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  كارزار موسيقي و آيزلر هانس
  

  اسپيليرضا 
  
اي بـود كـه تـا     آغازگـاه دوره  يالديمـ  شصت ي دهه كه دانيم مي

 در ياريبسـ  ياعتراضـ  يهـا  جنـبش  گـاه  جلـوه بيست سال بعـد  
 رگذاريتاث تحوالت بروز محل و يبشر اتيح گوناگون يها نهيزم
ــاف( شــد هنرهــا و فرهنــگ در ــ اســت يك ــاريس 1968 يم  و پ

 ادي هب را هفتاد و شصت ي دهه دو در نمايس و يقيموس شدرخش
ـ  انيسـال  در نطفه مونيم مانيزا نيا كه ميريبپذ اگر ؛)ميآور  شيپ

 شـرو يپ هنرمنـدان  و روشـنفكران  جسـارت  و شهياند از و داشت
 Hanns Eisler  زلـر يآهانس  كه گفت ديبا گاه آن خورد، يم آب

 ديشـا   اين دهه از جهان رخـت بربسـت  هاي آغازين  كه در سال
 .بـود  يقيموسـ  ي عرصـه  در هنرمند نيشمندترياند و نيجسورتر

 ابـداعاتش  وجـود  با و خواست يم ينيزم را هنر كه يدان يقيموس
     .ميا دهيشن او از ينام تر كم نهيزم نيا در

 1919 در .آمـد  دنيـا  بـه  آلمـان  در 1898 سال به آيزلر هانس
 و پرداخـت  موسيقي يادگيري به Schoenberg شوئنبرگ آرنولد نظر ريز سال چهار اتريش، ارتش در خدمت از پس
 و Tone تني دوازده موسيقي به آتونال موسيقي از گذار ي دوره با بود برابر آموزشي ي دوره اين .آموخت بسيار او از

 جديـد،  تكنيـك  ايـن  بـه  كـه  بـود  كسي نخستين ،Alban Berg برگ آلبان و Webern وبرن فن آنتون از پس آيزلر
 تعـداد  زمـان  ايـن  از .جويـد  شـركت  كـارگري  المللي بين جنبش در تا كوچيد برلين به 1925 در او .نوشت موسيقي
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 و جـاز  موسـيقي  از عناصـري  بـا  شوئنبرگي ونالِآت هاي تكنيك از بود تركيبي كه برانگيز تحسين كرال موسيقي ياديز
 عبيـر ت بـه  كـه  هـا  تصـنيف  ايـن  .سـاخت  جنـبش  اين براي بازار، و كوچه مردم سياسي هاي ترانه و اي كاباره آوازهاي
 و شـنونده  احسـاس  و موسـيقي  ي اجراكننـده  احسـاس  بر يكسان تاثيرگذاري پي در بودند »كارزار موسيقي« خودش
  .بود موسيقي به ها آن  نگرش تغيير

 او موسـيقي  شناسـي  زيبايي :كند مي اش شنونده نصيب صرف سرخوشيِ و سرگرمي از بيش چيزي آيزلر موسيقي
  .يابد مي بروز »افزار نبرد« مثابه به قطعه سودمندي در

 معاصـرانش  .بـود  شناسـي  زيبايي و سياسي هاي تناقض از حاصل تنشِ فضاي فضا، كه زيست مي اي زمانه در آيزلر
 نبـود  چيـزي  موسيقي آيزلر، نظر از .ستودند مي را موسيقي »اجتماعي كاركرد« به او باور و او سياسي هاي گيري موضع
  .اش هزمان با متناسب ارتباطي، هنري مگر

 انـزواي « بـه  شـوئنبرگ  نوين  موسيقي كه بود آن بر آيزلر كه چرا شد تيره شوئنبرگ با آيزلر ي رابطه1926 سال در
 در مـدرن  موسـيقي  كه آيزلر نظر اين .ناميد خائن را او شوئنبرگ .محتواست فاقد آشكارا و است زنده ش»شكوهمند

