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مردی�از�جاده�،�در�حالی�که�با�باران�و�باد�در�ستیز�است،�باال�می�آید.�

ناشنواست.�پشت�اش�تا�حدی�خمیده�است؛�سر�را�باال�گرفته�و�مانند�

همیشه�مصمم�و�سرسخت�رو�به�باال�در�حرکت�است.�او�مبارزه�اش�را�با�

جهان،�هم�چنان�ادامه�می�دهد.

دامن�باالپوش�اش�بر�اثِر�وزِش�باد�در�اهتزاز�است�و�شادمان�است�از�

این�که�در�میان�باد�و�باران�شناور�است.�دست�هایش�را�به�پشت�گره�زده�

تا�در�پیاده�روِی�سراسیمه�و�ناآراِم�خود،�تکیه�گاهی�داشته�باشد.�اگر�

کتابچه�ی�قطوِر�یادداشت�ها�و�مداد�بزرگ�اش�را�در�جیب�اش�جا�نداده�

بود،�چه�بسا�باد�به�پرواز�درمی�آوردشان.�این�ها�ابزارهای�هنرش�بودند�که�

با�ولعی�خاص،�آن�ها�را�حفظ�و�حراست�می�کند.�به�زائری�بس�غریب�و�
د.1

َ
شگفت�آور�می�مان
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ُبن، زادگاه 
بتهوون 
در قرن 
هجدهم

از شهرهای  )یکی  ُبن  از شهِر  فقیرانه  و  در خانه ای کوچک 

آلمان(، در روز 16 دسامبر 1770، لودویگ�وان�بتهوون، 

مردی  گشود؛  دنیا  به  چشم  موسیقی  ِم 
َ
عال بزرِگ  نابغه ی 

توانست  ولی  بود  همراه  بسیار  رنج های  با  زندگی اش،  که 

بزرگ ترین آثار هنری را برای رشد اخالقی و تسکیِن دردهای 

معنوِی آدمیان به وجود آورد.

همه،  این  با  بودند.  تهی دست  و  فقیر  بتهوون  خانواده ی 

لودویِگ کوچک را از سّن چهار سالگی، به آموختِن موسیقی 

گماردند. در هشت سالگی لودویگ وان بتهوون تقریبا تمام 

روز در حاِل کار با پیانو بود. او اولین کنسرت اش را نیز در 

در  اجرا،  این  خاطر  به  و  کرد  برگزار  سالگی  هشت  همین 

جامعه ی اشراِف آن زمان معروف گردید.

در همین هشت سالگی، پدر خانواده ی بتهوون شروع کرد به 

شراب خواری و قرض باال آوردن؛ به طوری که خانم بتهوون 

که از رنج و اندوه به ستوه آمده بود، برای تأمین معاش، مجبور 

به فروش وســایل خانه بود. لودویــگ وان بتهووِن کوچک، 

از طریق اجرای موســیقی، به تأمیِن درآمــِد خانواده کمک 

می کرد. رفتارهای پدر، بــرای کل خانواده و برای لودویگ، 

فشــارهای زیادی به همراه داشت. لودویگ بعد از اجراهای 

موسیقی اش، اغلب ناچار بود به کارخانه ی آبجوسازی برود 

و از آن جا پدِر مست اش را 

به خانــه بازگرداند. گاهی 

دیوانه وار  شب ها،  پدرش 

لودویــگ کوچک را بیدار 

می کــرد و او را وادار بــه 

نواختن موسیقی می نمود. 

بتهــوون  وان  لودویــگ 

پدری  از محبت  چنــدان 

برخوردار نبود، اما مادرش همراه، مشــوق و تحسین کننده ی 

او بود.

شهِر  درباِر  ارکستِر  به  ورود  برای  بتهوون  سالگی،  یازده  در 

شدِن  آشکار  از  پس  شد.  امتحانی  گذراندِن  به  مجبور  ُبن، 

توانایی های برجسته ی او در آزمون ورودی، حاکِم آن منطقه 

خصوصِی  درِس  کودک  این  به  کرد  امر  دربار  ارگ زِن  به 

کرد  پیدا  استادی  بتهوون،  ترتیب،  این  به  بدهد.  موسیقی 

تعلیم  اعظم  قسمت  که  ِنِفه«2  گوتلیب� یستان� »کر نام  به 

به  او  زندگی  از  حساسی  موقعیِت  در  را  بتهوون  تربیت  و 

لحاظ  از  و  بود  فقیر  از خانواده ای  نفه، خود  داشت.  عهده 

ولی عزم  اندک  استعدادی  با  اما  داشت  معلولیت  نیز  بدنی 

و  کرده  پیشرفت  موسیقی  در  بود  توانسته  قوی،  اراده ای  و 

مقدمه
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اما  تیز  و  تند  با روحی  استاد،  این  برسد.  ارکستر  به رهبری 

را  نهفته ی موسیقی  و معناهای  تئوری ها  بسیار سخاوتمند، 

با رموِز ادبیات و  به کودک یاد می داد. بتهوون، توسط نفه، 

افکار بزرگ انسانی، که رسِم اخالقِی او در تماِم زندگانی اش 

شد، آشنا شد.

نفه، که استعداِد عجیِب 

می کرد،  درک  را  کودک 

را  او  سن،  همین  در 

نامید.  خود  معاون 

از  پس  منطقه،  آن  امیِر 

شدید  فقر  از  چندی، 

گاه  آ بتهوون  خانواده ی 

شد و برای لودویگ وان 

بتهوون، دستمزدی قابل توجه معین کرد؛ به نحوی که از آن به 

بعد، بخش زیادی از مخارج خانواده ی بتهوون، با دستمزد 

لودویِگ نوجوان تامین می شد.

در دوران جوانی، بتهوون را می دیدند که پشت پنجره، رو به 

حیاط، به آرنج ها تکیه داده، سرش را در میاِن دو دست گرفته 

و با نگاهی متفکرانه به جایی خیره  شده است؛ گویی در این 

زمان به نداهای درونی خویش گوش فرامی داد. 

شهِر  به  مرخصی،  ایاِم  در  که  بود  ساله  شانزده  بتهوون 

»وَین« )پایتخت اتریش و مهِد موسیقی( رفت و در آن جا 

موسیقی دان بزرگ دوران، »آمادئوس�موتسارت« را مالقات 

کرد. موتسارت پس از دیدِن استعداد عجیب بتهووِن جوان، 

رو به سوی دوستاِن خود، چنین گفت: »به او گوش فرادهید! 

جهان از وی سخن خواهد گفت«. 

داد.  دست  از  را  خود  مادر  جوان،  بتهووِن  ایام،  همین  در 

مادر در لحظاِت پایانِی زندگی، از لودویگ تمنا کرد که او، 

خانه ی پدری و برادراِن خود را از رنج و ویرانی نجات دهد. 

برادرهایش  برای  شغلی  توانست  بسیار  زحمت  با  لودویگ 

ورشکستگی های  از  را  پدر  نتوانست  اما  کند،  فراهم 

همیشگی اش برهاند.

لحاظ  از  مبادا  که  می ترسید  زندگی اش  همیشه ی  بتهوون، 

شخصیتی و رفتاری، وارِث اندوه خواری مادر و الابالی گرِی 

و  بود  جنگ  در  میراث،  این  با  همواره  او  باشد.  پدرش 

علی رغم خاطرات تلخ از دوران کودکی، همه ی عمر با تماِم 

نیمه ی  به سوی  و  روشنایی  طرِف  به  بسیار،  با شور  وجود، 

روشِن زندگی پر می کشید.

مادر بتهوون؛
ماریا ماگدالنا بتهوون

کریستان گوتلیب 
ِنِفه
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بتهوون در 1792، زمانی که بیست و دو ساله بود، از درباِر 

اروپا،  موسیقِی  پایتخت  در  تا  کرد  کوچ  وین  درباِر  به  ُبن 

آفرینِش  به  بتواند  اتریشی  امیراِن  مالِی  مدِد حمایت های  به 

در  پرماجرای خود  عمِر  پایان  تا  بتهوون،  بپردازد.  موسیقی 

اثر  بر  سالگی  چند  و  سی  در  ماند.  وین  در   ،1827 سال 

از دست داد  را  به تدریج شنوایِی خود  ناشناخته،  مسأله ای 

و با وجود چنین دشواری ای، آن هم برای یک موسیقی دان، 

تسلیم نشد و به طرزی شگفت انگیز مبارزه و پویایِی خویش 

را هر چه پرشورتر ادامه داد. او بزرگ ترین آثار خود را پس 

پرکشمکش،  زندگِی  این  حاصِل  نمود!  خلق  ناشنوایی  از 

آدمیان  به  او  که  است  شگفت انگیزی  موسیقایِی  هدایا ی 

تقدیم نمود.

در ادامه به فراز و نشیب های زندگِی بتهوون و نیز افکار و آثاِر 

او می پردازیم.

سه تن از بزرگ ترین 
آهنگ سازاِن تاریخ 

موسیقی
)از راست به چپ(:

موتزارت، بتهوون و 
یوهان سباستین باخ

حومه ی 
شهر وین
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ویژگی های فردی و شخصیتی
بتهوون، چهره ای جسور و باابهت، پوستی تیره رنگ و دستانی ُپرمو داشت. خلق و خوی  

بلندِی  و  تلخ و عبوس. غرور  بسیار  و گاه  بود  بسیار شاد و سبک حال  بود. گاه  او متغیر 

طبع، از خصوصیات مهم او بود و همین طبیعِت مغرورش، گاه شعله های خشم را در او 

برمی افروخت.

در حین نواختِن موسیقی نیز حاالت خاصی داشت. یک بار میهمانی انگلیسی بتهوون را 

واداشت که با پیانو بداهه نوازی کند و همین میهمان پس از این تجربه، برای خود چنین 

نوشت: »در بداهه پردازی، تمایل اش بیش تر به بیان شجاعت و برپا کردِن توفان بود تا نرمش 

و تعمق. عضالت چهره و رگ های گردن او برآمده بود و مردمک چشمان اش را می گرداند و 

لب هایش را بر هم می فشرد.«

این حاالت روانی در وضع ظاهری هم خود را بروز می داد. او گاه مانند یک مرِد ژنده پوش 

»در�بداهه�پردازی،�

تمایل�اش�بیش�تر�به�بیان�

پا�کردِن� شجاعت�و�بر

توفان�بود�تا�نرمش�و�

تعمق.�عضالت�چهره�و�

رگ�های�گردن�او�برآمده�

بود�و�مردمک�چشمان�اش�

را�می�گرداند�و�لب�هایش�را�

بر�هم�می�فشرد.«

توصیف یکی از
تماشاچیان بتهوون
 از او و آثارش
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 اعال خوش پوش بود. با وجود سنجیده کاری و ظرافت بسیار در 
ّ

و نامنظم، و گاه به حِد

به هم ریخته  و  روزمره، شلخته کار  و  عادی  در حرکات  هنری،  آثاِر  و خلِق  پیانو  نواختن 

دست اش  از  استکان  می کرد؛  برخورد  مختلف  چیزهای  به  مدام  تاالرها،  در  می نمود: 

پیانو سرنگون  یا  میز  را روی  به صورت غیرعمدی، شیشه ی دوات  اغلب،  رها می شد؛ 

می کرد.

اتاق اش همیشه نامنظم بود. دست خِط او نیز مانند سبک زندگی اش، غریب و آشفته بود. 

با این وجود در کاِر موسیقی، بی نهایت ظرافت و جدیت داشت. بتهوون، رهبر ارکستِر وین 

بود و در مقابل اعضای ارکستر، یک دیکتاتوِر تما م عیار بود و دقت و انضباطی شدید را از 

آن ها می خواست. اما در برابر شاگردان اش، به طور شگفت آوری بردبار بود. شاگرد کم 

می پذیرفت و از آنان پول نمی گرفت.

بتهوون، برای خود اصولی داشت مبنی بر این که هرگز شخصیِت واقعِی خویش را انکار 

نکند. در جایی به نقل از »شیِلر« می نویسد: »انجام�دادِن�آن�چه�را�می�توانیم؛�استفاده�

کردن�از�تماِم�آزادی؛�هرگز�حقیقت�را�انکار�نکردن،�حتی�پای�تاج�و�تخت!«

بتهوون در برابر اشراف و امیرانی که حامِی مالِی او بودند، رفتاری خشن و بسیار غرورآمیز 

ناگهان  که  نبود  او طبقه متوسطی ای کوچک  زیرا  نکرد،  پیشه  ق 
ّ
تمل بتهوون هرگز  داشت. 

ترقی کرده و به مرتبه ی اشرافیت رسیده باشد، بلکه برعکس، در ُبِن وجود، طبعی بسیار 

بلند و شاهانه داشت. استقالِل خود را با رفتارهای گوناگون نشان می داد. در جریاِن یک 

تمرین، یک ساز کم بود و وقتی امیِر آن منطقه در جواِب کمبوِد ساز گفت: »عیبی ندارد. 

]بدون آن ساز، موسیقی را اجرا کنید[«، بتهوون برآشفت و تمرین را متوقف نمود و هنگاِم 

ترِک مجلس، در آستانه ی در فریاد کشید: »احمق!«.

بتهوون، با این گونه رفتارهای خود، پی درپی، مقامات را به چالش می کشید. حاضر نبود 

در مهمانی ای بماند که بزرگان در باالی مجلس بودند و جای او را پایین مجلس قرار داده 

با  با گفتِن کلماتی تند، مجلس را ترک می کرد. او از معاشرت  بودند. در چنین مواقعی، 

و  نباشد. در یک اختالف  آنان   استیالی  آن که تحِت  به شرِط  اشراف خوشحال می شد؛ 

کش مکش با »شاهزاده�لیشُنْوسکی«3، یکی از مهم ترین حامیاِن خود، چنین نامه ای به 

او نوشت: »شاهزاده،�هر�که�هستی،�در�نتیجه�ی�قضا�و�قدر�هستی.�آن�چه�من�هستم،�

تصویری از 
دست خِط بتهوون

شاهزاده
کارل لیشونوسکی

»انجام�دادِن�آن�چه�را�

می�توانیم؛�استفاده�کردن�

از�تماِم�آزادی؛�هرگز�

حقیقت�را�انکار�نکردن،�

حتی�پای�تاج�و�تخت!«

یکی از 
یادداشت های بتهوون
به نقل از شیلر
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از�خودم�هستم.�باز�هم�بزرگ�ترین�شاهزاده�ها�در�دنیا�به�

وجود�خواهند�آمد،�ولی�فقط�یک�بتهوون�در�دنیا�هست«.

هم  را  خود  برابِر  در  دیگر  کساِن  بردگِی  بتهوون  البته 

به  را  اشراف زاده  یک  ویالی  او  کند.  تحمل  نمی توانست 

خاطِر عرِض ارادت و احتراِم زیادی که به او ابراز می داشتند، 

ترک کرد. وقتی یک پیانیست خارجی خواست دست اش را 

را� کار� »این� زد:  فریاد  و  کشید  کنار  را  خود  دسِت  ببوسد، 

برای�مادر�جان�ات�بکن!«

حال  در  وین  شهر  وقتی  مغرور،  مرِد  همین  همه،  این  با 

»هایدن«  بزرگ  موسیقی داِن  از  استقبال  مراسِم  برگزارِی 

را  خود  پیِر  استاد  دسِت  و  پیشانی  مردم،  میاِن  در  بود، 

بوسید. )بتهوون در جوانی شاگرد هایدن بود(. این حرکِت 

بتهوون، به غایت تعجب آور بود؛ آن هم از جانب این مرد 

موسیقی.  تاریخ  در  فراموش نشدنی  حرکتی  عصبی مزاج؛ 

این بود دستمزدی که شاگرد به استادش پرداخت.

او میل آتشینی داشت که خوب باشد و با وجوِد این، رفتارش 

نرمِش انسانی چندانی نداشت؛ مگر به ندرت و آن هم وقتی 

که بر اعصابش چیره بود. در غیر این صورت، زود عصبانی 

می آورد.  زبان  بر  تیزی  و  تند  کلماِت  و  می شد  رنجیده  و 

همین خصوصیات، باعث شده بود که بین او و مردم شکاف 

»من� می نویسد:  یادداشتی  در  وی  خود  بیفتد.  فاصله ای  و 

وحشتناک�نیستم.�خوِن�جوشاِن�من�گاه�مرا�دچار�خطا�

�
ً
حقیقتا من� ولی� من؛� پلیدی�های� و� جوانی� می�کند.�

می�لرزاند،� مرا� تند� احساساِت� هرچند� نیستم.� بدجنس�

قلب�من�خوب�است...«�

ش مناسب بود، از پیشامدها و ناگواری ها استقبال 
َ
وقتی حال

 
ِ

اصالح تماشای  برای  کوچه گرد  بچه های  وقتی  می کرد. 

ریش اش در مقابل پنجره ی اتاق اش جمع می شدند، می خندید 

می پوشید.  مناسب  لباس  و  می رفت  آنان  به  احترام  برای  و 

تمام  خوش آب وهوا،  روستایی  به  عزیمت  حال  در  روزی 

اسباب هایش را با یک درشکه به مقصد ارسال کرد و خودش 

پیاده و تفریح کنان در جنگل، به راه افتاد. وقتی شب به روستا 

با این صحنه روبرو شد: یک دسته بچه ی کوچه گرد  رسید، 

زده  و حلقه  ایستاده  او  و درهم برهم  ریخته  اسباب های  کنار 

بودند. درشکه چی که کرایه را پیشاپیش دریافت کرده بود، پس 

از دو ساعت انتظار رفته بود. بتهوون، شاد و سرحال، با کمِک 

همان بچه ها، اسباب و وسایل ش را به داخل خانه برد. 

وقتی شاگرد جدیدی از او اجازه خواست اگر ممکن باشد، 

بتهوون و گوته در حین قدم 
زدِن عصرگاهی، با خانواده ی 

سلطنتی روبه رو می شوند. گوته 
به نشانه ی احترام توقف کرده، 

کاله از سر برداشته و سر خم 
می کند. بتهوون، عامدانه، راه 

خود را کج کرده و به اشراف 
پشت می کند.

این اتفاق، سندیت و اعتباِر 
تاریخِی چندانی ندارد و به 

احتمال زیاد ساختگی است، اما 
رواج و به نقاشی درآمدِن آن، 

سبب گشته که در آثار سینمایی، 
ادبی و دیگر حوزه ها به اشکال 

مختلف از آن سخن گفته شود.

