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  آلن وودز : نوشته
  رامين جوان  :هترجم

کرد که منهای ای را تعريف مینم. اين رفيق شايعهکای که او برايم تعريف کرد، تقديم میيکی از رفقايم و خاطرهاين مقاله را به ی مهجتر
گفت هنگامی که امير پرويز پويان در خانه تيمی نيروی هوايی،  صحت و سقم آن، اما زيباست، و روايتی از رمانتيسيسم انقالبی است. او می

غايت نابرابر گرديد و  مونی شماره پنج بتهوون را روی گرامافون گذاشت و درگير نبردی بهمفسمحاصره درآمد،  به  ١٣٥٠در دوم خرداد  
  خواهانه، انسانی و زيباست. کشته شد. اين روايت چقدر زيبا، آرمان

  
با ديکتاتوری    مانزهم عصر انقالب فرانسه بود و حتی  بتهوون دوست و هم گويد: « می   ايگور استراونسکی

[که در واقع ايماژهای انسانی  با شمشيرهای مقوايی  داد می   ترجيحکه  دوستی  و انسان   دوست نوع ؛  هان ژاکوب 
با جسارتی کم تئاتر تارو  یروی صحنه   بيدادگران را  بود]  .او گذر کرد   شيلر ازرنگ از جنس  مار کند، 

، پادشاهان و متنفذان پشت کرد؛ همان امپراتورهابه   مغرورانهکه  بود   پلبينی  ای با اخالق تندِ بتهوون، نابغه 
راکه    کسی او  خوش به   ما  غيرقابلخاطر  جان   بينی  تقالی  و  شديد  اندوه  ارادهانکار،  و    آهنينش   یگداز 

  .»دست خويش رقم زد به سرنوشت خود راکه  فردی :شناسيم می
  

  
  

آهنگ  است بتهوون  انقالبی    شايستهکه    سازی  واژهبه   است.لقب  تاريخی،  در   یلحاظ  ريشه  «انقالبی» 
دنيا و که  را    چرخد و صورت خاصیدور خورشيد میبه   گفت زميناکتشافات کوپرنيک دارد. کوپرنيک می 

می  نقش  برابرمان  در  ما  زندگی  مسئوليت کنمیمشخص    ،بندد مکان  بار  کوپرنيک  مانند  نيز  بتهوون  د. 
ازجمله  (او آثار زيادی    .نشده بود واقع  پيش از آن که   انقالبی  ؛بر دوش کشيد   را  انقالب موسيقی   ترينبزرگ 

خلق کرده    )راکوارتس زهی و يک اپُ   ١٦سونات پيانو،    ٣٢کنسرتو پيانو، يک کنسرتو ويلن،    ٥سمفونی،    ٩
اجازه نداد  وجه  هيچ به   و  موسيقی پديد آورد به   سپردن  سازی و گوش آهنگ   یدر شيوه شگرف  است. او تحولی  

  خود محدود و محصور بماند.  پيشينهای  موسيقی در چارچوب 
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آور روزگاران گذشته غيرممکن بود. روزگاری موسيقی داروی خواب به   پس از بتهوون ديگر بازگشت 
بود  ثروتمندی  گوش که    مشتريان  قطعه  به   سپردن با  دريافت  يک  سکوت کرد میموسيقی  با  سپس  و   ند 

بخشی  ديگر همه در راه بازگشت از سالن کنسرت زير لب نواهای لذت   ،رفتند. پس از بتهوونرختخواب می به 
و او   سازد خاطر میزده و گاهی آزردهبلکه آدمی را حيرت   ،گيرد ند. اين موسيقی آرام نمی کنمیرا زمزمه  

  د.کنمی فکرکردن و احساس به را وادار

  
  آغازينی هاسال

تفاوت   اين می  انقالب و    فرانسهمارکس درخصوص  با وجود  بود   انقالبْ که خاستگاه  گفت    اما   ،فرانسه 
 ً ً ها  آلمان   صرفا  نوزدهم و اوايل قرن    هجدهمدر اواخر قرن    یآليسم فلسف. ظهور ايده ند انديشيد   آن   یدرباره   عميقا

 ،بزرگی در تاريخ توليد دنيا رقم زد   انقالبِ   بورژوازیْ   یطبقه   ،همين دليل بود. در انگلستانبه   در آلمان نيز 
ها  ذهن   انقالِب موجود    تنها انقالبِ   آفريد. اما در آلمان  انقالب   آن فرانسه نيز در تاريخ سياستْ   موازات به و  

  تأخيرْ فرانسه و انگليس با  به   نسبت   آلماندر    اجتماعی  مناسبات   چنينهم   ،افتاده بود واپس  از قافله    آلمان  .بود 
های مختلف استدالل  ، شلينگ و هگل درخصوص جهان و انديشه فيشتهکانت،  .  کردمی را طی    تکامل  مسير

  ند. کرد می تحوالتی در ذهن مردان و زنان ايجاد  های ديگر ساير مردم در سرزمين  ،ند و در مقابلکرد می
استرست «  ادبی  جنبش  و  تحت   ١» وفان  گوته  بود.  آلمانی  مفهوم  اين  از  آليستی ايده  یفلسفه   تأثير نمودی 

ً   ،آلمانی که   هايیهايی از انقالب فرانسه را کشف کرد؛ بارقهبارقه   توانمیجا  بود. در اين   ،کانت   مخصوصا
شعر، موسيقی و فلسفه محدود و    یشده  در جهان خالصه  سختیبه و    اند تشخيص   غيرقابلها و  در دوردست 

های  واپسين سال» در آلمان بازتاب ماهيت انقالبِی عصری نو در وفان و استرست. جنبش « اند شدهمحصور 
  فرانسوی با يورش   یه فالسففکری بود.    وخروشجوش عطف هيجان و    ینقطه که    قرن هجدهم بود. عصری

  کردند.  بينیپيش را  ١٧٨٩ايدئولوژی نظام پيشين، رويدادهای انقالبی سال به 
اين    سانگل کتاب  دوران  نيز  در  دورينگرا  بزرگی  :دهد می شرح    آنتی  فرانسهکه    «مردان   در 

به به  آينده  پرداختند،روشن خاطرانقالب  افکارعمومی  نيز  گری  کامالً   خود  داشتند.  برخوردی  آنان    انقالبی 
  جامعه و   نگری،طبيعت   مذهب،:  قبول نداشتند   خواست باشد،هرشکلی هم که می به  مريت ماسوا راآگونه  هيچ 

بود بيان درآمد  قبالً به  هرکدام از امور  دادند. می  رحمانه مورد انتقاد قراربی  ها رااين   یهمه   نظام حکومتی،
اش چشم  هستی   از  بايد که  صورت درغير اين   ،کرد میخرد توجيه    ریِ داو  برابر  اش را درهستی بايست  می که  
قول هگل  درآن زمان که به   .گرديد منصوب    چيزهمه  عنوان معيارِ فهم خردگرا به چنين بود که  اين   ؛پوشيد می

منزله  مدعی شد که بايد به   تفکر  اصول ناشی از  انسانی و   اين معنی که خرد نخست به   پا شده بود؛جهان کله 
 ه با اين اصول درک  واقعياتی  آن پسْ   اين معنی که ازگاه بهآن   انسان شناخته شود.  کردِ اساس جامعه وعمل 

  دولتی، /ساختارهای اجتماعی  یانقالب] فرانسه همه ی  پروسه در  [  گرديدند.  بنياد زيرو  ازقرار داشتند  تناقض  
موروثیْ   یهمه و   به   تصورات  نامعقول  اموری  شدند.چونان  سپرده  فراموشی  جهان   پستوی  زمان  آن  تا 

دراين   .ند ترحم بود   خوارداشت و  ها فقط سزوارگذشته؛ اينک [اما]  ها داده بود داوری دست پيش ه افسارش را ب
  دست حقيقت جاودانه، ه ب  اختناقْ   و  نابرابری  ظلم،  بايست که خرافت،می   سرزد وتازه  شفق  «زمان بود که  
و هيجان    وخروش جوش   .گردند»می   نابود   نيست و  ،ناپذير انسانی حقوق خدشه   برابری طبيعی و  عدالت ابدی،

  . شد میمرزهای کشور نيز احساس  سوی در آن که  بود  قدریبه پيش از انقالب در فرانسهْ 

 
١. Strum und Drum 
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  بن در قرن هژدهم 

  
ی شاهانه و درباری  هاسبک   تدريجبه در آلمان، انگلستان و حتی روسيه  که    آمده است   در متون تاريخی

  مايه جان تبلور يافت.   ـ شاعر آلمان   ترينبزرگـ   در شعر ولفانگ گوته  شد ااين فر  تأثيررفتند.  زوال میبه   قديمی
رسوخ    چيزهمه در  که    انکار است   یروح زنده   دميده شد. شيطانْ   - ت فاوس  انهافسـديالکتيک در شاهکار گوته  

 ،د کنمی پيدا    بازتاب   ارت روح انقالبی در کارهای بعدی موتس  اين .  دهد میقرار    تأثيرد و آن را تحت کنمی
 ً اما    ؛ درازدامن  اين مضمون دارد: حق زندگیِ به   رهيجانپهنگ و  آهم   ینوايکه    ژوان اپرای دون   مخصوصا

  . گردد می  تبلورم معنای واقعی با کارهای بتهوون در موسيقی به   روح انقالب فرانسه
در    گلودوي پدرش  بُ   شهر  در  ١٧٧٠  سال  نوامبر  ١٦بتهوون  شد.  متولد  از    دانموسيقی   ،يوهانن  و 
رحم و  . درهرحال او مردی خشن، بیکرد میدر دربار کار  يوهان  فالندرز بود.    هناحيبه   متعلقای  خانواده

مادرش   بود.  بود عياش  ماگدالن  بتهوون  ماريا  پدر  روحیشکنجه .  وارد  به   زيادی  های   .کرد می همسرش 
  وی نيز همين باشد. سرکش گرايی، بدخلقی و روح شايد دليل درون بتهوون کودکی شادی نداشت.

که   کسیمدرسه نرفت. نخستين  به  سالگی  يازدهتحصيل بتهوون بسيار منقطع بود. از  آغازين  ی  هاسال
باخ معرفی کرد تا پيش  به   او راکه    گوتالب نفه، بود   نواز دربار،رد ارگبُ پی استعداد فراوان بتهوون جوان  به 

  نقش پررنگی داشت. کالوير ديدهپوالد آب او کار کند. بتهوون در خلق اثر 
رت  جا پای موتساکه    سازی بسازد آهنگ رس خود تالش کرد از او  استعداد کودک پيش به   با توجهيوهان  

از پسرش نااميد شد.  يوهان  اما    ؛همگان معرفی شد به   عمومی  یسالگی در کنسرت  پنج بگذارد. بتهوون در  
بنابراين بايد   ،طبع موسيقی نداشت  اصالً بتهوون که  آور بود تعجب  .نبود  کودکی موتسارت  یلودويک نسخه 

با تکرار و موسيقی را  مختلفی برد تا  لمان  نزد مع  پدرش او راکه    بود اين    ؛گرفت میفراموسيقی را    زوربه 
  دهند.باو ياد به تمرين 

  
  بتهوون در وين

جوان    دانموسيقی بود.    وکورسوت کتورکلن، شهری دورافتاده و  لا  مرکز ايالت   ،نبُ   شهر  در اين زمان
وجود ولی با    ؛بتهوون ثروتی نداشتند   یخانوادهتحصيل موسيقی بپردازد.  به   برای پيشرفت مجبور بود در وين 

  جا بود . همان ند کليسای اسقف اعظم فرستاد پايتخت اتريش در حوالی  به   ١٧٨٧در سال  را  بتهوون جوان    ،اين
او قرار گرفت. بعدها هايدن يکی از آموزگاران او    تأثير رت مالقات کرد و تحت تساوان با موبتهوون جکه  
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بيمار شده بود. اندکی بعد مادرش    سختی به زيرا مادرش    ،بن بازگردد به   ماه ناچار شد   ٢اما پس از گذشت    د؛ش
و   ،بتهوون رخ داده بود   خانوادگیدر زندگی شخصی و  که    انگيزی بود از دنيا رفت. اين نخستين اتفاق غم 

  نجام ا. بتهوون سردادمی شد. مرگ مادر تا آخر عمر بتهوون را آزار    نيز  ديگر  یتأثرکننده مسرآغاز اتفاقات  
جا آخر عمر درآن   تا  کرد و  مکان  نقلوين  به   از بنشانزدهم گردن زده شد،    يیلو که  ، سالی ١٧٩٢درسال  

  ماند.
  

