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چکیده

نبوغ بیانگر ارزش و عظمت فردی است. اصطالح نبوغ و تعریف آن یکی از مباحثی است که نظریه پردازان و فالسفه به معنی 

یکسانی از آن نمی رسند. در کنار آن همیشه در بحث شاهکارهای هنری نیز مسئله این بوده است که برخی خلق این آثار را منوط 

به نبوغ خالق اثر دانسته و برخی نیز معتقد بودند که شاهکارهای هنری تنها ثمرة کوشش هنرمند است و مبحثی به نام نبوغ وجود 

ندارد. کانت یکی از فالسفه ای بود که مبحث نبوغ را در بخشی از زیبایی شناسی اش جای داد و خلق هنر زیبا را منوط به نبوغ نمود. از 

طرفی بتهوون نیز یکی از موسیقی دانانی بود که همیشه در مورد خلق آثارش به واسطة نبوغ شخصی اش بحث های فراوانی شده است. 

بسیاری آثار او را، به واسطة وجود پیش نویس هایی که قبل از اتمام قطعاتش داشته است، ثمرة کوشش او دانسته و دلیلی برای وجود 

نبوغ در خلق این آثار نمی بینند. در این پژوهش تالش می شود تا بااستناد به تعریف کانت از نبوغ، اثبات شود خلق آثار بتهوون زاییده 

نبوغ او بوده است. هدف این پژوهش، در شیوة توصیفي اش، مطابقت نبوغ به مفهوم کانتی بر خلق موسیقایِي بتهوون است.
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مفهوم كانتي نبوغ در خلق زیبایی هنری

كانت برای توضیح این مطلب كه چگونه اثری پدید مي آید كه 
از همة قواعد موجود فراتر مي رود و خود قواعد جدیدي را پدید 
مي آورد، مفهوم نبوغ را وارد مي كند. این بدان معنا نیست كه اثر 
هنری قواعدی را برای خلقش پیش فرض ندارد، بلکه كانت متعقد 
است كه تمام قواعد و دقت ها در آثار هنری بایستی لحاظ شود، 
اما این مطلب نباید مشهود باشد حتی اگر قوای ذهنی هنرمند را 

مقید كرده باشد.
كانت، زیبایی را به دو گونة زیبایی طبیعی و زیبایی هنری 
تقسیم مي كند. او زیبایی طبیعی را باالتر و برتراز زیبایی هنری 
مي داند و یکی از دالیل این برتری را نیز غایت مندی نامشخص آن 
ذكر می كند و مي گوید هرچند كه مي دانیم زیبایی طبیعی را غایتی 
است ولی این غایت به گونه ای مشخص برما جلوه گر نمی شود. او 
مي گوید: »طبیعت زیبا است زیرا شبیه هنر به نظر مي رسد و هنر 
فقط وقتی مي تواند زیبا خوانده شود كه ما از هنر بودن آن آگاه 
باشیم، مع هذا به نظر ما شبیه طبیعت جلوه كند، گرچه از هنربودن 

آن مطمئن ایم« )كانت، 1386، 242-3(.

مقدمه
واژة»ظرافت طبع1«، تقریباً مترادف »روحیه«2، روح در قرن 
هیجدهم است و مفهوم آن یکی از مقوله های بنیادین شعر دوران 
روشنگری است، كه هم در موسیقی و هم در ادبیات كاربرد 
ولی  كرده،  تغییر  آن  معنای  امروزه  كه  هرچند  است.  داشته 
اهمیت آن تا دورة رمانتیک ادامه داشته است. امروزه ظرافت 
طبع تقریباً معادل كلمة بذله گویي است؛ ولی در سدة هیجدهم، 
معنی آن تقریباً با واژة هوش مترادف بوده است به گونه اي كه 
در كتاب اشعار انتقادی گات شد )J.C Gottsched ,1730( ، واژه 
های هوش3، ظرافت طبع، نبوغ4 و حکم5 جنبه های مختلفی از یک 