»رویدادی در شهر ِتپلیتز«، اثر کارل رولینگ )1887(
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بتهوون  بیاورد،  درون  به  است  منتظر  در  دم  که  را  برادرش 

شتابان به کوچه رفت و پسر ترسیده حال را به داخل آورد و 

با تمام احساسات از تِه وجودش فریاد زد: »]یعنی[�من�این�

قدر�بی�رحم�و�دست�نیافتنی�هستم؟«

او  غرورآمیز  و  سرکش   
ِ

طبع از  پیوسته  مردم  همه،  این  با 

خود را دور نگه می داشتند. بتهوون نیز اعتنایی به قیل و قاِل 

عوام الناس نداشت. فرانسوی ها شایعه کرده بودند که بتهوون 

 
ً
 شاه است و این شایعه بسیار فراگیر و کامال

ِ
فرزند نامشروع

کرد  توصیه  او  به  بتهوون  دوستاِن  از  یکی  بود.  پذیرفته شده 

که این امر را تکذیب کند. بتهوون جواب داد: »این�چیزها�

به�من�مربوط�نیست«. او به نحوی جدی، رسالت خود را 

ابتذاِل عوامانه  از  را  تا جای ممکن خود  که  این می دانست 

دور نگه داشته و فخیم و واال زندگی کند؛ هم در موسیقی 

و هم در زندگِی شخصی. اندیشه ی او رو به سوی خدایان و 

قهرمانان بزرگ داشت.

فقط در تنهایی مطلق بود که با پروردگار راز و نیاز می کرد. 

کرده  یادداشت  چنین  پسرخوانده اش  با  مشاجره ای  از  پس 

است: »به�آرامی�می�خواهم�تغییرات�را�بپذیرم�و�اعتمادم�

را�به�وجوِد�الیزاِل�تو�متکی�دارم.�خدای�من،�روان�ام�باید�

از�قید�همه�چیز�َرسته�و�تو�را�خدمت�کند.�پناه،�روشنایی�

و�امیِد�جاوداِن�من�باش!«

خالف  بر  بود.  مهم  بسیار  او  برای  دانش  کسب  و  مطالعه 

نداشتند،  زیادی  بهره ی  دانش  از  موسیقی داناِن عصِر وی که 

بتهوون، پیوسته در تالش و تکاپو بود تا مطالعه و تحصیل اش  

رساند.  پایان  به  بود،  مانده  ناتمام  جوانی  دوره ی  در  که  را 

»هومر«، »پلوتارک«، »افالطون« و آثار »امانوئل�کانت« 

را می خواند. نوشته های »گوته« نیز همدِم همیشگِی بتهوون 

بودند. چندان اهل مطالعاِت مذهبی و دینی نبود و این جمله ی 

به�سهِم� »دین�و�هنِر�آهنگ�سازی،�هر�دو� اوست:  از  زیبا 

خود،�چیزهای�کاملی�هستند.�بنابراین�نباید�مجادله�کرد.«�

عیسی� و� »سقراط� که  گفت  سالگی  پنجاه  حدود  در  البته 

سرمشِق�من�بوده�اند«.

مالقات
گوته و بتهوون 
در شهر تپلیتز

یوهان ولفگانگ فون گوته

»او،�»میانگین«�نمی�شناسد.«

توصیِف گوته از بتهوون

»سقراط�و�عیسی�

سرمشِق�من�بوده�اند.«

بتهوون
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خالقیت های موسیقایی
و  شناخته شده  استاداِن  نزد  جوانی،  ایام  در  بتهوون 

طرازاوِل آن دوران، »هایدن« و »سالی�ِیری« موسیقی 

آموخت.

نداشت.  سازگاری  سِر  چندان  آن ها،  با  این همه  با 

این  می کرد.  رد  را  استاد  قواعِد  اغلب  شاگرد 

گسترِش  و  تعقیب  در  استادانه  مهارتی  با  اساتید 

در  بتهوون  و  بودند  روزپسند  و  رایج  قاعده های 

البته  قواعد.  این  از  خود  کردِن  رها  برای  تالش 

پیشین  قواعِد  گذاشتِن  کنار  با  را  کار  این  بتهوون 

همین  دل  در  آهسته  و  آرام  تحّولی  بلکه  نمی کرد، 

رقم می زد. قواعد 

که  بودند  هم نظر  هم  با  بتهوون،  استاداِن  تماِم 

جواِن  این  زود  یا  دیر  زندگی،  سخِت  تجربه های 

رد  که  را  قواعدی  تا  کرد  خواهد  وادار  را  مغرور 

چنین  بتهوون  به  زمانی  هایدن  بپذیرد.  کرده، 

فکِر  یک  نیستید  حاضر  هرگز  »شما  گفت: 

کنید  تغییرناپذیر  قاعده ی  یک  قربانِی  را  زیبا 

و  بود[  چنین  باید  به ناچار  گاه  که  حالی  ]در 

مانند  شما  باشد!  شما  با  هم  حق  می خواهید 

همیشه  دارد.  قلب  و  سر  چندین  که  هستید  مردی 

تاریک  غیرقابل انتظار،  چیزهای  شما  کارهای  در 

و  تاریک  خودتان  این که  برای  می شود؛  پیدا  عجیب  و 

خوش رو  و  شادمان  من  آهنگ های  اگر  هستید.  عجیب 

است.  اش 
ّ

َبش نیز  من  قلب  که  است  این  برای  هستید، 

کند... خراب  نمی تواند  چیزی  مرا  طبیعِی  خوشحالِی 

وارد  را  عجیب وغریبی  احساساِت  شما  آن که  حال  ]و 

می کنید[«. موسیقی 

بسیار  بتهوون،  توانایی  و  استعداد  است  آشکار  که  چنان 

و  بود  پیچیده   
ً
نسبتا او  تصنیف های  اما  می شد،  ستوده 

موسیقی داناِن  نمی شد.  فهمیده  چندان  او  خالقیت های 

نداشتند  دوست  را  بتهوون  بداهه ی  اجراهای  حرفه ای، 

او  صدای  و  ُپرسر  و  تاریک  سخت،  سنگین،  نواختِن  از  و 

صاحِب  که  کسانی  و  جوانان  عوض،  در  می کردند.  انتقاد 

بتهوون  افکاِر  جریاِن  به  را  خود  میل  کماِل  با  نبودند،  ادعا 

می سپردند؛ برخی حیرت زده و برخی منقلب و گریان؛ ولی 

هیچ کس بی تفاوت نمی ماند.

از  عده ای  است  شده  سبب  بتهوون،  آثار  شوِر  و  نیرومندی 

مفسران هنری، بتهوون را نخستین آهنگ ساِز راک در تاریخ 
بدانند!4

شما  که  کرد  گوشزد  او  به  منتقدان  از  یکی  وقتی  بار  یک 

قواعِد هنری را در فالن اثرتان رعایت نکرده اید، با شهامت 

جوزف هایدن

آنتونیو سالی ِیری
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قواعد� ضد� قطعه،� این� خوب،� »بسیار� داد:  جواب 

ارزِش  درباره ی  کسی  وقتی  و  شد!«  خواهد� نواخته�

هنرِی ابتکارهای او تردیدهایی ابراز داشت، بتهوون خیلی 

شما� برای� آثار� »این� گفت:  برآشفتگی  بدون  و  خونسرد 

نوشته�نشده،�بلکه�برای�دوراِن�آینده�است«.

نظر  به  آن که  از  بیش  بتهوون  سرکشی ها،  این  همه ی  با 

آمادئوس موتسارت، نابغه ی بی نظیر عالِم موسیقی، در جوانی جان سپرد؛ در حالی 
که هیچ گونه پس اندازی نداشت و پیکرش را در یک شِب توفانی، در قبرستاِن عمومِی 

شهر، در گم نامِی هر چه تمام تر، به خاک سپردند؛ در حالی که به جز سِگ باوفایش، 
کسی در تشییع او حضور نداشت. و به این ترتیب، محِل آرامگاِه موتسارت، بدون 

نشانه ماند.
گفته می شود که نقاشی ای از این تشییع جنازه ی موتسارت همیشه روی میِز کار 

بتهوون قرار داشت.

نیرومندی�و�شوِر�آثار�

بتهوون،�سبب�شده�است�

عده�ای�از�مفسران�هنری،�

بتهوون�را�نخستین�آهنگ�ساِز�
یخ�بدانند! 5 راک�در�تار

افراِد  با  می کرد.  تعمق  و  تفکر  آثارش  درباره ی  می آید، 

آهنگ ها  و  صداها  انواع  درباره ی  صاحب تخصص 

را  بحث  از  حاصل  نظرات  و  می کرد  مشورت  و  بحث 

سمفونی  هر  برای  بتهوون  می کرد.  یادداشت  دفترش  در 

خود،  نهِم  سمفونی  برای  و  می کرد  صرف  وقت  سال ها 
ده سال!5
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روح آثار
اندیشه های  او  مانند  موسیقی دانی  هیچ  بتهوون،  از  پیش 

است.  نکرده  بیان  عمیق  و  واضح  چنین  را  شخصی اش 

آثارش  پشِت  داشت  سعی  همواره  که  موتسارت  برخالف 

خود  درونِی  شخصیِت  معرفِی  به  هرگز  و  بماند  مخفی 

 
ً
کامال هستند  آثاری  معنا،  یک  به  بتهوون  آثار  نپرداخت، 

برخاسته از شخصیت، انتخاب ها و زندگِی خود او.

روحی  درام 6های  آفرینِش  به  چیز  هر  از  بیش  بتهوون 

عالقه مند بود. هر یک از سونات ها، سمفونی ها یا دیگر انواع 

موسیقی اش، بیان کننده ی نیرویی دراماتیک است؛ خواه میاِن 

دو عقیده، خواه میان دو آدم، خواه میاِن آدمی و سرنوشت، و 

خواه میاِن آدمی و خودش. او همه جا در حال مشارکت در 

انتخاب  او جدال و مسأله ی  نبرد است. در آهنگ های  یک 

همواره مطرح است؛ گاه میان راحتی و کار و گاه میاِن مبارزه 

و مغازله. آرزوی عشق و دل تنگی به خاطر دوری از وطن، 

نیز دو چالش بزرِگ رایج در آثاِر بتهوون هستند. از این رو، 

بتهوون را دراماتیک ترین آهنگ ساِز جهان می دانند.

دفتر  تولد خود در  بیست وپنجمین سال  به مناسبت  بتهوون 

یادداشت روزانه اش چنین نوشت: »همت!�روح�من،�به�رغِم�

ناتوانِی�بدن�ام،�نورانی�خواهد�شد.�ناقوِس�بیست�و�پنج�

مصمم� را� مردم� اغلب� سن،� این� نواخته�اند!� را� سالگی�

می�کند.�همه�چیز�را�باید�بر�میِز�قماِر�]زندگی[�ریخت«. و 

به دوستی چنین نوشت: »تو�مرا�بزرگ�خواهی�یافت؛�نه�در�

مقاِم�هنرمند؛�بلکه�هم�چنین�به�صورِت�انسانی�برازنده�و�

باکمال«. همت، شوِر زندگی، مبارزه جویی، تسلیم نشدن و 

میل به پیروزی اجزاِء جدایی ناپذیِر شخصیت و هنر بتهوون 

بتهوون بشخصه، طبیعتی تند و ضدتراژیک  بوده و هستند. 

داشت که خواهان آن بود همیشه پیروزمند باشد. همین امر 

قطعه های  اغلِب  در  تراژدی7،  است.  مسلط  نیز  آثارش  بر 

او خودنمایی کرده و سپس به دسِت طرب و نشاط مغلوب 

شده و سرانجام محو می شود. سبِک موسیقایِی او، به گیاهی 

شبیه است که در اعماِق تاریک و مرطوِب زمین النه دارد اما 

در عین حال به طرِف روشنایی کشیده می شود. آفریده های 

بتهوون، پس از مبارزاِت پی گیر و غم ها و شادی های بسیار، 

به سوی امید، به سوی آسمانی که همواره فیروزگون است، 

گرایش می یابند.

برای  از  است  ستایشی  بتهوون،  آثار  سخن،  دیگر  به 

اما  می فهمد،  را  رنج  و  دشواری  و  اندوه  که  آن  »قهرمان«؛ 

بدان تن نمی دهد و به مبارزه و ستیز برمی خیزد. بتهوون، پس 

از بحراِن ناشنوایی، در نامه به یکی از دوستاِن صمیمِی خود 

می نویسد:

یدگار،�بتهووِن�تو�خیلی�درمانده� »در�نبرد�با�طبیعت�و�آفر

در� باید� یده�ها� آفر زده�ام؛� به�عصیان� بارها�دست� است.�

هر� آسانِی� به� بکن:� را� فکرش� گیرند.� قرار� چنین�وضعی�

می�سپرند؟!� به�عدم� راه� گل�ها�چرا� ین� یباتر ز تمام�تر� چه�

من،� شنوایِی� من،� حِس� ین� باارزش�تر بکن:� را� فکرش�

خیلی�ضعیف�شده�است!�باید�با�اندوه�زندگی�را�به�سر�

آرم...�چه�قدر�خوشحال�می�شدم�اگر�تماِم�شنوایِی�خود�

بسیاری�از�آثار�

بتهوون،�بیان�کننده�ی�یک�

نبرد�اند؛�خواه�میاِن�دو�

عقیده،�خواه�میان�دو�آدم،�

میاِن�آدمی�و�سرنوشت،�و�

یا�میاِن�آدمی�و�خودش.�او�

همه�جا�در�حال�مشارکت�

در�یک�نبرد�است.
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را�بازمی�یافتم�تا�آن�چه�را�که�استعداد�هنری�ام�به�من�حکم�می�کند،�به�وجود�آرم!�باید�

تسلیِم�غم�گردم�که�تنها�پناهگاه�من�است.

بدیهی�است�که�تصمیم�گرفته�ام�تمام�این�افکار�را�به�کناری�نهم،�ولی�آیا�موفق�خواهم�

نخواهد� من� از� روی� خوشبختی� که� دارم� یقین� بود.� خواهی� من� همراه� شد؟...تو�

گرداند.�من�به�همه�چیز�حمله�می�کنم�و�دست�می�یازم!«

این است پاسخ بتهوون به بازی سرنوشت. درست مانند آهنگ سونات هایش: یک تصمیم 

محکم پس از ناله ای آهسته: دوسِت من خواهد آمد؛ سفر خواهم کرد و همه چیز رو به 

سوی سعادت گام خواهد برداشت. این، یک انتخاِب قهرمانانه است. قهرماِن بتهوون )و 

 آسمان ها از آزادی 
ِ

خود وی(، آزادی را یکی از مهم ترین آرمان های خود می داند: در اوج

در برابر سرنوشت و در جهان خاکی از آزادی در برابر انسان ها دفاع می کند.

بتهوون در جای دیگری نوشت: »بدبختی�برای�ام�غیرقابل�تحمل�است.�من�دست�در�

در همان  کام�]اژدهای[�سرنوشت�فروخواهم�برد.�او�قادر�نیست�کمر�مرا�بشکند.«�

نشاِط  از  لبریز  قطعاتش،  تمام  و  بود  ُپرکار  بسیار  بود،  او  بیمارِی  دوراِن شدِت  که  سالی 

زندگی است و خوشبختی در آن موج می زند.

زندگِی  ارزش های  در صدر  همواره  نیز  بلندهمتی  و  گفته شد، عظمت خواهی  که  چنان 

بتهوون قرار داشتند. قطعه های بتهوون، گاهی بسیار طوالنی بودند. یکی از کنسرت های 

او از ساعت هفت شب تا یازده به طول انجامید. گاه پس از اجرای چند موسیقی، خود نیز 

به بداهه نوازی8 می پرداخت که بعضا تا دو ساعت به طول می انجامید! به همین خاطر، 

شنوندگان گاه از خستگی از پا درمی آمدند. بتهوون از دیدن چنین واکنش هایی، به وجد 

�
ِ
ارواح تا� دارد� احتیاج� قوی� روحی� به� ما� »عصِر� نوشت:� چنین  نامه ای  در  و  می آمد 

یانه�زند؛�هر�چند�قلب�ام�از�درِد�مردم�به�درد�است.« مسکین�را�تاز

»همت!�روح�من،�

به�رغِم�ناتوانِی�بدن�ام،�نورانی�

خواهد�شد.�ناقوِس�بیست�

و�پنج�سالگی�را�نواخته�اند!�

این�سن،�اغلب�مردم�را�

مصمم�می�کند.�همه�چیز�

را�باید�بر�میِز�قماِر�]زندگی[�

ریخت«.

یادداشتی از بتهوون 
در تولد بیست وپنج سالگی

»عصِر�ما�به�روحی�

�
ِ
قوی�احتیاج�دارد�تا�ارواح

یانه�زند؛�هر� مسکین�را�تاز

چند�قلب�ام�از�درِد�مردم�به�

درد�است.«

بتهوون
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احساس و اخالق
آهنگ پردازی های بتهوون، به زندگِی درونی اش وابسته بود. 

او همیشه از احساسات متأثر بود و رنج می برد، ولی فقط در 

برابر قانوِن اخالق سر خم می کرد. رها شدن در احساس و 

اغلب  او  اما  تجربه می شود،  بتهوون  آهنگ های  در  خلسه ، 

دارای  سرشتی دوپهلو است که هرگز جهت را گم نمی کند 

و علی رغم پرسه زنی های خیال به این سو و آن سو، هم چنان 

و  میان احساس  بتهوون  بر جریاِن موسیقی، حکم می راَند. 

نرینه ی هستی،  و  مادینه  و سرشت  و حقیقت،  عقل، خیال 

پیوند ایجاد می نمود.

بتهوون در حین اجرا، گاهی همه چیز را فراموش می کرد. در 

یک اجرای زنده، ناگهان تحوالتی در آهنگ اصلی که خود 

سردرگم  مانده  و  گیج  ارکستر  تمام  نمود.  ایجاد  می نواخت 

ارکستر  و  اصلی  شد  تِم  وارِد  دوباره  بعد،  مدتی  او  و  بودند 

حتی  وجود،  این  با  پیدا  کرد.  را  خود  جای  شادمانی  با  نیز 

کننده ی  بی خود  خود  از  ساخته های  و  بداهه  اجراهای  در 

پس  دوستی  روزی  داشت.  وجود  کامل  هوشیاری  یک  او، 

از اجرای او گفت: »افسوس! این همه زیبایی در یک لحظه 

و  یادداشت  بدون  بداهه،  اجراهای  )زیرا  می شود.«  نابود 

بدوِن ضبط شدن بودند(. بتهوون جواب داد: »شما�اشتباه�

گونه� هیچ� بدون� دوباره� را� همه� می�توانم� من� می�کنید.�

تغییر  نت  یک  جای  این که  بدون  دوباره  و  بنوازم«  تغییری�

کرده باشد، می نواخت!  بتهوون، علی رغم غرق بودن در روِد 

وقتی  او   
ً
اساسا می کرد.  عمل  گاه  خودآ  

ً
کامال احساسات، 

کسی را می دید که عنان احساس و اختیار از دست داده و در 

میان جمع می گرَید، با هیجان می گفت:  »عجب�دیوانه�ای�

زندگی� لوسی� بچه�های� چنین� با� می�توان� است!�چگونه�

کرد!«
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گرایش اجتماعی و سیاسی
 عصِر روشن گری در 

ِ
ایاِم کودکی بتهوون، هم زمان بود با اوج

در  »ژان�ژاک�روسو«  و  »ُولتر«  مانند  نویسندگانی  اروپا. 

