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 ودویگ وان بتهوونمین زاد سال ِ ل ۲۵۰بمناسبت  

 رویداد ِ گیرا دربارۀ بتهوون    ۵۰                                           

،ِاینِآفریدگارِاماِبخاطرِ ِفرهوشگیِ ِخودِِم،سیزسیوِهمِباِکالِِاستدرِپیوندِِ  گرانۀِبتهوونِهمِباِرمانتیزمآفرینشِِرِ هن

بیانِ ِسرشتِ ِِِِگرانۀِبتهوونگذارد.ِهنرِ ِآفرینشدورانِ ِخودِمیهایِِهایِ ِشناسهفراترِازِچارچوبتبِِمرابهراستیِپاِراِِهب

ِِِآید.ِشمارِمیبهراستیِتوانایِ ِاوِبه

زاده۱۷۷۰ِِِِماهِدسامبرِ ِسالِ ۱۷ِِِِشود،ِکهِاوِدرِتاریخِ ِِناشناختهِاست.ِگمانِمِیِِدنیاِآمدنِ ِبتهوونبهتاریخِ ِدرستِ ِِِِ.۱

ِشد.

ِ

ِ

آهنگ۲ پدرِ ِ بزرگ.ِ لِِ،سازِ ِ بهِ کودکیِ ازِ وِ بود،ِ ]تنور[ِ مردانهِ زیرِ ِ آوایِ ِ تاِِودویگخوانندۀِ راِِِآموختِ موسیقیِ

ِدوستِبدارد.

ِ

ِد.لناچارِشدِتاِآموزشِ ِدبستانیِراِبگسِازینروشد،ِچیزِبزرگِِیکِخانوادۀِبیبتهوونِدرِودویگِوانِ.ِِل۳
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ِگرفت.اِاوِزبانِ ِالتینیِراِبهترِازِهرِزبانیِفرایِوِفرانسویِبدِنبودند،ِامیتالیایهایِ ِا.ِدانستگیِ ِبتهوونِازِزبان۴

ِدانستِ..ِبتهوونِبسِشمردنِوِبخشِکردنِ]ضربِوِتقسیم[ِراِنمی۵

ِسازِ ِبزرگِازِدنیاِرفت.مادرِ ِآهنگ۱۷۸۷ِماهِژوئنِ ِسالِ ۱۷ِِدرِتاریخِ ِِ.۶

ِ

 
  

سازِسرپرستیِ ِخانوادهِراِبرِِهایِالکلیِگرایشِپیداِکرد،ِآهنگزهِبهِنوشیدنیآنکهِپدرِ ِبتهوونِبیشِازِانداِِ.ِپسِاز۷

ِگرفت.ِِِدوش

ِتوانستندِبهترِباشندِ.هایِ ِرفتاریِ ِاوِمیکردند،ِکهِشیوهستارِپافشاریِمیدورانانِ ِبتهوونِبرِاینِجِ .ِهم۸

ِامانِبودند.نابسِپوشیدهاییِکهِمیشانهِکندِوِِجامهِشِرااموهای.ِبتهوونِدوستِنداشت۹ِ

ماِرسیدهبهسازِ.ِچندِگفتارِدربارۀِتندخوییِ ِآهنگ۱۰ ِدِ.نازمانِِ 

ِسامانِنگرفت.و.ِزنانِ ِبسیاریِدرِپیرامونِ ِبتهوونِبودند،ِاماِزندگیِ ِخودیِ ِ]شخصی[ِاوِسر۱۱

ِِاردیِِچیتتاِگویِمهتابِ ِخودِراِبهِجولیِ .ِبتهوونِسونات۱۲ اوِپیوندِ  باِ تاِ زنِوِشوهریِببند،ِپیشکشِِکهِبرآنِبودِ