 .)Dalhause, 1989, 61( موضوع واحد است
بطور كلی اصطالح نبوغ بیانگر ارزش و عظمت فردی است. 
به  كه  است  فردی  عظمت  همین  نیز  روشنگری  روزگار  در 
عنوان شرط آفرینش شاهکارهای هنری مطرح شده است. ژاک 
روسو)1760( در فرهنگ موسیقی در كنار تعریفی كه از نبوغ 
ارائه مي دهد، به آهنگسازان جوان نیز هشدار مي هد كه در پی آن 
برنیایند. او مي گوید:''نبوغ امری طبیعی و چه بسا خدادادی است 
كه هرگاه واجد آن باشید حضور آن را حس خواهید كرد و اگر 
نباشید هرگز از آن سر در نخواهید آورد'' )احمدی، 434،1389(. 
كانت6 نیز یکی از فالسفه ای بود كه مبحث نبوغ را در بخشی از 
زیباشناسی اش در كتاب نقد قوه حکم7 كه یکی از مهم ترین و 
با ارزش ترین متون فلسفة هنر است و به اعتراف اهل فن پس از 
گذشت دو قرن هنوز تاثیر آن بر اندیشه زیباشناسی باقی است، 

جای داد.
كانت در مبحث نبوغ، كار خود را با یکی دانستن سنتی نبوغ و 

استعداد آغاز مي كند كه در آن استعداد به عنوان موهبتی فطری 
است)شفر،  شخص«  »سرشت  از  منبعث  كه  مي شود  تعریف 
89،1385( و در ادامه مي گوید: نبوغ نیرویی است كه به هنر قاعده 
مي بخشد. كانت معتقد بود كه نه علمی از زیبا بلکه فقط نقد آن و 
نیز نه علم زیبا بلکه فقط هنر زیبا وجود دارد)كانت، 252،1386(. 
او خلق هنر زیبا را منوط به نبوغ نمود. او در كتابش مفهومی 
از داوری زیبایی شناختی محض را صورت بندی می كند و نشان 
می دهد كه چگونه این داوری امکان پذیر است. كانت معتقد است 
»تنها هنری می تواند داوری زیبایی شناختی محض را بر طبق 
نبوغ  زاییده  كه  آورد  تاب  نموده،  تعیین  او  كه  چارچوب هایی 

باشد«)شفر،1385، 89(.
كانت معتقد بود درمیان هنرهای زیبا، این شعر است كه بیشتر 
از سایر هنرها مدیون نبوغ است، او مانند روسو بحث مستقیمی 
در مورد خلق آثار موسیقی به واسطه نبوغ به میان نیاورد، عالوه 
بر آنکه كلیت زیبایی شناسی او برای داوری درباره موسیقی 
یک ایده آل بدست می دهد)Schuller,1954,219(. تعریفی كه او از 
نبوغ در خلق آثار هنری ارائه مي دهد نیزكامالً قابلیت انطباق بر 
شاهکارهای موسیقی را دارد و نشان مي دهد كه موسیقی نیز 

مي تواند محصول نبوغ باشد.
برای نشان دادن این مطلب در این مقاله، بتهوون و آثارش در 
نظر گرفته شده تا تعاریف كانت از نبوغ را برآنها انطباق دهیم و 
اثبات كنیم كه آثار بتهوون زائیده نبوغ به مفهوم كانتی آن است.  
در ابتدا چارچوب های كلی كانتی را از تعریف نبوغ مشخص نموده 
و سپس هر یک از آنها را با آثاری از بتهوون انطباق خواهیم داد.

به این منظور وارد  گادامر معتقد است مفهوم نبوغ صرفاً 
كتاب نقد قوه حکم مي شود كه به آثار هنری همان مقام و منزلت 
فرآورده ای طبیعی را ببخشد. آندره بووی نیز معتقد است كانت 
قصد داشت اثبات كند » لذت حاصله از محصول هنری، بر پایه 
قواعد و مفاهیم مشخص استوار نیست و برای همین از مفهوم 