اوج شهرت بودند. افکاِر آزادی خواهانه و برابری خواهانه در 

بتهوون  فراوان داشتند.   
ِ

بین مردم، بخصوص جوانان، رواج

هجده سال داشت که در همسایگی آلمان، انقالب فرانسه، 

شعارش  که  انقالب  این  انداخت.  راه  به  اروپا  در  توفانی 

را  جوان  بتهووِن  چشماِن  بود،  برادری«  برابری،� »آزادی،�

ولع  با  و  را می خرید  انقالبی  اشعاِر  او مجموعه  خیره کرد. 

را  فرانسه  انقالب  خبر  که  زمانی  و  می کرد  مطالعه  تمام 

شنید، به وجد آمد. این وجد و شور، به موسیقی های او نیز 

وارد شدند.

حقیقت این است که بتهوون، هر چند در میاِن اشراف زندگی 

می کرد و تحِت حمایِت مالِی آن ها بود، اما این اشخاص را 

کوته فکرانی می دانست که به خاطِر ثروت و دارایی شان، خود 

فعالیت های  و  زندگی  ناچار،  به  بتهوون،  می دانند.  بزرگ  را 

آن  پادشاهِی  حکومت های  حمایِت  با  را  خویش  هنرِی 

دوران پیش می برد، اما در بطِن همین حکومت های مرتجع 

آهنگ هایی  و  انقالبی  آثاری بس  به خلِق  و متظاهر، دست 

نویسندگان،  و  آن زمان، متفکران  پرشور و جذبه می زد. در 

افکار  از  نداشتند  اجازه  وجه  هیچ  به  و  سانسور شده  کامال 

این  آهنگ سازان  اما  بزنند،  حرف  جدید  و  آزادی خواهانه 

مجال را داشتند که به سرایِش انقالب بپردازند.

برابر طبقاِت  در  نرمشی  بتهوون،  انقالبِی   
ِ

و روح شخصیت 

ممتاز نداشت. آداب و رسوم و تشریفاِت درباری را چندان 

به هر گونه آداب و رسوم  او اصوال نسبت  رعایت نمی کرد. 

ف، بی اعتنا بود. یک روز گرم تابستانی، در حین سفر، 
ّ
ُپرتکل

ُبنه اش را به میان علف زاری  برای این که راحت باشد، بار و 

پرت کرد، و با لباس راحتی، به گردش رفت!

 همیشه از کنایه زدن به یک شاهزاده ی اشرافی لذت می برد. در 

 افکاِر ارتجاعی و محافظه کارانه 
ً
گفتگوهای خصوصی مرتبا

را مسخره می کرد. یک بار به خاطر نیش و کنایه های سیاسی، 

ژان ژاک روسو

انقالب فرانسه 
و برچیده شدِن 
سلطنت، شوری در 
دل تمامی مردم اروپا 
انداخت.

بتهوون،�از�شنیدن�خبر�

انقالب�فرانسه�به�وجد�و�شور�

آمد�و�این�وجد�و�شور،�به�

موسیقی�های�او�نیز�وارد�شدند.
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او  پیدا نکرد و  ادامه  اما این دستگیری چندان  دستگیر شد، 

زود رها شد. 

به  شد،  گفته  که  چنان  فرانسه،  انقالب  به  بتهوون  عالقه ی 

دنیای موسیقِی او نیز وارد گشت. در آغاِز انقالب، »ناپلئون�

ُبناپارت« به عنوان فرمانده ی سپاِه جمهورِی جدید فرانسه، 

سلطنتِی  نظام های  حمله ی  برابر  در  ایستادگی  و  مقابله  به 

کشورهای مجاور پرداخت. به همین خاطر، ناپلئون به عنواِن 

اروپا  آزاداندیشان  تمامِی  محبوِب  جمهوری،  از  دفاع  رهبِر 

گشته بود.

آورد و  به قدرت طلبِی شخصی روی  تدریج  به  ناپلئون،  اما 

سرانجام پانزده سال پس از انقالب، خود را امپراتوِر فرانسه 

روی  او  از  مهم  انقالبیون  نمود.  تاج گذاری  و  کرد  اعالم 

گرداندند و آزادی در فرانسه به کلی از بین رفت.

بتهوون در آغاز به ناپلئون عالقه داشت. ناپلئون نیز مانند خود 

بتهوون از طبقه ی متوسط بود. بتهوون تصنیف سمفونی ای به 

نام »قهرمانی« )اروئیکا( را آغاز کرد و هدِف او تقدیم این 

اثر به ناپلئون بود. زمانی که سمفونی قهرمانی به پایان رسیده 

و تقدیم نامه ی صفحه ی نخسِت آن نیز آماده گشته بود، خبر 

تاج گذاری و اعالِم امپراتوری ناپلئون به اتریش رسید. بتهوون 

را خشِم بزرگی فراگرفت و فریاد زد: »او�هم�چیزی�جز�یک�

رسید.� خواهد� هم� او� نوبت� نیست.� فانی� ساده�ی� بشِر�

راهِ�جاه�طلبِی�خود� لگدمال�کردِن�حقوِق�بشر�و�فقط�در�

این�ها� تمام� و� همه!� از� باالتر� خود� قراردادِن� با� قدم�زدن،�

به طرِف  بتهوون  به�منصِب�یک�دیکتاتور!«  برای�رسیدن�

تقدیم نامه ی سمفونِی  از  را  ناپلئون  نام  او  دوید.  کارش  میِز 

قهرمانی ُزدود.

گذشته از عالقه ی مستقیم او به انقالب فرانسه، به طور کلی، 

بعد،  زمان های  در  چه  و  خود  دوران  در  چه  بتهوون،  هنِر 

مایه ی  همواره  او،  آثار  است.  تلقی  شده  پرشور  و  انقالبی 

بوده  معترض  و  ستم دیده  مردِم  تشویِق  و  شجاعت بخشی 

است.

ناپلئون بناپارت

بتهوون نام ناپلئون را از تقدیم نامه ی سمفونی شماره 4 خویش خط زد.

بتهوون�همواره�از�

انقالب�فرانسه�و�برقراری�

حکومت�مردمی�با�وجد�

و�شور�یاد�می�کرد�و�

شجاعت�بخشی�و�تشویِق�

مردم�ستم�دیده�و�معترض،�

از�جمله�درون�مایه�های�مهم�

آثار�اوست.
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دوستی
بخش مهمی از روح و وجوِد بتهوون، بخصوص در جوانی، 

بزرگ ترین  او  برای  دوستی  دوستی.  عالِم  به  بود  متعلق 

دوستی،  برای  می کرد.  فراهم  را  زندگی  هیجاناِت  و  تأثرات 

تمام قلب اش را می داد؛ اما نه برای عشق. نامه های حقیقِی 

پرمحبت را به دوستان اش می نوشت. با زنان چندان وعده و 

را وامی داشت که  او  انسانیت  به  ایمان اش  نداشت.  وعیدی 

خود را در آغوِش دوستی بیفکند.

در طول عمر خویش، بتهوون با افراد مختلفی دوستی های 

عمیق و صمیمانه داشت اما دوستی هایش تنها اندک مدتی 

اما  می کرد  صمیمیت  احساس  زود  خیلی  می آورد.  دوام 

نیز  گاه  می نشست.  عقب  و  می گرفت  فاصله  کم کم   
ً
بعدا

جانب  از  شدید  واکنشی  و  دل خوری  کوچک،  پیشامدی 

وی را به دنبال داشت.

همین روحیات تند، سبب شد که هیچ گاه نتواند حلقه ای از 

دوستان به دور خود داشته باشد. چندان به مجالِس شادی آور 

که به هر حال از شرکت در آن ها خوشحال می شد، دعوت 

موسیقایی اش،  خالقیت  دوراِن  اوج  در  حتی  نمی شد. 

و  نمی کرد  دعوت  او  از  موسیقی  باشگاه های  از  هیچ یک 

تمایلی به اجرای شاهکارهایش نداشت. گذشته از منِش تند 

را کم وبیش حزن انگیز می یافتند.  او  آثاِر  باشگاه ها  بتهوون، 

بود.  برقرار  جامعه  و  او  بین  عظیمی  عدم درِک  و  سوءتفاهم 

این خوی سرکش، هرگز نتوانست بین رسوم خود و دیگران، 

سازشی به وجود آورد. در سال های پایانی عمرش، دوستان 

قدیمی و حامیان سابق نیز یا دور از او بودند یا روابط شان با 

بتهوون به سردی گراییده بود.

خواهاِن  فقط  که  بود  غرورش  از  ناشی  بتهوون،  تنهایِی 
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تسلیِم خود به آن چه بهترین است، بود. عشق و دوستی را آن چنان بی کران و بی نقص 

از آن جا که  اما  می خواست که هر کوششی برای تحقق بدان، به شکست می گرایید. 

قلبی ُپرمهر داشت، همواره در جستجوی کسی بود که خود را تسلیم و فدای او کند. 

 فقط یک بار بود 
ً
او تالش ها و پیگیری های زیادی برای افرادی انجام می داد که بعضا

آن ها را دیده بود. برای پیدا کردِن شغلی برای یک ارگ نواز، نامه های بسیار به مقامات 

می نوشت. همین کار را برای کمک به چاِپ اثر نویسنده ای از اهالِی زوریخ به عمل 

می آورد. برای یک معلم موسیقی ساکِن ِکِبک کانادا، یکی از آثارش را به رایگان فرستاد!

گذشته از دوستی های معدود، خاص و عمیق اش، معموال فردی خلوت دوست بود و 

با  او  پایدارترین رابطه ی  از دیگران دوری می کرد.  بود و  اغلب در درون خود فرورفته 

به بتهوون  نام »شیندلر«. شیندلر جهت آموزش موسیقی  به  یکی از هنرجوهایش بود 

مراجعه کرد و بتهوون با کمال میل او را پذیرفت و از این آشنایی به وجد آمد. اندکی 

بعد وقتی بتهوون دریافت این دانشجوی آزادی خواه به خاطر افکار و آرمان هایش تحت 

تعقیِب پلیس و حکومت است، به حمایت از او برخاست و برای او شغلی به عنواِن 

ویولونیست اول در تئاتر وین ترتیب داد. بین آن ها یک رنگی و صمیمیتی عمیق برقرار 

شد. کدورت هایی نیز به وجود آمد که بیش تر به رفتار بتهوون مربوط بود، اما شیندلر تا 

پایان عمر، ارتباط و محبت اش به بتهوون را حفظ کرد.

بتهوون و 
فرانتس شوبرت

فرانتس شوبرت، که خود یکی از 
آهنگ سازان بزرگ تاریخ موسیقی 

است، در دوران حیات بتهوون، چند 
دیدار کوتاه با او داشت.

با این وجود شوبرت را وارِث برحِق 
هنرِی بتهوون می دانند. شوبرت 

درباره ی آثار بتهوون و دشوارِی درک 
آن ها می گوید: »برای درک بتهوون 

باید از توانایی روحی و فکرِی او 
بهره مند بود«.

فرانتس شوبرت
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طبیعت
باره  این  در  می شناخته اند،  را  بتهوون  که  کسانی  تمامی 

هم نظر اند که بتهوون از بیست تا پنجاه سالگی و به ویژه در 

دوراِن شکوفایی زندگی اش، وجودش گویی تجسمی از یک 

به  بزرگ اش،  آثاِر  آفرینِش  برای  بتهوون  بود.  طبیعی  نیروی 

داماِن طبیعت پناه می برد. سایر موسیقی دان ها که گاه آثارشان 

برای  احتیاجی  چنین  است،  طبیعت  صداهای  از  سرشار 

اتصال و تماس با زمین و طبیعت حس نمی کردند. بتهوون 

به گردش های  اطراِف شهر )وین( دست  دوست داشت در 

است.  تابستان  فصِل  زاده ی  آثارش  اغلِب  بزند.  طوالنی 

جنگل های  و  بیشه ها  در  تابستان ها  که  این  بود  عادت اش 

برود.  گردش  به  ژنده  لباسی  در  و  کاله  بدون  وین،  اطراِف 

بیشه ها و نشستن روی سنگ ها در کنار  در حال گردش در 

جویبارها آثار خود را می نوشت. گاهی تنها یک صدا باعِث 

الهام در بتهوون می شد. شیهه ی یک اسب در برابِر پنجره اش، 

بخِش پایانِی سوناتی را به وی الهام بخشید.

او هرگز نه باغی داشت و نه در باغ و بستان چیزی نوشت. 

بودن در دِل طبیعِت وحشی چیزی بود که می خواست و به 

انقالبی  با  چند  قدم هایی  با  او  داشت.  شدید  احتیاجی  آن 

درونی به طرِف طبیعت می رفت و بعد در مراجعت، به طرِف 

ش خیز برمی داشت و آن چه را طبیعت به او هدیه کرده 
َ
پیانو ا

بود، گلچین می کرد. طبیعت، تجربه ای معنوی برای او رقم 

می زد و جذبه های قدرتمنِد قلب  اش و دریچه های روح اش 

را به سوی نیایش و حق شناسی می گشود. همین امر برای او 

ِد موسیقی بود. بتهوون حیِن گردش با یکی از میهماناِن 
ّ
مول

»در� او چنین گفت:  به  انگلیسِی خود در دشت و طبیعت، 

�تابِش�خورشیِد�شکوهمند�به�من�
ِ
این�جا�هیچ�بامی،�مانع
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نمی�شود.�آسماِن�آبی،�باِم�من�است.�آن�چه�می�تواند�ما�را�تحِت�تأثیر�قرار�دهد،�باید�

از�آن�باال�برسد.�بدون�آن،�همه�چیز�کاغذی�است.�بدن�بدون�روح�چیست؟�خاک،�

ِگل.�مگر�نه؟«

احساساِت  همیشه  که  مرد  این  برای  بود  آرامشی  مایه ی  و  ی 
ّ
تسل طبیعت  آن،  بر  عالوه 

بود. طی سال های  به طبیعت  او  از دالیِل عشِق  نیز یکی  این  او را رنج می داد.  متناقض 

طرح های  میان  در  می برد.  پناه  طبیعت  به  اغلب  بتهوون  خود،  زندگِی  سرنوشت ساِز 

او را می توان  موسیقایی اش، زمزمه ی جویبارها را می توان شنید. در دل موسیقی هایش، 

دید که کناِر آب نشسته و مانند گوته غرق تفکر است.

این منظره های زیبای طبیعت او را به خود جذب می کردند. او در خود احتیاجی شدید 

می دید که به درختان تکیه کند. بتهوون در دامن طبیعت به نیروهای درونی و ایمان خویش 

دست می یافت. در یادداشت های خود می نویسد: »می�خواهم�کامال�مثل�درخت�باشم.�

داده� من� به� که�خداوند� ظرفیِت�خود� و� برحسب�جا� با�خصلِت�خود،� می�خواهم�

یشه�هایی�به�استحکاِم� است،�نشو�و�نما�کنم.�با�وجود�چنین�میوه�هایی�در�باال،�باید�ر

یشه�گیرد�و�زندگِی�روزانه�ی�مرا�نیرو�ببخشد.� روح�که�در�بدن�جای�می�گیرد،�در�زمین�ر

یشه�هایشان�محکم�در�زمین�فرورفته� می�خواهم�با�حرارت�خود�را�به�این�درختان،�که�ر

است،�بچسبانم«.

او در یک گردش دوستانه در طبیعت، به یکی از شاگردان ش محِل بین دو درخت بلوط را که 

از هم نیم متر فاصله داشتند را نشان داد و گفت که قطعاِت آهنِگ »فیدلیو«ی مشهور خود را 

در آن جا نوشته است. در جایی دیگر می نویسد: »حس�می�کنم�که�هر�کدام�از�این�درختان�

یبایی�جنگل�را�چه�کسی�می�تواند�بیان�کند؟!« به�من�می�گویند:�تقدس!�تقدس!�]اّما[�ز

ّوش او را آرام می کرد: 
َ

بعد از درختان، ستارگان بودند که همسایگِی آن ها با خدا، قلِب ُمش

گلی� به� گلی� از� که� همان�طور� کنم!� پرواز� ستاره�ای� به� ستاره�ای� از� می�توانستم� »اگر�

»قانون� است:  نوشته  بزرگ  کلماِت  با  کاغذی  برِگ  روی  آسمان،  برابِر  در  می�روم...«. 
اخالقی�در�ما،�و�آسماِن�ُپرستاره�ی�باالی�سِر�ما.�)کانت(«.9

»می�خواهم�کامال�مثل�

درخت�باشم.�می�خواهم�با�

خصلِت�خود،�برحسب�جا�و�

ظرفیِت�خود�که�خداوند�به�من�

داده�است،�نشو�و�نما�کنم.�با�

وجود�چنین�میوه�هایی�در�باال،�

باید�ریشه�هایی�به�استحکاِم�روح�

که�در�بدن�جای�می�گیرد،�در�زمین�

ریشه�گیرد�و�زندگِی�روزانه�ی�

مرا�نیرو�ببخشد.�می�خواهم�با�

حرارت�خود�را�به�این�درختان،�

که�ریشه�هایشان�محکم�در�زمین�

فرورفته�است،�بچسبانم«.

ایمانوئل کانت، بزرگ ترین 
فیلسوف عصِر روشن گری بود و 
آثاِر او بر فضای فکری جامعه ی 
آلمان و اتریش تاثیری بسیار 
گذاشته بود.
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پول و درآمد
و  نویسندگان  از  بسیاری  برخالِف  بتهوون  وان  لودویگ 

هنرمنداِن آن زمان، چندان درصدِد فراهم کردِن مال و منال 

حفِظ  برای  چیز  هر  از  بیش  او،  مالِی  کوشش های  نبود. 

جای  تا  که،  می کوشید  بود.  هنری اش  و  شخصی  استقالِل 

ممکن، متکی به حامیاِن اشراف زاده ی خود نباشد. او آثارش را 

به اشراف و بزرگان تقدیم می کرد، اما مقدار کمی از این هدایا 

به خاطر ابراز وفاداری بود، و بیش تر این ها جوایزی بود که 

بتهوون در برابر به دست آوردِن امتیاز یا فایده ای اهدا می کرد. 