  
  ون و وين در زمان بته

  
وفان  گويای ت  اشحالت چهرهکه    سردرگريبان و غمگين است از او برای ما ترسيم شده جوانی  که    ایچهره

رو و  سر بزرگ و بينی رومی، صورتی آبله   :قيافه نبود   درونی او و طبع پرشور و آتشينش است. او خوش 
که   ایخاطر رنگ و روی تيره به   خود نديده بودند. ویبه   گاه رنگ شانههيچ که    موهايی پرپشت و ضخيم

پوشيد میکه    ایهای شلخته ، هيکل چاق و لباس قدی  کوتاهدليل  به   . اواسپانيايی» گرفته بود داشت لقب «مرد  
يک جوان بود   برازندهکه    طرح او های ساده و خوشرا گرفته بود و لباس   مباالت انسانی خشن و بی   ايستارِ 

مردمی    باشهر اشرافی وين    یزادهکه  با اين شورشی  اين جوان    ست اين خصوصيات را پنهان کند.توان می نيز ن
شايد از يک شهروند که    و از فضل و ادب   داشت بدلباس و بداخالق  ايستاری  ولی    ،گير و وسواسی بود سخت 

سازان آن دوره ناچار بود  . بتهوون نيز مانند ساير آهنگ ه بود ای نبرد وجه بهره هيچ به  ،رفت وينی انتظار می 
در دربار که  ،نبود. او مانند هايدن هاآن به اما هرگز متعلق ، ثروتمند و اشرافی بدوزد دست مشتريان به  چشم

اين    یدرباره   آن زمان  مردمکه  اين نبود.    یدربار  و نوازنده  دانموسيقی   ،کرد میکار    هازیاستر  یخانواده
موسيقی او هميشه منبع درآمدی برای   سترگی شکوه واما  ؛سيت مشخص ن ،ند کرد می چه فکری مرد عجيب 
  .شد میوی محسوب  امرارمعاش
  البته   ،و عرف بيزار بود   هانت س  ها،جمع  . او از کرد می توجه    يشور و اطراف خودُ به   حتم  طوربه بتهوون  

خود زندگی  برای موسيقی  که    و اطرافش نداشت. بتهوون مردی بود   ظاهربه   ایعالقه   هيچگفت    توانمی ن
با    و  آشفته  ،وترتيب نظم نداشت. زندگی شخصی او بیمادی  آسايش و راحتی    یو دغدغه   ،نفس کشيد کرد و  
  بود   ريختههم به اش هميشه تا جای ممکن کثيف و  شکنانه بود. آپارتمان محل زندگیو سنت هنگ  آناهم   عرفْ 

  .شد میخالی مشروب هرطرف ديده های نيمه های غذا و حتی قوطیخرده و
در يک نقاشی    ،ند کرد میاو دستمزد پرداخت  که به   ،زادگان اشرافیو نجيب   هاهطرز برخورد او با شاهزاد 

تصوير کشيده شده است. در اين نقاشی بتهوون در مسيری با گوته، آرشداک رودولف و ملکه در به   مشهور
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زاده باز سر برداشته و راه را برای زن و شوهر اشراف   کاله از  مؤدبانهکه    حرکت است. برخالف گوته
پرسی  سلطنتی سالم و احوال   که بايستد و با خانوادهبدون آن   د و کنمی محلی  بی   هاآنبه   کامالً بتهوون    ،د کنمی
دارد.  تمامی در خود به ناپذير رامردی نترس، انقالبی و سازش  روح . اين نقاشیْ دهد راهش ادامه میبه، کند 
که    مادامی«  نوشت:  تنگ آمده بود با لحنی حاکی از انزجاربه   وين  منشانه] و بورژوايی[اشرافاز جوکه    او

  .»خواهند زد طغيان و شورش به  دست  ،خورند میخود را  ککوچهای ای و سوسيس ها آبجوی قهوه اتريشی 
  

  
  اشراف بردارد در مقابل گوته بزرگ، بتهوون حاضر نشد کاله خود را  برخالف 

  
  عصر انقالبی 

 ؛ بود   ضدانقالب انقالب و    ،جنگ، تغيير،  نابسامانیدنيای هياهو و    ، بتهوون در آن زاده شد که    دنيايی
آمريکا انقالب کردند و با جنگ آزادسازی ملی   هایه مستعمر  ،١٧٧٦ل  در سا  .جهانی مانند جهان خود ما

  .اين نخستين اقدام در يک ماجرای درام تاريخی بزرگ بود  .گرفتند  جشن آزادی خود را برضد انگليسْ 
فرانسه بودند    یهای انقالب گریروشن   برآمده ازکه  را    آزادی فردی  معيارهایها و  آلايده   انقالب آمريکا

بلند فرياد زد  بعد   فقط  .با صدای  دهه  ب به   های مربوطايده   ،يک  بشر مثل   در فرانسه صدا کرد.  مب حقوق 
  .د وشمی عطف حساسی در تاريخ جهان محسوب  نقطه ،رخ داد  ١٧٨٩در جوالی که  باستيل تسخير زندان

را کنار زد و    یفئودالـمذهبی دوران    یهشد   انباشتههای  هماند تمام پس   انقالب فرانسه در دوران اوج خودْ 
با    ی ارتجاع]ی [تحت سيطرهبايستد و در برابر تمام اروپا بربنيادی نوينی سِرپا    کامالً   موجب شد فرانسهْ 

چون آتشی سرکش سرتاسر اروپا  انقالب فرانسه هم  ی خواه روح آزادی  .قد علم کند   ی نوينشجاعت و اراده
و شيوه هاسبک   ،دوره  اين  .درنورديد را   جديد هنری  بيان  ی  بتهوون  .طلبيد را می نوينی  های  که    موسيقی 
  .پاسخ دهد  عصرنيازهای اين  به  توانست  ،آن اهداف بود برگرفته از گر روح بيان 

موجی از ترس و حيرت    . ند فرانسه اعدام کرد شانزدهم را در    يیلو  هاين ژاکوب   ،ميالدی  ١٧٩٣ل  در سا
در  که    » هال ليبرا«  .شد   سخت انقالبی    یه فرانسبه   ها نسبت گيری تمام دربارهای اروپايی را فراگرفت و جهت 

ای خزيدند تا در زمان مناسب گوشه به  آرامیبه حال    ،بودند پيشواز انقالب رفته  به   ابتدا با شور و حرارت 
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حاميان  «  :کرد   گونه توصيفاين فرانسه را ادموند بارک  انقالب  با  دارا  طبقات    ضديت   .واکنش نشان دهند 
دوستداران انقالب فرانسه    .شد می آنان نگريسته  به   بدبينی  باند و  گرفتمیجا مورد اذيت و آزار قرار  انقالب همه 

 . »ديگر در امان نبودند 
 

  
  ی انقالبی فرانسه

 
طلب ارتشيان سلطنت   ، نيروهای جوان انقالبی ارتش فرانسه  .بود   یوفان و ت  ت نو روزگاری سراسر خش

ساز جوان از  آهنگ   .زدند   ی گستردهضدحمالتبه   دست   هااسر جبهه تفئودال اروپا را شکست دادند و در سر
اتريش سردمدار ائتالف ضدفرانسوی  که    ترسيد و می  کرد می تحسين    بسيارانقالب فرانسه را    ،آغازهمان  

جو   .ترور آلوده شد   وخویخلقبه   پايتخت امپراتوری  . د بگيرقرار  باشد و در خط مقدم مخالفان انقالب فرانسه  
جا حاضر بودند و سانسور جلوی  مخفی همه   مأمورانجاسوسان و    ،بهه بود ظن و شُ موجود ماالمال ازسوء 

  . بود انعکاس   قابل موسيقی غنی در ،بيان کرد قالب کلمات  در شد می ن چهاما هرآن  ؛گرفت میآزادی بيان را 
موسيقی در سر   یدربارههايی  رفت. بتهوون ايدهيادگيری موسيقی با تعاليم هايدن چندان خوب پيش نمی 

موسيقی    اشرافیِ -سبک قديمی درباریبه   وابسته  سختیبه که    ،اشهای معلم سالخورده با نگرش که    پروراند می
کم داشت ساز جوان کم آهنگجديد با سبک قديم بود.    سبکهمان تضاد    اين  .خوانی نداشت هم   ،کالسيک بود 

قتضای مازندگی بتهوون جوان پرهيجان و خشن بود و  وسبک ن  .رسيد شهرت میبه  پيانو  هيک نوازند   در قامت 
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های دستگاه پاره  سيم که   زد کليدهای پيانو ضربه می به با شدت  قدرآن اوکه  نقل است . داد می سن او را نشان 
  بتهوون راه انداخت.  به   وفانی در وينت. او  شد میساز جديد و اصيل مبدل  يک آهنگ به  داشت   بتهوون.  ند شد می

 . ه بود موفق شد 
بتهوون رقم رحم را برای  بی   یفرجام  سرنوشتْ نظير ندارد.  که    باشد   یرحمبی   بازحقه د  توانمیزندگی  

مننژيت دچار    نوعیبهرسيد  نظر می به   ؛بتهوون بيمار شد   ١٧٩٧تا    ١٧٩٦ی  هاسال   یهزده بود. در فاصل
کم داشت  کمکه    درحالی  ،ساله و در اوج شهرتش بود بيست هشت   گذاشت. او  تأثيربر شنوايی او  که    بود   شده

با    اولين عالمت ناشنوايی در او ظاهر شد.  ،ميالدی  ١٨٠٠حدود سال  در  .  داد میرا از دست    خود   شنوايی 
که وضعيت  اين دانستن    ،را از دست نداد   خود   شنوايی کامل    طوربهی عمرش هرگز  هاسال واپسين  تا    کهاين 

ً   ،خواهد شد بدتر    روزروزبه اش  جسمانی  سراغش آمد به  افسردگیکه    . چندی نگذشت داد میرا عذاب    او  قطعا
اشاره کرد و    ،کرد میتحمل  که    عذاب روحیبه   ای نوشت و در آنمقاله   وی  افتاد.  فکر خودکشیبه   و حتی
برای غلبه    بتهوونکه    یکوششرنج و عذاب شديد و    .در زندگی بوده است  وی  ناجی تنها    اوموسيقی    افزود 
ً   یح و روگذاشت  شدت تأثير می روی موسيقی او به   کرد می بر آن   هرگز در   یو  .بخشيد میآن  به   انسانی  عميقا

  ها عشق اين    .شود   شعشق دختران يا همسران مشتريان ثروتمند   اسيرداشت  عادت    .زندگی شخصی شاد نبود 
يکی    سر گذاشتن ِبعد از پشت   .بردند فرومیتر در کام افسردگی  هرگز پايان خوشی نداشتند و فقط او را بيش 

غيرممکن است اين دنيا    !را نجات داده استم  هنر  فقط«هنر و    :نوشت   بتهوون    ،ی نافرجامهاعشق   ايناز  
  . »برمبدر من جوانه زده و با من رشد کرده با خود که را  تمام چيزهايی کهآن بدون ترک کنم  را 

ساوی   اوايل  پشتِ   ١٨٠١ل  در  را  شديدی  شخصی  سر  بحران 
او در مرز خودکشی آمده است    رشتاتنهايليگِ   یه ناموصيت در    .گذاشت می
جديدی    نشاط  و  شوروقتی از افسردگی رهايی پيدا کرد با    . بتهوونبود 

همه با اين که    شود می تر مردی پيدا  کم  .کرد غرق  سازی  آهنگ در  خود را  
اما بتهوون از   ؛نابود نشود   ،است   خوردهدر زندگی  که    ایعذاب و ضربه 

باشد که    ایناتوانی -  خود   ناشنوايی داشته  فلج  زندگی  ،هرکس آن را  اش 
کرد آهنگ  در  -شود می استفاده  درون    بتهوون  چهآنهر  . سازی  از 
آهنگ توانمی برای  بشنود  نوشتن  ست  و  غنیها نت سازی  کفايت    او  ی 
بتهوونکرد می همان    .  اوج بحران زندگی شخصی را که    يیهاسالدر 

  ) سمفونی بزرگ اروئيکا را نوشت.(١٨٠٢ کرد می  سپری
ون در جوانی           وبته  

  
  ديالکتيک سوناتا 

 ،نوشتند قطعات ماليم و بلندی می سازان پيش از او  آهنگ   بود.  جديد   کامالً موسيقی بتهوون از نظر پويايی  
 سرعت به که   بود   ایگونه در عوض موسيقی بتهوون به   ،ند شد می داشته  جدا از هم نگه   کامالً اما هر دو قطعه  

سازنده را منعکس   هنشد   های داخلی و تناقضات حلاين سبک موسيقی تنش  ؛رفت ديگر می  هقطعبه  ایاز قطعه
  بود.  کشمکش تکاپو ومستلزم عزمی راسخ بود. موسيقی بتهوون موسيقی که  کرد می

نگرش پويای    هسوناتا برپاي  .محتوای موسيقی است به   کردن جزئيات و ساختاردهی  سوناتا سبک اضافه
ای از عناصر  مجموعه   وسيله به اين موسيقی    .است   ی ديالکتيک  بيانینوعی از    خالصه  طوربه ی و  اييموسيق

ً   .يابد می متضاد انکشاف     . داد می ها را تشکيل  سبک سوناتا سبک غالب آهنگ ،  هجدهماواخر قرن    در  تقريبا
هرچند سوناتا ديگر سبک    ،سوناتا و ترکيب عناصر مختلف با آن پرداختند انکشاف  به   ارت هايدن و موتس
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و محتوای    شود می دهم فقط ظرفيت خالص سبک سوناتا ديده  اما در آثار قرن هج  ،شود می جديدی محسوب ن
 واقعی آن پوشيده است.