ِکارِانجامِنشد.ماِاینکرد،ِا

ِ

ِ
ِ

ِ

ایِگونهِپیوندِ ِمهرورزانهآمد،ِاماِمیانِآنانِهیچهنرآموزِ ِپیانویِ ِخودِنیزِخوششِمی  .ِبتهوونِازِترزاِبرونسویک۱۳

ِوجودِنیامدِ.به

ِ
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ِ
ِ

ِ

وتۀِنویسندهِِِگِ اندوستِِیِاز،ِیِکیناِبرنتانونگریست،ِبتیِ ِخودِمیبهِاوِهمچونِهمسرِآتترینِزنیِکهِبتهوونِِ.ِپسین۱۴

ِ.بود

ِفرانسهِپیشکشِکرد.ِنقالباراِبهِآدمِ ِآزاد«ِراِنوشتِوِآنِیهبتهوونِ»تران۱۷۸۹ِ.ِدرِسالِ ۱۵ِ

لئونِخودِراِامپراتورِخواند،ِِکهِناپهنگامیِِِِلئونِبوناپارتِکرد،ِاماِسومِراِپیشکشِ ِناپِ یمفونسازِس.ِدرِابتداِآهنگ۱۶

ِد.امیدِازِاو،ِنامِاوِراِپاکِکرِناِ بتهوون

 

ِ
 

ِ.بودهایِ ِگوناگونیِبیماریِچاربتهوونِد.ِازِهمانِدورانِ ِکودکی۱۷ِ

هایِ ِپختگی،ِدردِِ وِدرِسالِِدادندآزارِمیراِِسازِِهایِ ِجوانیِآهنگپوستِدرِسالِِوِِهایِ ِآبله،ِسرخک.ِبیماری۱۸

ِبادگردگیِ ِجگر.ِِاشتهاییِوِسوزشِوِبیهاِ]رماتیسم[،ِِبنداندام

ِسالگیِبتهوونِشنواییِ ِخودِراِازِدستِدادِ.۲۷ِ.ِدر۱۹ِِ

ستِداد.ِاینِِدرونِ ِآبِ ِسردِازِدخاطرِ ِفروبردنِ ِسرشِبهبهند،ِکهِبتهوونِشنواییِ ِخودِراِِر.ِبسیاریِبرِاینِباو۲۰

ِاشد.سیقیاییِداشتهِببرایِ ِکارِ ِموتریِِخوابِنرودِوِزمانِ ِبیِشبهکرد،ِتاِرویِمیوِازِاینکارِراِا

درِحالِوِموسیقیِِِِوراندپِرشهِمیاندیدرِِهایِخودِراِِساختهسازِشنواییِ ِخودِراِازِدستِداد،ِِکهِآهنگ.ِپسِازِآن۲۱

ِنواخت.خواهد،ِمیمیِکهِاستراِباِاینِپندارِکهِهمانیِِشدنساختهِ

ِ
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ِ
ِ

ِبود.ِِگوییوهایِ ِنوشتاریِ ِگفتباِکمکِبرگِ،تماسِاوِباِمردم.۲۲ِ

ِگرفت.خردهِمیِانهایِ]قوانین[ِکشورداریِآناشِبرِکشوردارانِوِهودهسازِهمۀِزندگی.ِآهنگ۲۳

ِدادنِ ِشنواییِ ِخودِنوشتِ.دستپسِازِازاِبتهوونِهایِخودِرترینِساخته.ِپرآوازه۲۴

ِآمد.شمارِمیاوِبهسازِاتریشی،ِیکِچندیِآموزگارِمینویِ]معنوی[ِآهنِگِ،آلبرشتسبرگرِ.ِیوهان۲۵