با تقدیم اثر به یک فرد اشراف زاده، قصد نداشت که اثر خود 

را با ناِم آن ها مفتخر بنماید، بلکه با این کار می خواست حِق 

ساخت اثر را حفظ کرده و امکاِن اجرای آن را به دست آورد.

بتهوون تقریبا از بیست و سه سالگی، هیچ غِم مادی نداشت. 

روزگار  موسیقی،  مجله های  در  آثارش  چاپ  طریق  از  او 

می گذراند و با فروِش آثارش به ناشران، تواِن مالی بسیار خوبی 

کسب کرده بود. با این  حال، از نیازمندی های آینده، بخصوص 

 میل شاهانه ی 
ِ

فقر در دوران پیری، می ترسید. همین ترس، مانع

او در اهدای رایگاِن تماِم آثارش بود ولی در جوانی به دوستی 

 تهی دستان خواهد نواخت.
ِ

نوشته بود که در آینده فقط به نفع

حمایت  جهت  در  زیادی  کارهای  زندگی  طول  در  بتهوون 

گرفت  پناه  در  را  شاگردی  او  داد.  انجام  نیازمندان  از  مالی 

که هم چون خودش، تجربه ی فقر و نیازمندِی شدید داشت. 

گواهی نامه های  توزیع  درباره ی  جشنی  جریان  در  هم چنین 

موسیقی، »بر حسِب پیشنهاِد بیمارستاِن شهر، با سخاوتمندِی 

تمام، بخشی از درآمِد آثارش را به بیمارستان هدیه کرد برای 

بودند«.  بستری  که  کودکان شان  و  خود  هم شهریاِن  یاری 

بتهوون سال های سال بخشی از آثارش را به طور رایگان به 

یکی از مؤسسات خیریه می فرستاد تا به نفع مؤسسه به اجرا 

دربیاید. او تمام این کارها را با شور و هیجان می کرد. 

خود نیز، در عین حال که تواِن مالی بسیار خوبی داشت، اما 

همواره در سادگِی هر چه تمام تر می زیست. پس انداِز او تنها 

به اندازه ای بود که بتواند مستقل باشد و ناچار نگردد هم چون 

بسیاری از موسیقی دانان، خود را تحت حمایت دیگری قرار 

اجازه� احدی� »به� می گوید:  چنین  این  نوشته ای  در  دهد. 

کنید� توصیه� من� به� باشد،� چه� هر� مورد� در� که� نمی�دهم�

را� پول� ندارم.� پول� به� نیازی� من� نماید.� دستور�صادر� و�

را� خود� جهان،� نصِف� بهای� به� حتی� می�دانم.� بی�ارزش�

تسلیِم�هوا�و�هوِس�این�و�آن�نمی�کنم.�من�هرگز�چیزی�را�

که�از�درون�ام�نتراَود،�نخواهم�نوشت.«

وی، نه خانه ای از خود داشت؛ نه تابلوهای نقاشی گران بها، 

جمع آوری  پِی  در  نه  و  فاخر  لباس های  نه  درشکه،  نه 

مجموعه های هنری بود. بتهوون فردی صرفه جو بود اما اگر 

پس انداز  و  نشد  ثروتمند  دیگران  یا  هایدن  مانند  هرگز  وی 

هنگفتی نکرد، همه اش به خاطر تحقیر عمیقی بود که نسبت 

به پول داشت. بتهوون، در بخش اعظمی از زندگی خود، در 

با یک مستخدم و  با درآمدی مختصر،  کلبه ای کوهستانی، 

یک پیانو زندگی می کرد.
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عشق و ازدواج
شایع است که بتهوون، فردی فراری از زنان بوده است اما رجوع به زندگِی او نشان می دهد 

که چنین نیست. او همواره خواهاِن عشق و رابطه ی عاشقانه بود اما مجموعی از شرایط 

بیرونی و درونی باعث شد که علی رغِم تمایل شدید، تا پایان عمر هرگز ازدواج نکرده و 

او گرچه همیشه خود را شیفته و مجذوِب  باشد.  نیز نداشته  پایداری  رابطه ی عاشقانه ی 

وجودی می دید که برای او منبع الهام باشد ولی هیچ گاه رابطه ای شخصی برای تسکین 

قلب و آسایِش سِر پرشوِر خود نیافت. 

پرایی که مشهور و جوان بود، برای اولین 
ُ
در ابتدای جوانی، او به »ویلمان«، آوازه خواِن ا

بار، پیشنهاِد ازدواج کرد ولی پیشنهادش توسط ویلمان رد شد. این سرآغاِز شکست های 

»جولیتا«،  نام  به  ایتالیایی  شاهزاده خانمی  با  نیز  سالگی  یک  و  در سی  بود.  او  عاطفِی 

می دهد:  توضیح  خود  دوست  به  نامه ای  در  ایام  این  در  کرد.  پیدا  صمیمانه  رابطه ای 

ین�تر�شده�است�و�حاال�بیش�تر�با�مردم�رفت�وآمد�می�کنم.�این�تحّول،� »زندگی�ام�شیر

از�برکت�وجود�دختر�نازنینی�است�که�مرا�دوست�دارد�و�من�نیز�او�را�دوست�دارم.«�

بتهوون به راستی خواهاِن ازدواج با او بود اما بین دنیای بتهووِن ساده زیست و سودایی و 

دختری اشراف زاده و بازی گوش، شکاف و فاصله ی زیادی وجود داشت. جولیتا، بتهوون 

را انتخاب نکرده و با یک نجیب زاده  ازدواج کرد.

ده سال بعد، در حدود چهل سالگی نیز بتهوون بار دیگر عاشق شد و به راستی از دختری 

به نام »ِتِرزا« تقاضای عشق و ازدواج کرد، اما ترزا که کم تر از بیست سال سن داشت، نیز 

با مردی میان سال و ناشنوا ازدواج  بسیار سربه هوا و تندمزاج بود و هیچ تمایلی نداشت 

کند. این آخرین تالِش جدی بتهوون برای رابطه ای جدی بود و پس از آن، هم دِم روحِی 

بتهوون، موسیقی بود و بس.

این  نمی خواست  او  و  بود  بسیار جدی  آرمانی  بتهوون،  برای  بود که عشق  این  حقیقت 

جوانی،  وی  برای  سازد:  تبدیل  روزمره  رابطه ای  و  ازدواج  به  و  داده  فروکاست  را  آرمان 

و  جوانان  پِی  در  اغلب  بتهوون  بودند.  عشق  جدایی ناپذیِر  اجزاِء  شورمندی  و  زیبایی 

با  دختراِن زیبارو و ُپراحساس بود تا زنی پخته و سرد و گرم چشیده.10 به هنگاِم گفتگو 

دختری جوان، بتهوون به او گفت که برای اش مهم تر این است که زنی عاشق اش باشد 

را محدود  آزادی زن  زناشویی،  پیوند  زیرا  یابد،  اتصال  او  به  زناشویی  پیوند  با  این که  تا 

از�آن�ها� »هرگز�زن�و�شوهری�ندیده�ام�که�یکی� او می نویسد:  می کند. هم چنین خود 

پشیمان�نباشد!�این�خود�بسیار�بجا�بوده�است�که�با�دخترهایی�که�دوست�داشتم،�

ازدواج�نکرده�ام!�جای�خوش�بختی�است�که�آرزوهای�بندگان�خدا�همه�اش�برآورده�

نمی�شود!«

»هرگز�زن�و�شوهری�

ندیده�ام�که�یکی�از�آن�ها�

پشیمان�نباشد!�این�خود�

بسیار�بجا�بوده�است�که�

با�دخترهایی�که�دوست�

داشتم،�ازدواج�نکرده�ام!«

بتهوون

جولیتا
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باره در  به رابطه ای عادی شده ترجیح می داد. در همین  را  بتهوون عشقی پرشور  بنابراین 

نامه ای به دوست خود می نویسید: »]گالیشن اشتایِن عزیز،[�می�توانی�برای�من�همسری�

یبارویی�که�از�شنیدِن�آهنگ�های�من�سرشک� یبارویی�را�آن�جا�یافتی،�ز بیابی.�اگر�ز

یدن�گیرد،�از�من�با�او�حرف�بزن.« بار

شهوت  و  تماس  به  و  داشت  آسمانی  و  معنوی  صورتی  همیشه  عشق  بتهوون،  برای 

»لذت� می نویسد:  جایی  در  داشت.  جنسی  موضوعاِت  از  خاصی  تنفر  او  نمی رسید. 

جنسی�بدون�پیوند�روحی،�یک�عمل�حیوانی�است.�عالوه�بر�آن،�احساساِت�واال�

خاموش�می�شود�و�جایش�را�پشیمانی�و�افسوس�فرامی�گیرد.«�در آثاِر بتهوون، عشق 

وجود دارد اما همیشه روحانی باقی می ماند. بتهوون، یاِد عشق های پیشین اش را همواره 

بدن شان  و  زن ها  خود  به  را  زن ها  رؤیای  درمجموع  اما  بود،  کرده  حفظ  خود  قلِب  در 

حقایِق  با  که  خود،  رؤیاهای  به  می خواست  او  نیز  عاطفی  رابطه ی  در  می داد.  ترجیح 

ملموس، متفاوت و از آن به دور بود، جان ببخشد و از میرانده شدِن آن رؤیاها به دست 

واقعیِت روزمره، بیم داشت.

بود  شده  دامن گیرش  ناراحتی  این  سالگی،  پنجاه  تا  سالگی  چهل ویک  بین  بتهوون، 

با  دوستی  و  صمیمی  پیوند  در  بتواند  آن که  بدون  و  حاصلی  هیچ  بدون  زندگی اش  که 

افزود،  تعامالت خود  دامنه ی  به  این سال ها،  در  او  است.  پایان  به  رو  باشد،  محبوبی 

زیرا بیش از هر زمان، خود را تنها احساس می کرد. ازدواج می توانست این مرد چهل 

و چند ساله را از این وضعیت بیرون کشد، اما عشق در نظرش آرمانی آن چنان واال بود 

که نمی توانست آن را به مرحله ی عقل و تدبیر و مصلحت پایین آورد و پای بنِد ازدواجی 

چون دیگران شود.

در زمینه ی دور ماندِن بتهوون از عشق و ازدواج، عوامل دیگری نیز در کار بودند. بتهوون 

رسالتی جدی برای خود قائل بود که افق های نامکشوِف عرصه ی موسیقی را بگشاید و 

زندگی  رقبای  از  دیگر  یکی  آرمان  و  رسالت  این  بتهوون،  برای  نماید؛  خلق  واال  آثاری 

پنجاه سالگی،  ارتباط، در  بار رابطه ی عاطفی و سپس قطع  از چند  بعد  او  بود.  مشترک 

درباره ی نرسیدن خود به زندگی خانوادگی چنین نوشت: »اگر�می�خواستم�تمام�نیروهای�

طبیعی�و�حیاتی�ام�را�صرِف�مسائل�پیش�پاافتاده�ی�زندگی�کنم،�دیگر�چه�چیزی�برای�ام�

باقی�می�ماند�تا�به�کارهای�شریف�و�واال�پردازم؟« او با آن که مشتاِق رابطه ی عاشقانه و 

ازدواج بود، زندگی اش را فدای آثار گران قدر خود کرد. 

»لذت�جنسی�بدون�

پیوند�روحی،�یک�عمل�

حیوانی�است.�عالوه�بر�آن،�

احساساِت�واال�خاموش�

می�شود�و�جایش�را�پشیمانی�

و�افسوس�فرامی�گیرد.«

بتهوون



 22 |  ماهنامه ی دیدار

مهتاِب بتهوون
یکی از مشهور ترین آثار بتهوون، سوناِت11 پیانو 

شماره ی 14 است که معمواًل با نام »سونات مهتاب« 
شناخته می شود. لودویگ وان بتهوون، این اثر را در 

میانه ی تجربیات و درک و دریافت های خود از عشق 
ساخت. قسمت ابتدایی این سونات )آداجو12(، بیش 

از همه شناخته شده  است.
به طور کلی چنین می نماید که سوز و گداِز آداجوهای 

بتهوون، چندان مربوط به دل فریبِی زیبارویان 
نیست، بلکه به این برمی گردد که چنین چیزهایی او 
را بسنده نبودند. آداجوهای بتهوون، بسیار به نیایش 

می ماند؛ فی المثل یکی از آن ها را خود بتهوون، 
گونه ای »شکرگزاری به درگاه خداوند« تلقی 

می کرد.
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 ناشنوایی

از  یکی  با  همراه  بتهوون  تابستانی،  شاداِب  روز  یک 

استادش  شاگرد،  می کرد.  گردش  جنگل  در  شاگردان اش 

بتهوون  کرد.  می نواخت  نی  با  که چوپان  نغمه ای  متوجه  را 

ایستاد، ولی گفت که هیچ چیز نمی شنود.گوش هایش را تیز 

کرد؛ برای بار دوم، سوم: هیچ! لودویگ وان بتهوون راهش را 

با سکوت در پیش گرفت. بی اندازه تیره و خاموش بود. این 

اتفاق در سی و یک سالگی اش روی داد.

هفده  از  نبود.  ناگهانی  اتفاق  یک  این،  بتهوون  برای  البته 

سالگی در نامه هایش اشاره به مشکالت شنوایی وجود دارد. 

اما روز به  با پزشکان درباره ی این مشکل مشورت می کرد، 

روز وضع بدتر می شد و او نمی توانست بیش از این، آن را از 

مردم مخفی کند. برای یک آهنگ ساز به محنتی سخت تر از 

این نمی توان اندیشید.

در سی و یک سالگی، او بخش اعظم شنوایی خود را از دست 

چنین  گردید.  ناشنوا  کلی  به  سال،  سه  دو  ظرف  و  بود  داده 

معضلی حتی افراد عادی جامعه را در هم می شکست و طبیعتا 

برای  بتهوون،  اما  از همه.  بلندپرواز را بیش  یک موسیقی دان 

زیستن و برای هنرش هم چنان جنگید. او به آفرینش آثار خود 

ادامه داد و تصمیم گرفت که از این نقصان عجیب، نترسد. 

شگفتی آن جاست که برای بتهوون ناشنوایی اش بیش تر به عنوان 

یک انسان معمولی و در انجام امور روزمره مشکل ساز شده 

بود تا در مقام آهنگ ساز. از این که مکالمات مردم را نمی شنید 

بیش  از همه ناراحت بود. او مهم ترین شاهکارهای موسیقایی 

خود را در سال های پس از ناشنوایی اش خلق کرد!

اعجازی بود که ناشنوایی بتهوون، هر قدر عمیق تر می شد، 

قطعه  هیچ  می گشت.  افزوده  آهنگ هایش  طنیِن  و  عمق  بر 

یا نتی از وی در دست نیست که پس از ناشنوایی اش نوشته 

بتهوون  درباره ی  باشد.  ناتوانِی سازنده اش  از  و حاکی  شده 

شایع است که او فردی منزوی بوده است. اما اگر به راستی 

این حرف حقیقت داشت، او بی شک با افسردگی، دِر عزلت 

به روی خود می بست و از مردم روی می گرداند. ولی روز به 

روز بر نیروی حیاتی او افزوده شد و احساِس جنگیدن برای 

زندگی، در او قوت گرفت. 

در همان سالی که دوراِن شدِت بیمارِی او بود، بسیار ُپرکار 

اند  زندگی  نشاِط  از  لب ریز  ایام،  آن  آفریده های  تمام  بود. 

زندگی،  داشتِن  آن ها موج می زند. دوست  در  و خوشبختی 

این ویژگِی بسیار مهم لودویگ وان بتهوون، بر همه ی موانع 

 آن را در 
ً
پیروز می شد. امید او به آزادی و پیروزی، که مرتبا

آهنگ های خود می سرود، هرگز به تزلزل نگرایید.

عموم  نزد  در  ناشنوایی اش  شدِن  آشکار  از  آغاز  در  بتهوون 

نیز  زمینه  این  در  سرانجام  اما  داشت.  بیم  بسیار  مردم 

تصمیمی محکم گرفت و آشکارا اعالم کرد که ناشنواست. 

با این اعتراف و البته با ادامه ی حضور خود در مجامع، در 

کید بگوید که همیشه آماده است  با تأ واقع می خواست باز 

این چنین  فروَبَرد«.  ]اژدهای[�سرنوشت� کام� در� »دست�

در  او  اوست.  غرور  حال  عین  در  و  خرد  نشان گِر  اعترافی، 

باز�به� »حال�که� کنار یک قطعه ی موسیقایی چنین نوشت: 

سوی�اجتماع�روی�می�آوری،�به�رغِم�همه�ی�موانع،�قادر�

دیگر� ناشنوایی�ات� بگذار� بود.� خواهی� �13 پرا 
ُ
ا نوشتِن� به�

رازی�تلقی�نشود؛�حتی�در�هنرت.«

در مجموع، ناشنوایی ثمرات بسیاری برای بتهوون به همراه 

داشت زیرا او دیگر از گرفتِن سفارش و سیر و سیاحت دور 

شد و کامال بر روی نداهای حقیقی و درونِی خویش متمرکز 

گشت و آن ها را به روی کاغذ آورد. اوپس از مدتی به ناچار 

از رهبرِی ارکستر نیز چشم پوشید و جز به ساختِن آهنگ به 

ناشنوایی  دوراِن  از  پس  که  را  آهنگ هایی  نپرداخت.  چیزی 

این  مدیوِن  باید  را،  آثارش  مهم ترین  تقریبا  یعنی  ساخته، 

تقدیر و سرنوشِت عجیب دانست.