نبوغ برای خلق چنین اثری كمک مي گیرد« )بووی، 76،1388 (.
اما مفهوم نبوغ در میان نظریه پردازان و فیلسوفان معنای 
متفاوتی دارد وحتی آنان در این زمینه با یکدیگر اختالف نظر 
نیز داشته و به معنای یکساني نمی رسند. بر پایة این ناهمساني، 
مفهوم نبوغ نزد پژوهشگران است كه، برای مثال، دنورا دربارة 
بتهوون معتقد است كه »او نابغه نبود بلکه استعداد كمیابی داشت« 
)Denora, 1995, 121(. دنورا اساساً با مفهوم نبوغ مخالف است و 
نبوغ و به رسمیت شناختن آن را نیازمند منابع اجتماعی و فرهنگی 
مي داند كه معموالً از دالیل سیاسی تهی نیست. این در حالي است 
كه كانت در كتاب نقد قوه حکم تعریف دقیقی از مفهوم نبوغ از منظر 
خودش ارائه مي دهد كه، به باور او، در خلق آثار هنری به وضوح 
دیده مي شود.در كنار تعریفي كه او از نبوغ دارد، »روح« را »به 
عنوان اصل برانگیزاننده در ذهن« )كانت، 252،1386( و »ذوق«8  و 
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» ظرافت طبع« را به عنوان استعداد ترکیب معرفی مي کند.
کانت در تعریف نبوغ چنین مي گوید: »نبوغ قریحه ای است که 
به هنر قاعده مي بخشد، پس نبوغ یک استعداد ذهنی فطری است 
که طبیعت از طریق آن به هنر قاعده مي دهد« )کانت، 243،1386(.

کانت واژه نبوغ را مشتق از genius یعنی آن روح مخصوِص 
داده          او  به  تولد  بدو  از  که  شخص  پاس دارندة  هدایت کنندة 
مي شود، معرفی مي کند. او با این برداشت از آغاز از عمومی سازي 
مفهوم نبوغ جلوگیری مي کند، زیرا معتقد است این طبیعت است که 
موهبتی این چنین عظیم را در شخصی، که همان هنرمند آفریننده 
است، به ودیعه مي گذارد. در پیوند با اختصاص نبوغ به هنرمند 
است که »او حتی مخترعین و دانشمندان را نابغه نمی خواند« 
)یاسپرس،33،1372(. او بدین دلیل هنرمند را نابغه مي خواند که 
از دید او، به واسطة نبوغ، ایده هایی به هنرمند الهام مي شود که 
باعث خلق آثاری اصیل مي گردد. وجود نبوغ در هنرمند چنان با 
وجود او سرشته وگویي او از آن بي خبر است که »هنرمند نابغه 
حتی قادر به بیان این که چگونه این ایده ها ]که موجب خلق اثرش 

گشته[ در او به وجود آمده نمی باشد« )کانت، 244،1386(.
به باور کانت، ایده هایی که باعث خلق آثار اصیل مي شوند، 
به واسطة قوانین از پیش تعیین شده برای خلق اثر هنری بوجود 
نمی آیند، بلکه در طي فرایند خلق اثر هنری خود را به نمایش 
مي گذارند. از نظر او، اثر حاصل از نبوغ خود مداراست و زیبایی 
اش بدون نیاز به بیان مفهومی یا تطابق با غایتی معین )از پیش 

تعیین شده( وجود دارد.
ژان ماری شفر در تفسیر نبوغ کانتی، آن را نوعی تخیل خالق 
مي خواند که امکان شهودهایی را فراهم مي کند که با هیچ یک از 
تجربه های واقعی گذشته، و حتي جهان تجربه به طور عام، ارتباط 
ندارند. »محصول نبوغ در مقام محصول تخیل خالق ما را به 
فراتر از  عالم تجربی مي کشاند« )شفر،91،1385(. از این رو، در 
تفاوت محصول هنري و محصول کار مکانیکي باید گفت: »کانت 
معتقد بود که هنری که فرم ایده  آل و غایتش را از قبل بداند و 
طبق آن ساخته شود و جز محصول صنعتی که به شکل مکانیکی 

بازسازی شده باشد، نیست« )بووی، 20،1388(.
هر هنری قاعده هایی را پیش فرض خود مي گیرد تا اثر هنری 
در قالب آنها شکل بگیرد، به گونه اي که بدون در نظر گرفتن این 
قواعد، هیچ اثری متصور نیست. ازاین رو، مي توان گفت که ایدة 
اولیه به همراه تفکرات آگاهانة هنرمند آغاز مي شود، اما ناآگاهانه 
به پایان مي رسد زیرا آنچه خلق شده همواره با قواعدی که برای 

