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  ي مطلوب بينابيننقطه

  لئونارد برنستاين

  

ها و شاگردان و افراد عادي هاست با دوستان، همكاران، معلمتا جايي كه بياد دارم سال
سال اخير در انظار مردم از بينم كه در اين چند ام. اما اكنون ميي موسيقي صحبت كردهدرباره

ام كه سعي ام و به اين ترتيب به خيل خيرخواهان عموما محكوم به شكستي وارد شدهموسيقي گفته
يافته را شرح دهند. تقريبا شبيه العمل انسان به صداهاي ساماني منحصربفرد عكساند پديدهكرده

عت، هر چه كه باشد، توضيحي ارائه اي بسيار غير معمول در طبيآن است كه بخواهي براي پديده
يافته برند به صداهاي سامانها لذت ميكني. در نهايت نيز بايد اين واقعيت زيبا را پذيرفت كه آدم

تواند از هيجاني غريزي تا وجدي ي مشخص؛ و اين لذت مييافتهگوش كنند، صداهاي سامان
ها را ترين پاسخرند با سامان صداها شادمانها نيز كه قادمعنوي به هر شكلي از پاسخ بروز كند. آن

شود رد كرد، نه شرح داد. اما شوند. اين اصول بديهي را نه ميبرانگيزند معموال نابغه خوانده مي
طبق رسم قديمي انسان كه با ذهنش از دل تاريكي به جستجو مشغول بوده؛ سر به ديوار غارها 

توانيم دست كم براي شرح موضوع تالشي ما مي كوبيده و گاهي سرِ سوزني به ادراكي رسيده؛
  بكنيم و حقيقت اين است كه چيزي هم جلودارمان نيست.

هاي خود سمفوني اند بيش از نتنوشته شده اروييكاي سمفوني هايي كه دربارهتعداد واژه
بتي ها، اگر به شمارش دقيق بيايد، نسها به نتكنم نسبت تعداد واژهاست. در حقيقت، تصور مي

برآمده؟ آيا كسي قادر است  اروييكاي شرح كننده باشد. با اين همه، آيا تاكنون كسي از عهدهمات
شود به نثر محض شرح دهد كه سر توالي يا همزماني نتي با نت ديگر چيست كه باعث مي

بايست باشند؟ صد البته خير. جزو هر گروه ها مياحساس كنيم اين هماني است كه آن نت
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ي اسرارآميز خشكمان ميزند. زياده نيست اياني كه ادعا كنيم هستيم باشيم، در مرز اين حوزهخردگر
تواند وقتي كه هوا پس است در وجود اگر بگوييم اسرارآميز يا حتا سحرآميز. هيچ عاشق هنري نمي

با  ورزيد، فردي مومن هستيد؛ هر چقدر هم كه سعي كنيدخدا ترديد كند. اگر به موسيقي عشق مي
  جدل و زيركي از آن طفره برويد. 

ها در طول تاريخ هنگاميكه موضوع موسيقي به ميان آمده، همواره تسليم ابهام خردگراترين
اند وقتي كه به موسيقي يعني تركيب زيبا و به نهايت مطلوب رياضيات و اسرارآميز كوچكي شده

هاي ي موسيقي يكي از بهترين شاخهدانستند كه مطالعهاند. افالطون و سقراط ميجادو پي برده
دانش براي ذهن نوجوانان است و درست به همان داليل تركيب علم و معنويتش، بر موسيقي به 

اند. با اينحال وقتي افالطون عالمانه و مانند سخن وتربيت تاكيد داشتهعنوان شرط الزم تعليم
ي هماهنگي، عشق، گويد، دربارهمي ي موسيقي سخني تقريبا هر چيز ديگر دربارهگفتنش درباره

افتد. اما هاي گنگي ميگوييتوانستند مسئول آهنگي باشند به كليريتم و آن االهگاني كه احتماال مي
دانست كه هيچ چيز بهتر از آن موسيقي با سازهاي بادي نيست كه سربازان را براي ميدان او مي

داند. آن مدهاي يوناني هم براي مهرورزي و مي بخشد. هر كس ديگري نيز اين رانبرد انگيزه مي
گذاري يك قهرمان ورزشي بهترينند. درست مثل هندوها با هاي شراب يا تاججدال و جشن