ین� بتهوون،�مهم�تر

شاهکارهای�موسیقایِی�خود�را�

پس�از�ناشنوایی�اش�خلق�کرد!
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وصیت نامه
سی و سه سالگی برای بتهوون، سالی بسیار سخت و بحرانی 

بود: ناشنوایی اش شدت یافت؛ محبوب اش نیز با بی اعتنایی 

به او، با یک اشراف زاده ازدواج کرد. بتهوون طی این بحران، 

در  بعد  سال  بیست  که  نوشت  شگفت  بس  وصیت نامه ای 

نامه هایش همراه با نامه ی »معشوقه ی جاودانی« یافته شد.14 

این وصیت نامه را برای دو برادر خود نوشته اما در واقع نامه ای 

است خطاب به انسانیت و چنین آغاز می شود:

یز� مردم�گر و� دیوانه� کینه�توز،� مرا� که� مردم،� ای� شما� »به�

می�دانید.�چقدر�شما�درباره�ی�من�اشتباه�می�کنید!�شما�

برای� روح�ام� و� قلب� یچه�ی� در نمی�دانید.� مرا� اعمال� راِز�

انجام�کارهای�بزرگ-� نیکوکاری�و� ین،� احساسات�شیر

که�همیشه�هدف�ام�بوده-�از�کودکی�باز�بود.�اما�فکرش�

بی�درمانی� درِد� گرفتاِر� که� است� سالی� شش� بکنید:� را�

شده�ام.�]...[�از�همان�آغاز�طبعی�تند�داشتم�و�نسبت�به�

باید�خیلی� ]بودم[.�پس� مشی�و�روِش�اجتماع�حساس�

یدم�و�گوشه�نشینی�اختیار�می�کردم.�از� زود�از�مردم�می�ُبر

ه�خوردم!�با�وجود�این�
ّ
�بیماری�ام�سخت�یک

ِ
تجربه�ی�تلخ

بزنید،� حرف� بلندتر� بگویم� مردم� به� نبود� ممکن� برای�ام�

ر�ام!�]...[�آه،�این�از�عهده�ی�من�
َ
یرا�من�ک داد�بکشید،�ز

خارج�است!�برای�همین�است�که�باید�از�این�دوری�مرا�

ببخشید.�

آن� اما� کنم،� شرکت� شما� جمع� در� می�خواهم� چند� هر�

مانند� ]...[�من� بدبختِی�من�زجردهنده�تر�می�شود� وقت�

از�مردم� به�گروهی� تبعیدشده�زندگی�می�کنم.�وقتی� یک�

�اضطرابی�سراپای�مرا�فرا�می�گیرد...�
ً
نزدیک�می�شوم،�فورا

چه�سرشکستگی�ای�است�وقتی�کسی�کنارم�نوای�نی�را�

از�دور�می�شنود�و�من�»هیچ�نمی�شنوم«!�هیچ!�او�آواز�

چنین� نمی�شنوم!� هیچ� باز� من� و� می�شنود� را� چوپانی�

حالت�هایی�است�که�مرا�ناامید�می�کند�و�کم�مانده�است�

باز� از�آن� به�زندگی�خود�خاتمه�دهم؛�فقط�هنرم�مرا� که�

می�دارد.�آه،�من�فکر�می�کنم�ترک�این�دنیا،�قبل�از�کامل�

کردِن�هدیه�هایی�که�خدایان�به�من�اعطا�کرده�اند،�محال�

باشد.�

صبر� همین� فعال� می�کنند.� توصیه� بردباری� به� مرا� �]...[

باید� بردباری�است�که�راهنمای�من�در�زندگی�است.� و�

تصمیم�بر�پایداری،�آن�قدر�در�من�مداومت�یابد�تا�زماِن�

بهتر� وضع�ام� شاید� فرارسد.� حیات�ام� رشته�ی� گسستِن�

شود؛�شاید�هم�نه؛�در�هر�حال�حاضرم.�نقش�فیلسوف�

آسانی� کار� کردن،� بازی� سالگی� هشت� و� بیست� در� را�

نیست؛�به�ویژه�برای�هنرمند�از�همه�سخت�تر�است.

تو� داری،� جای� قلب�ام� اعماق� در� که� تو� ابدیت،� ای�

به� میل� و� انسانی� عشق� که� می�دانی� تو� می�شناسی،� مرا�

نیکوکاری�در�قلب�ام�مأوا�دارد!�]...[

اشمیت� پرفسور� اگر� ُمردم،� که� همین� برادرانم،� شما�

او�بخواهید�که�حال�و� از� نام�من� به� بود،� قید�حیات� در�

زندگی�ام�را�بنویسد�و�این�نامه�را�ضمیمه�ی�آن�کند.�شاید�

بعد�از�مرگ�ام،�دنیا�تا�اندازه�ای�با�من،�سِر�صلح�و�صفا�

�خود�می�کنم؛�اگر�بتوان�
ِ
یابد.�شما�را�وارِث�ثروِت�ناقابل

هم� با� کنید.� قسمت� را� آن� منصفانه� نامید.� ثروتی� را� آن�

خانه ی بتهوون 
در منطقه ی 

هایلیِگن اشتات
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به� که� بدی�هایی� دهید.� یاری� را� یکدیگر� و� باشید� موافق�

یادی�است�که� من�کرده�اید،�خودتان�می�دانید�که�مدت�ز

را� »حقیقت«� خود� فرزنداِن� به� �]...[ بخشیده�ام� را� شما�

توصیه�کنید.�تنها�حقیقت�است�که�می�تواند�شخص�را�

خوشبخت�نماید؛�نه�پول.�این�را�از�روی�تجربه�می�گویم.�

این�حقیقت�بود�که�مرا�در�فقر�و�بیچارگی�حفظ�کرد.�اگر�

زندگی�را�با�خودکشی�به�سر�نرساندم،�مدیون�حقیقت�و�

هنرم�هستم.�بدرود�و�یکدیگر�را�دوست�داشته�باشید!

دیگر�کافی�است.�با�شادی�به�سوی�مرگ�می�شتابم.�اگر�

مرگ�زودتر�از�آن�که�بتوانم�آثارم�را�کامل�کنم�بیاید،�خیلی�

زود�آمده�است�و�با�این�سرنوشِت�دردناک،�خواهاِن�آن�ام�

به� جسارت� با� من� می�آیی،� وقت� هر� بیا!� آید.� دیرتر� که�

مالقاِت�تو�خواهم�آمد�]...[«.

»باز�شما� و چهار روز بعد به این وصیت نامه افزوده است: 

که� عزیزی� امیدهای� آری،� اندوه.� با� می�گویم؛� بدرود� را�

با�خود�داشتم،�مرا�رها�کرده�اند؛�مانند�برگ�های�خزان�که�

می�روم،� من� شده�اند.� خشک� برای�ام� می�شوند،� پژمرده�

همان�طور�که�آمده�بودم.�پشتکاِر�امیدبخشی�که�مرا�اغلب�

در�روزهای�تابستان�یاری�می�کرد،�ناپدید�شده�است.

ر�کن.�
ّ
مقد برایم� یبا� ز روز� دیگر،�یک� بار� تقدیر،�یک� ای�

مدت�درازی�است�که�طنین�واقعی�شادی�برای�ام�بیگانه�

من� ابدیت!� وقت!� چه� آه،� وقت،� چه� آه،� است!� شده�

دوباره�خواهم�توانست�شادی�را�در�دامن�طبیعت�و�مردم�

حس�کنم؟�هرگز؟�نه!�آه،�این�منتهای�بی�رحمی�است!«

مانند  درست  عمیق،  احساسات  و  عظیم  زمزمه ی  این 

این  که  مردی  است.  تناقض  از  ُپر  بزرگ اش  سونات های 

زده اند،  حدس  اغلب  که  همان گونه  نوشته،  را  وصیت نامه 

اما  باشد،  داشته  سر  در  خودکشی  سودای  که  نیست  آدمی 

بتهوون می دانست که گاهی ظرفیت و توان خود را از دست 

می دهد و ممکن است در حالتی یا در اتفاقی، از مالیخولیا، 

خود را بکشد. این نامه، توضیحی است که او را ببخشایند و 

می خواهد این سند منتشر شود تا وی را مردی سست عنصر 

نپندارند و نمی خواهد که مردم اعتماد به آثارش را از دست 

بدهند. 

بتهوون با اعتراف به بزرگ ترین ناامیدی هایش، به هدف اش 

به  و  بازگشت  وین  به  او  شدن!   زنده  دوباره  یافت:  دست 

اثر  دوازده  زد:  عجیبی  فعالیت  به  دست  بازگشت،  محِض 

به  دیگر خلق کرد! سپس  از  یکی پس  را  بدیع  و  تازه  هنری 

دفاع از حق نشر و اجرای آثارش پرداخت. ناشنوایی او رو به 

شدت بود، ولی ترس و نومیدی برطرف شده و مانند همیشه، 

 
ِ

نیرو گشته بود. روح به  سستی، مغلوب شده و ترس تبدیل 

آتشیِن او غالب آمده بود. این خیزش را در آثارش نیز می شد 

دید. آثار پیروزی در این آثار پیداست. اکنون او مانند شاهی 

بود با طرح ها و نقشه های عظیم. در نامه ای در توضیح وضع 

پیش�خواهم� تازه�در� این�پس،�راهی� »از� نوشت:  خویش 

وین در گرفت!«
دوره ی بتهوون
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سمفونی پنج
خیزش  دوران  در  بتهوون  که  آثاری  مهم ترین  از  یکی 

به جز  است.   5 شماره  سمفونی  نمود،  خلق  خود  دوباره ی 

که  است  چهره ای  بهترین  سمفونی  این  نهم،  سمفونی 

 بتهوون، یکی از 
ِ

بتهوون از خود پرداخته است. سمفونی پنج

شناخته شده ترین آثار موسیقی جهان است. این سمفونی با 

چهار ُنِت تکان دهنده آغاز می شود. بتهوون در مورد ُنت های 

آغازین این قطعه چنین می گوید: »سرنوشت�این�چنین�به�

در�می�کوبد!«

نتیجه  به  طاقت فرسا  کار  سال  پنج  از  پس  پنج،  سمفونی 

و  است  تراژدی  خالِف  جهِت  در  آهنگ،  این  بود.  رسیده 

عناصِر  با  غولی  نبرِد  روایِت  است؛  سرنوشت  دراِم  بیاِن  در 

سرخوردگی ها،  درآمدن ها،  پای  از  بسا  چه  سرنوشت: 

شکست ها و پیروزی ها!

سمفونی  یا   3 شماره ی  سمفونی  بتهوون  این،  از  پیش 

»قهرمانی« )Eroica( را با مضامینی مشابه ساخته بود که 

اما  ناپلئون تقدیم گردد )اما هرگز چنین نشد(،  به  بود  قرار 

مراتب  به  پروراند،  پنج  سمفونی  در  بتهوون  که  اندیشه ای 

یک  ورای  آهنگ،  این  بود.  قهرمانی  سمفونی  از  عمیق تر 

داشت.  فلسفی  جنبه ی  بیش تر  و  بود  خاص  آدم  و  قهرمان 

پای آهنگ ساز در این سمفونی بر زمینی محکم و باصالبت 

است.  در ضمن ساده  و  پنج، غنی  است. سمفونی  استوار 

یک ندا و فراخوان است؛ نوعی شجاعت بخشی و تشویق. 

مبارزه ی انسان، با این چهار ضربه ی سرنوشت آغاز می شود 

و همه  ی مردمان، این زبان را درک می کنند. حتی امروز نیز 

در  مؤثر  بسیار  وسیله ای  می تواند  بتهوون،  پنجِم  سمفونی 

این  باشد.  بزرگ  اقداماِت  و  عمومی  احساساِت  تحریِک 

اثر، نام بتهوون را از کران تا کران جهان برده است. 

بتهوون�در�مورد�

ین�سمفونی� ت�های�آغاز
ُ
ن

شماره�ی�پنج�چنین�

می�گوید:�»سرنوشت�این�

چنین�به�در�می�کوبد!«
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دوران سکوت
ُپربار و موفقیت آمیز  پس از یک دوران هشت ساله ی بسیار 

دوران  داشت، یک  ادامه  بتهوون  سالگِی  و یک  تا چهل  که 

اثری  آن، هیچ  در طوِل  او  که  پدید  آمد  دیگر  هشت ساله ی 

تا پنجاه  نیافرید مگر یک سونات. بین چهل و یک سالگی 

است،  حیات  دوران  پربارترین  طبعا  که  دهه ای  سالگی، 

بتهوون سکوتی طوالنی داشت.

او در دورانی که موفقیت را در آغوش کشیده بود، بیش از قبل 

مالیخولیایی و سودایی شده بود. محبت به هم نوع و ترس و 

گاهی  بودند.  مبارزه  در  درون اش  در  مردم، همواره  از  گریز 

که  نمی فهمید-  هم  خودش  شاید  -حتی  فهمید  نمی شد 

آن چه در قلب اش فرمانروایی داشت، ایمان بود یا بدگمانی. 

اغلب  و  داشت  هراس  پیری،  دوراِن  در  نیازمندی  و  فقر  از 

می پنداشت که دیگران، بخصوص رقبای هنری اش، درصدِد 

پایمال کردِن حق او هستند.

بیش  بود،  گریبان گیرش شده  که  روزافزونی  در گوشه نشینِی 

از پیش رو به طبیعت آورده بود که هدف و سرچشمه ی تمام 

فلسفه اش شده بود. در دفترچه اش چنین نوشته است: »ای�

قدرِت�آرمیده�در�جنگل،�من�متبرک�شده�ام�]از�تو[!�من�

آه،� می�گوید.� من� به� تو� از� درختی� هر� شادم!� در�جنگل�

خدای�من!�جنگل�چه�شکوهی�دارد!�صلح�و�آرامش�در�

بلندی�هایش�سایه�گستر�است!«

قلب اش  بود،  ستایش اش  مورد  و  داشت  دوست  که  آن چه 

با جهان و  را ماالمال از خشم و اشک می کرد و در برخورد 

زندگی، همواره به غمی جان کاه می رسید. او پیوسته در برابر 

افسردگی های عمیقی که بر او چیره می شد، با تمام قدرت به 

مبارزه برمی خاست و سرانجام توانست آن حاالت را مهار کند. 

 ناشنوا بود، بلند حرف 
ً
مکالمات اش مقطع بود و چون کامال

غذا  صرِف  برای  که  مهمان خانه ها  و  مجامع  در  و  می زد 

می رفت، اغلب می شنیدند که علیه امپراتور اتریش، فرانسوا، 

گاه  آ جریان  از  حکومتی،  مخفِی  مأموراِن  می زند.  حرف 

بودند اما چون بتهوون دوست و استاِد برادِر امپراتور بود، با 

وی کاری نداشتند. 

را  خود  گاه  درخودفرورفتگی،  و  خاموشی  دوراِن  همین  در 

را  خود  بود.  بعید  وی  از  که  می کرد  سرگرمی هایی  مشغول 

کامال رها کرده و به عالم طنز و بازی فرومی رفت. روزی با 

بچه های کوچه، موش وگربه بازی می کرد. پزشکی که در آن 

حوالی بود پس از مشاهده ی این وضعیت، درباره ی بتهوون 

نوشت: »در زندگانی ام هرگز سرشتی به این پاکی ندیده ام که 

در پیوند با اراده ای چنین قوی و مغرور باشد.«

بتهوون در همین دوران سکوت هنری و با وجود درگیری های 

افراد  با  بسیاری  نامه نگاری های  و  مکاتبات  بسیار،  درونی 

مختلف داشت: بیش از ششصد نامه!

»در�زندگانی�ام�هرگز�

سرشتی�به�این�پاکی�ندیده�ام�

که�در�پیوند�با�اراده�ای�چنین�

قوی�و�مغرور�باشد.«

توصیف یکی از همسایگان بتهوون از او

»ای�قدرِت�آرمیده�در�جنگل،�

من�متبرک�شده�ام�]از�تو[!�من�در�

جنگل�شادم!�هر�درختی�از�تو�به�من�

می�گوید.�آه،�خدای�من!�جنگل�

چه�شکوهی�دارد!�صلح�و�آرامش�

در�بلندی�هایش�سایه�گستر�است!«
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یک درگیرِی خانوادگی
دوران سکوِت بتهوون، با ماجرای پرفراز و نشیِب دیگری نیز 

بتهوون درگیر ماجرایی  پنج سالگی،  و  بود. در چهل  همراه 

شد که تقریبا تا پایان عمرش ادامه داشت: یکی از برادرهای 

بتهوون  وان  لودویگ  از  خود،  وصیت نامه ی  در  بتهوون، 

خواسته بود که سرپرستِی فرزند او، کارل را بر عهده بگیرد. 

این  خانوادگی،  مسئولیِت  به  بنا  بتهوون  برادر،  مرِگ  از  پس 

از روی   
ً
این کار را صرفا بتهوون  اما  را پذیرفت.  کار دشوار 

وظیفه انجام نداد، بلکه در این کار، امیدها و آرزوهایی نیز 

او،  تربیِت  تعلیم و  داشت. فکِر هم خونی، استعداد کودک، 

انتقال هنرش به کارل و اعطای ناِم خود به وی، قلِب بتهوون 

را به لرزه درآورده بود.

بتهوون، مادر کارل را فرد مناسبی برای تربیِت کارل ندانسته 

و رابطه ی او با کارل را مخّرب و آسیب زا می دانست. از این 

بسیار  بسیار  باید  مادر  با  فرزند  رابطه  ی  که  بود  معتقد  رو، 

اندک باشد:�»کارل�باید�او�را�چون�مادر�احترام�کند،�ولی�

از�هیچ�چیِز�او�پیروی�نکند.�این�چیزی�است�که�بایستی�

با�تمام�قوا�در�انجام�اش�کوشید«. مادر کارل چنین چیزی 

را نمی پذیرفت. مرافعه بین او و بتهوون باال گرفت و کار به 

دادگاه کشید. به مدت دو سال، بخش بزرگی از زندگِی درونی 

از  پس  شد.  سرپرستی  مسأله ی  صرِف  بتهوون،  تالش  و 

کش مکش های حقوقی و روانِی بسیار طوالنی و طاقت فرسا، 

سرپرستِی کارل به بتهوون داده شد. 

بسیاری  تالش های  خود  برادرزاده ی  تربیِت  برای  بتهوون 

روحیه ی  که  می دید  بتهوون  زمان،  گذشِت  با  اما  کرد، 

پسرخوانده اش که اکنون به حدود بیست سالگی می رسید، 

بیش از پیش رو به وخامت و تیرگی می رود. او در بسیاری 

از امتحاناِت مدرسه رد شد و پس از عوض کردِن مدارس و 

شبانه روزی های متعدد، در عمل نشان داد که به دنباِل تفریح 

و عیاشی است و از هر درس و مشقی دست کشید. 

آن همه خالِء  نیز کارل، که می توانست  بتهوون  با  رابطه  در 

بی حس،  کند،  پر  را  )پدرخوانده اش(  عمو  زندگِی  ارتباطِی 

منفی و سرد باقی ماند. او عموی خود را به چشِم یک دیوانه 

می نگریست و تنفِر خود را نسبت به او، به شکل های مختلف 

بروز می داد. او برای به دست آوردِن پول، بتهوون را آزار می داد 

یا از او پول می دزدید. بتهوون با نامه ها و گفتگوهای متعدد 

درصدِد تربیِت او بود. گاه وی را عتاب  می کرد و گاه نوازش. 