 بـا  ييرويـارو   در و اسـت  تفـاوت  بـي  دنيا ساز آشوب اريخيِت رويدادهاي به نسبت كند، مي تنفس گرايي نخبه فضاي
 مسـووليت « فاقـد  را شوئنبرگ موسيقي آيزلر، .كرد جدا هم از را دو اين »است زده كري به را خود« زمان هاي واقعيت

  .دانست مي »اجتماعي مناسبت و
 بـا  رابطـه  برقـراري  براي عالي ييابزارها كه ناطق لميف و راديو ي آمده تازه تكنولوژي گسترش با 1920 ي دهه در
 زيـادي  شـمار  عمـرش  پايـان  تـا  آيزلر و آمد فراهم معترض دانانِ موسيقي براي گرانبهايي فرصت بودند، مردم ي توده

 كنسـرتي  ي قطعـه  بـه  تبـديل  را ها آن از برخي بعدها كه نوشت راديويي هاي برنامه متن موسيقي و فيلم متن موسيقي
 ايـن  اجتمـاعي  و سياسـي  هاي نگرش بودن نزديك دليل به داريد اين و كرد داريد برشت ولتبرت با 1930 در او .كرد

ـ پد را هنر از جديدي نوع همكاري اين و شد ديرينه همكاري و يدوست به تبديل دو   تـا  داشـت  آن سـر  كـه  آورد دي
 كارهـاي  بهتـرين  و يافت امهاد 1956 سال يعني برشت مرگ تا رابطه اين .سازد ميسر مردم ي توده با مستقيم يارتباط
  .كرال و وكال نظير بي هاي موسيقي :شدند خلق زمان اين در آيزلر
 پـژوهش  ي دانشـكده  در و زيسـت  متحـد  ايـاالت  در هيتلـري  فاشيسـم  آمدن كار روي از پس دوران تمام در او

 ارويـن  و او چـون  كسـاني  كـه  چـرا  شـد  معـروف  تبعيد در ي دانشكده به كه جايي .كرد  تدريس نيويورك اجتماعي
 بـراي  داد، گسـترش  برشـت  بـا  ارشكـ  بـه  جا آن در و رفت هاليوود به 1942 در .دادند يم درس جا آن در پيسكاتور

 آدورنـو  همـراه  بـه  دوران همين در .داد درس فرانسيسكو سان ايالتي دانشگاه در و ساخت موسيقي سينمايي هاي فيلم
 يبـرا  او .اسـت  موسـيقي  نـوع  ايـن  هـاي  كالسـيك  از يكـي  نـون اك كـه  فـيلم  موسـيقي  ساخت نام به نوشت كتابي

  .نوشت لميف يقيموس دميتريك ادوارد و چاپلين چارلي اودتس، فورديلوزي،كل جوزف چون هايي كارگردان
 گرهارد برادرش با آيزلر شد، معروف »آهنين ي پرده« سخنراني به كه چرچيل سخنراني از پس 1947 سال بهار در

 مـورد  تـا  شـدند  خوانده فرا ضدآمريكايي هاي فعاليت ي كميته به ـ بودند سياسي فعال سه هر هك ـ روت خواهرش و
 تـرين  مهم شايد آيزلر هانس ي پرونده« :كرد اعالم كه دبو نيكسون چاردير آيزلر، شاكيان از يكي .گيرند قرار بازجويي
ـ ا او پاسـخ  .ناميدنـد  »دانـان  موسيقي ماركسِ« را او ها يبازرس ي ادامه در .»آمده كميته به تاكنون كه باشد اي پرونده  ني
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  ».كنم مي افتخار اين به من« :بود
 يـارانش  سـوي  از .گرفـت  قـرار  متحـد  ايـاالت  دولت سياه ليست در كه بود روشنفكري و هنرمند نخستين آيزلر

 رفتـار  بـه  نسـبت  تردهگس اعتراضي به را خارجي و داخلي هنرمندان كه گرفت شكل او از حمايت المللي بين ي كميته
 بـه  بعـد  يانـدك  دو هـر  كـه  كردنـد  چاپلين و انم توماس را ها كمك موثرترين .فراخواند آيزلر با متحد اياالت دولت
 ويليـام  و بِنس ادوارد چكسلواكي وقت جمهور رييس اينشتين، حمايت مان .شدند اخراج آمريكا خاك از مشابه داليل