گاه يا براي ها براي صبحدانستند كدامها و راگاهاشان كه ميوار و ريتمهاي رياضيترين گامپيچيده
      توانست وير بايد باشد. هيچ رياضياتي هم نميغروب يا جشن شيوا يا رژه يا روزهاي بادگ

  تواند اين را شرح دهد.نمي

كنيم كه با آن ما همچنان، در اين روزگار، با مشكل اين سد سحرآميز روبرو هستيم. سعي مي
علمي برخورد كنيم، به همان روش گنگ و الكن خودمان طبق اصول فيزيك، آكوستيك، رياضيات 

بنديم. شناختي را نيز بكار ميگرايي و روش غايتاي مانند تجربهابزارهاي فلسفيو منطق صوري. 
توانيم مانند. به عنوان مثال، ميپاسخ ميهمچنان بي »سحرآميز«هاي اما حاصل چيست؟ پرسش

  تمي از كوارتت بتهوون را شرح دهيم و بگوييم كه از اصل صوري سنتز  »شكل«تالش كنيم كه 
تز) و پس از آن بسط (آنتي »گرپاسخي پرسش«اي كوتاه (تز) و در پي آن ابتدا گزاره كند:پيروي مي

ها به اين قالب شْتُلن  و ديگران به آن آيد (سنتز). آلمانيو گسترشي كه از تضاد آن دو بوجود مي
شود گويند. حرف، حرف، حرف. چرا اين تم زيباست؟ مشكل همينجاست. مياستدالل قياسي مي

 زيبااند؛ اما تنها يكي يا دوتا هايي از آن شكل گرفتهتم را يافت كه يا بر اين اصل يا گونه صدها
  هستند. 
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كه در هاروارد بودم، پروفسور بِركاف به تازگي نظامي را براي سنجش زيبايي به هنگامي
هنري آورد به هر اثر اي كه بوجود ميكرد به موجب نظام رياضيبود كه سعي مي چاپ رسانده

برانگيزي شناختي امتياز زيبايي اعطا كند. تالش تحسينروي پيوستاري مفروض از ارزش زيبايي
گيري ي انسان قادرند تا ميزان معيني اجسام را اندازهحاصل. حواس پنجگانهبود؛ اما دست آخر بي
ند كه آن تواند حدس بزتواند بگويد الف دو برابر ب طول دارد يا گوش ميكنند. مثال چشم مي

  ي همين حواس قابلشناسانههاي زيبايينوازد. اما آيا پاسخترومبون دو برابر ديگري بلند مي
گيري هستند؟ مثال بوي گوشت با بوي لوبيا چقدر تفاوت دارد؟ چه لوبيايي؟ با چه پختي؟ اندازه

 است؟ يك پرلود چقدر  تريستانامتياز بگيرد، امتياز  3.2 اروييكاوهوايي؟ اگر خام؟ در چه آب
  اي باخ چطور؟صفحهيك

و  هاي سحرآميز را با عددكنيم تا بكوشيم پديدهبرداري ميهاي علمي را كپيما الكنيم. روش
العمل انسان به اين توانيم شرحي براي عكسرقم، نيرو، جرم و انرژي شرح دهيم. اما اساسا نمي

تواند ترسي كه مردم با آن نسبت ا هست؛ اما آيا ميهتوفان »شرح«ها ارائه كنيم. علم قادر به پديده
   راستي نارسايدهد؟ حتا اگر با اصطالحات به »شرح«دهند را العمل نشان ميبه توفان عكس

كنيم را شرح دهد؟ با تقسيم تواند شكوهي كه در توفان حس ميشناسي بتواند، علم چگونه ميروان
سه واحد برانگيزش الكتريكي، يك واحد هيجان  دهنده؟اين حسِ شكوه به واحدهاي تشكيل

شنيداري، چهار واحد احساس پيوند با ماوراء، دو واحد عشق نيروهاي قادر متعال؟ معجوني 
  ناممكن. 

اند كه ها، گاهي، با درجات متفاوتي از موفقيت، حس شكوه توفان را شرح دادهاما بعضي
ند سحر و جادو را شرح دهند و فقط هنر است كه نامشان شاعر است. تنها هنرمندان هستند كه قادر

ي تواند جاي طبيعت را بگيرد. به همين دليل تنها راه اينكه كسي بتواند واقعا چيزي دربارهمي
  موسيقي بگويد اين است كه موسيقي خلق كند.