او و کارل هر روز بیش تر و بیش تر می شد.  بین  اما شکاِف 

سرانجام کارل برای این که هم به پول برسد و هم به آزادی 

یک  جریان  در  کرد.  خودکشی  به  تهدید  خود،  دل خواِه 

گفتگوی پرتنش، نزاع  و کش مکش بین آن دو شدت گرفت. 

پسر دست اش را روی بتهوون بلند کرد و سپس فرار کرده و 

دست به خودکشی زد.

کارل را زخمی و مجروح به خانه ی مادرش بردند. زخم سطحی 

این وضعیت، تمامِی احساسات اش را  با دیدِن  بتهوون  بود. 

از کارل جدا نمود و امید خود به رابطه ی محبت آمیز با او را 

به کلی بر باد رفته دید. هزینه ی بیمارستان و پزشک را داد و 

اقداماِت دیگری برای تأمیِن آینده ی او کرد ولی از سرپرستِی او 

استعفا داد و دیگر هرگز کوچک ترین ابراز محبتی به او ننمود. 

با این همه، بتهوون تا پایان عمر از او حمایت مالی می کرد 

و پس از مرگش، مشخص شد که پس اندازی قابل توجه برای 

پسرخوانده ی خود باقی گذاشته است.
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 بار دیگر اوج:
مبارزه ای دیگرگونه

است،  ستیز  در  باد  و  باران  با  که  حالی  در  جاده ،  از  مردی 

باال می آید. پشت اش تا حدی خمیده است؛ سر را باال گرفته 

حرکت  در  باال  به  رو  سرسخت  و  مصمم  همیشه  مانند  و 

می دهد.  ادامه  هم چنان  جهان،  با  را  مبارزه اش  او  است. 

دامن باالپوش اش بر اثِر وزِش باد در اهتزاز است و شادمان 

است از این که در میان باد و باران شناور است. دست هایش 

ناآراِم خود،  و  پیاده روِی سراسیمه  در  تا  زده  گره  پشت  به  را 

و  یادداشت ها  قطوِر  کتابچه ی  اگر  باشد.  داشته  تکیه گاهی 

به  باد  مداد بزرگ اش را در جیب اش جا نداده بود، چه بسا 

با  که  هستند  هنرش  ابزارهای  این ها  درمی آوردشان.  پرواز 

ولعی خاص، آن ها را حفظ و حراست می کند. به زائری بس 

غریب و شگفت آور می ماَند.

این تصویری است خیال انگیز از دوران بلوغ هنری بتهوون.

پس از چند سال دوری از جنب و جوش هنری، بتهوون که 

دوران مبارزه و پیروزی های گذشته را پشت سر گذاشته بود، 

آورد.  و طبیعت روی  به خدا  دیگرگونه  و  احساسی ژرف  با 

سودای مبارزه طلبی را رها کرده و دیگر آرزو نداشت چیزی را 

به زانو درآَوَرد. در آثاِر بی نظیر و بزرِگ این دوراِن زندگی اش، 

حالِت مبارزه جویی و نبرد با عناصر سرنوشت و تقدیر دیده 

بازگشت  و  رضا  تسلیم،  سوی  به  همه چیز  بلکه  نمی شود، 

در  که  حالی  در  است؛  کرده  روی  ژرف  و  عمیق  درونی  به 

جوانی، قصدش فراچنگ آوردِن جهان بود. ارزش های نوینی 

جایگزین ارزش های تند و تیز جوانی شده بودند. 

در  را  افتخار  و  پیروزی  و  چشیده  را  قدرت  طعِم  بتهوون، 

گاه، مالل  آغوش فشرده بود و از همین  روی بود که ناخودآ

با گذشت  انسان های بزرگ،  و تلخِی موفقیت را می فهمید. 

آن،  در  که  می یابند  دست  نوینی  زیبایِی  به  عمر  و  زمان 

جاذبه ی طراوت جایش را به جاافتادگی و پختگی می دهد؛ 

لبخندشان سحرآمیزتر از گذشته می شود. چه جای شگفتی 

است؟ آیا منظره ی غروب خورشید، منقلب کننده تر از آفتاِب 

نیم روز نیست؟ چهره ی انسان های واال، در آستانه ی پیری، 

بودند.  فاقدش  به هنگاِم جوانی  وقاری را ساطع می کند که 

چه کسی می تواند بگوید که بهار برتر از خزان است؟

تقریبا هیچ یک از موسیقی دانان این گونه نبوده اند که در دوراِن 

 آفرینِش هنرِی خویش، درصدِد یافتِن سبک و 
ِ

پیری یا بلوغ

اسلوبی نوین برآیند. اغلب در آن سن، مبارزه ی درونی در 

آن ها به پایان رسیده و آن ها می کوشند شایستگی و وقاِر خود 

حوالی  در  کنند.  حفظ  هستند،  دارا  که  موقعیتی  حفِظ  با  را 

مبارزه های سرنوشت ساِز  نظر می رسید که  به  پنجاه سالگی 

بتهوون نیز به پایان رسیده است. نیروهایش رو به فرسایش 

و تحلیل بود؛ گویی پشتکاری در بتهوون وجود نداشت که 

پنجاه  مایه بگذارد. در سن  بزرِگ دیگری،  اثِر  آفرینِش  برای 

»از�این�که�دست�به�کار� و دو سالگی با خود فکر می کرد: 

بزرگی�بزنم،�می�ترسم.�یک�بار�بس�بوده�است«.

آخرین  در  متالطم،  پیوسته  دریایی  هم چون  بتهوون  اما 

دهه ی عمرش نیز در به روی احساساتی عمیق و تازه گشود 

 مبارزه ای دیگرگونه را ریخت. سرانجام بین پنجاه تا 
ِ

و طرح

پس  یکی  تمام تر،  چه  هر  سرعِت  به  پنجاه وچهارسالگی، 

»میسا� خود،  تاریخِی  شاهکاِر  و  عظیم  اثِر  دو  دیگری،  از 

سوِلمنیس« و »سمفونی�نهم« را به پایان رساند.

بتهوون،�طعِم�قدرت�را�

چشیده�و�پیروزی�و�افتخار�را�

در�آغوش�فشرده�بود�و�از�همین��

گاه،�مالل�و� روی�بود�که�ناخودآ

تلخِی�موفقیت�را�می�فهمید.
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نیایش
باشکوه«  »َمس  بتهوون،  موسیقایی  آثار  مهم ترین  از  یکی 

نام دارد. »َمس« در فرهنگ موسیقی، قطعه ای است که در 

آن، مصائب حضرت مسیح)ع( بازگو می شود.15 از این رو، 

َمس قطعه ای است مذهبی است و در کلیسا اجرا می گردد. 

بسیاری از موسیقی دان ها به خلِق »َمس« پرداخته اند. مسی 

»َمِس  یا  سولمنیس«  »میسا  به  است  ساخته  بتهوون  که 

باشکوه« معروف است.

آییِن برگزاری نماز در  بود مناسِب  »میسا سولمنیس«، قرار 

کلیسا باشد اما شخصیِت بتهوون بار دیگر ساختارها را در 

آن که تحریض و  از  بیش  را  ایمان داران  و فکِر  هم شکسته 

می کشاند.  دیگر  جاهای  به  کند،  مراسم  اجرای  به  تشویق 

بتهوون بار دیگر با سنت های زمانه ی خود درافتاد؛ نه فقط 

»میسا  او  زمانه.  سنِن  و  آداب  در  حتی  بلکه  موسیقی  در 

تاالرهای  به  کلیسا(،  عوِض  )به  اجرا  برای  را  سولمنیس« 

گذشته  در  که  همان طور  درست  آورد؛  شهر  عمومی 

به  می شد،  اجرا  اشرافی  تاالرهای  در  که  را  سمفونی ها 

تاالرهای عمومی کشانده بود. این امر بر کلیسا گران آمد و 

دست به شکایت برد و اجرای این آهنگ در تاالرهای شهر 

را ممنوع کرد.

نه  و  کاتولیکی  است  آهنگی  نه  اگرچه  سوِلمنیس«،  »میسا 

پروتستانی و در بنِد هیچ رسم و آیینی نیست، اما در حقیقت 

دوراِن  در  بتهوون  است.  باایمان   
ً
کامال مرِد  یک  اعترافاِت 

ساخِت این قطعه برای خود می نویسد: »میان�مایگِی�آدمیان�

از�همه�چیز�و�همه�کس� برتر� قربانِی�هنرت�کن.�خدا� را�

باری�� مشّیِت� در� میرایان،� بدبختِی� و� خوشبختی� است!�

تعالی�است.�روزهایی�که�به�آدمی�داده�شده،�بس�کوتاه�

است!«

که سرشار  مقدس  آهنِگ  این  بتهوون  که  است  این  عجیب 

آشفته  بس  روزگاری  در  را  است  درونی  آرامش  و  خلسه  از 

در  که  زمانی  است؛  ساخته  و  سروده  خویش  زندگانی  از 

زن  بردارش،  پسرخوانده اش،  فشار  و  هجوم  محاصره، 

برادرش، قضات و ناشران بود!
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سمفونی نهم
بتهوون،  نهم  سمفونی   ،1824 بهاِر  و   1823 ساِل  اواخر 

این شاهکار جاودانه ی تاریخ موسیقی، به پایان نهایی خود 

زمانی  شد.  متولد  بتهوون  مرِگ  از  پیش  سال  سه  رسید. 

یک  صدای  حتی  می نوشت،  را  سمفونی  این  بتهوون  که 

از  یکی  در  را  اثر  این  بتهوون،  نمی رسید.  گوش اش  به  ُنت 

برای  اثری  ساخت؛  خویش  زندگِی  دوران های  سخت ترین 

تسکین اندوه دردمندان که به شادی و برادری دعوت می کند. 

نهم، هر یک،  اجزاء مختلِف سمفونِی  برخی،  اعتقاد  به  بنا 

گوشه ای از زندگِی بتهوون را نشان می دهند.

این سمفونی نه فقط آینه ی زندگی شخصی بتهوون است بلکه 

بازگوکننده ی افکار اجتماعی-سیاسِی او نیز هست. »آزادی، 

جملگی  بتهوون،  برای  مهم  آرمان  سه  برادری«،  برابری، 

یافته اند.  بازتاب  موسیقایی  اثر  این  در  باشکوه  شکلی  به 

سمفونی نهم، بزرگ ترین اثر بتهوون و یکی از گران قدرترین 

آثار موسیقِی کل تاریخ است.

»ترانه ی  شعِر  برای  داشت  آرزو  که  بود  سال  سی  بتهوون 

به طور  بسازد.  آهنگی  »فردریش�شیِلر«  شادی« سروده ی 

کلی او در طول زندگِی خود چندان التفات و توجهی نسبت 

به آثار شیلر نداشت اما معنا و محتوای این ترانه چیزی بود 

»همه�ی� بود:  دوخته  چشم  آن  به  عمر  همه ی  بتهوون  که 

انسان�ها�برادرند«. معنای اخالقی و سیاسِی این سخن برای 

بتهوون بسیار مهم بود.

بتهوون، سال ها بود که بر روی سمفونی نهم کار می کرد. در 

سال های ابتدایی کار، بخش )یا ُمووماِن( اوِل این سمفونی را 

تمام کرده بود اما برای ادامه، سایر بخش ها و پایان بندِی آن، 

ایده ای نداشت. او بسیاری از روزهای تابستان را به قدم زدن 

گذراند تا به سمفونِی نهم بپردازد؛ در حالی که سالمت اش 

مختل بود و از درِد چشم به ستوه آمده بود و از لحاِظ مالی 

نیز در شرایطی دشواری قرار داشت.

بتهوون بخصوص سخت درگیر و در فکر بود که بخش پایانِی 

سمفونِی نهم را چگونه تراش دهد. او قصد داشت برای اولین 

اجرا  به  آوازی  صورِت  به  را  سمفونی  یک  پایان بندِی  بار، 

درآَوَرد؛ کاری بسیار بدیع، دشوار و جسورانه. بتهوون، بارها و 

بارها نسبت به موفقیت آمیز چنین خالقیت غریبی، دچار تردید 

شد، زیرا روش مناسبی برای اجرای آن نمی یافت. او حتی در 

حلقه ای از دوستان اش گفت که بخِش آوازی در پایان، بی ربط 

و نامتناسب بوده و اشتباه محض است. در مبارزه ای نفس گیر 

قرار داشت؛ حتی تا روزهای پایانِی اتماِم سمفونی قصد داشت 

صدای انسانی را از بخِش چهار سمفونی حذف کند.

در همان ایام، روزی »شیندلر«، یکی از شاگردان بتهوون، 

وارد اتاق او شد و بتهوون دفتر یادداشت اش را به سوی وی 

دراز کرد و با شادی تمام فریاد زد: »یافتم!�یافتم!...�ترانه�ی�

شیلِر�جاودان�را�بخوانیم!«. 

به  را  انسان  صدای  که  بود  گشته  مصّمم  بتهوون  سرانجام 

آهنگ بکشاند و ترانه ی شادِی شیلر را به موسیقی پیوند زند. 

او حاضر نشد از این تصمیم شجاعانه ی خود دست بکشد و 

اگر سمفونی نهم امروز به همین شکلی است که می شنویم، 

آن را مدیون این هستیم که بتهوون هرگز از انتقاد و تمسخِر 

خرده گیران بیمی به دل راه نداد. 

بتهوون، در حین آفرینِش بخِش آوازی پایانِی سمفونی نهم،  فردریش شیلر
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در دفتر خود یادداشت هایی می کرد. در جایی نوشته است: 

یا  شادی�آورتر!«  شادتر!� نیست!� خوب� لحن� این� »نه،�

در جایی دیگر می نویسد: »این�نحوه�ی�بیان�خیلی�مالیم�

بّرنده�تر�باشد.« و در نهایت  باید�عمیق�تر�و� است.�لحن�

این یادداشت بتهوون شاید یکی از دل انگیزترین توضیحات 

درباره ی بخش پایانِی سمفونِی نهم باشد: »دوستان،�امروز�

روز�جشن�است؛�روز�شادی�است.« در انتهای سمفونِی 

با  با هیجان و هماهنگ  نهم، دویست خواننده ی زن و مرد 

این  توصیِف  حتی  می خوانند.  را  شیلر  شادِی  آواِز  ارکستر، 

منظره نیز شادی آور است!

نشدند  وَین، حاضر  در  موسیقی  اجرای  تاالرهای  صاحبان 

سمفونِی بتهوون را اجرا کنند، زیرا تصور می کردند با وجوِد 

دیگر  »روسینی«،  مثل  موسیقی سازانی  جدیِد  آهنگ های 

بتهوون  پیچیده ی  و  سنگین  آثار  شنیدِن  به  حاضر  کسی 

مأیوس گشت  وَین  اثرش در  اجرا شدن  از  بتهوون،  نیست. 

جمعی  اما  گذارد.  اجرا  به  برلین  در  را  آن  گرفت  تصمیم  و 

شنیدند،  را  خبر  وقتی  بتهوون،  حامیان  و  ارادتمندان  از 

تالش های زیادی کردند تا او را منصرف نمایند. سی نفر از 

آن ها نامه ی مفصلی نوشتند و در روزنامه ها منتشر نمودند و 

تقاضا کردند که بتهوون، سمفونی نهم را در همان شهری که 

ساخته شده است، اجرا نماید. باالخره، به واسطه ی انعکاس 

احساسات جمعی از مردم، این کنسرت بر پا شد.

در  نهم  سمفونِی  بار  اولین   1824 سال  ِمْی  ماِه  هفتِم  شب 

وین اجرا شد. تاالر اجرای کنسرت، مملّو از جمعیت بود. ده 

سال بود که بتهوون هیچ اثری را اجرا نکرده بود.

شنوندگان  بر  مهّیج  و  باورنکردنی  اثری  نهم،  سمفونی 

گذاشت. پس از اجرای »ترانه ی شادی«، در حالی که هنوز 

اثر تمام نشده بود، تمام جمعیت به پاخاسته و با غریو و فریاِد 

پرداختند.  احساسات  ابراز  و  زدن  کف  به  تمام تر،  چه  هر 

صدای تحسین مردم به حدی بود که ارکستر به ناچار متوقف 

هم چنان  همه چیز،  و  همه جا  از  غافل  ناشنوا،  بتهووِن  شد. 

مشغوِل ورق زدِن صفحاِت ُنت ها بود. هیچ چیز نمی شنید. 

جوانی از میاِن نوازندگان به بتهوون نزدیک شد، بازوی او را 

گرفت و او را متوجه ابراِز احساساِت جمعیت کرد تا آن چه را 

بتهوون نتوانسته بود بشنود، با چشم ببیند. بتهوون برای ابراز 

تشکر، به سادگی تعظیم کرد و آرام در جای خود قرار گرفت، 

اما نوازندگان از دیدِن چنین صحنه ای به حدی متأثر شدند 

که اشک از دیده ی بسیاری سرازیر شد.

بخشی از موومان 
دوِم سمفونی نهم به 
دست خِط بتهوون
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در ابتدای سمفونی نهم، ما خود را در برابر همهمه ی عناصِر 

سرنوشت و زندگی، در میان زمینی تهی و بایر از کره ی ماه با 

مناظری دهشتناک می بینیم که همه چیز در آن به خاموشی 

فرورفته است اما هر آن، ممکن است باز همه چیز از نو آغاز 

شود.

مانند  دیگر  انسان  و  گشته  چیره  سرنوشت  سمفونی  این  در 

و  ندارد  حضور  انسان  نیست.  مبارزه  در  پنجم  سمفونی 

 باز یادآوِر آخرین 
ْ

فقط هر از گاهی برخی صداها و حرکات

غریو  است.  نیروی سرنوشت  برابر  در  انسان  استقامت های 

نیروها  آمیختِن  درهم  صدای  و  مرج  و  هرج  آوای  غوغا،  و 

انسانی  گام های  می رسد.  گوش  به  ط 
ّ
مسل قدرت های  و 

زمین  به  پیش  از  بیش  برداشته می شود،  تردید  و  تأّنی  با  که 

فرومی رود. سرنوشت به هیچ دری نمی کوبد بلکه در جهانی 

بی شکل و درهم ریخته حکم فرماست.

در بخش دوم، طبل رهبری سازها را برعهده می گیرد و به همه 

دستور می دهد. خون سرد و بی احساس است. حتی به نظر 

می رسد از رهبر ارکستر هم اطاعت نمی کند. مانند شیری با 

نشان دادِن دندان هایش همه را می هراساند و در کمین است. 

اند، هیچ  این قطعه که گویی اشباح در حرکت و رقص  در 

چیز سهمگین تر و ترس آورتر از لحظاِت سکوت و خاموشِی 

پیاپی نیست.