ساخت آن الزم است، همانند نیست.
به طور کلی نگرش کانت به  نبوغ را مي توان این گونه خالصه 

کرد:
1- نبوغ قریحه ای است که برای خلق اثر هیچ قاعدة معین از 

پیش تعیین شده ای ندارد.
2- محصول نبوغ  باید الگو9 یعنی نمونه10 باشد و نباید حاصل 

تقلید باشد.
3- نابغه نمی تواند شرح یا طرز عملی کارش را توضیح دهد. 

4- هنرمند نمی تواند شرح دهد که چگونه این ایده ها در او 

پدیدار شدند.
5- هنرمند قابلیت انتقال ایده ها به غیر در قالب دستورالعمل 

را نیز ندارد.
6- طبیعت توسط نبوغ نه برای علم بلکه برای هنر قاعده مقرر 

مي کند، آن هم تا جایی که هنر، هنر زیبا باشد. 
کانت معتقد بود که هنرمند نابغه سهم خود را بی واسطه از 
دست طبیعت دریافت مي کند، این مهارت همراه او مي میرد، تا اینکه 
طبیعت شخص دیگری را به همین طریق از این موهبت برخوردار 

سازد )کانت، 246،1384(. 
پس از تبیین کوتاه نبوغ در دستگاه فلسفي کانت، اینک به 
بررسي چنین برداشتي از نبوغ در پیوند با خالقیت موسیقایي 
برای  کانت  که  را  مواردی  آیا  دریابیم  تا  مي پردازیم  بتهوون 
هستي و چیستي نبوغ ذکر مي کند، در بتهوون، که ما او را نابغه 

مي شناسیم، صدق مي کند یا خیر.

بتهوون و نبوغ کانتی

و  هنر  فلسفة  در  مشهورش  اثر  کانت  امانوئل  که  زمانی 
زیبایي شناسي، یعنی نقد قوه حکم، را در سال 1790 نوشت، بتهوون 
بیست سال داشت. کسي که »یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ 
 ،)Sadie,2003,162( »بشمار مي رفت و بی شک بزرگترین آنها
دست کم تا کنون و البته از دید ما است. موسیقی او بین دو دورة 
کالسیک و رمانتیک قرار مي گیرد. او موسیقی ای را خلق کرد که 
نه تنها به دورة خودش تعلق داشت، بلکه متعلق به تمام دوران ها 
است. او بهترین هنرمند موسیقي دان زمانة خویش بود  و تاثیر 
بسیارش بر روی آهنگسازان بعد از خود، غیرقابل انکاراست. 
موسیقی او از عمق عقالنی و احساسی عظیمی برخوردار است. 
تأثیرگذاری موسیقی اش در مخاطب، گاهی به قدری سریع و 
مستقیم است که هیچ نیازي به دانش قبلی موسیقی مخاطب برای 
درک و دریافت ندارد. از سوي دیگر بسیاری از اصولی که در 
آثارش از آنها بهره مي گیرد، به قدری پر مایه و پیچیده اند که حتی 
خبره ترین موسیقی دانان نیز در آثارش پیوسته نکات بدیعی پیدا 

مي کنند که ستایش آنها را بر مي انگیزند. 
در   که  ناامیدی اي  از  است.  عظیم  موسیقی اش  گستردگی 
آپاسیوناتا11 به چشم مي خورد تا شعفی که درسمفونی9 در قسمت 
کرال12دیده مي شود. از ظرافت طبعش در شرتزوهایش13، تا تفکر 
عمیق و مبهمش در  میسا سلمنیز14 ، از باگاتل های 15 کوچکش تا 
اندازه های پرابهت  فوگ های16 بزرگ و واریاسیون های دیابلی17. 
اثر  اصالت موسیقی بتهوون انسان را مبهوت مي کند. در هر 
بزرگ او مفاهیم جدید کشف مي شود. او برای همیشه تا آنجا 
که امکان داشته است مرزهاي احساس هنرمندانة متجلي در آثار 
موسیقایي بدیع را گسترانیده است. به راستي آنچه آثار بتهوون را 
چنین ویژگي هایي بخشیده است، گاهی فراتر از قانون های متداول 