    كنيم نوري بر اين راز بتابانيم. در انسان اشتياقي برايهمچنان مشغوليم و تالش مي
تحليل، تعيين محدوديت و توصيف وجود دارد. تمايل شديدي كردن، تجزيهدادن، توجيهحتوضي

هم، برخاسته از تبديل موسيقي در طي دويست سال گذشته به يك صنعت، براي فروش موسيقي 
ترين اي كه كار برايشان مهموجود دارد. ناگهان بازاري بزرگ، صنعت نشري عظيم، افرادي حرفه

اند. چيزي هم به اسم هاي بازرگاني موسيقي بوجود آمدهحس رقابت و اتاق چيز است، نوعي
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 »بازار درك موسيقي«گيرد كه ويرجيل تامسون بسيار بجا آن را از همينجا نشات مي »درك موسيقي«
اي ناميد. بيشتر يك بازار است؛ زيرا در اغلب مواقع ظاهرفريب و تجاري است. از هر وسيله

كردن مثله وتمجيد،ها، تعريفگفتنها، سربستهزبانيموسيقي بفروشد: چرب كند كهاستفاده مي
هاي باورنكردني؛ همه و همه براي اينكه تجارت موسيقي هاي نامربوط، داستانموضوع، سرگرمي

و ناگفته پيداست كه قدم  رونق داشته باشد. به همين ترتيب نيز خودش به يك تجارت تبديل شده
  لي جديد خواهد بود: درك درك موسيقي.بعدي يك تحول انگ

تر است. نوع اول خاصيتبسته به مخاطبش دو سبك دارد كه يكي از يكي بي »بازار«اين 
شود به شرط آنكه خارج از وپروانه است كه به هر چيزي در دنيا متوسل ميوگلهمان سبك شمع

ي كند. دربارهجنگجويي بدل ميموسيقي باشد. هر نت و جمله و آكوردي را به ابري و پرتگاهي و 
كند؛ گاه ساختگي و گاه نامربوط. مملو است از هاي خودماني تعريف ميآهنگسازان بزرگ قصه
هاي جناس معنا وهاي بيست از افراط در جك؛ پر اهاي مشهور و حكايتنقل قول از اجراكننده

گويد. من هم چنين يزي نميي موسيقي چاندازد و دربارهميغير قابل بيان. شنونده را دست
كند ي موسيقي صحبت ميام. در حقيقت هر كس به هر صورت كه دربارهتمهيداتي را بكار برده

روزي بايد اين كار را بكند. اما اميدوارم همواره تنها هنگاميكه حكايت و تمثيل و استعاره موسيقي 
فقط به قصد سرگرم كردن يا بدتر از تر كرده اين كار را كرده باشم و نه تر و در دسترسرا روشن

  آن براي دور كردن ذهن شنونده از موسيقي؛ مانند آن بازار. 

آور كه نوع اول تحليل سروكار دارد. تالشي ستودني جدي اما همانقدر ماللنوع دوم با تجزيه
آور خواب  ها. يك» شودا ابواي دو وارونه نواخته ميدر اينجا تم مربوطه ب«رفتن. از آن اهل طفره

گذارد؛ نوعي كتاب راهنماي ها را پيش روي شما مياي از تمكند نقشهتضميني. كاري كه نهايتا مي
گويد، ي موسيقي چيزي به ما نميي جغرافياي محض يك اثر. اما اين هم دربارهتوريست درباره

  مگر همان اطالعات سطحي جغرافيايي. 

شود. در ي درك موسيقي محدود نميا به حوزهي موسيقي تنهزدن دربارهخوشبختانه حرف
برند كه البته مخاطبشان فقط مجالت تخصصي نويسندگاني نيز هستند كه راه به جايي مي

هاي ديگر يا افراد بافرهنگ هستند. اما كار عالقمندان عادي موسيقي براي يافتن سخنان موسيقيدان
قيدان از راه رسيده كه قادر بوده به اين افراد فكرشده دشوارتر است. البته هر از گاهي يك غيرموسي
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ديدي نسبت به موسيقي بدهد؛ ولو نسبت به يك كادانس يا شكل يك ملودي يا بسط يك 
  هارموني. اين گونه اشخاص نادر و ارزشمندند. افالطون در مواردي چنين بوده؛ شكسپير هم.