ِ

ِ
ِ

ِکردِ.دانۀِقهوهِدمِمی۶۴ِ.ِبتهوونِهموارهِقهوهِراِتنهاِبا۲۶ِ

ِبسازد. موتسارتِدومییگِبتهوونِدرِآرزویِآنِبودِتاِازِاوِودوِل.ِپدرِ ۲۷

ِِ.بودهایِبتهوونِمفونیدنیاِگواهِزایشِ ِنخستینِس۱۸۰۰ِِهایِ.ِدرِسال۲۸

ِداد.ِآموزشِموسیقیِمیِاشرافیت.ِبتهوونِبهِنمایندگانِ ۲۹ِ

«ِاست.ِآنِپسِازِازِدستِدادنِ ِشنواییِاو۹ِِایِشمارهِِیکیِازِپرآوازهِترینِساختهِهایِیِبتهوونِـِ»سیمفونیِِ.۳۰

ِنوشتهِشد.

ِترینِآنهاِبودِ.بتهوونِدارایِهفتِفرزندِبودِکهِاوِبزرگِیه.ِخانواد۳۱

ِسالشِبود.۷ِاجراییِدیدند،ِکهِاوِِِیهبینندگانِبرایِنخستینِبارِبتهوونِراِزمانیِبرِرویِپهنِ.۳۲

ِکرد.ِِزندگیِدریافتِمیِیهفلورینِکمکِهزین۴۰۰۰ِآمد،ِکهِمارِمیشبهدانیِودویگِوانِبتهوونِنخستینِموسیقی.ِل۳۳

ِسازِ ِبزرگِتنهاِتوانستِیکِنمایشِآوازیِبنویسد.ِنامِآنِ»فیدلیو«ِبودِ.زندگیِ ِخود،ِآهنگِِیه.ِدرِهم۳۴

ِگذاشت.کردند،ِکهِاوِبرِدوستیِارزشِبسیارِمِییفشاریِمستارِپادورانانِ ِبتهوونِبرِاینِجِ .ِهم۳۵

ِکرد.برِرویِچندِآفریدهِکارِمیِزمانهمِبیشترِهوونبت.۳۶ِ

ِهایِاوِبودِ.همیشگیِدرِگوشِِ،ِزنگانجامیدبتهوونِِنواییناشِاییِکهِبهه.ِیکیِازِویژگی۳۷

سازِگذاریِازِاینِآهنگسپاِسِِیهودِبهِنشانازِنخستینِبنایِیادبِِشهرِ ِزادبومیِ ِبتهوون،ِِبن،ِِدر۱۸۴۵ِِ.ِدرِسال۳۸ِِ

ِبرداریِشد.پرده

ِ
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ِ
ِ

ِ

سویِبهبتهوونِبرداشتهِشدهِکهِازِپایانِِِ«مهتابِ ِ»سوناتِ ِازِآهنگِ،»زیرا«ِها،آوازِ ِبیتلیِپایهِشودِکهمی.ِگفته۳۹ِ

ِابتداِنواختهِشده.

ِوونِنامگذاریِشده.هساز،ِبتآهنگِبهِیادهاِبرِرویِ ِکرۀِتیرِ]مرکور[ِِ.ِیکیِازِدهانه۴۰

ِ

ِ
ِ

فاختهِراِباِکمکِ ِسازهایِِ .ِبتهوونِنخستینِموسیقی۴۱ دانیِبود،ِکهِبازسازیِ ِآواهایِشباهنگِ]بلبل[،ِبلدرچینِوِ

ِموسیقیِآزمودِ.

ِشودِ.کارِبردهِمیبِه.ِموسیقیِبتهوونِباِکامیابیِدرِنمایشِ ِرویِپردهِ]سینما[۴۲ِ

ِِ.استِسازسیقیِ ِبتهوونِدارایِ ِشتابِوِوزنِ ِسرشتینِ ِخودِ ِآهنگموِبراینِباورِبود،ِکه .ِآنتونِشیندلر۴۳