موسیقی و آهنگسازی است.  
گفته شده است که بتهوون بسي شیفتة کانت بود، چنان که 
گفته شده است: شیفتگي بتهوون در برابر آثار کانت منحصر به 

نبوغ کانتی و بتهوون
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تأثیرپذیري از نقد قوة حکم نبوده است. بي آن که ما بخواهیم به 
اسناد و مدارک مستقیم تأثیر کانت بر بتهوون و دیگر هنرمنداني 
که در زماني نزدیک به دورة زندگي کانت مي زیسته اند، تنها توجه 
را بدین نکته جلب مي کنیم که در زیر شیشة میز کار بتهوون 
این جمله از کانت، که از کتاب نقد عقل عملی او است، به چشم 
بر  ستاره  پر  افالک  و  درونمان  در  اخالق  »قانون  مي خورد: 

.)Jacobs,1961,242( » !!!!!فرازمان .... کانت
در  آثارش،  در  بتهوون  که  مي دهند  نشان  بسیار  شواهد 
زندگی اش و در نبرد با جبر طبیعت، به گونه ای فتار مي کند که 
گویی به کل فلسفه کانت توجه دارد، بدون آن که هرگز حتی در 
کالس درس او حاضر شده باشد. این نمونه اي از پدیده اي است که 
چگونه یک فیلسوف در کالم خویش تجلي بخش نگرشي است که 
هنرمندي همچون بتهوون موسیقی دان در کردار و اثر موسیقایي 
خود آن نگرش را در مي یابد و به زبان متفاوت ویژه اش بیان 

مي کند.
ما بر این باوریم که آثار نبوغ، به مفهوم کانتی آن، در زندگي 
و آثار بتهوون به گونه اي انکارناپذیر نمایان است. نبوغ هنري 
بتهوون با خلق آثار زیباشناختی موسیقایي چنان پیوند دارد که 
هرگز نمی توان چنین آفرینشگري ای را تنها با راهکاری فنی و 
نظریه پردازي هاي نامرتبط با نبوغ در مفهوم کانتي آن تبیین کرد.

در زیر به نمونه هایی از مطابقت های تعریف نبوغ کانتی با آثار 
بتهوون اشاره مي کنیم.

از مفهوم کانتي نبوغ تا تجلي نبوغ در 
آثار بتهوون 

بتهوون، با درکي شگفت انگیز از مفهوم کانتي نبوغ مي گوید: 
از  واالتر  موسیقی  در  مکاشفه  نمی داند  که  را  دنیایی  »من 
مکاشفه در علم و فلسفه است، تحقیر مي کنم. موسیقی شرابی 
است که به انسان بالندگی تازه ای الهام مي بخشد. خدای من به 
من، از هر هنرمند دیگری نزدیک تر است. من به او بی هراس 
مي پیوندم، همواره او را باز مي شناسم و درمي یابمش و ترسی 
از موسیقی خود ندارم. موسیقی به واقع میانجی زندگی عقالنی 
و احساسی است. با گوته دربارة من صحبت کنید و بگویید به 
سمفونی من گوش دهد؛ آن وقت درخواهید یافت و به من حق 
مي دهید که بگویم موسیقی گذرگاهی است اثیری به دنیای واالی 
معرفت که بشریت را در مي یابد اما بشریت از درکش عاجز است« 

)سالیوان، 1368، 15و16(.  
به راستي مي توان دریافت که بتهوون به آنچه کشف و شهود 
هنری است اعتقاد داشته است و از مکاشفاتي مي گوید که الهام 
بخش ایدة  آغازین آثارش بوده اند و او آن ایده را  پرورانده است. 
او درباره ایدة اولیه چنین مي گوید: »من ایدة اولیه ام را مدتها با 
خود به همراه دارم. گاهی زمان بسیار زیادی طول مي کشد که 
من آن را به رشته تحریر درآورم. حافظه ام در این مدت آن را در 
خود نگه مي دارد و من ترسی از آنکه آنها را فراموش کنم ندارم 