 ی ه شيو  بلکه  ،بتهوون جديد نبود   هسبک مورد استفاد که    آن است   ،از لحاظ تکنيکی وجود دارد که    امیبها
دومين حرکت   .سريع است   ،شود می سوناتا با آن آغاز  که  نخست  حرکت    .سبک تازگی داشت او از اين    هاستفاد 

زبان که به   scherzoو بعد يک  است  مدت يک دقيقه  به   اصوالً   ،ست شادتر اکه    سومين حرکت   .تر است آرام
  . ابتدای قطعه  مانند نيز يک حرکت سريع   اتهنساده يعنی لطيفه و در ا

براساس مسير    اساساً  در    .گردد بازمی ابتدای مسير  به   و   د کنمی پيدا  انکشاف    A-B-Aسبک سوناتا  اما 
نوعی قياس منطقی  که    یهر نف   نفیِ   .حرکت در بطن تناقض   :است   یديالکتيک  یمفهومگرنبيا   ،باالترين سطح

  .سنتز /تزآنتی  /ديگر تز یسازی يا در اصطالحخالصه  ـ انکشاف شرح مفصل .در موسيقی است 
  وجود دارد   نيزشده    تعريف  یجانبه انکشاف همهيک    اما  ،حرکت وجود دارد   هرنوع   درانکشاف  اين نوع  

در بخش پايانی    .دارند   » پايان خوشی«سرانجام  که    يیهاتم   ؛شود می نمايان  ای در آن  پيچيده  موضوعات که  
  د.کنمی  مخاطب منتقلبه راخود پيروزمندانه  ،ی حس آرمانکه  گرديمبازمی پيانو   نخست کليد به  موسيقی

  چنين هم  هاايده  اين  .وجود دارد   هاآنجدی  انکشاف  و امکان    اند نشسته بار  بهژرف  های  در سبک سوناتا ايده 
گسترده  وسيلهبه  موسيقی طيف  آالت  از  ازجملهبه   ای  ترکيبی  و    شکل  پيانو  ارکستر  پيانوسولو،  ويولن، 

 .بود   تأثيرگذارابداع پيانوفورت در موفقيت سبک سوناتا    .د نشومی و سمفونی ابراز  چهارتايی، سازهای زهی  
با ارگ و  که    درحالی  ،تمام و کمال بيان کند   گرايی رامانتيک رست پويايی  توانمیکه    ت سازی بود رفونويا پ

  و کونترپوآن   برمبنای اصول موسيقی چندنوايیکه  نواخت    را   ایشده  نوشته ی  هانت   شد می هارپسيکورد فقط  
  . بودند 

اوج  به   ارت و هايدنی موتسهاسمفونی روندی سريع داشت و در    هجدهمسبک سوناتا اواخر قرن    انکشاف
ولی در واقعيت هويت    .تداوم اين سنت بودند   صرفاً ی بتهوون  هاسمفونی گفت    توانمی   نوعیبه   .خود رسيد 

  .کرد میاز نظر پنهان  راتفاوت بنيادين  هاسمفونی رسمی اين 
درک  اساساً    هجدهمسازان کالسيک قرن  آهنگ   دغدغه.  در سبک سوناتا محتوای واقعی در اولويت نيست 

ی  هاسمفونی   دراما سبک سوناتا    ).ارت يک استثنا بود سبک موتس   هرچند د (درست سبک سوناتا بوشکل  
 البی غحس    .د نکمیآخر ظهور و بروز پيدا    یهمحتوای واقعی در مرحلکه    اند کار رفتهبه   ایگونه به بتهوون  

جا در اين   .در بطن تناقضات است انکشاف  جريانی از کشمکش و    ،شود می ی بتهوون آفريده  ها سمفونی در  که  
ها  چکاد اين    .اين راز هنر غنی است   .بين سبک و محتوا هستيم  یديالکتيکوحدت    یه ترين نمونشاهد عالی 

  .اند شده در تاريخ موسيقی فتح  ندرت به 

  
 عارض درونیت

اما    ،است   انند هم  هاسبکاگرچه ظاهر    . قطع شده است   اساساً ی بتهوون ارتباط با گذشته  هاسمفونی در  
، تقارن رسمی و  هاسبک   ی بتهوونْ هاسمفونی در    .اند ها از اساس با يکديگر متفاوت وح موسيقی ر  محتوا و

در مسير حرکت او مشهود است اهميت  که    گرايیرمانتيک  چنينمهم نيستند. هم   خود خودی به تعادل درونی  
که    های زيادیناموزونی   .زند می برهم    تناوب بهرا  تعادل  بتهوون    ،بلکه محتوا مهم است. در واقع  ،ندارد 

  ساز است. درونی آهنگ های کشمکشنشان از  ،وجود دارد 
سال    نخستين  بتهوون در  را  خود  آورد  به ميالدی    ١٨٠٠سمفونی  در  ريشه که  نگارش  در هنوز  هايی 

داشت  و    ؛موسيقی هايدن  اثر شاد  ً و    وشنگشوخ يک  ويژگی  که    آزاد از روح تعارض و کشمکشی  نسبتا
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ً شنونده    و  کارهای بعدی او بود  اثر سيزدهم) کار (  ٢پيانو پتتيک   .کند   بينیپيش ست کمی بعد را  توانمی ن  واقعا
و    کامالً  است  ً متفاوتی  و موتسسونات به   شباهت بی   تقريبا هايدن  پيانوی  تحت های  بتهوون    تأثير ارت است. 
تالش برای    ه مثاببه تراژدی از نظر بتهوون فراتر از رنج انسانی و    .شيلر بود   تراژيکتراژدی و هنر    ه نظري

  مقاومت در برابر اين عذاب و جنگ با آن بود. 
 شود می بيان    شود،با صداهای پيچيده و ناموزون آغاز میکه    ،در نخستين حرکت   وضوحبه پيام اصلی  

مسير  که    شوند می وارد گذرگاهی آشفته و پريشان    سرعت به های رازآلود  اين آميزه   .)❊کنيد گوش  توانيد  می (
در موسيقی بتهوون    مهماين تعارض درونی نقشی    .دهد می اصلی است و مقاومت در برابر رنج را نشان  

صفاتی  کنمی بازی   و  قرن    کامالً د  موسيقی  با صفات  می به   هجدهممتفاوت  (اثر    .بخشد آن  پتتيک  پيانوی 
  .غرد: مرا گوش بدهمیکه  صدايی رعدآسا ،سيزدهم) صدای عصری جديد است 

* https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc٩IovI 
چه بخواهيم پاسخ ساده و چنان ؟  اد چطور توضيح د توان  میگير را  اين تفاوت چشم که    جاست رسش اين 

شايد    ، درست است   .بايد انقالب موسيقی را محصول ذهن يک نابغه بدانيم  ،اين پرسش بدهيمبه   مختصری
اما واقعاً چيزی از اين پاسخ دستگير    ؛است   خود ديدهبه  تاکنوندنيا  که    موسيقی بوده  هنابغ  ترينبزرگ بتهوون  

د شود  دقيقاً بايد در اين لحظه متول  ،متفاوت در موسيقی است   کامالً يک زبان  که    چرا چنين زبانی  .شود می ما ن
  ارت، هايدن يا باخ چنين زبانی نيافريدند؟ سال زودتر؟ چرا موتس  ١٠٠نه

باشد   جا  آنصدای زيبا در  که    ارت و هايدن نيست دنيای صداهای بتهوون مانند موتس موسيقی    .داشته 
آن پاهای خود به  دادنشنونده با گوش که    د و طوری نيست کنمی نبرای شنيدن  بتهوون چاپلوسی مخاطب را  

.  خراش و ناماليم است بلکه صدايی گوش   ،زنان نواهای دلپذير آن را تکرار کند نرمی تکان دهد و سوت به  را
شاهد   ،جا عالوه بر تنوعاين   در   از روح زمانه است.  بازتاب راستينی که    جنس موسيقیانقالب و انفجاری از  

حرکات ناگهانی    نوازی بانت که  کرد  استفاده می  ٣زنی اسفورزاندو از نت   تناوب به بتهوون    .تعارض نيز هستيم
 توأم   یها سريع حالت تغيير    با  تحرکنوازی باعث آفرينش موسيقی خشن و پر و شديد است. اين شيوه از نت 

  . شود می تعارض و تناقض  با
يک سبک فراتر    یهآن را از محدود   ،دهد می سطح باالتری ارتقا  به   بتهوون سبک سوناتا را از لحاظ کمی

را با    ی احساسات  چنينسازد؛ سبک سوناتا  ترين احساسات خود می ترين و خودمانی گر درونی و نمايان   برد می
را نوشته   ٤» خيالی   تقريباً سوناتا  «خود دستور    یی پيانوهانت د. او در برخی از  کنمیقدرت و سرعت ابراز  

جوی آزادی بيان مطلق و تام بوده است. در واين سبک در جست   یه بتهوون در ميان  دهد می نشان  که    است 
 پذيرند انعطاف ها  پيدا کرده است؛ گامانکشاف    خوبیبهجا ابعاد سبک سوناتا در مقايسه با فرم کالسيک آن  اين 

انکشاف  بلکه    ،سازی نيست خالصه . از آن گذشته، بخش پايانی موسيقی ديگر فقط  دهند می حتی تغييرمکان    و
 های قبلی است. و تکامل تمام بخش 
 شود می و قوی نائل    برانگيزتحسين آور،  سطحی اعجاب به   نشيند بتهوون می   یها سمفونی سوناتا وقتی در  

بااليیکه   انرژی  بتهوون را پيش می   یهاسمفونی که    تاکنون نظير آن شنيده نشده است.  پنجم  برد سوم و 
 شنونده فقط آن را گوش دهد که    د. اين موسيقی برای آن ساخته نشده است کنمیاين موضوع را ثابت    خوبیبه 

انجام کاری طراحی شده به   ساختن او و تشويق  شنونده، متعجب   داشتنوا حرکت  به  بلکه برای  ،و سرگرم شود 
  و عصيان است. یموسيقی صدای سرکشجا] [در اين .است 

 
٢. pathetique 
٣. Sfrorzando 
٤. Sonata, quasi uha fantasia 
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بتهوون در موسيقی بازتاب انقالبی در زندگی واقعی است. بتهوون    اين امری تصادفی نيست، انقالبِ 
تر آثار درخشان خويش را انقالب فرانسه را در خود داشت. او بيشکه    عصری  ؛فرزند عصر خويش بود 

. درک بتهوون خارج  شود می يش ديده ها نت انقالب فرانسه ساخت و روح انقالب در بطن تمام   یه در بحبوح
 است. غيرممکن ،آن قرار دارد در که  از فضايی
 اسطبل که    درست مانند انقالب فرانسهموجود در موسيقی را کنار زد؛    هایعرفبا جسارت تمام    بتهوون

 ایموسيقی معرفی کرد؛ موسيقی   دربتهوون سبک جديدی    ٥.تميز کرد   را  یپوشيده از فضوالت دوران فئودال
  سوی به را    ایدروازهکه  انقالب فرانسه  که    چنانآينده گشود، هم سازان  درهای بسياری را در مقابل آهنگ که  

  دموکراتيک و جديد گشود. یه يک جامع
بخش عظيمی از موسيقی که    تعارضی  ؛راز نهفته در موسيقی بتهوون تعارض در شديدترين حالت آن است

  - اروئيکاـ   رسد. از سمفونی سوممی اوج تأثيرگذاری  به   و در هفت سمفونی آخر او  نوردد درمی  شديداً   را  او
تاريخ موسيقی آغاز    در  چنين در مقياس گسترده انقالب عطف واقعی انقالب موسيقی بتهوون و هم   یه نقط
جو  وهای اين انقالب در موسيقی را بايد در جايی خارج از موسيقی يعنی جامعه و تاريخ جست ريشه و    شود می

 کرد. 