ِسالگیِِازِدنیاِرفتِ.۵۶ِدر۱۸۲۷ِِ.ِبتهوونِدرِسالِ ۴۴ِ

ِ

ِ
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ِ
ِ

ِنفرِهنبازیِکردندِ.۲۰۰۰ِسازِنزدیکِ ِبهِهنگ.ِدرِآیینِ ِبهِخاکسپاریِ ِآ۴۵

ِ

ِ
ِ

ِ.ِچراییِ ِراستینِ ِمرگِ ِبتهوونِناروشنِاست.۴۶

نگاشتهِ،ِِندآنچهِراِکهِپزشکانِکمیِماندهِبهِمرگِ ِبتهوونِبرایِاوِانجامِدادِِ،هایِهمهِسویگونهبه  ن.ِرومنِروال۴۷

ِگرفت.گرِسرچشمهِگرفتهِشدهِبودِانجامِمیآوردگی،ِکهِازِبادکردگیِ ِج.ِدرمانِ ِاوِازِبیماریِ ِآباست

ِبتهوونِبرِرویِ ِتمبرهایِ ِنامهِچاپِشدهِ.ِیه.ِچهر۴۸

ِ

ِ
ِ

ِ.استزندگیِ ِبتهوونِِیهسرنوشت«ِدربارنفرِدرِبرابرِ ِ»یکنویسندۀِچکِبنامِ ِ،ِینِزگورژنِآنتون.ِداستا۴۹

ِ
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ِ
ِ

ِِ

ِِِِخاکِسپردهِشده.هودویگِوانِبتهوونِدرِگورستانِ ِکانونیِ]مرکزی[ِشهرِ ِوینِب.ِل۵۰

ِ

 
 

 

 

از بتهوون  آموزیرای خودزه بآمو ۵۲  
ِ

ِاِچِوویسنده:ِملیسن

ِ

-میکه،ِچگونهِِایِوِهمچنینِازِآنسازِ ِافسانهازِزندگیِ ِآهنگ  ،مدیومستونیِبرایِِاِچوِدرِِملیسبازرگانِ ِآمریکاییِِ

ِِ.نویسدتوانیمِازِاوِبیاموزیم،ِمِی

ِ

رشِ ِموسیقیِانجامِِودویگِوانِبتهوونِکاریِبسیارِارزشمندِدرِگستها،ِلزمانِِیهسازانِ ِهمدارترینِآهنگیکیِازِنام

ِخودِبود.ِیهنوآورِوِاستادیِجاویدِدرِرشتشود.ِاوِگذاشتهِمیِجرهایِ ِبتهوونِاهبهِساختِداد.ِتاِبهِامروز

ِ

ِِ او ِِکارهایِ ِ همانِسالنهمیشهِروبراه ازِ کارِ ِخودِبودند.ِ درِ تاِ گذاشتِ آنِ برایِ راِ زندگیِ ِخودِ اوِ نوجوانی،ِ هایِ ِ

پشتِسرِگذاردنِ ِبسیاریِازِِِِشدنیِ]عملی[ِوِ پایانِ ِآموزش،ِکارهایِ ِ]ساعات[ِبیایِ ِزمانبهترینِباشد.ِوِاینِبهِمعن

ِمشکالتِ ِخودِوِکاریِ ِخودِبود.
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هایِ ِموسیقیاییِراِبیافریندِونهِیکِآدمِ ِناشنواِدرِتوانِ ِآنِبودِتاِبهترینِساختهِگتنهاِبایدِدرِاینِاندیشهِفروِرفت،ِکهِچ

ِند؟اازهکهِتاکنونِنیزِپرآو

خود خازِ کارِ ِ برایِ ِ بتهوونِ ِِگذشتگیِ ِ میمیِِیامپود اگرِ سدهاِدهد:ِ توِ برابرِ درِ کنی،ِ پیداِ دستِ کامیابیِ بهِ خواهیِ

ِسازِبیاموزیم.میِتوانیمِبسیاریِچیزهاِراِازِآهنگِاخواهندِایستاد.ِم

 (ِفرادهیدیِ ِپنجمِ ِبتهوونِگوشِمفونبهِسشودِهنگامِخواندن،ِپیشنهادِمیه)ب

 