اجرا  ارکستر  رهبر  چوب  با  قطعه،  این  می رسد  نظر  به 

نمی شود، بلکه با نوک شمشیر به جلو رانده می شود و شمشیر 

هوا را می شکافد. آوای همهمه و هرج ومرج به گوش می رسد 

و ناگهان طبل ها با تمسخِر تمام، ضربه های مرگ می کوبند. 

باز در این میان اسباِب تعجب نمی شود که شیپورها با قدرت 

اوج می گیرند، اما ناگهان خاموش شده و جایشان را به یک 

نِی سبک می دهند. همه ی این ها، آدمی را پریشان و نگران و 

سردرگم می کند. آن گاه زماِن ندا و نوای غزل های شیواست: 

ن ِسل ها نوایی کش دار می زنند و صدای صاِف سازهای 
ُ
ویول

و  پی در پی  درنگ های  و  آهسته  و  ند 
ُ
ک ضربات  با  بادی 

سنجیده، همه را به سوی چمن زارها و روشنایی ها می کشاند.

این  وارد صحنه می شود.  انسان  که  در سومین بخش است 

و  آرام  ناله ای  آداجوهاست:  زیباترین  از  یکی  دارای  بخش 

عمیق؛ خلسه، تسلیم و آرامش. حرکت ادامه می یابد. صدای 

وعده  برای  گاه  می دهد؛  پاسخ  آدمیان  صدای  به  فرشتگان 

به  با تکانی شدید  ارکستر  آرزوها.  برای تحقق  امید و گاه  و 

آخرین بخش قدم می گذارد.

شهر وین
در زمان اجرای

سمفونی نهم
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است  فرارسیده  حساس  بسیار  لحظه ی  نهایی،  بخش  در 

نیست.  انتظارش  در  احدی  که  می دهد  روی  واقعه ای  و 

بردگان،  می گویند؛  سخن  و  می کنند  نجوا  هم  با  سازها 

بیرون  افسون  و  سحر  از  جانوران  سلند؛ 
ُ
می گ را  زنجیرها 

می آیند. همه چیز در حال قیام و رستاخیز است. سازها سر 

می کنند؛  گفتار  به  آغاز  بم  صداهای  برمی تابند.  اطاعت  از 

درهم شکستِن  اعالم کننده ی  َبم،  صداهای  قیاِم  سرانجام  و 

 
ِ

از هرج و مرج از گذر  غل و زنجیرهای گذشته است. پس 

بخش اول و رقِص تهدیدآمیز اشباح در بخش دوم، صدای 

آسمانی ای که در بخش سوم فرارسیده بود، همه گیر می شود. 

لحظاتی بعد امواجی که یکی پس از دیگری برهم  می غلتند، 

از حرکت بازداشته شده و متوقف می گردند. اما باز صداهای 

بم با اثری شدید به خواندِن آهنگ های از یاد رفته می پردازند. 

سپس همه ی ارکستر خاموش می شود.

انسان ها  می کند.  مشارکت  که  است  انسان  صدای  این جا 

خود را درگیِر این مبارزه ی عناصِر سرنوشت می کنند؛ عمیق 

و با قوت هرچه تمام تر: 

»آه،�دوستان،�این�آهنگ�ها�را�کنار�نهیم

و�به�عوض،�بیایید�تا�صداهای�خویش�را�آهنگ�نماییم؛�

دل�پذیرتر�و�شادمانه�تر!«

»ترانه ی شادی« سرودی است مردمی که همگان می توانند 

به راحتی بخوانند. درست مانند گروه هم سرایاِن کلیسایی با 

آغاز  زمزمه  و  نجوا  با  ابتدا،  در  نیز  ترانه  این  بم،  صداهای 

می شود. انتظار این بوده است که جمعیت با این زمزمه هم نوا 

تاالرها،  در  شنوندگان  چرا  نیست  معلوم  هم  هنوز  و  شوند 

این  نمی خوانند؟!  ارکستر  با  می رسند، خود  این جا  به  وقتی 

سرودی است که همه ی آدمیان، از هر نژاد و رنگ و خاکی، 

جنگ،  درگیِر  که  امروز  بشریِت  بخوانند.  هم  با  می توانند 

خشونت و وحشت است، باید این سرود را بخواند.

در ادامه ترانه به مارش تبدیل می شود. دسته و گروهی شکل 

می گیرد. آن ها سر از پا نمی شناسند و به رقص و پای کوبی 

و مارش و شادی مشغول اند. در بخش دل کشی از ارکستر، 

دیدار  برای  دور،  از  گروه  دو  می آیند.  ِگرد  هم  دور  انسان ها 

یکدیگر، به سوی هم گام برمی دارند!

ناگهان گروه هم سرایان خاموش می شود و در سکوتی مهّیج، 

آهنگ  با  بعد  و  را مطرح می کنند  بم پرسش هایی  صداهای 

اتحاد و  و  آمده  شیپورها، نخست مردان و سپس زنان پیش 

پیونِد باشکوه انسان های همه ی سرزمین ها را اعالم می دارند: 

ید�ای�تمامِی�آدمیان!« »یکدیگر�را�در�آغوش�گیر

شدید  تضاد  و  می شود  قطع  دلهره آور  سکوت های  آن گاه 

خدای  می گیرد.  آرام  و  شده  کاسته  مالیم،  و  قوی  نواهای 

کف  همه  و  می شود  دیده  ُپرستاره،  آسمان  پدِر  همگان، 

انسان  و  بین خدا  برمی آورند. حائل  غریو شادی  و  می زنند 

درهم شکسته و فروریخته است.

ترانه ی شادی16
)1( آه، دوستان، این آهنگ ها را کنار نهیم

و به عوض، بیایید تا صداهای خویش را آهنگ نماییم؛ دل پذیرتر و شادمانه تر!

)2( شادی! ای شعله ی زیبای خداوند، ای دختر بهشت،
ما

سرمست از آتش ات،
به معبِد مقدِس تو وارد می شویم.
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معجزه ات بار دیگر گرد هم می آورد
هر آن چه را جامعه ی ما از هم جدا کرده است:

همه ی انسان ها برادر می شوند،
آن جا که بال های مهِر تو گسترده  باشد.

)3( هر آن که چنان نیک بخت است که
دوستی باشد برای یک دوست،

و هر آن کس که به همسری باوفا پیوند یافته است،
همگِی ایشان را بگذارید به جشن ما بپیوندند؛

با تمام وجود دوست  آری؛ حتی آن  کس که در این کره ی خاکی، فقط می تواند روِح یک نفر را 
بدارد، ] نیز بگذارید به جشن ما وارد شود[.17

ولی آن که در همه زندگی خویش، چنین نبوده است را
بگذارید تا بی سر و صدا، گریان، از این جمع جدا شود.

)4( شادی می نوشند تمامِی آفریدگان
از سینه های »مادِر طبیعت«؛

تمامی شان، چه نیک و چه بد،
دنبال می کنند راه او را؛ راهی که در سراسِر آن برای مان گل های سرخ پاشیده است.

اوست که ما را عطا کرده است،
بوسه ها و انگورستان ها را؛

و نیز دوستاِن وفادار تا دِم مرگ را!
اشتیاِق حیات حتی به کوچکترین  ِکرم ها نیز عطا شده است

و به فرشتگانی18 که ایستاده اند در مقابِل خداوند.

)5( خرسند و شاد،
درست همان سان که خورشیِد خداوند پرواز می کند در سرتاسِر نقشه ی زیبای آسمان،

سفر کنید ای برادران در مسیِر موعوِد خویش،
هم چون قهرمانی رهسپاِر پیروزی!

]آهنگ و بخِش آوازی به اوج خود می رسد. در اوِج بخِش آوازی، گاهی فراز شماره )2( مجددا 
خوانده می شود و گاهی در برخی اجراها فراز شماره )6( هم خوانی می گردد.[

)6( یکدیگر را در آغوش گیرید ای تمامی آدمیان!
بوسه تقدیم به تمام جهان بادا!
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برادران، بی شک بر فراِز گنبِد پرستاره ی آسمان،
پدری مهربان ساکن است.

)7( آدمیان، آیا در پیش روی او، در سجده و تسلیم نشویم؟
جهان، آیا آفریننده ات را درنمی یابی؟

بجویید او را بر فراز ستارگان!
برادران،

بر فراز ستارگان،
بی شك ساکن است پدری مهربان.

]در ادامه فرازهای قبلی مجددا هم خوانی می شوند.[

تفسیر »واگنر« از سمفونی نهِم بتهوون
تاریخ  موسیقی دانان  بزرگ ترین  از  یکی  خود  که  واگنر 

است، تفسیری بر سمفونِی نهم نگاشته است و این اثر را بر 

اساِس »ترانه ی شادی« شیلر و نیز نمایش نامه ی »فاوسِت« 

اول  قسمِت  واگنر،  عقیده ی  به  است.  داده  شرح  گوته، 

 انسان با غم و اندوه را بیان می کند. 
ِ

سمفونی، مبارزه ی روح

این مبارزه، پس از پیش درآمِد باشکوهی، به تدریج شدیدتر 

می شود و نیروی اندوه، پایدارِی انسان را در هم می شکند. 

با این حال، انسان مأیوس نیست و نور امیدی فضای تاریِک 

قلب را روشن می کند. این ِتم )مضمون(، با آهنگی مالیم 

و دل کش نواخته می شود. با آن که غم و اندوه بار دیگر غلبه 

در  و  می دهد  ادامه  مبارزه  به  هم چنان  انسان  اما  می کند، 

آخِر این قسمت، آهنِگ اول تکرار می شود و این نشانه ی آن 

نرفته  بین  از  به سعادت،  برای رسیدن  مبارزه  است که فکر 

است.

قسمِت دوم، با سرخوشی ای وحشیانه آغاز می شود. این بار، 

 سرخوش که در مبارزه ]ظاهرا[ پیروز گشته است، دچار 
ِ

روح

مستی و افراط می گردد. یک ِتِم کوچک که در تماِم این قسمت 

بسط و گسترش یافته، بازگوکننده ی این سرخوشی است.

انسان  بی آالیِش  و  پاک  احساساِت  نمایان گِر  سوم،  قسمِت 

است و با نوای آهسته ای از عشق و امیدهای جوانی حکایت 

می کند. با این حال، توفاِن اندوه، هنوز آرام نیافته و گاه و بی گاه 

شادماِن عاشقانه ی انسان را مغشوش می کند. جنگ و جدال 

بار،  این  بار دیگر آغاز می شود و  اندوه  برای شکسِت غم و 

پیروزِی قطعی با انسان است زیرا در پایاِن این قسمت، توفاِن 

اندوه تنها از دور به گوش می رسد.

و  مقدس  شادمانگِی  یک  بیاِن  در  پایانی،  و  چهارم  قسمت 

روحانی است.

پیدا می کند  این قسمت، موسیقی حالِت مکالمه  ابتدای  از 

این جا،  در  می شود.  خارج  موسیقی سازی  حوزه ی  از  و 

مشخِص  ِتم های  می گیرد.  خود  به  مبهم  حالتی  سمفونی، 

به گوش  آهنگ  این  فواصِل  در  و سوم،  دوم  اول،  قطعه های 

به جایی می رسد که  به تدریج،  ابهام،  این حالِت  می رسد. 

بیان کند. لحظه ای  انسان می تواند آن را  گویی فقط صدای 

فرا می رسد که صدای ارکستر قطع شده و آواز آغاز می شود.

»آه،  می رسد:  گوش  به  مردی  )َبِم(  باریتوِن  صدای  ابتدا 

تا  بیایید  به عوض،  و  نهیم/  کنار  را  آهنگ ها  این  دوستان، 

صداهای خویش را آهنگ نماییم؛ دل پذیرتر و شادمانه تر!« 

آن که چهار قسمِت سمفونی در  با  این جمله نشان می دهد 
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بیاِن یک موضوع است، اما بین آهنگی که قرار است زین پس 

بشنویم با سه قسمت قبلی، تفاوتی مهم وجود دارد.

می شود:  خوانده  دسته جمعی  آواز  با  شادی  ترانه ی  آن گاه 

بهشت...  دختر  ای  خداوند،  زیبای  شعله ی  ای  »شادی! 

اشتیاِق حیات حتی به کوچکترین  ِکرم ها نیز عطا شده است/ 
و به فرشتگانی که ایستاده اند در مقابِل خداوند.«19

بتهوون،  و  تغییر می کند  نوای سمفونی  این قسمت،  از  بعد 

با مارش شادمانه و باشکوهی، دنباله ی ترانه را به خوانندگان 

کنید  سفر  آفریدگان...  تمامِی  می نوشند  »شادی  می سپارد: 

ای برادران در مسیِر موعوِد خویش/ هم چون قهرمانی رهسپاِر 

پیروزی!«

]در  آواز  و  می شود  شنیده  تنهایی  به  ارکستر  آهنگ  سپس 

»یکدیگر  می شود:  خوانده  نحو  این  به  دیگر  بار  خود[  اوج 

را در آغوش گیرید ای تمامی آدمیان!... بجویید او را بر فراز 

ستارگان! برادران، بر فراز ستارگان، بی شك ساکن است پدری 
مهربان.«20

اعالم  را  مقدس  مناجاتی  آغاِز  ارکستر،  نوای  آن،  از  پس 

می کند و خوانندگان در حالتی از خلسه می گویند: »آدمیان، 

آیا در پیش روی او، در سجده و تسلیم نشویم؟ جهان، آیا 

ستارگان!  فراز  بر  را  او  بجویید  درنمی یابی؟  را  آفریننده ات 

برادران، بر فراز ستارگان، بی شك ساکن است پدری مهربان.«

و  می شود  تکرار  ترانه،  اول  قسمت های  دیگر،  بار  آن گاه 

خروش،  و  ُپرجوش  و  تند  موسیقی ای  و  آواز  با  سمفونی، 

خاتمه می یابد.
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موسیقِی دگرگونی
سمفونِی شماره 9 بتهوون در طول تاریخ، هم آوای خیزش ها، 

بوده است. جنبِش کارگراِن  انقالب ها  و جنبش های مردمی 

در  نهم  سمفونِی  اجرای  به  شروع   ،1918 سال  از  آلمان، 

شِب ساِل نو نمود. این سنت، در سال های بعد در کِل آلمان 

ادامه یافت؛ به طوری که حکومِت آلماِن نازی )هیتلری( نیز 

سمفونِی نهم را در آغاز ساِل جدید به اجرا درمی آورد!

استقبال  مورد  نو،  سال  شِب  در  نهم  سمفونِی  اجرای  سنِت 

کشورها و فرهنگ های دیگر نیز قرار گرفت. به عنوان مثال، 

ویژه  به  نهم،  سمفونی  ژاپن،  در  تاکنون   1920 دهه ی  از 

بخِش پایانِی آن، در شِب سال نو به اجرا درمی آید. هم چنین 

پایانِی سمفونِی نهم، هم اکنون  آواِز( بخِش  موسیقِی )بدوِن 
آهنِگ سرود اتحادیه ی اروپاست.21

از  مجموعه ای  و  مردمی  اعتراضاِت  طی   ،1989 سال  در 

حوادِث اجتماعی-سیاسی، دیوار برلین که جداکننده ی آلماِن 

شرقی و غربی بود، پس از سال ها، می رفت که برچیده شود 

و مردِم دو طرِف مرزها، دوباره با یکدیگر متحد و یکپارچه 

تاین«، رهبر 
ْ
گردند. در گیر و داِر این حوادث، »لئونارد�ِبرِنش

مشهور ارکستر، به برلین رفت و در دروازه ی مشهوِر آن شهر 

)برانِدن بورگ(، سمفونِی نهم را به همراِه نوازندگانی از نژادها 

سنین  حتی  و  ادیان  از  خوانندگانی  و  مختلف  ملّیت های  و 
گوناگون )از کودک تا بزرگسال( اجرا نمود.22
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وداع
بتهوون  بدرود  آخرین  نهم،  سمفونِی  اجرای  نخستین 

باقی   عمرش  از  که  سالی  سه  بود.  موسیقی  مخاطباِن  با 

نمی کرد.  فکر  آثارش  و  او  به  کسی  دیگر  بود،  مانده 

همه،  این  با  بودند.  شده  کم  بسیار  نیز  دیدارکنندگان اش 

در  بتهوون  داشت.  ادامه  موسیقی  حوزه ی  در  او  تکاپوی 

و  بود  آثارش  از  کاملی  مجموعه ی  فراهم آوردِن  اندیشه ی 

انجاِم این کار را همان قدر ضروری می دانست که »انتشاِر 

نیز  »مکبث«  نمایش نامه ی  را.  بشر«  حقوق  اعالمیه ی 

برای  نوشتن موسیقی   به  و  بود  را جلب کرده  خیلی نظرش 

پرایی 
ُ
آن فکر می کرد. اما رؤیای بزرگ و اصلِی او، تهیه ی ا

تا  هم چنین  او  بود.  گوته  نوشته ی  »فاوست«   کتاِب  از 

دهم  سمفونی  تهیه ی  فکِر  در  حیات اش،  روزهای  واپسین 

بود و در سر داشت که با نوشتِن آن، »جشن�و�پای�کوبی�

یر�درخت�تاک« را به نوای موسیقی درآورد. در نامه ای به  ز

یکی از دوستاِن گذشته اش می نویسد: »امیدوارم�اثر�بزرگ�

را� خود� خاکِی� زندگِی� دوراِن� آن؛� با� و� بنویسم� دیگری�

مردانی� برابِر� در� احترام[� به� ]ایستاده� پیر� کودکی� مانند�

نیکوخصال�به�پایان�برم.«

از  بیش  پایانی،  سال های  در  او  خلق وخوی  و  شخصیت 

بتهوون  داشت.  خاطر  آرامش  و  رضایت  بوِی  و  رنگ  قبل 

که  برونینگ  خانواده ی  با  دیگر  بار  پایانی،  سال های  در 

سر  از  را  دوستی  داشت،  رفت و آمد  خانه شان  به  جوانی  در 

گرفت. برای شان هدیه می فرستاد و به آن ها برای پیشرفت در 

موسیقی کمک می کرد. پس از سال ها او اکنون اجتماعی تر 

دیگران  با  معاشرت  در  خود  خودکامگِی  حاالِت  از  و  شده 

دست کشیده بود.

را  مدتی  و  رفت  برادرش  خانه ی  به  سال ها،  از  پس  بتهوون 

در آن جا مقیم شد. اما در آن جا خبری از محبت و صمیمِت 
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خانوادگی نبود. اعضای خانواده ی روابط تیره وتاری داشتند 

و به عموی خود لودویگ وان بتهوون نیز اعتنایی نمی کردند. 