  
 سمفونی اروئيکا 

ساخت سمفونی سوم    هم در زندگی بتهوون و هم در موسيقی انقالبی غربْ   سازْ حساس و سرنوشت   یه نقط
ً اول و دوم    یهاسمفونی   (اروئيکا) بود. زبان موسيقايی ت دور نشده  ساراز دنيای صدای هايدن و موت  اساسا

يم. اروئيکا دارای فحوايی  شومی   یمتفاوت   کامالً اول سمفونی اروئيکا وارد دنيايی    نوت   ما از همانا  ؛است 
  شناخته شده است. خوبیبه آن  منشأسياسی است و 

از رويدادهای فرانسه داشت که    دانش و اطالعاتی  پس ناگزير  ،نه سياستمدار  ،بود   دانموسيقی تهوون  ب
ها و  گيری نتيجه تا    داد می  اواين امکان را به هميشه    اشطبع انقالبی   اين،وجود  . با  و ناقص بود   برهمدرهم 
نام بناپارت در انقالب به   افسر جوانی که    هايی شنيده بود بتهوون در گزارش  های درستی انجام دهد.تحليل 

راه انقالب فرانسه و    یدهنده  ناپلئون ادامه  کرد می است. بتهوون نيز مانند بسياری فکر    سر برآوردهفرانسه  
  بناپارت تقديم کند.به  جديد خود را سمفونیتصميم گرفت  ،مدافع حقوق انسانی است. بنابراين

ً اما خطايش    ،بتهوون در اشتباه بود  که   . اين درست مثل اشتباهی بود است توجيه    پذيرفتنی و قابل  نسبتا
جانشين واقعی و وارث برحق  او  ند  کرد می تصور    هاآن  .استالين مرتکب شدند   یبسياری از مردم درباره

  درحال دور لنين  قهرماِن  که    مشخص شد   تدريجبه اما    ؛های انقالب اکتبر است ارزش  و  هاآرمان لنين و مدافع  
های استبدادی را برخی از بدترين حکومت کرد  عمل که    های انقالب و استقرار نظامی است ارزششدن از  

  . درخود داشت 
نشان١٧٩٩در سال   بناپارت  در آگوست    یپايان قطعی دوره  یدهنده   ، کودتای  بود.  انقالب  سال  اوج 

جانشين  که  پيدا کرد العمر از آن خود کرد و اين قدرت را مادام  صورت بهرا  یکنسولقدرت ، ناپلئون ١٨٠٢
قانونی موروثی برای «دفاع از آزادی    مجدداً گو از ناپلئون خواست  قربان خود را تعيين کند. مجلس سنای بله 

های  پای طناب به   و «برابری»  »آزادی«نام  به   هافرانسوی   ،ترتيب بدين عمومی و حفظ برابری» معرفی کند.  
  دار برده شدند. 

 
 ساله آن برعهده هرکول گذاشته شده بود.م سازی فضوالت سیهای يونان است که پاکاسطبل آوژان در اسطورهاشاره به.  ٥
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روم را حفظ  س ظواهر جمهوری  آگوستو  امپراتور   تاريخ بوده است.ازنای  در  دائمی غاصبان در  اين رويه
ً لعکرد و   چندی نگذشت   گذاشت. اساسی را نيز زيرپا  حال قانون  مجلس سنا داد و درعين به  نهادی خائنانه پيش   نا

ای از بينانه ارزيابی واقع که    مقام سناتوری برگزيد به  خود را  نظام شايستِ   سواره  ،کاليگوال  ،جانشين اوکه  
  اوضاع بود. 

  های پرولتاريايیِ تمامی نُرم   و  لنينيستی  یها نت که تمام سروسيه، با اين   سياسی  ضدانقالب   استالين، رهبر
شورايی چکمه  دموکراسی  با  لگدمال  را  می  ،کرد میهايش  است.که    زد جار  لنين  فداکار  مريد  و    شاگرد 
برابری    نهادينه شد.حکومت تک حزبی    وبوروکراتيسم   درهم کوبيده شد،طور کامل  ه ب دموکراسی شورايی  

حاشيه  به  را  هاآن انقالب اکتبر  که  رژيم تزاری    داران قديمی ارتشتمام درجه  .نابرابری داد جای خود را به 
  جايی رسيد به   حتی کار  شد.  هاسرايیسخن   هاآن فضائل و محاسن    یوارد کار شدند و درباره  مجدداً   ،رانده بود 

  یِ پيوسته جا پايش را  رژيم او باشد. وی  گزار وفادار  د خدمت توانمی استالين دريافت کليسای ارتدوکس  که  
  گذاشت.می  -گورکن انقالب فرانسه- پای ناپلئون بناپارت 
ظواهر    از کليه  و آبرومند کند،  شده  تأييد در ميان مردم    نوعیبه که ديکتاتوری خود را  ناپلئون برای آن 

کليسای   عمالً انقالب فرانسه    .تقليد کرد   -های متحدالشکل باشکوهعناوين اشرافی و لباس  ،القاب -  رژيم قديمی
شهر  مانند  ،ساکنان مناطق دورافتاده استثنایبه ،روزگار پاک کرده بود. اکثر مردم یکاتوليک را از صحنه

  ند. ه بود کرد گران و زورگويان قديم وضع  ستم که    دانستند و آن را مانند قوانينی می وانده از کليسا بيزار بودند  
تالش کرد حمايت از کليسا را در دستور کار نظام خود قرار دهد؛ بدين منظور    ،گر بود حاکمی ستم که    ناپلئون
  ای را با پاپ امضا کرد.نامه توافق 

  او   ديدِ   ١٨٠٢و از سال    کرد می های فرانسه را با ترس و تشويش دنبال  ها قبل، بتهوون پيشرفت از مدت 
با لحنی عصبانی نوشت:    يک دوستْ به   ایتغيير کرد. در همين سال، او در نامه به   ناپلئون شروعبه   نسبت 

  .»روال خشک گذشته بازگشت به را با پاپ امضا کرد  نامهموافقت که ناپلئون آن ن بعد از آ چيزهمه «
 گذاریتاج فرانسه شد. مراسم    امپراتور، ناپلئون  ١٨٠٤می سال    ١٨در راه بود. در    یاما اتفاق بسيار بدتر 

وقتی پاپ روغن مقدس را روی سر ناپلئون    برگزار شد.  ١٨٠٤تردام در دوم دسامبر  ودر کليسای جامع ن 
های  شد. تمام نورچشمی   از ميان برداشتهخواهی  تمام آثار و ردپاهای رسوم و سنن جمهوری   ،غاصب ريخت 

ابله مستعمره  تمام آن زاهدان خشک   جایبه فخرفروش   تا ياد و خاطره به  پيشين دست   مقدس و    کار شدند 
 از بين ببرند. ،شان را فدای آن کرده بودند زنان و مردان بسياری زندگی که را  انقالبی

 ، غوغايی در درونش برپا شد. وی در سمفونی جديدش  ،گوش بتهوون رسيد به   وقتی اخبار اين اتفاقات 
  توان میآن کشيده شده  روی  بر    که  خط زد. دستخط بتهوون هنوز موجود است و از خطوطی  کامالً لئون را  پنا

آن سمفونی را وی    ،سپسکاغذ نوشته و آن را سوراخ و پاره کرده است.  روی    با چه خشونتیکه    برد پی 
  زاده شد. سمفونی اروئيکااين ترتيب به کرد وتقديم قهرمان گمنام انقالب به 

تا پيش از آن هرگز شنيده  که    را در خود داشتند   صداهايی  ،آغاز شده بود   ترپيش کهارکسترهای بتهوون  
ارت خوگرفته  هايدن و موتس  یو آقامنشانه   مؤدبانه  هاینواها و نغمه که به   اهالی وين را  نشده بود. اين اصواتْ 

سمت به   هنوز نگاهشان   ،بودند هم  عالی  که  کرد. با اين حال، دو سمفونی نخست بتهوون  می زده  حيرت   ،بودند 
  ١٨٧٩ريختگی ناشی از  انقالب  هم قبل از به دنيايی که به   ؛بود   هجدهمدنيای اشرافی، مرفه و راحت قرن  

جلو در  روبه العاده بود؛ يک جهش بزرگِ  و فوقسترگ  گيری  معرف يک همه  اروئيکاسمفونی  تعلق داشت.  
 قطعاً گوش کسی نخورده است. به  قبالً رسيد اصوات اروئيکا هرگز نظر می به  موسيقی و يک انقالب واقعی.

  . بودند  شدهگيج و سردرگم  کامالً متعجب و نواختند بايد برای نخستين بار آن را می که  اینوازندگان بيچاره 
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برای  اما    ،کشيدند کم نيم ساعت طول می ِدست   هاسمفونی اروئيکا شور و هيجانی ايجاد کرد. تا آن زمان  
پيدا کرد. اين سمفونی حاوی  تداوم  يک سمفونی قرن هجدهمی    اندازهبه حرکت سمفونی اروئيکا    بار  اولين

که    آن زمان  مبارزه بود.ستيز و  به   دعوت   وضوحبهپيامی بود. ناموزونی و شدت و خشونت حرکت اول  
  آن را حدس زد.  مايهدرون  شد می ،کرد تقديم قهرمان گمنام  به بتهوون سمفونی اروئيکا را 

در بررسی و مطالعه انقالب فرانسه]  که  ایتروتسکی  داده    [درباره  نتيجه رسيد به   ،است انجام  که    اين 
های سخنرانان  ها و نطق انقالب فرانسه پر از خطابه .  هاست نقالب ناپذيرايی اجد   بخِش   و پرحرفیْ   سخنرانی 

ها سخنرانی  آن   وقتی  .بود ميرابو    هاآنو حتی قبل از    جوست، روبسپيرچون دانتون، سن هم   ایبزرگ توده 
های آينده و تاريخ  نشسته بودند، بلکه نسل  پای سخنرانی که    تنها با مردمی نبود   شانروی صحبت   ،ند کرد می

 هاآن.  گرفت می سنجی انجام  دانی و سخن های آنان از روی سخن . بنابراين خطابه ندداد می را نيز خطاب قرار  
ن پرطنين  با   ها،خوان خوش همانند  بلکه    ،ند کرد می صحبت  با يک    هاآن . سخنرانی  ند کرد می دکلمه    صدای 

  فحوای اصلی سخنرانی، به  رساند و سپس پيش از بازگشت را می  هاآن سخن جان که  شد می عبارت تند آغاز 
  ند. کرد می های مختلف بحث را باز روشبه 

ن   -درست مانند سمفونی اروئيکا-  اين سبک سخنرانی پرطنين    رسا ود، بلکه با صدايی  کنمی سخنرانی 
  ميز روی    کوبيدن مشت   صدای  ؛ شبيه شود می د. نخستين حرکت سمفونی با دو گام ناموزون آغاز  کنمیدکلمه  

يی انقالبی  آگام اول مانند سخنوری پرشور و حرارت در يک گردهم   د.کنمیخود جلب  به   توجه شنونده راکه  
که    اندازدراه میبه نوعاً    نظام را  ارتش سواره  مأموراناست. بتهوون سپس در سمفونی خود يک لشکر از  

ای وقفه  گاه تضاد، تباين، تعارض و کشمکشْ . آن روند می  پيشزده  با حرکات ضربتی و جانانه و البته شتاب 
ا فقط بتوانند پيشروی  ند تشومی ها متوقف  درماندگی ها و  ند و حتی يک آن با خستگی کنمیدر اين حرکت ايجاد  
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در اين حرکْت   .)❊گوش کنيد توانيد  می(ادامه دهند    بود،  شدهمتوقفکه    ایخود را از همان نقطه   پيروزمندانه
انقالب   پژواک  اينهای آن روبرو هستيم.  ها و شکست پيروزی   ،خيزهاوتمام افت   ودار يک انقالب  گيرو  با

  .فرانسه در موسيقی است 
 * https://www.youtube.com/watch?v=iukF٥CzRL١I 

  ، گرانيت   سنگِ  قطعهيک  مانند  که    باعظمت اثر است   جزءِ   ويک قهرمان  يادبود    یحرکت دوم مارش عزا 
 شود می دچار وقفه    های آرام و محزون مارش عزاصدای گام   ،يک قسمت در    .دست است وزين، ناب و يک 

قصر    يابد. گذرگاه اصلیْ باز  است، فدا کرده  اش را در راه انقالب  زندگیکه  را    های کسیشکوه و پيروزی تا  
عزا  تم اصلی مارِش به   نياوردنی را پيش از بازگشت نهايیحس غمی تاب که    سازد بزرگی از صداها را می 

 حرکت آخرْ   .يا هر موسيقی ديگر است  ترين لحظات موسيقی بتهووناين يکی از بهترين و غنی   د.کنمی القا  
ن  کامالً روح   با  دارد. سمفونی  می به   ایبينانه ت خوش متفاوتی  بتهوون  پايان  تمام شکست رسد.  از  ها، پس 

اما   ،ايمفرسا را متحمل شده بار و طاقت زيانی غم بله دوست من، ما  «  گويد:ما می به   هاها و نااميدی روی پس 
  ها دوباره از ميان تمام شکست که    قوی هست  قدرآن و فصل جديدی را باز کنيم. روح انسانی    بزنيمبايد ورق  

  . »ناماليمات بخنديم به   مبارزه ادامه دهد. ما بايد ياد بگيريمبه  و يزد پا خبه 
توده  مانند  فرانسه    یبتهوون  باستيل    وانقالبيون  زندان  نسلکه    دانست می فاتحان  برای  آينده  دارد  های 

 بيش از حدْ   دليل دشواریبه   ند توان مینکه    بتهوون شکايت کردند به  مختلف  دفعات به ها  نويسد. وقتی نوازنده می
  . موسيقی برای آيندگان است»: «نگران نباشيد، اين داد می پاسخ   معموالً وی   ،موسيقی او را بنوازند 

هم  از  نکردند.بسياری  درک  موسيقی  در  را  وی  انقالب  بتهوون  را   عصران  بتهوون  موسيقی  آنان 
ديوانه   وغريب عجيب  حتی  میو  کرد دانستند وار  برپا  موسيقی  در  بتهوون  که  انقالبی  و  بی  ،.  فرهنگی 

احساس انزجار  موسيقی بتهوون  به   مخاطبان نسبت   .رد خود خارج ک  وخيالخواب از    ایهنرستيزی را با ضربه
نواهای  ه تکيه ب  جایبه   موضوع موسيقی فکر کنند. بتهوونکرد بهزيرا آنان را وادار می  کردند می و تنفر  