ِآموزهِ:۲۵ِستِااین

ِ

 !دا ـ ـ دا ـ دا . دا۱

 

دانست،ِکهِچگونهِمردمِ]شنوندگان[ِراِِبتهوونِمی۱۸۰۸ِِباشد.ِحتیِدرِسالِ ِِِپنجم،ِبلندِوِکرِکنندهِمیِ یمفونِسِ دایابت

ِِ شنیدنِ  بهِ راِ آنهاِ وِ کندِ بِیِِخودِِیآفریدهبیدارِ توِ مردم،ِ درآوردنِ ِ چنگکِ بهِ باِ زنجبرانگیزد.ِ بگونۀِ راِ آنهاِ یرِِدرنگِ

ِکنیِ.رِمیاهیِبگویی،ِبیدااِکهِمیِخوسویِآنچهِرهدرآوردهِوِدرِآنهاِکششِب

ِ

 تالش کن سد ها را از سر راه خود برداری .۲ِ

 

ساز،ِخردِشدهِبودِوِدرِِراِازِدستِداد.ِآهنگسالگیِمشکالتِ ِشنواییِ ِبتهوونِشروعِشدند.ِباِگذشتِزمانِآن۲۶ِِدرِِ

رگونِساختِودِراِدگیِپسِازِاین،ِنگرشِ ِخبستِرسیدهِبود.ِاماِکم،ِکهِبهِبنخودکشیِبود،ِزیراِبرِآنِباورِبودِِیهاندیش

وِزندگیِ ِخودِراِپیشکشِ ِآفرینشِ ِموسیقیِکرد.ِوِاینِاستِدستاوردهایِاو!ِبدونِآنکهِبیشِوِکمِشنواییِداشتهِباشد،ِ

ِخودِراِنوشت:ِ»سوناتِ ِمهتاب«ِوِ»برایِ ِالیزه«.ِیهبتهوونِکارهایِ ِبسیارِبرجست

ِ

 ی مکن پذیری خودداریاریی، از  زرنگ کههم . هر اندازه ۳

 

آورد،ِنخستینِآموزگارِ ِموسیقیِاوِبود.ِبتهوونِسپسِِشمارِمیهونِکهِکودکِ ِخودِراِیکِفرهوشِ]نابغه[ِبپدرِ ِبتهو

ِکردند.میِِپشتیبانیباِمربیانِ ِموسیقیِ ِدیگریِآشناِشد،ِکهِازِاوِ

بیِدستِپیداِاد.ِهنگامیِکهِاوِبهِکامیارانِادامهِدشِ ِموسیقیِراِنزدِاینِدیِگهنگامیِکهِاوِدیگرِبزرگِشدهِبود،ِآموز

ِکردِ.هایِ ِدیگرانِگوشِمیدارِشد،ِهمچونِگذشتهِبهِپندهاِوِدیدگاهکردِوِنام

ِِ.یکاریِ ِخودِهموارهِمربیانیِهستند،ِکهِبهِتوِکمکِمیِکنندِتاِتوِبازِهمِبهترِشوِیهبهترینِکارشناسانِدرِزمین

ِ

 کار کنی  اده باش تا رایگانچیره دست شوی، آم آنکه برای .۴

 

هِبرایِ ِنوشتنِ ِِفِ کرد.ِدرِاینِدورانِن ِ،ِرایگانِکارِمینوازارگهِِفِ راِبتهوونِبرایِ ِکریستیانِگوتلوبِن ِسهِسالِنخستِِ

ِدارِ]باِنفوذ[ِشناساندِ.هبتهوونِبهِاوِکمکِکردِوِاوِراِبهِهمکارانِ ِپشتوانِیهشناختهِشدِیهنخستینِساخت