عادي قابل فهم؛ مانند برخي منتقدين خاص قادرند هم تيزهوش باشند، هم براي افراد 
ها يا حتا هاي خاص نيز مانند مان و هاكسلي پاراگرافنويسساليوان، نيومن و تامسون. برخي رمان

ها، و نويسندگان نويساند. اما بيشتر رماندرآورده ي موسيقي از كارچشمگيري درباره هايفصل
اند. فراوان هم چنين ي خجالتيهگشايند، ماي موسيقي لب به سخن ميبطور كل، هرگاه كه درباره

رسد كه به داليلي، متفكرين ادبي مجذوب اصطالحات موسيقي هستند. شايد به كنند. به نظر ميمي
كند. ميان يك ذهن ادبي تصويرگر كه مفاهيم را ها را مبهوت مياين خاطر كه انتزاعي بودنش آن

شكل و خط صداها و شدت طنين دهد با يك ذهن موسيقايي غير عيني كه روي لغوي شكل مي
متمركز است تفاوت فاحشي وجود دارد و اين موضوع نويسندگان را مسحور خود كرده. به نظرم 
حتا قدري هم موجب حسادتشان شده؛ بطوريكه آرزو دارند بتوانند به نحوي در اين ابزار بيگانه و 

گردد، نيافتني ميِ دسترستي دواژهعجيب مشاركت كنند. در نتيجه، هنگاميكه نويسنده دنبال 
غائله را ختم  كرشندويا  گليساندوبراي اينكه منظور خود را، معموال به غلط، بيان كند، اغلب با 

! زيبايندنمايند. به عالوه، خيلي هم هاي موسيقايي خيلي گريزپا ميواژه كهبه اين دليل كند. دقيقا مي
. ما اسكرتسو. ويواچه. آندانتينو. كرشندوهاي ايتاليايي چه وقار و ظرافتي با خود دارند! اين واژه

است. بكار رفته اوجي خوريم كه تقريبا هميشه به جاي واژهي كرشندو برميمدام در ادبيات به واژه
شندوي هايشان به كرهنگاميكه يكديگر را بوسيدند، قلب« »توفان تا كرشندويي عظيم شدت يافت.«

تنها به معناي رشد كردن و افزايش يافتن  كرشندومعناست. بديهي است كه بي »عشقي تپنده رسيد.
يافتن تا حد اوجِ يك تر بلندتر شدن [صدا] است. بنابراين، كرشندو به معناي شدتيا به بيان دقيق

  افتن.يشدت ي آنطوفان يا عشق يا هر چيز ديگر است؛ اما نه به معناي حاصل و نتيجه

ي موسيقي حتا اين انحراف از موضوع فقط براي نشان دادن كميابي سخن هوشمندانه درباره
در بين نويسندگان طراز اول بود. در دنيا امثال هاكسلي و مان بسيار نادرند. شرح هاكسلي از بخشي 

ي رهنشدني است؛ همانگونه كه پاراگرافش دربافراموش نقطه بر نقطهبتهوون در  132از اپوس 
و  كوه سحرآميزانگيزي در هاي جذاب و هيجان. مان هم بخشرقص دلقككوينتت موتسارت در 

ها توانند با واژهي موسيقي دارد. و بخاطر وجود چنين اشخاصي كه گهگاه ميدرباره دكتر فاستوس
ن ي موسيقي يا حس سنگيني و عمق اصلي آن را برانگيزند است كه ما موسيقيداناحالت يك قطعه
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شويم. به اين اميد كه حتا بطور پراكنده بتوانيم اندك نوري دلگرم به تالش براي شرح موسيقي مي
  به كابوس ترسناك معناي موسيقايي بتابانيم.

شناسان، موسيقيدانان و فيلسوفان را به خود مشغول هاست ذهن زيباييدر موسيقي قرن »معنا«
اند اضافه شده ه و معموال تنها موفقيتي كه به آن نائلاست. رساالت متعدد روي هم انباشته شدكرده

توان به چهار سطح است. در اين انبوه مطالب مياي از پيش گنگ و مبهم بودهكردن لغت به مساله
  از معنا در موسيقي پي برد:

  و غيره. تيل اُيلنْشْپيگل، شاگرد جادوگرروايي مانند . معناهاي ادبييك

  و غيره. دريا، تابلوهاي نمايشگاهرويايي مانند . معناهاي تصويريدو

عاطفي از قبيل پيروزي، درد، حسرت، افسوس، سرخوشي، ماليخوليا، تشويش . معناهاي انفعاليسه
  كه بيشتر خاص رومانتيسم قرن نوزدهم است.