در برابر مخاطب   ،اند در موسيقی بازتاب پيدا کردهکه  هايیبا ايده را دارهای معنی يند و راحت، نغمه آخوش 
های  های عاشقانه شد و در درام بعدها پايه و اساس تمام موسيقی سترگ  اين ابداع شگرف و    .دهد میرار  ق

  اوج خود رسيد. به  موسيقی التيموتيف واگنر
يعنی   ششم  سمفونی  مانند  بتهوون  موسيقی  در  زيادی  پرشور  لحظات  حرکت   Pastoraleالبته  و 

اما اين سکوت  د،  لحظات آرام و ساکتی وجود دارن  حتی در مقاطع حساس جنگْ   .وجود دارد    Ninthسوم 
نمیبه   هرگز دوره   ،کشد درازا  سرآغاز  تنها  است بلکه  ستيز  و  کشمکش  از  جديدی  واقعی   .های  اهميت 
همين جاست.  آهنگ  ضرب  در  بتهوون  تحسين   هاآنآرام در موسيقی  لحظات  واقعی  اما    .برانگيزند معنای 
  فضای ستيز و جنگ است.به   وابسته هاآن اهميت 

دارند،نواهای بتهوون   های سطحی و ظاهری نيستند. سمفونی ششم يک اثر توصيفی  نويسی نت   معنی 
 نماياند بازمی های خاصی را  حالت مشخص يا طرحکه    حرکت همراه با يک نت آغازين است   هرکه    است 

خوشايند؛   و  ت(احساسات  احساسات  سازِ وفان  استثناست )چوپانان  شعف  يک  اين  اما  معن.  نغمه ا.  اين  ها ی 
  اند. معانی ضمنی هنوز گنگ و مبهم . ترند تر و کلی خالصه 

  
  سمفونی پنجم 

تمام قطعات   در  انقالبی  پنجم  خصوص به   بتهوون  هایسمفونی و  روح  توانيد  می(  جاری است   سمفونی 

  مانندی مقايسه شده است؛ ضربات چکش   درْ به   سرنوشت   دستِ اين اثر با ضربات    قطعات اوليه   .)❊کنيد گوش  
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 طوربه ای از سمفونی بتهوون را  دورهکه    اين شکل آغاز نشود. نيکالس هارننکوربه  ایشايد هيچ موسيقی که  
ای بلکه مبارزه   ،موسيقی نيست اين سمفونی يک  گويد: «سمفونی پنجم می   یدرباره   ،اجرا کرده است   گسترده

 .ما اجازه دهيد آن را تغيير دهيمبه   ما داريم خوب نيست.که    اين است: دنيايیما  به   پيام آنکه    سياسی است 
  تمام نواهای اصلیکه    دريافته است   ،جان اليوت گاردنير، شناسرهبر ارکستر و موسيقی   ! »بياييد آغاز کنيم

  ی انقالب فرانسوی هستند.س آوازهاادر اين سمفونی براس
* https://www.youtube.com/watch?v=fOk٨Tm٨١٥lE 

  
د. با کنمیسيستماتيک رفتن از کليد ماينور تا ماژور را دنبال    صورت به که    اين نخستين سمفونی است 

 ماژور به   ناپذير از کليد ماينورمقاومت   انکشافِ آن  انجام شده است؛ منظور از    نيز  قبالً جايی  که اين جابه اين 
  پراتيک گونه است. همين به  موقعيت   نيزندارد. در انقالب  پيش از اين همانند  آن   ی ديالکتيک  انکشافکه    است 

از   د:کنمی طی    اتهنمراحلی را از ابتدا تا ا  ،شود میدر حرکت سمفونی پنجم بتهوون آشکار  که    ایو مبارزه 
دارد تا لحظات ترديد و ا پيش از خود بوده از ميان برمیچه رتمام آن که  ایالعادهنيروی رانش عظيم و فوق 

  نمايش بگذارد. به  اشهای باشکوه پيروزی با شراره را حرکت نهايی  اتهننااميدی و در ا
دانيم اين سمفونی  میکه    طور  است. همانهآن   کوبيدندرهم ها و  پيام اصلی سمفونی پنجم ستيز با نابرابری 

با  های محکم ريشه  ندارد و  به   پيام سمفونی پنجم  ،اينوجود  تری در انقالب فرانسه دارد.  اين پيوندها تکيه 
اما پيام سمفونی هميشه    ؛های مختلف ارتباط برقرار کند د با بسياری از مردم در شرايط و موقعيت توانمی

  الزم است! هرگز تسليم نشو! عاقبت پيروز خواهيم شد!  مبارزه يکی است:
 فرانسوی   گرانتشويق شدند تا با اشغال  ،اين سمفونی گوش دادند به   در دوران حيات بتهوونکه    هايیی آلمان

سمفونی    ر طول جنگ جهانی دوم، قطعات آغازيند   [!؟]. بجنگند   ،را تصاحب کرده بودند   شانسرزمين که  
ً که  ـپنجم   ن  اتفاقا باش و  برای آماده  -معنای پيروزی است به   در الفبای مورسکه    »V«   شانهدر موسيقی با 

با اشغال   دهیسازمان  بنابراينشد می گران استفاده  فرانسويان برای جنگ  های آينده موسيقی غنی با نسل   ،. 
ها شود، قرنمی آلود زمان گم  مه  یکه اصل و ريشه حقيقی آن در هالهها پس از آند و تا مدت کنمی صحبت  

  .نوردد درمیرا 
  اين شنيده نشده بودند. پيش از    ترپيش نوشت هرگز  می که    هايیعيار بود. آهنگ بتهوون يک انقالبی تمام 

ً موسيقی   بيش از سی    ،ه بود ساد   یساز پدرش گاریکه    وزف هايدنجتجملی و اشرافی داشت.    یجنبه   اساسا
ً های هايدن  استرتيزی کار کرد. آهنگ  سال برای خانواده . موسيقی  شد می زادگان ساخته  باب طبع اشراف   اساسا

متفاوت  با هايدن  بتهوون  یها سمفونی سفارشی داشت. دنيای  اما جنبه  ،غنی و پربار است شک هايدن نيز بی 
  است.

 
  اگمونت

اصلی اين  شخصيت  لئونورا زاده شده است.    ینامهدر اصل از نمايش که    فيدليو تنها اپرای بتهوون است 
وين نوشته شد. در به   با ورود ارتش پيروز فرانسه  زمانهم   ١٨٠٥نامه يک زن است. لئونورا در سال  نمايش 

ند. اين اپرا داد می شان تشکيل  تر تماشاچيان را افسران فرانسوی و همسران شب نخست اجرای اين اپرا، بيش 
ً   ، ی هارمونيک انقالبیها نت از  چون سمفونی اروئيکا  هم  سياسی  زندانيان  که معرف  ر  کُ   یه در دست  مخصوصا

آمدند  روشنی روز می   سویبه ها  چالهآرام از ظلمت و تاريکی سياه آرام که    رد. زندانيان سياسیبَ بهره میاست،  
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اين   ....»هوای آزاد   در  آه چه لذتی دارد تنفس «  خواندند:اين سرود را می   ،در حرکت بودند که    چنانو هم 
  .شود می هميشه در انديشه و اثر بتهوون يافت که  بزمی حقيقی و غزلی واقعی درخصوص آزادی است 

  حکومت اسپانيايی پيام   برضد براساس وقايع شورش هلند    اگمونت   ینامه نمايش   متنطور موسيقی    همين
  ی فالندری در قرن شانزدهم است؛ دوره   یزادهيک نجيب   اگمونت درباره   ینامه نمايش   دارد.انقالبی روشنی  

تر  روز ضعيفکشيد و روزبه های حکومت استبدادی اسپانيا زجر و عذاب میهلند زير چکمهکه    خوفناکی
اسپانيا جنگيد و    یهای چارلز پنجم در جبهه در جنگکه    شده و شجاعی بود   . اگمونت سرباز تحسينشد می

 ،پادشاهی اسپانيا کرد که به   رغم خدماتیها انتخاب کرد. وی علی فالندر را از ميان اسپانيايی   حکمرانانحتی  
  . د گردن زده ش  بروکسلدر  ١٥٦٨ظن قرار گرفت و در پنجم ژوئن سال  مورد سوءِ 

، يک سال قبل از انقالب ١٧٨٨گوته در سال  که    همين نامبه   ایتراژدی  از  بتهوون داستان اگمونت را
در برابر   خواه هلند قهرمان ملی آزادیگاه  اکنون در جایکه    جا مردی است اين  فرانسه، نوشته بود آموخت.

او    موسيقی خود پياده کرد.روی    گوته را  ینامه يی ايستاده است. بتهوون نمايش گران اسپانيا ظالمان و ستم 
او رويدادها را   داند.ها میها و مکان زمان   یانقالبی برضد استبداد در همه   نبرد اگمونت را نماد ستيز و  

نوعی تالش برای    کار او خودْ اما در حقيقت    ،کاری نشود خراب به   قرن شانزدهم نشان داد تا متهمبه   مربوط
  بود.سرنگونی 

موسيقی زيرا    ،است   تأسف   مايهکه    شناسند موسيقی اگمونت را می  ]درآمد پيشامروز مردم فقط اورتور[ 
سخنان آخر اگمونت وقتی  ديگری نيز دارد.    توجه  جالب محتويات    اگمونت   ینامهبتهوون برای نمايش متن  
نطقی در محکوميت ظلم موجود و دعوت شجاعانه از مردم برای شورش   ،رود استقبال مرگ می به   آرامآرام

بخش آخر سخنرانی فوق بدين شرح    آرمان آزادی است.به   دادن برای رسيدنو حتی در صورت نياز، جان 
  است:

   جلو!به  مردم خوب، پيش
  . دهدمیشما نشان به ه راپيروزی را یالهه 

بياوريد  هجوم رانگتمس هایخندقبه شکست دهيد و سختیبه شکند آن را هم می وقتی دريا سدهای خاکی شما را در
  بيرون برانيد.   ،انداشغال کرده زوربهکه  را از سرزمينی هاآنو آنان را نابود کنيد و 
  گوش کن، گوش کن!  

  ميدان جنگ و پيروزی بروم!  به و رمبيرون گذابه زند تا مشتاقانه قدماين ندا چقدر مرا صدا می 
  دارند!قدم برمی  ،در پيش دارندکه  ایدر مسير پرمخاطره باالنهچه سبک رزمانْ هم

  دارم. مرگی افتخارآميز قدم برمی سویبه من هم از اين دخمه 
  دهم؛ همان قربانی محزون. جان می ،امبرايش زيسته و جنگيدهکه  من برای آزادی؛ همان چيزی

  صف کنيد.به و  فرابخوانيدرا  هاآن یبله، همه 
  آرايی کنيد. صف 

  ترسانيد.  شما مرا نمی
مرگ از هر طرف مرا احاطه کرده و در چند قدمی من    که   درحالی  ،گيرمها خو میايستادن در ميان نيزهبه  من

  است.  ايستاده 
  همان سرعت جريان دارد. به  هايم بار من نيز در رگاحساس کنم خون زندگی شهامتکه  کنم  ايستادگی میجايی  تا آن

  دوستان من! 

  در پشت سر شما هستند.  تانفرزندان پدران و مادران، همسران و 
  توجهند. تمايالت شخصی خويش بیبه  سپارند ووای خود گوش میرفرمان  سخنان پوچبه  اما اين افراد

کشته و زخمی نبرد    تان درحالی برای عزيزان و با خوش  خود دفاع کنيد  هایداشته   های انسانی وارزش   دوستان از
  شويد و راه مرا ادامه دهيد. 
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  رساند پايان می به   ای از آتشو اپرا را در شراره  شود می زده    پيروزی  سمفونیپس از اين سخنرانی،  

از   توانمی پايان رساند؟ چطور  به   تراژدی را  يیهانت در چنين    توانمی . اما چطور  )❊کنيد گوش  توانيد  می (
بايد که    شود می ما يادآور  به   اين جزئيات   اند؟دار آويخته را به رهبر شورشيان  که  د درحالی سخن ران  آزادی

؛ مردی شود می ديده  مداوم  ناپذير و  بينی اصالح جا نوعی خوش . در اين بياموزيمدرخصوص ديدگاه بتهوون  
گويد: مهم نيست چند بار  ما می به  انگيز خطاب بتهوون در اين موسيقی شگفت  بشر. یآيندهبه  با اطمينان قوی

زيرا دومرتبه ازجا   ،يمشومیزمين زده  به  ند، چندبارشو میان نابود  نمخوريم. چه تعداد از قهرماناشکست می
مان های ها و روح ذهنبه   ! زيرا هرگز نخواهيد توانست يد ما را شکست دهيد توانمیخيزيم! شما هرگز نبرمی 

  .است  برابری برای آزادی و گر روح جاودانی انقالب اين موسيقی بيان را فتح  کنيد.  هاآن دست پيدا کنيد و 
* https://www.youtube.com/watch?v=_cTBHyO_٧wA 
 

 شب تاريک و دراز 
  

 
 

که ناپلئون تمام  رغم اين گذاشت. علیسر می ها را پشتِ ترين آزمون بينی انقالبی بتهوون داشت جدیخوش 
بود   رژيم قبلظواهر   ناپلئون  که    ایطلب از فرانسهاروپای سلطنت   اما ترس و تنفر شديد   ،را اعاده کرده 

اروپاييان بر  که    هايیبا آن تاج   اتيستیحتی تغييرشکل بناپارت  تر نشده بود.گذشته کم به   نسبت   ،حکمران آن بود 
  طلب از روی ترس و تنفری بعدها نيز اين اروپاييان سلطنت   سر داشتند نيز نتوانست از ترس انقالبيون بکاهد.