 .)Dahlhaus,1991,143( »حتی برای سال ها

بتهوون درباره چگونگی الهام ایدة اولیة کارهایش مي گوید 
نمی داند که چگونه به ذهن او مي رسد. او حتی مي گوید اگر چند 
کار در آن واحد در دست داشته باشد، ایده های آنها را فراموش 
نمي کند، و یا آن ایده ها را با یکدیگر اشتباه نمی گیرد. مي توان گفت 
آنچه کانت در مورد الهام ایدة اولیه )که آن را محصول نبوغ مي داند( 
مي گوید، در بتهوون کامالً مشهود است. ایدة اولیه در نگرش کانت 
و نگرش بتهوون، ایده ای است که هنرمند از ذکر چگونگی الهام 
شدن آن ناتوان است، هر چند اساس و بنیان خلق اثر او را تشکیل 
مي دهد. البته کانت معتقد نیست کل یک اثر به صورت کشف و 
شهود به یکباره به یک هنرمند الهام مي شود. از دید کانت، اگر 
نبوغ شرط الزم براي خلق اثر بدیع هنري است، نمي تواند شرط 
کافی باشد زیرا به عقیدة او نبوغ به تنهایی نمی تواند بدون پرورش 
هنر زیبا، یک اثر به راستي هنري را خلق کند. بتهوون نیز در ادامه 
بحث از ایده اش چنین مي گوید: »زمانی که ایده را در ذهن خود 
دارم بعضی چیزها را تغییر می دهم، حذف مي کنم، دوباره سعی 
مي کنم تا جایی که مرا راضی کند به آنها عمق  دهم،  ]...[ همه ی 
اینها در ذهن من اتفاق مي افتد تا زمانی که  روی کاغذ آورده و آن 

.)Dahlhaus,1991,143( »را پیرایش کنم
از نظر کانت، از دست نبوغ، کاری بیش از تدارک ماده ی غنی 
)ایدة اولیه( براي هنر زیبا بر نمی آید. بسط آن ماده و دستیابي به 
صورت مناسب براي آن محتاج استعدادی است که در مدرسه 
پرورش یافته باشد. در نهایت کانت به این نتیجه مي رسد که 
»ایده ها در گرو نبوغ و صورت در گرو ممارست و ذوق است« 
که  است  مطلبی  همان  دقیقاً  ممارست،  این  )شفر،98،1385(. 
بسیاری از منتقدان به دلیل مشاهدة آن در آثار بتهوون، این آثار 
را محصول نبوغ نمی دانند:  بتهوون یکی از آهنگسازانی بود که  
پیش نویس های بی شماری از کارهایش داشت و »با این که 
بسیاری از آنها از بین رفته است اما حدود 10000 صفحه از آن 
باقی مانده است« )Sadie,2003,163 (. بنابراین برخي مي گویند 
که آثار او محصول تمرین و ممارست است نه محصول نبوغ، 
موضوعي که نمي تواند مورد تأیید ما، در چارچوب نگرش 
کانتي، باشد. به نظر ما، آشکار است که، بنابر تعریف کانت 
از نبوغ، این تمرین ها نبوغ بتهوون را نه نفي بلکه آن را تائید 
بین مي برد.  از  را  نابغه حشو و زواید  نیز مي کنند. هنرمند 
کسی که مانند بتهوون سرشار از نبوغ است کار وکوشش و 
تمرین در خلق آثارش به اندازة الهامات ایده های نخستین او 
با ارزش اند. اگر هنرمند نابغه پس از کشف ایدة اولیه به کار 
و کوشش و تمرین نپردازد، از نبوغی که در جان او است، 
بی خبر خواهد ماند. تنها با ممارست است که مي تواند بهترین 
با آنچه کشف  نیروي خویش، همراه  نمایش  برای  شکل را 
کرده است، برگزیند. پژوهشگران بر این باورند که نمونه ای 
از این تالش را در »یکپارچگی تریودومینور و همچنین در 
این   .)Dahlhaus,1991,64( دید«  می توان  الماژور  کوارتت 
از  باشد.  لحظه ای  مکاشفه ای  نمی تواند محصول  یکپارچگی 
همین ممارست است که ایدة اولیه به یک اثر بدیع هنري تبدیل 

