
  موسيقي براي جالل خدا
  روبرت آسيريان

مانند كه ما را در  اي آسماني مي اصوات گويي به اين جهان تعلق ندارند؛ آنها به چشمه... 
رحمانه  تركيب عاشقانه اين اصوات چه بي. كنند ناپذير، از خود بيخود مي اي وصف جذبه

وشنايي خودآگاهيمان ترين عواطفمان را به ر ترين و اصيل درد و پاك قلب ما را مي
زيند اما گويي هيچوقت از وجودشان آگاه  آورند، عواطفي كه همواره در ما مي مي

ريزند كه به ياري  ناپذيري را در جانمان مي برخي از نواها چنان حزن تحمل.  ايم نبوده
اما هنگامي كه اين حزن را در .  توانيم از زير بار آن خالصي يابيم هزاران اشك هم نمي

شود كه به ياري  حد و حصري تبديل مي ، بيكباره به چنان شادي بي گواريم ونمان ميدر
اين اصوات ما را در برابر تصويري چنان شكوهمند از .  اي قادر به بيان آن نيستيم هيچ خنده

بينيم كه  اي مي دهند كه گاه خود را ناتوان از مشاركت در تجربه جالل الهي قرار مي
 .باشد رويت جالل الهي در ابعادِ گوناگونِ هستي بشري ميانعكاس تلطيف شده 

دهند و ما را از چنان  اين اصوات چنان مرزهاي هستي محدودِ بشري ما را گسترش مي
سازند كه پس از فراغت از گوش سپردن به آنها، بازگشت به  عواطف غني و پاكي آكنده مي

اي در فضاهاي روحاني و ملكوتي  ما كه لحظه. نمايد ساحت حيات عادي برايمان دشوار مي
آور  ناپذيري مالل شكل تحمل ، تنفس در اين هواي آكنده از ميانمايگي را به ايم تنفس كرده

  ... يابيم مي

اي را  توان تجربه راستي چگونه مي و به... شود ماند، موسيقي آغاز مي آنجا كه كالم باز مي
با كالم توصيف نمود، و يا به تبيين و دهد،  كه با شنيدن موسيقي باخ به انسان دست مي

بدون شك يوهان .  زند پرداخت تشريح عواطف و احساساتي كه در موسيقي او موج مي
،  باشد و به اعتقاد برخي سباستيان باخ يكي از بزرگترين آهنگسازان تمام دورانها مي

زرگترين اكثر آثار باخ آثاري مذهبي هستند و او ب. بزرگترين آهنگساز همه دورانها
آثار . شاهكارهاي خود را در قالب موسيقي مذهبي و فرمهاي موسيقي كليسايي خلق نمود

وي براي . توان به يك معني بزرگترين شاهكارهاي موسيقي مذهبي محسوب نمود او را مي
اش همه فرمهاي موسيقي مذهبي عصر خود را به خدمت  بيان عواطف و ايمان مذهبي

توان الهيات جنبش پروتستان  آثار باخ را مي. ني به آنها بخشيدگرفت و كمالي دست نايافت
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داد و  لوتر خود به موسيقي اهميت زيادي مي.  دانست كه در قالب موسيقي ريخته شده است
  :نويسد يكي از محققين كاتوليك مي. سرودهاي بسياري براي پرستش كليسايي سرود

يدن اشخاص به آيين پروتستان هاي وي باعث گرو سرودهاي لوتر بيشتر از موعظه"
  ."شد مي

،  ، آن نقشي را كه نقاشي در كليساي كاتوليك داشت از همان آغاز جنبش پروتستان
بدينسان موسيقي .  هاي پر شكوه بر عهده گرفت موسيقي پروتستان در غياب شمايلها و نقاشي

يقي در كليساي اين نقش محوري موس.  پروتستان با هنر نقاشي كاتوليك به رقابت برخاست
  .پروتستان با آثار باخ به اوج خود رسيد

واسطه تجربة مذهبي عميق او در درك عظمت و جالل خدا و  موسيقي باخ ترجمان بي
. باشد بار هستي بشري مي عملكرد شكوهمند فيض الهي در شرايط دردآلود و اسارت

يم و هراسهايي كه از بخصوص در آثار او مفهوم مرگ و احساسات و عواطف مرتبط با آن و ب
اما وي با نگريستن به رستاخيز . شوند اند، بارها و بارها آشكار مي آن منفك ناشدني