آن را  که  ای خواستند  و با هر وسيله   ند چينی کرد توطئه   ،اکتبر استالين داشتند   بوروکراتيکاز کاريکاتور که  
  خفه و سرکوب کنند. 

های  ناپلئون هشدارها را دريافت کرده است. رژيم  داد می ها نشان  در تمام جبهه   پيشروی سپاهيان ناپلئون
تمام جسارت و    ،در اختيار داشتند که    رهبری انگلستان با ذخاير نامحدود طاليیبه  طلب مرتجع اروپاسلطنت 

متشنج جنگ، کشورگشايی و مبارزات   یتند. ما وارد دورهکار گرفبه   توان خود را برای مقابله با تهديد فرانسه
ارتش بزرگ ناپلئون    طول انجاميد!به   بيش از يک دههکه    آن شديم  فرازوفرودهایبا تمام    خواهیملی آزادی
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ً منجمد روسيه شود،    سرزمينهای شديدی در  متحمل شکست   ١٨١٢که در سال  پيش از آن   تمام قاره  تقريبا
ناپلئون وارد و سپاهيان وی را تضعيف کرد.  به   شديدی  یروسيه ضربهفتح کرده بود. شکست از  اروپا را  

  های باتالقی واترلو ناپلئون را شکست دادند.در زمين  روسپ-سرانجام نيروهای آنگلو
داد   یدو واقعه   ١٨١٥سال    زندگی جهانی و ديگری در    یيکی در صحنه   :هولناک برای بتهوون رخ 

که    بتهوون  محبوب بود.  ی سازآهنگ   که  شکست فرانسه در واترلو و مرگ برادر عزيزش کاسپر  فردی.
 ً برادر    عميقا مرگ  داشت   ،بود   متأثراز  پسرشکه    اصرار  تربيت  بگيرد.    ،کارل  ،مسئوليت  برعهده  را 

 شد. منجر حضانت پسرک خصوص های طوالنی و تلخی با مادر کارل در درگيری به های او پافشاری 

 

 
  ی وينکنگره

  
ها فئودال در تمامی جبهه -طلب گرايی سياه آغاز شده بود. ضدانقالب سلطنت دوران ارتجاع ،  ١٨١٥  از سال

ها در  بوربُن گيری حکومت  بازپس به   موفق  ١٨١٤-١٨١٥ی  ها سال  کنگره وين در فاصله  پيروز شده بود.
 ، جا در حال پيشروی بودند همه که  هايیمترنيخ و تزار روسيه با کمک هم برای براندازی رژيم  فرانسه شد.
 و پس  تعقيب قرار گرفتند  تحتِ  های جلودارْ خواهان و رژيم انقالبيون، آزادی انداختند. هرابه  عيارجنگی تمام 

  طلبی براساس مذهب و اصل سلطنت ارتجاعی  آن زمان يک ايدئولوژی    زندانی و اعدام شدند.  از دستگيریْ 
که از حمايت روسيه تزاری برخوردار بودند، بر پادشاهی اتريش و پروس درحالیدنيا تحميل شده بود.  به 

  اروپا مسلط شدند. 
اما   ،چون آلمان بود کشورهايی هم خواهی ملی در  های آزادی جنگ با فرانسه مشابه جنگ که    درست است 

آن اسپانيا بود. در اسپانيا  یترين نمونه واضح های ارتجاعی هم بود. دارای جنبه گرايانه  واپس  کامالً پيامد آن 
» تشکيل  تاريک های  را «توده   اين جنبشعنصر اصلی  کرد؛ اما  سرنگون  را  خارجی    حکومتِ   جنبش ملیْ 

متعصب افراطی و    کشيشان  تأثيرتحت که    ایسواد و ستمديدهکشاورزان بی خردهکه عبارت بودند از    ند داد می
در اين کشور    فرما بود.م گرايی در اسپانيا حک هفتم، ارتجاع   یدر دوران پادشاهی فرناندو   .قرار داشتند مرتجع  
  خواهانه با شکست مواجه شده بود.سازی قوانين آزادیپياده  تجربه

عذاب نقاشی  اما  باشکوه  سالفرانسيس  آور  های  واپسين  در  که  همگويا  است،  کشيده  عمرش  چون  های 
گويا انعکاسی از جهانی است فرانسيس    یِ ها کشد. نقاشی تصوير می ای است که رنج اين دوران را به عصاره 

ها مانند موسيقی نقاشی   کند. اينبيند و آن را در قالب يک اثر گرافيکی خلق میکه او در اطراف خويش می
های سياسی هستند. آنان اعتراضی از روی خشم برضد روح  اند و اعالميه بتهوون از قلمرو هنر فراتر رفته
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کردن اعتراضاتش راه خودتبعيدی و دوری از رژيم    ترررنگ . گويا برای پُ اند گرايی و تاريکیغالب ارتجاع 
می سابق او بود. البته اين فقط گويا نبود که از پادشاهی اسپانيا  خائن را برگزيد که حا  گر فرناندوی هفتمِ ستم 

  کرد.می ها امتناع آن برای بلکه بتهوون هم از ارسال آثار خود  ،جست بيزاری می 
  

  
  ) ١٨١٤(  دي: اعدام مدافعان مادرايگوفرانسيس 

  
گرايی گسترده بتهوون در اوج کار خود بود. اما ارتجاع   -وين  با فعاليت کنگره  زمانهم -   ١٨١٤حدود سال  

اروپا مدفون    انقالبی]  و  پيشرو[  اميد نسلیکه    ،در  نيز وادار   ،کرد میرا در زير خاک  را  بتهوون   روح 
های مسکو، بتهوون در حال ساخت دروازه به   با هجوم ارتش ناپلئون زمانهم  ١٨١٢در سال    سکون کرد.به 

ً فرما شد. او ديگر  م سکوتی حک  ١٨١٥ی هفتم و هشتم خود بود. پس از سال  هاسمفونی  سال    ١٠مدت  به   تقريبا
نگارش  به  ود،رشمار می به   بهترين سمفونی او نيزکه    ،که آخرين کار خود راننوشت تا اين   ایهيچ سمفونی 

  . درآورد 
آخرين جبهه  اميدها را   یشکست  تمام  فرانسه  را    های ضدسلطنتیو جنبشمبدل ساخت  س  أيبه   انقالب 

در مقايسه با دوره   ١٨٢٠تا    ١٨١٥ی  هاسال  د.کر  سرکوب  بتهوون  آثار  پُ تعداد    شدت به گذشته  رکار  های 
 Geliebte  Anا  شامل سری آوازهکه    سال نوشته شد   پنجاين  ازنای  رد   اثر در  ششفقط    کاهش پيدا کرد.

der fernte ]١٠١؛ يعنی اثر  ست مخصوص سلو و پيانوکه  های آخر  سونات   ، و]معشوقی ديرآشنا به   پيشکش  
  احتماالً   و  هاست خوانی اثری مملو از تناقضات درونی و ناهم که    هامرکالويرپيانوی سوناتس و سونات عالی  

  .دهد می های احتمالی موجود در زندگی شخصی او را نشان بی تناس بی 
از   قسمتیاز تقالی او برای شنيدن    تأثربرانگيزیهای  . داستان بود   ناشنواشدت  در اين مقطع به بتهوون  
فلسفی بتهوون    ی گرايانه و درون   انديشمندانهشخصيت  به   هادر اين داستان   گوشمان خورده است.به   آثار خودش

يادشدهجنبه که    بريممی   پی سوناتای    طوربهند.  د شمیتقويت    روزبه روز نيز    های  آرام  حرکت  مثال، 
 . ناشنوا دهد می حس پذيرش او را از شرايط موجود نشان  که    است  خراشدلآشکارا سوزناک و    هامرکالوير

  جايی کشيد به   شد. کارمیهايی نيز تشديد  دورهدر  که    کرد متهم  گرا  انزواگرايی تجاهل به بودن بتهوون او را  
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تر از ساير مردم بيش   شد می فقط باعث    که  شد   افزودهانزواطلبی او  به   ظن نيزمزاجی و سوءِ دمدمیکه  شد  
  گيری کند. کناره 

  اين نتيجه رسيد به   وسواس فکری پيدا کرد و  ،کارل  ،اشبرادرزاده  در قبالبتهوون پس از مرگ برادرش  
خوبی    دار امانت تالش خود را کرد تا    یدار شود. او همهکردن پسر برادرش را عهده  بايد مسئوليت بزرگکه  

نداد.به   سرپرستی کارل را  یاجازه   و  باشد  اين به   بتهوون  مادرش  هيچ تجربه دليل  فرزند  که  تربيت  در  ای 
اين وضع در نهايت باعث   . داد می نشان ناش رفتار خشنی داشت و هيچ انعطافی از خود  نداشت، با برادرزاده

روحی شديدی برای بتهوون بود. بعدها آن دو خود را با شرايط    یفکر خودکشی بيفتد. اين ضربه به   شد کارل
از   آکنده  کارشان  اما  دادند.  وفق  غم    فضایجديد  و  برای  که    بود درد  هم  و  بتهوون  برای  هم  را  شرايط 

  . کرد می گروه سخت و ساير اعضای  ،کارل ،اشبرادرزاده
که    احساسیپررغم ذات و سرشت پرشور و  علت اين خشونت عجيب در رفتار بتهوون چه بود؟ علی 

داشت. ای موفق داشته باشد. او هيچ فرزندی از خود نبتهوون داشت، او هرگز نتوانست با هيچ زنی رابطه 
شک اما بی   ،موسيقی ريخته بود. اين کار او منافع پايداری برای بشريت داشت   جامتمام احساساتش را در  

 ،ديد اميدهايش را برباد رفته می که    ساخت. مرد جوان ناشنوا و تنهايیاثر می زندگی شخصی او را تهی و بی 
  ر کند. روحی خود را پُ  خأل تا نااميدانه در تالش بود 

تصور  که    خود را غرق در چيزی کرد   ،سياست مانعی بر سر راهش قرار داده بود   یعرصه که    وی
 ی همه نمايد که] [چنين می مند نبود. گاه از داشتنش بهرههيچ که  خانوادگی است؛ همان چيزیزندگی  کرد می

و مسائل   مادی  ،شخصی امور  اتْ انقالب  گيریاوج هنگام  بهکه  رسد  نظر می به  .رند انقالبيون اين شرايط را دا
تری  اهميت بسيار بيش   ارتجاع  یدر دوران تاريک سيطره اين مسائل  [اما]  ند،  شومی حاشيه رانده  به   خانوادگی

پناه  موجب که    ند کنمی پيدا   و  جنبش  جريان  از  مردم  برخی  صميمی به   هاآن بردن    ريزش  آغوش 
  . شود می شان های خانواده

فکر  اما برخی مردم کوته   ،دهند الشعاع قرار میمسائل درخشش بتهوون را تحت اين  که    هرچند درست است 

ياد بهکنند. اين اتهامات ما را    وتارتيره بتهوون را    یاستفاده کرده و چهرهسوءِ اند از ماجرای کارل  تالش کرده

تمام  که    ،نيست   هيچ مردی قهرمان خدمتکار شخصی خود «  گويد:می   او  .اندازد هگل می   فرازهایيکی از  
فردی زندگی  های  بيند. خدمتکار شخصی ممکن است کاستی نواقص زندگی شخصی و صفات بد او را می

 ، شود می محدود    پاافتادهپيشهمين مسائل ناچيز و  به  زيرا افق ديد او فقط  ،باد انتقاد بگيرد هب  ارباب خود را
بتهوون با    .»ماند و انسان بزرگی نخواهد شد تا آخر عمر يک خدمتکار باقی خواهد  که    همين دليل است به 

 تاکنون زيسته است که    مردانی بوده  ترينبزرگيکی از    ،ها مواجه شد با آندر زندگی  که    هايیتمام شکست 

  .ناپذير است)ها امری اجتناب انسان  ی(شکست در زندگی همه

  
  انزوا  
بشر    آيندهبه   ايمان خود راو  گاه اميد  ماندگی، بتهوون هيچ در شب تاريک ارتجاع و عقب   ،هااين   یبا همه 

دوستی  بشر اين  که  ولی مادامی  ؛دوستی بتهوون کافی است بشر اين برای اثبات عمق   و انقالب از دست نداد.
طلبان و پيرزنان خيرخواهی  رديف کشيشان، صلح زيرا او را هم   ؛د کنمی کفايت ن  ،در همين سطح باقی بماند 

  ند.کن می خويش  »های ارزشمند آرمان «به  فراغت خود را صرف رسيدن اوقات که  دهد میقرار 
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  هنگامی که ديگر پير شده بود بتهون در 