برادرش حتی، در ازای اقامت او، از وی پول می گرفت. توجه 

وجود  ناشنوا  سالخورده ی  این  وضعیت  به  رسیدگی ای  و 

نداشت. طولی نکشید که بتهوون مقیم در اتاقی بدون آتش 

و گرما، با سوءتغذیه ای که خودش داشت، به بستر بیماری 

افتاد. سرماخورده بود. او در حالت تب، در ارابه ای شکسته  

و بی حفاظ، در هوای سرد، به خانه ی خود در وین بازگشت.

پرداختند  بتهوون  معاینه ی  به  مختلفی  پزشکان  وین،  در 

بتهوون  بدِن  بود.  بی ثمر  و  مغشوش  تجویزهایشان،  اما 

ایجاد  با  که  کوشیدند  بار  چهار  پزشکان  و  بود  کرده  آماس 

با  بتهوون،  بکشند.  آب  او  بدِن  از  شکم،  در  شکاف هایی 

کار  این  مشغول  که  به جراحی  داشت  که  پرمایه ای  طنِز  آن 

می�زد!«  به�صخره�ها� که� می�مانید� موسی� »به� گفت:  بود 

حقیقت آن بود که بتهوون به سوی مرگ می رفت. 

لودویگ وان بتهوون چندین و چند روز در بستر بود. در این 

او دیدار کردند. یکی  با  از دوستان صمیمی اش  ایام، برخی 

داشت،  بستر مرگ  در  بتهوون  که  مهم ترین مالقات هایی  از 

بود.  آینده،  نامِی  موسیقی داِن  »فرانتس�شوبرت«،  با  دیدار 

شوبرت شخصا باالی سر بتهوون نیامد، اما ساعت ها بیش 

از دیگران در همان محیط ایستاد و به بتهووِن کبیر نگریست. 

کتابچه ای حاوی شصت آواز از شوبرت را به بتهوون نشان 

و  کشاند  خلسه  عالم  به  را  بتهوون  آن ها،  خواندِن  دادند. 

باز  و  می خواند  بازنماند.  آن ها  خواندِن  از  متوالی  روزهای 

این  خدایی!«  پرتوی� با� شوبرت� »این� می خواند:  نو  از 

همان سخنانی بود که وقتی بتهووِن شانزده ساله در حضور 

موتسارت پیانو نواخت، از زبان موتسارت خارج شد. به طور 

آلمانی  موسیقی دانان  همه ی  که  انگشتری  حلقه ی  نمادین، 

بر انگشت می نهادند، از موتسارت به بتهوون و از بتهوون به 

شوبرت رسید.

لودویگ وان بتهــوون، در 29 مارس 1827 دیدگان خود را 

بر جهان فروبست. در ساعات پایانی عمرش، توفانی بهاری 

توأم با برف می غّرید. هنــر و زندگِی او، گواِه ایمان او بود به 

شادی، محبت و انسانیت.

در تشییع جنازه ی 
بتهوون، بیست 

و پنج هزار نفر 
شرکت کردند؛ 

چیزی که برای شاِه 
آن سرزمین نیز رخ 

نمی داد.
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پی نوشت
 

ِ
 برگرفته اســت از کتاب مفصل و مشــروح

ً
1( متــن پیِش رو، عمدتا

»بتهــوون«، نوشــته ی »ِامیل لودویگ« که توســط خســرو رضایی 
ترجمه و به وســیله ی انتشارات کتاب پارســه به چاپ رسیده است. 
عالقه منــدان و متخصصان، جهت کســِب اطالعات تخصصی تر و 
روشــن شــدِن جزئیات زندگی بتهوون، ضروری اســت که به کتاب 
اصلی مراجعه نمایند. گذشته از این، به جهت حمایت از انتشارات و 
بازار کتاب، توصیه می شود که حتی المقدور اصل کتاب را خریداری 

نمایید.
2( Christian Gottlieb Neefe
3( Prince Lichnowsky

4( به عنوان نمونه نگاه کنید به:
)www.lvbeethoven.eu/en/the-exhibition/(
5( ســمفونی: قطعه ی موســیقایی بلند و حجیمی است که برای یک 
ارکستر کامل نوشته می شود. به همین خاطر به طور معمول در سمفونی 
از سازهای متعدد و متنوعی استفاده می گردد. سمفونی ها اغلب چهار 
بخش یــا »موْومان« دارنــد: 1- آِلگرو )آهنگی ســبک، تند، زنده و 
 آداجو( 3- ِاسِکِرتسو 

ً
جان دار و بانشاط( 2- قطعه ای آرام و مالیم )مثال

)آهنگی طنزآلود، شــوخ و رها( یا ِمنوئت )آهنگی مناسب رقصی زیبا 
و ظریــف( 4- قطعه ای تند مانند آلگرو، و نیز روندو )قطعه ای که یک 
ِتِم اصلی را ارائه کرده و به طور مکرر و متناِوب و همراه با چند ِتِم دیگر 

پیش می َبرد( یا سونات.
6( درام: کلمه ای اســت با معانی گوناگون. معنای ســاده و اولیه ی آن، 
عبارت است از »نمایش«. عامل اصلی در هر درام یا نمایشی، نوعی از 
کشمکش، تعارض یا تضاد است. تا تعارض میان امیال یا اراده یا افکار 
یا عواطف شــخصیت های نمایش وجود نداشــته باشد، درامی بوجود 
نمی آید. البته این تعارض و کشــمکش، می تواند در درون یک شخص 

نیز باشد.
7( تراژدی: »تراژدی، گونه ای از نمایش است که سبکی جدی و فاخر 
دارد و در آن، قهرمــان اصلــی با حوادثی دردنــاک و غم انگیز مواجه 
 خــود، می تواند در مورد آثار 

ِ
می گردد. این اصطالح در معنای وســیع

غیرنمایشــی ماننــد رمان ]یا موســیقی[ نیز بــه کار رود.« )به نقل از 
دایره المعارف بریتانیکا(

8( بداهه نــوازی: »Improvisation« یا بداهه نــوازی به معنای آن 
اســت که نوازنده در لحظه، آزاد و بــدون آمادگی قبلی، در حین اجرا، 
بنا بر الهاماِت درونِی خود، موســیقی را خلــق کرده و به پیش می برد. 
نوازنده، این کار را مطابق با زمینه ی کلِی آن ســبک از موســیقی انجام 
می دهد، اما هیچ گونه متن مشــخص و از پی تعیین شده ای، در ذهن یا  
مقابِل او وجود ندارد. در ســنِت موسیقِی شــرقی و در سنِت موسیقِی 

جاز، بداهه نوازی رواج بیش تری دارد.
9( این جمله در حقیقت از امانوئل کانت اســت: »دو چیز اســت که 

ذهِن آدمی را با شــگفتی و عظمتی پیوسته رو به فزونی سرشار می کند 
و اندیشــه و ذهْن بیش تر و مشتاقانه تر به ســوی آن ها کشیده می شود: 
آســماِن ُپرســتاره بر فراز من و قانون اخالقی در وجــوِد من.« کانت، 
فیلسوف بزرگ عصر روشن گری است که در زمینه ی اخالق، رویکردی 

»وظیفه گرایانه« داشت.
10( تنهــا نامه ی عاشــقانه ای که از بتهوون مانده، نامه ای اســت که 
 

ِ
هیچ وقت برای مخاطب آن فرســتاده نشده اســت. این نامه در تاریخ
موسیقی با عنواِن »معشــوقه�ی�جاودانی« مشهور شده است. نامه را 
بعد از مرِگ بتهوون در میان دفترهای ُنِت وی پیدا کردند و ســال ها بعد 
از فوِت او انتشــار یافت. کوشــش محققان برای پی بردن به مخاطِب 
نامه بی نتیجه مانده اســت. نامه در طی دو روز نگارش یافته و ســه بار 
قطع شــده و دوباره از نو ادامه یافته اســت. در این جا برش هایی از آن 

را می خوانید:
که� را� ژرف� اندوه� این� من!� »مِن«� من،� هستِی� من،� »فرشته�ی�
عشِق� آیا� است؟� بر� در� مفهومی� چه� می�کند،� ایجاب� ضرورت�
بانی�دادن�و�پاک�بودن�از�هر�گونه�خواست،�می�تواند� ما�جز�با�قر
تماِم� که� کنی� دگرگون� را� این� می�توانی� تو� باشد؟� داشته� وجود�
نباشد؟� تو� آِن� از� من� سراسر�وجود� و� نباشد� من� آِن� از� وجودت�
یبا�را�بنگر!�روح�ات�را�در�برابِر�تقدیر�آرام�دار.� خدایا!�طبیعِت�ز
تو� از� من� که� چنان� آن� است؛� چیز� همه� خواهاِن� بخردانه� عشِق�
می�خواهم�و�تو�از�من.�اما�تو�زود�فراموش�می�کنی�که�من�باید�هم�
برای�خود�و�هم�برای�تو�زندگی�کنم.�اگر�ما�یکی�بودیم،�این�رنج�
خطرناک� من� دورِی� نمی�کرد.� متأثر� من� از� بیش� را� تو� دردناک،�
هستِی� همه� ای� من!� یکتای� و� باوفا� �

ِ
گنج زی،� شاد� بود.� خواهد�

رقم� را� ما� سرنوشِت� آن�ها� است.� خدایان� دسِت� در� باقی� من!�
خواهند�زد.

من� که� جا� هر� به� آه!� رنجی.� به� هم�چنان� تو� دوشنبه...� شامگاهِ�
باشم،�تو�نیز�با�منی،�با�من�و�با�تو،�چنان�خواهم�کرد�که�بتوانم�با�تو�
زندگی�کنم.�چه�زندگی�ای!!!�بدوِن�تو،�هر�چند�سزاواِر�آن�نیستم،�
در�جستجوی�نیکِی�آدمیان�ام.�]...[�هرگز�خود�را�از�من�دور�مدار.�
دور� چه� � من!� خدای� آه� بخوابم.� که� می�روم� اکنون� بخیر!� شب�
به� نیست؟� بنای�حقیقِی�آسمانی� ما�یک� آیا�عشق� نزدیک!� و�چه�

استحکاِم�یک�دژ�آسمانی!
نکرده،� باز� را� باز�چشمان�ام� ژوئن!� هفت� بامداِد� بخیر!...� صبح�
گاه� می�کشند!� َپر� تو� سوی� به� افکار� جاودانی�ام،� محبوبه�ی� ای�
شاد�و�گاه�غمگین�از�سرنوشت�می�پرسم�آیا�ما�را�نویدی�هست؟�
من�نمی�توانم�بدوِن�تو�زندگی�کنم؛�یا�با�تو�یا�هیچ.�آری،�تصمیم�
گرفته�ام�دور�از�تو�سرگردان�شوم�تا�باز�بتوانم�به�آغوش�ات�َپر�ِبِکشم�
یابم�و�روح�را�که�عشِق�تو�چون� و�در�تو�النه�و�کاشانه�ی�خود�را�باز
�]...[ پرواز�دهم.� ارواح� قلمرِو� به�سوی� برگرفته،� را�در� الله�ای�آن�
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از�هم�جدا� باید� یم،� دار را�دوست� یکدیگر� وقتی� آه،�خدایا!�چرا�
شویم؟�و�زندگِی�من�در�وین،�آن�گونه�که�اکنون�است،�سراپا�اندوه�

است.
یِن�آدمیان� ین�و�در�عین�حال�بی�چاره�تر عشِق�تو�مرا�خوشبخت�تر
آرام�در�زندگی� قرار�و� در�آن�هستم،� کرده�است.�در�سّنی�که�من�
ضروری�است.�آیا�آن�را�در�پیوند�خودمان�خواهم�یافت؟�فرشته�ی�
این� می�کند.� حرکت� روز� هر� چاپار� که� یافتم� در هم�اکنون� من،�
است�که�نامه�را�هر�چه�زودتر�تمام�می�کنم�تا�به�دستت�برسد.�آرام�
یعنی� هدِف�خود،� به� که� ماست� هستِی� آراِم� مسیِر� در� تنها� باش.�
زندگی�با�هم،�خواهیم�رسید.�آرام�باش.�مرا�دوست�بدار!�امروز،�
که� این�همه�اشک� با� تو؛� به�سوی� این�چه�کششی�است� دیروز؛�
به�سوی�ات�روان�است؛�تو،�تو.�ای�زندگِی�من،�ای�هستِی�من،�
ین� بدرود!�آه،�مرا�باز�دوست�بدار!�هرگز�در�شناخِت�قلِب�وفادارتر
دوستدارت،�لودویگ،�تردید�مکن.�جاودانه�با�تو،�جاودانه�با�من،�

جاودانه�با�هم.«
 »ســونات« کمی دشوار است. سونات 

ِ
11( سونات: شرح و توضیح

قطعه ای اســت با فرمی خاص. فرم اساسِی ســونات در شکِل اولیه و 
ساده اش این گونه اســت: »A,B,A«. سونات، شــکِل توسعه یافته ی 
ترانه ی ســه قســمتی اســت. در ابتدا، »ِتم« یا مضمونی موســیقایی 
»نمایش« داده می شــود )A(، ســپس قســمِت »B« می آید که در آن 
بعضی یا تماِم تم ها به شــکل های مختلف توســعه می یابند. به همین 
دلیل به این قسمِت B، »بســط و گسترش« یا »توسعه« می گویند. در 
انتها، همان طور که انتظارش را می توان داشــت قسمِت A، دوباره بیان 
می شود و این قسمِت سوم، »نمایِش مجدد« نامیده می شود. البته این 

شکِل بسیار ساده و اولیه ی سونات است.
هــر گاه در قطعه ای این فرم برای یک ســاِز تنها )پیانو، ویولون، فلوت 
یا حتی برای یک ســاِز تنها به همراه پیانو( به کار گرفته شود، آن قطعه 
ســونات نامیده می شــود. اگر همان فرم برای یک ارکستر کامل به کار 
گرفته و توســِط آن ها به اجرا دربیاید، به آن »سمفونی« می گویند. پس 

سمفونی نیز نوعی سونات است برای یک ارکستِر کامل.
برای مطالعه ی بیش تر رجوع کنید به: »تجزیه و تحلیِل موســیقی برای 
 مصطفی کمال 

ِ
جوانان«، لئونارد ِبرِنشتاین، ترجمه، بازنویسی و توضیح

پورتراب، نشر جشمه، فصل دوازدهم: »فرِم سونات چیست؟«
12( آداجو )آداجیو(: قطعه ای موســیقایی که آهسته، مالیم و سنگین 

بوده و سرشار از بیان احساسات است.
پرا، تئاتر یا نمایشــی اســت آوازی. در نمایِش آوازی، از 

ُ
پــرا: ا

ُ
13( ا

ارکســتر، تک خوان، لباس های ویژه و صحنه آرایی اســتفاده می شود. 
پراها، اغلب اثری طوالنی و بلند اند.

ُ
ا

14( بتهوون ایــن وصیت نامه را در محلی به ناِم »هایلیِگن اشــتات« 
نوشــت و از این رو، این نوشته به »وصیت نامه ی هایلیگن اشتات« نیز 

معروف است.
15( بر طبِق عقیده ی مسیحیان، عیســی)ع( به دسِت علمای یهود و 
مأموران رومی افتاده و پس از انواع شکنجه ها، به صلیب کشیده و کشته 

می شود. مسیحیان این درد ها و شکنجه های پایانی را »مصائِب مسیح« 
می گوینــد. دعاها و مناجات های بســیاری درباره ی مصائب مســیح 
ســروده شده اســت و واژه ی َمس در اصل به این گونه  از مناجات های 

دین مسیحیت )کاتولیک( گفته می شود. 
مصائب مســیح و مناجات های دینی، همــواره الهام بخِش هنرمندان 
مغرب زمین بوده اند و در جهان موسیقی نیز وارد شده اند. در موسیقی، 
َمس فرمی از آهنگ ســازِی روحانی و مقدس اســت که مناجات های 
رال( تنظیم می کند. بسیاری 

ُ
مذهبی را برای اجرای گروِه همســرایان )ک

از موســیقی دان ها، مس نیز ســاخته اند. ممکن است بعد از نام َمس، 
نام دیگری نیز اضافه گردد؛ مانند »میسا سولمنیس« یا »مس باشکوه« 

ساخته ی بتهوون.
16( شعِر »ترانه ی شادی«، ســروده ی شیلر، تفاوت هایی با متن پیِش 
رو دارد. آن چه در ادامه می خوانید، گزینشی است که بتهوون از آن شعر 
کرده اســت و توأم با تغییراتی اســت که وی برای مناسب سازی شعر با 

اجرای موسیقی انجام داده است.
17( ترجمه ی دقیق تر )اما کمی پیچیده تر( این بخش از شــعر چنین 
اســت: » آری؛ حتی آن کس که در این کــره ی خاکی، می تواند فقط 
 یک انســان را ماِل خود بخواند ]را نیز بگذارید به جشن ما وارد 

ِ
روح

شوند[«.
Cherub« )18« به معنی فرشــتگان و موجوداِت آسمانی است، اما 
 در معنای »کودکان زیبا« نیز به کار مــی رود. در این صورت، 

ً
مجــازا

معنای این ســطر می تواند چنین باشد: »اشــتیاق حیات... عطا شده 
اســت... به کودکان زیبایی که در مقابل خداوند ایستاده اند ]و مشتاِق 

آفریده شدن اند.[«.
19( در این جا، جهت اختصار، بندها و قطعات شعری به طور کامل 
آورده نشده اند. جهت مطالعه ی کامل شعر، به قسمت »ترانه ی شادی« 

رجوع کنید.
20( چنــان که در بخِش »ترانه ی شــادی« گفته شــد، در اوج بخِش 
آوازی، گاهی به عوِض این بندها، بند شــماره ی 2، مجددا هم خوانی 

می گردد.
21( منبع:

www.dw.com/en/beethovens-ninth-at-the-g20-
peace-joy-and-provocation/a-39594778 

22( برنشتاین، در اجرای سمفونی نهم در برلین، تغییری در متن شعر 
شیلر ایجاد کرد؛ بدین نحو که »شادی! ای شعله ی زیبای خداوند، اي 
دختر بهشت...«، را با عبارِت »آزادی! ای شعله ی زیبای خداوند، اي 
دختر بهشــت...« جایگزین کرد. )به عوض کلمه ی »Freude«، از 
»Freiheit« استفاده شد(. از این رو این اجرای برنشتاین از سمفونی 
نهم بتهوون را گاه »در ســتایِش آزادی« می نامند. تغییری که برنشتاین 
ایجاد نمود، انتقاد برخی منتقــدان هنری را برانگیخت اما مورد اقبال 
عموم مردم قرار گرفت. برای تماشــای این اجــرا می توانید به آدرس 

روبرو مراجعه کنید:
)www.youtube.com/watch?v=Hn0IS-vlwCI(
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