مي شود.
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از درهم شکني  قواعد موجود تا خلق 
قواعد جدید 

شواهد بسیاري وجود دارند که نشان مي دهند بتهوون با اصول 
و قواعد هنری همیشه درگیری داشته است و براي تغییر آنها 
دالیلي داشت که بر مفهوم کانتي نبوغ استوارند: »اصول هنری حق 
دارند زیر ورو شوند اگر از من اجازه بگیرند«)روالن،31،1375(. 
ازاین رو »به محض این که احساسات در بر رویمان مي گشاید 
تمام قوانین به یکباره کنار مي رود« )به نقل از نامه 6 جوالی 1825 
به پرنس گالیتزن( )Lockwood,2002,89-91(. این نگرش کانتي بر 
سراسر دورة خالقیت موسیقایي بتهوون حاکم است، به ویژه در 
»کارهای آخرش که به هیچ وجه نمی توان آنها را ذیل قوانین 
براین اساس کارل   .)Spitzer,2006,1(»داد دوره کالسیک جای 
دالهاس نیز در مورد شکستن قواعد از سوي بتهوون مي گوید: 
»فرم ها و قواعد زیر نیروی بیانگری موسیقی بتهوون متالشی 

.)Dahlhaus,1989,86(»مي شوند
آشکار است که نمی توان گفت که هر قانون شکنی اي نتیجه یا 
تجلي نبوغ است. خود بتهوون در پاسخ به آنتونی هالم18، که در 
سال 1815 سوناتی ساخته و پاره ای از قواعد را زیر پا گذاشته 
بود و برای تبرئة خود به بتهوون و ساختارشکنی او استناد کرده 
بود و گفته بود که بتهوون اجازه این قانون شکنی را داده است، 
نوشت: »من حق دارم که قوانین را زیر پا بگذارم ولی شما نه!!« 

)روالن، 31،1375(.
با درک ژرف فرایند آفرینشگري خویش است که بتهوون در 
سال 1809 به آرشیدوک رودلف19، یکی از شاگردانش، نوشت: 
»قواعد و اصول حکم چوب زیر بغل را دارد و به درد افراد معلول 
و ناتوان مي خورد«. بدین سان بتهوون خود به نیکي مي دانست که 
آنچه به موسیقی او قاعده مي بخشید، نبوغش بود. بیهوده نبود که 

او به مقررات و قواعد متداول گردن نمی نهاد.
در تجلي قاعده آفریني بتهوون باید به این نکته توجه کرد که 
زمانی که هنرمند نابغه مي خواهد اثری را خلق  کند، قوانین موجود 
براي او عادی و بی اعتبار مي شوند. او مي خواهد ایدة خویش را 
بیان کند؛ این مطلب بیان تازه ای مي طلبد. در موسیقی بیش از هر 
چیزی این مساله نمایان است، چنان که یک سکوت، یک لحن، و 

بسا ابزارهاي بیاني دیگر همه چیز را تغییر مي دهند.
درسونات مهتاب مي توان یکی از قانون شکنی های بتهوون، 
و البته یکي از قانون آفریني هاي او را دید. در بسط و گسترش 
سونات از دیالکتیک مرسوم موسیقی و قواعد رسمی اثری نیست. 
همة مقررات جاري پایکوب شده اند و به جای آن که  مطالب 
داده شوند، همان موتیف  قبل پرورش و گسترش  بخش های 

جادویی تکرار مي شود.
تغییرات قواعد درونی در آثار دیگر نیز دیده مي شوند. یکی از 

آنها در اکسپوزیون اولین سوژه از اولین موومان کوارتت زهی 
الماژو Op18No5 است. »بعد از 3 میزان مقدمه اولین میزان 
از تم اصلی در فرمی متفاوت قراردارد و تم اصلی تا میزان 8 
شنیده نمی شود و از اینجا به بعد هم به شکل تغییر یافته20 دیده 
مي شود« )Dahlhaus,1991,63( . این نمونه ها در آثار بتهوون 

بسیارند. 
قواعد  آثارش،  درونی  قواعد  در  تغییر  ایجاد  بجز  بتهوون 
کلی را نیز تغییر مي داد. تغییر تعداد موومان های سونات )اولین 
سوناتی که نوشت 4 موومان داشت(، تغییر منوئت21 به شرتزو، 
و قراردادن شرتزو به عنوان موومان دوم سنفونی 9، گسترش 
دامنة سونات به نسبت های سنفونی )در والدشتاین،آپاسیوناتاو 
هامرکالویه( تغییرات ساختاری مهمي بودند که باعث بوجود 

آمدن قواعد جدیدی شدند. 