  
آرزو کند کاش دنيا مکان بهتری برای  که    ای نيست دنيا از نوع نگرش مبهم بشردوستانه به   بتهوونديد  

خيرخواهانه    دوستانه وتمايالت نوع به   بود و  عصابه   دست بايد هميشه  که    د کنمیاين اکتفا ن به   زندگی بود. او
حامی    و هی ميليتانت  خواجمهوری نبود، بلکه    سازگار  اومانيسم بورژوايی   با نه تنها    اما  بتهوون  .کرد بسنده  

موجود نبود. اين  نظم سازش با  حاکم و ارتجاع شدن در برابر   تسليم یبود. او آمادههم انقالب فرانسه  قد تمام 
ای آهن کار گذاشته شده وتا نينداخت. در روح اين مرد قطعهتکناپذير انقالبی هرگز او را از  روح سازش 

  سر بگذارد.  ِها و آالم زندگی را پشت تمام سختی  شد می موجب که  بود 
رد او پراکنده يکی از گِ معتمدترين دوستان او يکی   ؛ وتر شد بيش   اشزندگی واپسين    ه سالِ ناشنوايی او در نُ 

داشت تنها از طريق نوشتن با مردم ارتباط  که    انگيزی. بتهوون در انزوای غم شد کم اسير تنهايی  ند. او کم شد 
رفت می   بيرونکه    و هنگامی  کرد می هايش توجه  و لباس  ايستاربه  تر از گذشته. او حتی کم کرد میبرقرار  

نيز دست از کار نکشيد و مشغول ساخت   خراشدلگرد را داشت. او حتی در اين شرايط  يک ول   ايستار
  بزرگش بود.  رشاهکا

برای بيان افکار و اعماق درونش مشغول ساخت و  گذاشت  سر می ِبتهوون اکنون دوران سياهی را پشت 
  خود ساخت محصول بلوغ سنی وی در اواخر عمر  که    اینه مردم عوام. موسيقی   ،ای برای خود بود قطعه

 سوی به از رمانتيسيم پا را فراتر نهاده و که  اما بسيار پرمحتوا و غنی است  ،اين موسيقی زيبا نيست او بود؛ 
  .شود می ر از درد و عذاب عصر ما رهنمون دنيای پُ 

ً جدا از محبوبيت موسيقی او در اين زمان، بايد گفت آثار بتهوون  د افتاده و نامرسوم و با روح  از مُ  عميقا
 ، ند کنمی های پرمغز و غنی استقبال نمردم از ايدههای  توده  سيطره ارتجاعْ دوران    در  در تضاد بودند.  هزمان

اُپوت    هکنند رای سرگرم جان اپُ پاريس، فروغ بی شکست کمون    ناردها وو کمسرکوب خونين  بنابراين پس از  
ن  بلکه دوست داشت شامپاي  ،وفان نااميدی و فشار باشد تخواست يادآور  پاريس نمی   بورژوازی.  کرد میبيداد  

اين روح را    نواهای شاد اما سطحی افوون باخ  کند.  را تماشا  گروه ُکر  بنوشد و دختران زيبا و سالخورده
  نشان داد.   خوبیبه 

موسيقی  بتهوون  دوران  اين  سولميسهای  در  نوشت    گروسوفوگ،  ميسا  را  تارآخر  و  چهارآوازی  و 
ً و    رفت پيش می از زمان خود    جلوترها  فرسنگ  موسيقی اين  ).  ١٨٢٦-١٨٢٤( ی  هانت بيش از ساير    تقريبا



٢١ 
 

اما بسياری   ،العاده اصيل بود موسيقی فوق . با اين حال، اين يک  کرد می اعماق وجود انسان را کندوکاو    ديگر
اين موسيقی می  شنيدن  از  توجهیاز مردم پس  بتهوون هيچ  است.  بتهوون ديوانه شده  اين مسائل  به   گفتند 

اين خطرناک  که    های خود پروا نداشت و هرگز از بيان ديدگاه   داشت نظرات مردم هيچ توجهی نبه  . اوکرد می ن
  .کردمی شدنش جلوگيری   ساز مشهور از زندانیآهنگ  در مقامگاه او جای  فقطبود و 
اروپا بود. عالوه بر زندگی    در  آن زمان اتريش از مراکز اصلی ارتجاعکه    خاطر داشته باشيمبه   بايد 

هر گوشه از خيابان در    امپراتورزندگی فرهنگی نيز درگير خفقان و سرکوب بود. جاسوسان امنيتی  سياسی،  
چندان دردسرساز و که    حتی اقداماتی  ،داد میالشعاع قرار  ها را تحت ند، سانسور تمام فعاليت شد می گماشته  

نخراب  محسوب  طبقهند شد می کارانه  شرايط  اين  تحت  و   ی.  احترام  مورد  تمايلیبورژوازی  شنيدن به   ينی 
آنان ترجيح  .  بود دنيايی انسانی  به  باعث تهييج افکار عمومی برای جنگ در راه رسيدنکه  نداشت    ایموسيقی 

[چنين  ر کنند. در مقابل  پُ   - آهنگساز معاصر -  از اپراهای فکاهی دوسينی  آرامیبهشان را  های گوش  ند داد می
در روح اين مرد بزرگ وجود داشت که    رنج و عذابیود.  بناموفق    سولميسميسا    غنیِ   اثرِ شرايطی است که]  

شک چيزهای زيادی  بی   و   شخصی است   شديداً . اين موسيقی  د نکمی تجلی پيدا    در آهنگ عجيب گروسوفوگ
. در اين لحظه ما در دنيايی از )❊گوش کنيد توانيد  می(  گويد شرايط ذهنی بتهوون در آن لحظه می   یدرباره

بی تعارض  تناقضات حل هنگی آ، ناهم یتوازن،  بود   ها و  اين چيزی  داريم.  آن  به عوام  که    نشده قرار  شنيدن 
  رقبتی نداشتند. 

* https://www.youtube.com/watch?v=XAgdd٢VqLVc 

 

  سمفونی نهم 
خواست برای پرورانيد و می ای (ُکرال) را در ذهن می رايه ساخت يک سمفونی سُ   یها ايدهمدت بتهوون  

. شيلر در حقيقت قصد  استفاده کند   ،با آن آشنايی داشت   ١٧٩٢از سال  که    ،شيلر  ٦سرود شادی متن آن از شعر  
وارد    از جانب نيروهای ارتجاعیکه    دليل فشار زيادیبه  اما  ، بگذارد   ٧سرود آزادیداشت نام شعر خود را  

ً نسالنش  اين، پيام شعر برای بتهوون و هم وجود  تغيير داد. با    شادیبه    دوم را  واژه  ،شد می واضح بود    نسبتا
   بود. سرود آزادیو آن 

نيز  ها  مدت يعنی يک سال پس از جنگ واترلو ارائه شد و    ١٨١٦طرح نخستين سمفونی نهم در سال  
پوند برای دو سمفونی    ٥٠، ارکستر سمفونی لندن در مجموع  ترپيش ).  ١٨٢٢-١٨٢٤ساخت آن طول کشيد ( 

  برتری بسيار زيادی نسبت که  را خريداری کند    مالحظه  قابلاما در عوض توانست دو اثر    ،نهاد داده بود پيش 
  شده در دنيا داشت.   ی نوشتهها سمفونی ساير به 

د. سمفونی  کنمی زده و تهييج  چنان مخاطبان خود را حيرت امروز نيز سمفونی نهم بتهوون هم به   حتی تا
اين   در دنيا اجرا شد. ١٨٢٤می سال  ٧بار در نخستين  ،نام گرفته است  سرود ملی فرانسه برای بشرکه  نهم

 زند. گرايی انقالب را برای جهانيان فرياد می بينی حاکم بر دنيا صدای خوش   ارتجاعی  نظام  بستر  در  موسيقی
انسانی است  برابر   سرِ که    پذيرد؛ کسیشکست را نمی که    سرود ملی فرانسه برای بشر صدای  در  تسليم 

  آورد.ها فرود نمی ناماليمات و فالکت 
گنگ و ناآشکار   قدرآن خيزد. اين ترکيب  آرام از ترکيب چهار آهنگ مبهم برمی نخست آرام   حرکت طوالنیْ 

آفرينش نخستين است. مثل آن    یگويی ورطه که    آن از تاريکی است؛ از جای تاريکی  مبدأگويی  که    است 

 
٦. Freude 
٧. Ode an die Freiheit 
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رسيد، ما از دل شبی تاريک عبور کرديم، نظر می به  کننده مأيوس   چيزهمه وقتی    بلهگويد: « انسان می که    زمان
  . »ها نيز پيروز و سربلند بيرون بيايد ترين شب درهرحال روح انسان قادر است از بطن تاريک 

و    جلوروبه  ر از تغييرات پويا، حرکاتِ پُ   و  ند شومیها يافت  انگيزترين موسيقی در سمفونی نهم، شگفت 
دائمی   درحال  بیکه    است تناقضات  پنجماند پيشرفت امان  سمفونی  نخست  حرکت  مانند  مقياسی  ،  ؛  در  اما 

هيچ که    تر. شباهت سمفونی نهم با پنجم داشتن موسيقی خشن، شور و هيجان انقالبی است نهايت بزرگ بی 
را   می   چههرآن اما    ،تابد برنمی ضديتی  کنار  را  بوده  خود  از  نشان   زند.پيش  آشکارا  و   یدهندهاين  ستيز 

  رسد. پيروزی می به های عجيب و باورنکردنی ها و بلندی ستی در برابر پَ سرانجام که  کشاکشی است 
  

  
  

امروز   ای انقالبی است.مايه بديع و با درون   کامالً زيرا    ،شنيده نشده است   ایچنين موسيقی  ـهرگز ـتاکنون  
امکان   تأثير به   بردنپی  مخاطب  بر  موسيقی  اين  نيست.احتمالی  نهايی  پذير   ، شود می پخش    انتها در  که    تم 
های  در سرتاسر سمفونی بتهوون در پِس نقاب که    درخشان آفتاب از ميان ابرهاست   هایشعاع چون فوران  هم 

پيام    .)❊گوش کنيد توانيد  می (ند  شومیشنيده    ،ند شو میشکل پراکنده در اين سو و آن سو حس  که به  متعددی
  . اين پيام نهايی بتهوون »بايد با هم برابر باشند   هاانسان   همه حرکت ُکرال آخر آشکار است و گنگ نيست: « 

  . ستم و گردانی از ظلمبشر است؛ پيام اميد و روی به 
* https://www.youtube.com/watch?v=G٩EJE١ad٣٦Q 

  
رهبری سمفونی   ،ناشنوا بود   کامالً که  درحالی  ،های پريشانجامه   و  وز/ بتهوون پير با موهای ژوليده و وز

وار در هوا تکان  دستانش را ديوانه   .تشخيص دهد   درستیبه ست زمان را  توانمیرا برعهده داشت. او حتی ن
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او حتی    ،شد می کم محو  که ارکستر دست از نواختن کشيده بود. وقتی آخرين نت نيز کم حتی پس از آن  ،داد می
آن مرد بزرگ   بشنود.  ،ند کرد می کارش را تشويق  که    شديد تماشاچيان را  هورایست صدای کف و توانمی ن

 آرامی بهکروالين آنگر، کونترالتوی گروه ارکستر،  که    ايستاد، آن هنگام بود ارکستر میبه   لحظاتی را رو
را  شانه  رو    گرفت می هايش  را  او  می   سویبهو  هميشه    چرخاند.تماشاچيان  بتهوون  برای   قدر آن موسيقی 

  .کشيدند زدند و هورا می دقيقه برای او کف می  پنجکم دست که  بود  تأثيرگذارتماشاچيان و مخاطبان 
می مراقب  بايد  وين  پليس  بود.  برپا  عظيمی  هياهوی  و  ناآرامیجنجال  اين  تا  تبديلبود  تظاهرات به   ها 

کف   سه دقيقه ،اينوجود با  مداخله شد. به  ناچار هااين ناآرامیبرای توقف   بنابراين ،عمومی خطرناک نشود 
آيا چنين اعتراضات پرشوری سرپيچی از آهنگ مجستی او نيست؟ کم بود.    امپراتوریو هورا نيز برای  

وجود    ،واکنش غريزی پليس سهوی و از روی اشتباه نبود. در سمفونی نهم، از اولين ميزان تا آخرين ميزان
  .شود می احساس  براندازانه  اً يک عنصر عميق 

اما درآمدی برای بتهوون نداشت. او از لحاظ مالی در تنگنا بود و بيماری او    ،موفقی بود سمفونی نهم اثر  
نيز در حال پيشرفت. وی دچار پنومونی شده بود و مجبور بود عمل جراحی انجام دهد. زخم او عفونی شده 

  زد.وجودش چنگ می به  و در واپسين روزهای عمرش درد جانکاهیبود 
سال داشت و بيماری سخت او را    ٥٦فقط  که    در حالی  ،در وين درگذشت   ١٨٢٧مارس سال    ٢٧بتهوون  

مانند بتهوون  که    آن هماز پای درآورده بود.  زندگی شخصی او نيز با غم و غصه از بين رفته بود. گويا  
نبوغ    داد می نفر شرکت کردند. اين نشان    ٢٥٠٠٠در همين سن از دنيا رفت. در مراسم تدفين او    ،ناشنوا بود 

در   حد  چه  تا  زندگی درازنای  بتهوون  شناخته دوران  بود.  اش  و    شده  زنده  مطرح،  هميشه  مثل  هنوز  او 
موسيقی او نيز بين ما وجود دارد. بتهوون    ،خود او اکنون در ميان ماست که    است. همان قدر  وجوشپرجنب 

 ی يد تمام طول دوره کنمیدهيد حس  . وقتی موسيقی او را گوش میشود میقد احساس  اش تمام در موسيقی 
که    بتهوون در اين واقعيت نهفته است   شکوه   و  يد. عظمت مند بود او عالقه به   و  شناختيد تان او را می زندگی

ً که    گيرد. اين موسيقی است در موسيقی او فرد در برابر يک جهان قرار می  د برای  کنمی بشر توصيه  به   دائما
زيرا در    ،ای انقالبی دارد مايه تری برسد. موسيقی او درون عالی گاه  جای به   کند تاغلبه بر تمام موانع تالش  

هرگز  پيش از اين  که  کند  روشن می   هايی از موقعيت انسانی رااست، جنبه  چسب دل دلپذير و  که    عين حال
  در موسيقی بيان نشده بود. 