راِِجایشِارزشِآنهدرنگِ]درِجا[ِبپذیرند.ِبراِداشتهِباشیِکهِتوِراِبیداشتِآننبایدِچشمی،ِِیِراهبتدادرِاهنگامیِکهِِ

ِآورند.دستِمیه،ِپاداشِ ِخودِراِدرِآیندهِبکنندکارِمیِِیسختِبهآنهاییِکهِاکنونِیِ ِآیندهِاتِکارِکنی.ِاداردِکهِبر

 

 به کامیابی تو کنند هایی را گرد آور که کمک . در پیرامون ِ خود آدم۵

 

بباِامیدِ ِدیدارِباِموتسارت دارِ ِدیگرِدرِاینِِهایِ ِپشتوانهسویِ ِآرمانِ ِخود،ِاوِباِآدمه،ِبتهوونِبهِوینِآمد.ِباِرفتنِ

ِگذارانِ ِپولیِ ِاوِشدند.ِزمینهِآشناِشد،ِکهِسپسِمربیانِوِسرمایه

ازِکارگذارترینِچیزهاِبرایِپیشرفتِ  ـِیکیِ بِِپیرامونِ ِتوِ ِِ  آید.شمارِمیهتوِ آربا آنهاییِکه،ِ باِ توِمانهمزیستیِ هایِِ 

ِیابیِ.خواهیِتوانستِبسیارِزودترِبهِکامیابیِدستِباشد،ِبرایِآنانِگیراِمی

ِ

 . شکیبا باش۶

ِ

گاهِکاریِراِدیرترِشروعِآید.ِگهشمارِمیهراهبردِ ِبنیادینِبهایِ ِخودِـِبخشِازِِکمیِشکیباییِنیزِبرایِ ِچاپِ ِنوشته

ِنهِاستِ.کردنِـِکاریِخردمندا

سازیِ ِمردمِباِِآنِشدِتاِدرِآشناِِکرد،ِاوِبرِزبردستِگسترشِپیداِمِیِ نونوازبتهوونِهمچونِیکِپیایِ ِِدارهرچندِکهِنام

ِمراهِآورند.هههیجانِبیشتریِراِباِخودِبهایِخودِشتابِنکند،ِتاِآنهاِسپسِساخته
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او آن،ِ ازِ پسِ سالِ بِِدوِ راِ خودِ کنسرتِ ِ آفریدههنخستینِ تاِ شدِ آنِ برِ نیزِ هنگامِ آنِ درِ گذارد.ِ رِانمایشِ خودِ ِِهایِ

ِهمراهِآورد.هبشناساند.ِهمینِکارِبرایِ ِاوِپولِبسیاریِب

ِ

 . از بزرگان پیروی کن ۷

ِ

راِکهِبهِآنهاِنیازِِِهاییکه،ِداده.ِپسِازِآنباشدتوِمیِِیِهبهترینِروشِبرایِشروعِـِگامِگذاردنِدرِراهِفرهوشانِ ِپیش

ِخودِراِبیفزایی.خواهیِتوانستِبهِآنهاِکشمشکِ ِداریِبخودِخوراندی،ِآنِهنگامِ

ب آفرینشگونههبتهوونِ هنرِ ازِ تنگاتنگِ موسیقیِِیهگرانایِ وِ موتسارتِ بپیشینِ ِ کاراِ اوِ برایِ کهِ میهای،ِ آمد،ِشمارِ

مِی هنگامیِِپیرویِ آن،ِ ازِ پسِ اماِ بکرد.ِ دستِ بتهوونِ بررسیِ ِروشکِاهکهِ کرد،ِسبکِِرِ ِ موسیقیِ نوشتنِ ِ دیگرِ ِ هایِ ِ

ِخودشِنمایانِشدِ.