 مـاتيس،  جملـه  از فرانسـوي  هنرمنـد  بيسـت  حمايـت  پيكاسـو،  بر افزون اپلين،چ و آورد دست به را نويسنده رريشا
 روي كاپلنـد،  آرون چـون  آمريكـايي  آهنگسـازان  .كردنـد  امضا را آيزلر از حمايت ي بيانيه كه الوار، و آراگون كوكتو،
 آمريكـا  دولـت  رسوايي در كه دادند ترتيب نيويورك در كنسرتي او افتخار به سشنز، راجر و برنشتاين لئونارد هريس،

  .شد اخراج آمريكا از 1948 سال در او و بود گذشته كار از كار ديگر اما داشت موثري نقش آيزلر شناساندن و
 كشـور  اين« :خواند را بيانيه اين متحد اياالت خاك ترك هنگام به الگوارديا فرودگاه در 1948 مارس 21 در زلريآ
 مـن  و گذاشـتند  جـايزه  سـرم  براي هيتلري اشرار 1933 سال در وقتي .ام آزرده و يناراض كه حالي در كنم مي ترك را

 فـرار  و اخراج اين از من و بودند شرارت ي نمونه ها آن .دميد يم را روزي چنين خوبي به شدم آلمان ترك به مجبور
 شـان  هاي چهره به و دادم گوش ها بازرس هاي پرسش به من ...ام آزرده دل زيبا كشور اين از ابلهانه اخراج از اما .مغرور
 در چه آن اما ....اند فاشيست ترديد بي آقايان اين كه شد روشن كار كهنه ضدفاشيست يك عنوان به من براي .كردم نگاه
  ».هستم شان بسته دل كه آمريكاست واقعي مردم تصوير مانده، باقي ذهنم

 بسـيار  تـاثير  اروپـا « :نوشـت  وانگـر  فويشت به كه چنان كرد زنده را او توان جنگ، از پس اروپاي به آيزلر ورود
 در ».دارم سر در هميشه از تر بيش هايي برنامه و كار به زيادي اشتياق ...داده الهام من به حتا گذاشته من بر قدرتمندي

  .شد آن مانع كاران محافظه معمول مخالفت اما بدهند او به وليتيمسو موسيقي آكادمي در كه اميد اين با ماند وين
ي موسيقي غربـي بـاور داشـت كـه فرهنـگ موسـيقايي        ي برجسته همچون شوئنبرگ و استراوينسكي دو چهره او

است، پس از آن » از جامعه يتر شكل باالتر و متعالي«بست  بست زده و راه خروج از اين بن ي بن بورژوازي به كوچه
  .باشدشته تري دا تواند دوباره شخصيت برتر و سرخوشانه است كه موسيقي مي

نظيـر   او سرود ملي از نظر موسيقايي بي. و با برشت به همكاري ادامه داد گزيددر برلين شرقي اقامت  1950در  او
اش بـه   ي او از نگـرش  گرايانه هدف واقع. را نوشت يو از نظر ادبي فراموش ناشدني جمهوري دموكراتيك آلمان شرق

جا به كـار آمـوزش موسـيقي     در آن. خورد آب مي آورد، يهنه سر بر مهاي فرهنگ ك فرهنگ موسيقايي نو كه از ويرانه
  .هايش با روش استالينيستي حاكم او را به اتريش بازگرداند هاي راديويي پرداخت اما سرانجام اختالف فيلم و برنامه

 را او ي،موسـيق  در او نبـوغ  امـا  بـود  جريـان  خالف چون سپردند يفراموش به را او غرب در .مرد 1962 در آيزلر
 و تـرين  داشـتني   دوسـت  تـرين،  اصـيل  از يكـي  معاصـرش  هـاي  دان موسـيقي  نظر در او .است داشته نگه زنده هميشه

  .است گرفته لقب پيش ي سده هاي دان موسيقي ترين درخشان
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