 9 خود او در. سازد ، همواره پاسخ ايمان را در برابر مرگ مطرح مي شكوهمند مسيح
تجربه مرگ عزيزانش در اين سن تأثير، . ر و سپس پدرش را از دست دادسالگي ابتدا ماد

، و هراس و دهشت ناشي از  در بسياري از آثار او سايه مرگ.  ناگواري بر او بر جاي گذاشت
زمينة فضاي  اما همواره تسلي و آرامشي الهي در پس. اند آن بر كل اثر سايه افكنده

ناپذير در  مواره پاياني پيروزمند و اميدي شكستشود و ه آلود اين آثار ديده مي حزن
شود كه وعده حيات پس از مرگ را با اطمينان به شنونده گوشزد  انتهاي آنها نمايان مي

 موسيقي باخ چنين "اي مرگ شيرين بيا" و "همه انسانها بايد بميرند"در كورال . نمايد مي
  .فضايي دارد

ها،  ها، هراس ها، ناكامي ، يأس ا، آالمه در آثار او ژرفاي عواطف روحاني با رنج
يابد و باخ در  ها و خاطرات شيرين پيوند مي ها، دلبستگي ها، اميدها، عشق سرخوردگي

اي به خدا  باخ موسيقي را هديه. نشيند اندازي روحاني به تأمل در هستي بشري مي چشم
الل خدا و شادماني يك هارموني خوشايند براي ج"  :كند داند و آن را چنين تعريف مي مي

عيسي مرا ياري "، دعايش اين بود كه  او قبل از شروع به تصنيف هر اثري. " مجاز روح
يكي از زيباترين . توان مشاهده نمود در تمامي آثارش ايمان عميق مذهبي او را مي. " بده

ب باشد كه در آن رنجها و آالم مسيح خداوند در هنگام مصلو  مي" پاسيون متي"آثار باخ 



اين اثر . شود ، بيان مي شدن در قالب فرم پاسيون كه يكي از فرمهاي موسيقي مذهبي است
وي در حدود سيصد . شود يكي از شاهكارهاي مطلق باخ و كل تاريخ موسيقي محسوب مي

كانتات براي اجرا در مراسم كليسايي تصنيف نمود كه هر يكشنبه در مراسم پرستشي 
  .شد  اجرا ميكليساهاي لوتري شهر اليپزيگ

باخ نوازنده بسيار . شوند كانتاتهاي باخ نيز از شاهكارهاي موسيقي آوازي محسوب مي
اما مهارت او در نوازندگي ارگ زبان زد .  نواخت ماهري نيز بود و سازهاي بسياري را مي

او آثار بسياري براي ساز ارگ . او مدتي نوازنده ارگ در كليساهاي مختلف بود. بود
در آثار او نيز كه براي ارگ . شوند بديل محسوب مي د كه شاهكارهايي بيتصنيف نمو
هاي آثار ديگر او را مشاهده نمود كه مشحون از عواطف  توان ويژگي اند، مي تصنيف شده

توكاتو و فوگ "توان به  از آثار معروف او در زمينه موسيقي ارگ مي. عميق مذهبي هستند
  . اشاره نمود" پاساكاليا و فوگ" و "در ر مينور

اي از  باخ در طول زندگي خود آثار بسياري تصنيف نمود و طبع آفرينشگر او لحظه
او پيوسته در حال آفرينش آثار گوناگون سازي و آوازي . ماند آفرينش و تصنيف باز نمي

اما حجم عمده . اند بسياري از آثار باخ امروزه در دسترس ما نيستند و از ميان رفته. بود
 اثر از او در 1500  از گزند آسيب زماني مصون باقي مانده است و امروزه در حدودآثار او

  .باشد دست مي

شايد براي كساني كه آشنايي .  اي فراموش نشدني است گوش سپردن به موسيقي باخ تجربه
چنداني با موسيقي علمي و كالسيك ندارند، گوش سپردن به آثار باخ كه مشحون از 

اي غريب و  ، تجربه هاي ظريف و گيج كننده است ي و هنرنماييهاي تكنيك پيچيدگي
توان  ، مي هاي مقدماتي با موسيقي علمي اما با كمي صبر و حوصله و آشنايي. نامأنوس باشد

اگر . سازد اي شگرف و فراموش نشدني شريك مي اي دست يافت كه ما را در تجربه گنجينه
 هنر مسيحي هستيد و مايليد بزرگترين مصنف مشتاق آشنا شدن با يكي از بزرگترين مفاخر

مطمئناً پشيمان نخواهيد . موسيقي مذهبي جهان را بشناسيد، اين رنج را بر خود هموار كنيد
  .شد

 