محصول نبوغ چونان الگو 
آندره بووی معتقد است که »نحوة استفاده کانت از مفهوم 
نبوغ فوق العاده مبهم و دو پهلو است« )بووی، 77،1388( . از یک 
سو انسان نابغه توان بیان شیوه هایی خویش را ندارد و از سوي 
دیگر این نبوغ مختص تعداد انگشت شماری از انسان ها است؛ ولي 
باید دانست که، در نگرش کانت، محصول نبوغ به مثابة الگو برای 

دیگران است. 
چنین است که، به نظر ما، نگرش کانت چندان مبهم نیست. این 
درست است که نگرش کانت به مقولة نبوغ ایستا است و نه پویا، و 
متکي به تاریخ و جامعه- محور نیست. او نبوغ را هدیه اي کمیاب 
از سوي طبیعت مي داند و خود به صراحت مي گوید که دوباره 
باید زمان زیادی بگذرد تا طبیعت چنین هدیه ای را به هنرمندی 
تقدیم کند. او همچنین معتقد است که کار حاصل از نبوغ مي تواند 
ایدة نبوغ را در ذهن نابغه ای دیگر روشن کند. این نکات تماماً با 
ایده ها و همان مطلبی که خود بتهوون در آنها از »الکتریسته« یاد 

مي کند و حاکي از نوعی خود جوشی  است، پیوند دارد.
اما آنچه از کار بتهوون حاصل شد، تحوالتي در فرم بود. این 
تحوالت نقش الگو و نمونه را برای آهنگسازان بعد از او بازي 
کردند. البته هرچند بدین سان »او قاعده هایی جدید تعیین کرد اما 
این امر موجب نشد که هر شخص آگاه از قواعد هنر جدید و قدیم 
بتواند موسیقی به عظمت موسیقی بتهوون پدید آورد« )بووی، 

.)76،1388
ازاین رو هنر بتهوون نمونه را ارائه کرد؛ اما تقلید از آن نمونه 
سبب خلق اثری آنچنان درخشان نشد، این قواعد که زائیدة نبوغ 
بودند زمانی که تبدیل به الگو و نمونه شدند، سبک را بوجود 
آورند. ولی از نظر کانت هنرهایی که نتیجة تقلید صرف از قوانین 
جدید باشند، به گونه اي که عنصر  مدرسی22 در آن شرط ذاتی 

باشد هنر زیبا نیستند، بلکه صرفاً هنر مکانیکی اند.

نبوغ کانتی و بتهوون
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مي توان نتیجه گرفت در آثار هنرمندی که هنرش را مدیون 
نبوغش است، فرم و محتوا درون یکدیگر تنیده شده اند، نبوغ ایده 
اولیه آن را تشکیل مي دهد و ذوق آن را پرورش مي دهد و فرم 
اثر را که محصول نهایی است پدید مي آورد. هنرمند نابغه هر چند 
که خود را در اختیار ایده هایش قرار می دهد اما باز هم اصول و 
انضباط را فراموش نمی کند. اما مسئله این است که احکام و اصول 
نمی توانند او را در قید بگذارد. اصول مورد قبول او با درونش 
سازگاری دارد این قوانین در هنر زیبا فطری است و محصول 

پی نوشت ها

1 Witz.

2 Spirit.

3 Keen Perception.

4  Ingenuim.

5  judgment.

6  Immanuel,kant.

7  Critique of Judgment.

8  Taste.

9  Models.

10 Exemplary.

11 Apasionata.

12 Choral.

13 Scherzo.

14 Miss Solemnis.

15  Bagatell.

16  Fuge.

17 Varition.

18 A.Halm.

19 Hrshidoc Rodelf.

20  Variant.

21 Minuet.

22 Scolaire.
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