ِ

 ی ِ خود برتری بدست آورها. از کامیابی۸

ِ

ِکارِببریِ.ههایِ ِدیگرِبتوانیِاینِپیروزیِراِدرِراهِ ِرسیدنِبهِبلندیبهِچیزیِدستِپیداِکردی،ِمیهنگامیِکهِ

«ِموسیقیِنوشت.ِنمایشِآنِباِکامیابیِ ِبسیارِهمراهِبود.ِازِِینشِ ِپرومتهیشِ ِوشکِ ]بالت[ِ»آفرمانیِبتهوونِبرایِنماز

هایِِکارِراهِراِبرایِباالِبردنِ ِبهایِ ِبرگِ ِکنسرتخودِراِخودِچاپِکرد.ِاینِِیهرویِبتهوونِزودِدرکِکردِوِساختینا

ِخودِهموارِساخت.ِِ

ِِِ

 پرآوازه بهره بجوی  . از روندها و رویدادهای ۹ِ

 

که ولینگتونِِهنگامیِ دوکِ سپاهیانِ ِ کهِ شنید،ِ ناپ  ،بتهوونِ ِِارتشِ ِ را آهنگهمدرلئونِ سشکستند،ِ راِمفونسازِ خودِ یِ

آن وِ آننوشتِ درآمد،ِ آبِ ازِ کامیابانهِ کار،ِ اینِ نامید.ِ ولینگتون«ِ »پیروزیِ برپایراِ ِِنیکِِیهراِ برای یانِِ ک رپاِنخواهانهِ

بیان]قرب بتهوونِ برایِ ِ اینِ اجراِکردند.ِ باِساختههان[ِجنگیِ توانستِ اوِ ایِشدِکهِ ]دیپلمگونهِ ات[ِوِِهایِ ِخودِکارمندانِ ِ

ِهایِدرجهِیکِ ِکشوریِراِسرگرمِکند.چهره

انهِباشد.ِازِگوییِکارشناسِویکِرویدادِیاِگفتخواهِمشتریانِ ِتو،ِِخواِهِ؛،ِگوشِکناستبهِآنِچیزیِکهِدرِپیرامونِ ِتوِِ

ِواهیِتوانستِشنوندگانِ ِخودِراِبهترِدرکِکنیِ.گاهِخستارهایِ ِپرآوازهِبهرهِبجوی،ِآنجِ 

ِ

ِ
ِ

 گاه تو باید گزینشی ناخوشایند داشته باشی . گه۱۰

 

-هکند.ِوِانجامِ ِکاریِشگرفِبمِدهد،ِبدبینیِبروزِمیمعمولی[ِانجاهنجارِ]ناهکندِتاِکاریِنابکسیِتالشِمیهرِبار،ِکهِِ

ِدهند.راِانجامِنمیستِکهِدیگرانِآنامعنایِ ِانجامِکاری

همراهِههنجارِراِبهبهاییِکهِدرِزمانِ ِخودِبرداشتِ ِکمیِناهاِـِکوارتتِـِدیرتر«ِراِآفریدِـِساختهوونِ»چهارتاییبته

هایِ ِناسازگار،ِبتهوونِپرواِازِواکنشناِوِبهترِنشدنی«ِپیداِکرد.ِبیایِ»ناخواسازِآنهاِراِهمچونِساختهداشت.ِیکِآهنگ

ِدادِ.دامهِمیِموسیقیِراِاکارِبرِرویِ ِسبکِ ِنویِ 

هایِبتهوونِفرتابِگرِِگونهِموسیقی[ِدگرگونِشد،ِوِاینِآفریدهزودیِنگرشِهمگانِ]نسبتِبهِاینهاینِکارِمیوهِداد.ِب

 ِِشدندِ.اگنرِوِبالِبارتوکِدانانیِهمچونِریشاردِو]الهام[ِموسیقی
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 نه به شمار ِ آناننگاه کن،  آنان  ِ. اگر می خواهی دوستی داشته باشی ـ به سرشت۱۱

 