  . معناهاي موسيقايي خالص.چهار

هايي معانينها ممكن است تداعيتاي ديگر تتحليل موسيقايي را دارد. سهتنها آخري ارزش تجزيه
را سبب شوند كه دانستنشان مفيد است؛ البته به شرط آنكه قصد آهنگساز نيز همين بوده باشد. در 

كردن موضوع به  هايي هستند دلبخواهي يا براي بزكها تنها توجيهمعانيغير اينصورت، آن تداعي
را شرح  موسيقيدهيم، بايد خود  »شرح« داليل تجاري كه پيشتر گفته شد. اگر بناست موسيقي را

دركان موسيقي را؛ نظراتي كه مانند انگل گرد اي از نظرات وراموسيقاييِ صاحبدهيم؛ نه مجموعه
  اند. موسيقي نمو كرده

ي شود. استفادهتحليل موسيقي براي افراد عادي بينهايت دشوار مياز اينروست كه تجزيه
است كه ممكن نيست؛ چرا كه به راحتي مردم بيچاره را صرف از اصطالحات موسيقي بديهي 

دهد. بايد بطور متناوب از عقايد وراموسيقايي مانند دين، عوامل اجتماعي يا تاثيرات فراري مي
شده خواهيم با زباني سطح پايين و سادهاند مدد گرفت. هرگز نميتاريخي كه بر موسيقي اثر داشته
شود سطح باال سخن گفت بدون آنكه تفاهم از بين برود؟ جايي يسخن بگوييم؛ اما تا چه حد هم م

اي هست كه يافتنش دشوار ي مطلوب بينابينيمابين بازار درك موسيقي و بحث فنيِ محض نقطه
  اما نشدني نيست. ،است
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ي همين اطمينان كه اين كار شدني است به من جسارت بخشيده تا در تلويزيون، صفحه
ام كنم موفق بودهي موسيقي بحث كنم. هرگاه احساس مياي عمومي دربارههگرامافون و سخنراني

ام و اين ممكن نيست مگر با اعتقاد راسخ ي مطلوب را پيدا كردهبه اين دليل بوده كه شايد آن نقطه
به اينكه مردم جانوران اليعلم نيستند؛ بلكه موجودات هوشمندي هستند كه در اغلب اوقات سخت 

ي موسيقي يعني كنم دربارهاند. از اينرو، هر كجا ممكن باشد، سعي ميآگاهي مشتاق شناخت و
هاي موسيقي صحبت كنم و هر كجا به قصد روشن شدن مطلب يا اشاره به آثار و خود نغمه

موضوعات ديگر، مفاهيم وراموسيقايي مورد نياز باشد، سعي من بر آن است تا مفاهيمي را برگزينم 
گرايانه يا تعالي هاي ملييقي مربوط به موضوع باشند؛ مفاهيمي از قبيل گرايشكه از نقطه نظر موس

معنوي كه حتا ممكن است مد نظر خود آهنگساز نيز بوده باشد. به عنوان مثال، در شرح موسيقي 
ام و پرهيز كرده »از باالي رودخانه در نيواورلئان«هاي به ظاهر تاريخي از نوع جاز، همواره از بحث

هاست متمركز موسيقي غيره كه عامل تفاوت جاز از باقي ابعاد ملودي، هارموني، ريتم و بروي
بايست به اعتقادات ديني و معنويش اشاره كنم؛ اما هميشه با ي باخ، ميام. هنگام سخن دربارهشده
ام توضيح دهم آهنگساز حين ام. هنگامي هم كه خواستهاش اين كار را كردههاي موسيقينغمه
     ي خود چگونه به انتخاب نهايي هاي اوليهي طرحاخت موسيقي در رويارويي با مجموعهس
ام. به سخن هاي واقعي بتهوون براي موومان اول سمفوني پنجش مدد گرفتهرسد، از چركنويسمي

اگر  توانند مفيد باشندمي هاي وراموسيقاييتواند بازار و هياهو نباشد. اشارهديگر، درك موسيقي مي
دردبخور باشند اگر در كنار به توانندهاي جاده هم ميها قرار بگيرند. آن نقشهدر خدمت شرح نغمه

ي كند بكار بسته شوند. همينجاست آن نقطهيك فكر كلي كه شعور و هوش شنونده را درگير مي
 مطلوب بينابين كه خاضعانه اميد دارم بدان دست يافته باشم.
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