Gerard McBurney(  بورنیمک

را   او  بیسمفونيک  و «اقتباسی،  پوچ،  ارزش، 
کرد.    دو»ی  رجهد بولزتوصيف   Pierre(  پير 

Boulez  (  ینسخه   يچوشوستاکوگفت «در نظر من 
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سوم   حتی  يا  از   .»است  ماهلر دوم  پس  اينک،  و 
سقوط اتحاد جماهير شوروی، مد روز برای منتقدان 

هايی ملحق شوند گرگ  یدستهبه روسی اين است که  
اين بهکشند.  زوزه می  شوستاکويچخاطر خون  که به

)، Filip Gershkovich( ترتيب، فيليپ گرشويچ  
  نامد.را «مزدبگيری در خلسه» می  يچوشوستاکو

که  است  موسيقی  کدام  اما  البته،  اقتباسی؟ 
هرگز    يچوشوستاکوميزانی از اقتباس در آن نباشد؟  

ها را کتمان نکرد: گيری خود از ساير موسيقیوام
يهودی و ، جاز و پاپ،  اشتراوينسکی،  باخ،  ماهلر

روس.   آفولکلور  موسيقی  اما  در   بتهوونيا  ريشه 
البته که    هايدنو    موتسارت آيا نداشت.  اما  داشت. 

، بتهوونخود  منحصر به  متفاوت،  موسيقی کامالً به 
تواند و چه کسی میالبته که تبديل شد.    تبديل نشد؟

که سمفونی کند  نقطه يچوشوستاکوهای  انکار  که   ،
متفاوت    چيزی کامالً بود، به  ماهلر ها از  شروع آن

  ؟استيچ وخود شوستاکوکه منحصر به  ندشدنتبديل 
قطعا   نبوده   يچوشوستاکو مزدبگير؟  مزدبگير 

برچسب  است.   جديد   برای اين  دفروشان  رَ خِ   نسل 
تا  که  چرا  است،  سزاوارتر  روسيه  در  امروزی 

خواسته برابر  در  می ديروز  بوروکراسی  - های 
کاپيتاليست و خزيدند و امروز نيز در برابر اربابان  

می متحده  خزندگان  اياالت  جديد  نسل  اين  خزند. 
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موسيقی    را هدف مناسبی در عرصه  يچوشوستاکو
 چنان که لنين و تروتسکی را در عرصه، همبينندمی

می مناسبی  هدف  آنيابند.  تاريخ  هدف  اين تمام  ها 
توانند کثافت بر سر و روی انقالب است که تا می

شوروی  اکتبر   جماهير  اتحاد  و  و  «ثابت  بريزند 
ک هيچکنند»  اکتبر  انقالب  نداشته    آوردیدست  ه 

به  نيز  اين کار  تمام هدف  اين   ینوبه است. و  خود 
تا های بعدی روسيه و غرب بگويند  نسلبهاست که  

  . داری را مطلوب بنمايانندنظام ضدانسانی سرمايه 
مورد   بولزدر  از  ،  پير  يکی  روزگاری  که 

شد، گامان موسيقی آوانگارد غربی محسوب میپيش 
نظرات تلخ ريشه در توان مطمئن بود که آيا اين  نمی

آن احساس بشری جهانی دارند يا نه: حسادت. چرا 
با صداقت می اينک ديگر که  اظهار کرد که  توان 

سازانی اصطالح آوانگارد آهنگبه موسيقی  کسی به
 وبرن   ،)Schoenberg(   شوئنبرگچون  

)Webern(اند، رسيدهبست  بن، که بهپير بولز   ، و  
نمی نوع   کند.گوش  اين  که  جايی  تنها  امروزه 

- پس  است که   شنويم در سالن سينماموسيقی را می
برایالعادهخارق  یزمينه  سينمايی  فيلم  ای  های 

میترسناک   مقابل،.  کنندايجاد  ی سده  سال  در 
به شوستاکويچ که  می،  نزديک  هم  شود، پايان خود 

سمفونی که  است  کرده  اين  ثابت  ساز  آهنگهای 
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بيش  خود جلب  تری را به بزرگ معاصر مخاطبان 
ارزش» يا کند؛ و دليل آن نيز «عاميانه»، «بیمی

دليل آن اين است که ها نيست، بلکه  «پوچ» بودن آن 
-در خصوص برخی از مهمدارد  اين موسيقی پيامی  

  . ستما ترين رويدادهای زمانه
سال  سال صدمين  داد    يچوشوستاکوگرد  نشان 
قلم   چاکرانِ و[  قدان بدانديشرغم تمسخر منتکه علی

، موسيقی او داری]نظام سرمايه   خواردست جيرهه ب
 سویتری را به صورت روزافزون مخاطبان بيش به 

ی  چهارگانهمدت زمان کوتاهی پيش  کشد.  خود می
آثار )  Borodin Quartet(  بورودين تمام 
بنتری در    را  يچ وشوستاکو  چهارگانه  تاالر 

)Bantry House (  کورک وست   West(  در 
Cork(  اجرا کرد اعالميهايرلند  در  واره  ی جشن. 

  گونه آمده است:اين
چهارگانه« دردناک  اين  داستان  زهی...  های 
کند،  يک مرد تنها با استبداد را روايت می  مبارزه

در پشتيبانی از مردم  که  است  صدای يک هنرمند  
 و ١٩٣٨خود سخن گفت. نخستين چهارگانه، که در  

از با    یمصاحبه   پس  او   NKVDترسناک 
درامورداخلی) خلق  يک   (کميسرای  شد،  نوشته 

نيست.    تجربه نادانی  و  جوانی  دوران  و  از 
  یی پانزدهم، با شش قطعهالعادهی خارقچهارگانه
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، درست يک سال پيش از ١٩٧۴خود، در ی آهسته
سال او يک   ٣۶مرگ او، نوشته شده است. در اين  

ها را نوشت که سرشار از قدرت سلسله از چهارگانه
هايی نه تنها موسيقی رنج بلکه موسيقی،  انددرونی 

برای پااليش جسم برای کنار آمدن با رنج، موسيقی  
برای   موسيقی  و  جان،  عصارهو  دادن   ینشان 

آن    یزندگی يک مرد و سده او در  وحشتناکی که 
  .»زيست

و    يچوشوستاکوموسيقی   مردان  که  زمانی  تا 
موسيقی عاشق  که  هستند  خود به   اندزنانی  زندگی 

خودْ  محبوب  همانند  چراکه  داد،  خواهد    ادامه 
های مهمی برای  بود که حرف، او نيز مردی  بتهوون

  گفتن داشت.