  
  ی متن][در ادامه  نوشتپی

کالم   آخرين  نهم  بود سمفونی  بی   ؛بتهوون  واکنشیچالشی  برای  پيروزمندانهبه   باکانه  به   ظاهر  نظر  که 
  اين همان پيروزیِ   آمد می  نظربه  دارد.  ی کاملقدرت  ١٨١٥رسيد پس از شکست ارتش فرانسه در سال  می
  يروزی پ[اين]  نااميدی شد؛    سرکوب واز  ظهور موجی  به   منجرکه    بود ارتجاعی  نهايی نيروهای    ظاهربه 

بسياری از    زير خاک مدفون کرد.  ،بودند برابری    ودنبال آزادی  به   با انقالب فرانسهکه    رااميدهای نسلی  
. اين تصويری بسيار آشنا برای  صفوف دشمن پيوستند برخی به   و  فرورفتند نااميدی    یورطه به   انقالبيون سابق

از فروپاشیشباهت عجيبی با  که    ست کمونيست نسل ما  انقالبيون  از  یيهانسل  شوروی    اتحاد   شرايط پس 
 سابق دارد.

در   تواند تسليم شود. چه کسی می انطلبسلطنت در برابر واکنش  خواهد میاروپا  رسيد نظر میبه چنين هم 
پشتيبانی    از  احتماالً   کهضمن آن   ؟بايستد   ،ست های استعماری اروپاقدرت   که حاصل اتحاد   برابر چنين قدرتی 

ـ  تزارهای روسی است  پليس ی  همه و    پادشاهی  هایتخت   یمه ه  که حامیبرخوردار  در   اند کهجاسوسان 
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ميدان    ستيزی مذهبی پيروزِ استبداد، حکومت خودکامه و دانش  .اند ايستاده   در کمين  هااز خيابان   ایهرگوشه 
مردی شجاع    ،اين بدبختی و فالکت   یدر بحبوحه   کهگورستان حاکم بود  سکوت  چون  جا سکوتی هم بودند. همه 

جا جز در درون خودش؛ همان  دنيا پيام اميد داد. او خود هرگز اين پيام را نشنيد به صدای خود را باال برد و
  . بود  زادگاهش که

 ، داری و بورژوازی نشد سرمايه   تنها مانع انکشافها نه شکست فرانسه و برقراری مجدد حکومت بوربُن 
و   ١٨٤٨،  ١٨٣٠ی  هاسال(  سرعت بخشيد   ،ند کرد تداوم پيدا  که    ،را نيز  ات و شکوفايی انقالب   گيریبلکه اوج 

ساير  به   اينک  ی توليد غالب تبديل شده بود،شيوه به  در انگلستان که    داریسرمايه   توليدی  یشيوه ).  ١٨٧١
موتور محرک تحوالت    آهن و کشتی بخارْ بافی، راهصنعت پارچه  کشورهای اروپايی نيز درحال سرايت بود.

  .ناپذير جهانی بودند مقاومت 
 -گرفت می برو حقوق انسانی را دربرادری  رابری،  های آزادی، ب مقوله که  -  های ناب انقالب فرانسهانديشه 

تر های قديمی انديشه. اما با گذشت زمان، محتوای عقايد و  بود تصورات نسل جديد  عنصر مسلط  چنان  هم 
کارگر بود؛  طبقه معنای توسعه صنعت وبه  داریسرمايه  توليد  یشيوه انکشاف  و پيدايش   انقالبی تغيير کرد.

تاريخ بشريت می   داد افکار و عقايد جديدی را در خود جای می  نظامْ   اين در  آن که    گشود و فصلی جديد 
  بود. پديداری نظريات سوسياليستی 

ناپذيری با  ارتباط جدايی که  گرايی بود نام رمانتيک به  موسيقی بتهوون سرآغاز مکتب جديدی در موسيقی
سال  فرانسه  انقالب   آوريل  در  واگنر،   زمانهم ،  ١٨٤٩داشت.  ريچارد  آلمان،  در  انقالب  اوج  دوران  با 

جوانآهنگ  اجرای  ،ساز  در    رهبری  را  بتهوون  نهم  سمفونی  داشت.ارکستر  برعهده  ميان    درسدن  در 
را در سنين جوانی او  عقايد و افکارش واگنر  که    نام باکونين نشسته بود به   روسی  شورشیتماشاچيان يک  

«اگر از  واگنر گفت:  به   خطاب   ،ذوق آمده بود   با شنيدن موسيقی سرِ که    قرار داده بود. باکونين  تأثيرتحت 
  . همين موسيقی است» ،های دنيای قديم چيزی ارزش نگهداری داشته باشد خرابه 

نقشی    . انقالب اکتبرد کرسرنگون    راتزار روس    ،کارگر  یطبقه درست نود سال پس از مرگ بتهوون،  
های مختلف، چه زن و چه  همانند انقالب فرانسه بازی کرد و افق جديدی از دنيايی بهتر را در برابر نسل 

و    از مسير خود منحرف شد   افتاده رخ داد   عقب دربستری  انقالب روسيه    جا کهولی ازآن  ؛ قرار داد   ،مرد 
 یدوره به   دانستن آن   تاريخی و شبيه   یبا استفاده از تمثيل  تروتسکی که    شد تبديل    ایيک غول کاريکاتورگونه به 

ديکتاتوری  طورکه  همان   .کاراکتريزه کرد   بناپارتيسم پرولتری  تحت عنوان  آن را  ،انقالب فرانسه  در  ترميدور
  ی بوروکراتيک استالينيست  ديکتاتوری  ،گشت ها  ناپلئونی انقالب فرانسه را نابود کرد و موجب بازگشت بوربُن 

  . شد  داریبازگشت نظام سرمايه منجر به  نيز
  يعنی   ؛کنند می   پيروزمندانه درآن فرمانروايی  عیْ نيروهای ارتجا که    يمکنمیدنيايی زندگی    متنامروز در

بريم. سر میبه  ،با آن مواجه بودند  ١٨١٥نسالنش پس از سال و هم بتهوون  چهآن  با  در شرايطی مشابه [ما]
ترجيح   و افراد بدبين نخواهيم شد  وما جز اند.بسياری از انقالبيون سابق برای هميشه دست از مبارزه کشيده

انقالب سوسياليستی ادامه   ضرورت تالش خود برای اثبات  به   چنانبتهوون را دنبال کنيم. ما هم   هوي دهيم رَ می
  حق با ماست.  که خواهيم داد و تاريخ نيز ثابت خواهد کرد 

تاريخ را  که    کسانیکه  ثابت شده است   تاريخ  ،کردند   بينی پيش پايان  همين  به   بارها مرتکب خطا شدند. 
ن متوقف  ماه    فقط.  شود می سادگی  انقالب  بتهوون،  از مرگ  پس  سال  را بوربُن   والیْ جسه  فرانسوی  های 

رخ    ١٨٤٨- ١٨٤٩ی  هاسال  در فاصلهکه    ،اسری اروپاهای سرانقالب   اين واقعه در ادامه  سرنگون کرد.
  يعنی نخستين انقالب اصيل کارگران در تاريخ  ١٨٧١سال    کمون پاريسوجود آمد. پس از آن، انقالب  به  ،داد 
  را فراهم کرد. ١٩١٧انقالب بلشويکی سال  یزمينه کمون پاريس  وقوع پيوست.به 
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  یتحليل مارکسيست  درستیبر  تأييدی  ف نظام جهانیرژد. بحران  ربدبينی هيچ توجيه منطقی ندا  ،بنابراين
فروپاشی  که  زنيم  فرياد می ما با اطمينان    بست تاريخی است.داری در يک بن گرفتن نظام سرمايه   بر قرارمبنی 

شوروی جماهير  با    اتحاد  تاريخ مصادف  دوره   ،نيست   پايان  سنت   یبلکه  سوسياليسم  هااحيای  راستين  ی 
کشوری ديگر است؛ اين بهداری از يک کشور  سرمايه نظام  کردن    اقدام بعدی سرنگون  مارکسيستی است.

  تاکنون طبقاتی    یمبارزه تاريخ  که  بود    جهانی خواهد   انقالب   ديناميسم  موج جديدی از  درآمد پيش   براندازیْ 
  خود نديده است.به 

رسيدن نظام    بست بن به  .د ياننمابرنمی   سياسی  های اقتصادی وعرصهدر  را  خود   داری تنهازوال سرمايه 
آن  د کلی فرهنگ هم مصداقی از د، بلکه رکوکنمیهای مولد بازتاب پيدا و در رکود نير فقط نهداری سرمايه 

داری رسيدن نظام سرمايه بست بن به   سکون کلی فرهنگ نيز مصداق  ،است (عالوه بر رکود نيروهای مولد 
، نيروهای  جامعه  های زيرينايم، در اليه در تاريخ هميشه شاهد آن بودهکه    است). در هرحال، همان طور

خود را بيان کنند، دارای عقيده   پيامد بتوانند  وجود بگذارند. اين نيروها باي  یعرصهبه   ند پاکنمی جديدی تالش  
ند؛ شومی زمان فراهم    مروربه   هااين   یو مبارزه کنند. همه   وند دور آن جمع ش که    و انديشه و پرچمی باشند 

،  موسيقی و هنر، شعر و داستاندر  ترديد  بی اين نيروها    .سياسی  یهابيانيه   و  هااعالميهفقط در قالب  هم نه  آن
 ی د سالحتوانمیهنر  که    ما ثابت کردند به بتهوون    امثال  ها پيشمدت   خواهند کرد. خود را نمايان    تئاتر و سينما

 ) ژوست سن ـروبسپير، دانتون، مارات و دوازجمله  (چون انقالبيون بزرگ فرانسه  باشد. بتهوون هم   یانقالب 
ان (مطابق معمول)  دانموسيقیسازد. وقتی نوازندگان و  را برای نسل بعد می های خود  آهنگ که    دانست می

  ،ند کرد می   اظهار عجز نزد بتهوون    ،هاآن دليل دشواری بيش از حد  به   های بتهوون در خصوص نواختن آهنگ 
 . نباشيد. موسيقی من موسيقی آيندگان است»  ند: «نگرانکرد می چنين پاسخی از طرف او دريافت    معموالً 

را   استدالل  و    توانمی همين  افکار  نظرات   یسوسياليستهای  نگرهدر خصوص  اين  کرد،  نگاهی    مطرح 
دارند آينده  انديشه درست    ،نگرانه  بورژوازیبرخالف  دادهکه    های  دست  از  را  خود  مربوط  اعتبار   و 

خواهيم گفت: نگران    ،دشوار است   هاآن فهم اين موضوع برای  که    آن دسته از کسانیبه  اند. ما خطاب گذشتهبه 
    حق با چه کسی است!گويد که می نباشيد، آينده 

  عه جامبرای برپايی های مکرر ها و تالش و تاريخ انقالب  گردند عقب بازمی به مردان و زنان آينده هرگاه
با  که    ياد خواهند آورد به   مردی را  ،ند کنمی برابری و برادری مرور    برمبنای آزادی واقعی،را  اصيل بشری  

نبود به   قادرحتی  که    ،موسيقی خويش آن  بهتر  ،شنيدن  فردايی  ديد که    ،برای  نخواهد  آنان    ،هرگز  جنگيد. 
  پيکار زبان    ؛فهميد گذشته را دوباره زنده خواهند کرد و زبان بتهوون را خواهند    سترگ  مبارزات پرشکوه و
  ند.کنمیدنيا آن را درک  یهمه که   د؛ زبانیزنان و مردانی آزاد باش مأمنکه  برای ساختن دنيايی

 *****  

  توضيح: 
کارگر و جوان اتريش در  . بيست سال پس از مرگ وی، طبقهکرد می ها اشتباه بتهوون در مورد اتريشی 

  .قيام کرد  ١٨٤٨انقالب 
  