ِدِ.هستنتوِِانرسرییادوستانِ ِنزدیکِ]راستین[ِدرِدورانِ ِسختی،ِ

آدم تنهاِ پیرامونِ ِخودِ درِ بتهوونِ ندرِدورانِزندگی،ِ آنها،ِِهایِ دلسوزیِوِکمکِ ِ باِ بود.ِ آوردهِ زدیکِبخودِراِگردِ

ِراند.شِراِازِسرِبگذاترینِدورانِ ِزندگیسازِتوانستِسختآهنگ

ِ

 برای ِ شکست باش  . آماده۱۲

 

دستیابیِبهِپیروزیِهموارهِفرازِوِنشیب باالِبهِنشانهِتسلیمِِهاِراِِکه،ِدسِتشوند.ِبجایِ ِآنهاییِپدیدارِمیدرِراهِبرایِِ 

ِهِبرایِپذیرشِ ِآنانِباش.،ِآمادببری

شد،ِوِبخاطرِ ِایدِدرکِمیهِبگونهِکآمد،ِکهِکارهایِاوِنهِآندارِبود،ِپیشِمیشِنامازندگیِِیههرچندِکهِبتهوونِدرِهم

 شدِتاِبیشِوِکمِزندگیِ ِبخورِوِنمیریِداشتهِباشد.سازِناچارِمیمشکالتِ ِخودیِوِخانوادگیِآهنگ

 

 کنند ش پیدا میهای ِ تو همواره جه. برتری خواهی۱۳

 

آفرینش بهِسهِدورانِبخشِمیِِیهگرانهنرِ ِ راِ ازبتهوونِ اوِِاینِدورانِِکنند:ِنخستین،ِمیانیِوِپسین.ِدرِهرِیکِ ها،ِ

ِسازِکاراِبودِ.هایِ ِگوناگونِبود.ِروندِ ِرویشِوِخودگستردگیِنیزِبرِسبکِ ِآهنگزیرِ ِهنایشِ ِ]تحتِتاثیر[ِآدم

ِِباِگذرانِ ِزندگی،ِدیدگاه ایِبرِرویِاینِپدیدهِِشوند.ِپیرامونِ ِماِدرآیشِ ِبرجستهماِبهِزندگیِوِکارِدگرگونِمیهایِ 

ِگذارد.می

 

 گذارندهای ِ خود را با دیگران درمیان میسان، دانستهنا. کارش۱۴

 

آنهاییِکهِنمیِِکهِِایداینِگفتهِراِشنیده باِدیگرانِهم»بهِ ِِتوانندِ ِِبهرهِ]سهیم[ِشوند، داِدباید بهِنِِبتهووِِ؟«یادِ بیشِوِکمِ

ِند.کهِبهِزورِ ِخودِببالبزرگوارِباشند،ِتاِآندادِهاِیادِمیبچه

هاِوِدستاوردهایِ ِخودِراِسازیِ ِدیگرانِازِدانستهبهرهآمد:ِبتهوونِتواناییِ ِهِمشمارِمیهردِبینِیکِراهبردِ ِبردِـِبا

ِِ.شدندترِمیدستچیرهپیانوِوِویولونِِدرِنواختنداشت،ِوِدانشجویانِدرِاینِزمان،ِ

ِ.آوردهِببارِمیآموختن،ِمیودهد،ِکهِنشانِمیِآنِاستدیگرِِیهانگیز

ِ

ِِِِگردد دهیم، صد برابر ِ آن سپس به خود ما باز میمی. آنچه که ما انجام ۱۵

ِ

چرنی کارلِ آتی،ِ سربلندِ ِ آموزگارِ ِ باِ ِِ  بتهوونِ میمیکار آموزشِ اوِ ]بهِ دهکردِ وینِِداد[.ِ درِ آن،ِچرنیِ ازِ پسِ سالِ

ِنمایشِگذارد.هاِبپیانویِ ِپنجمِ ِبتهوونِرِاجرایِ ِنخستِ ِکنسرت

این نمیازِ شماِ اگرِ حتیِ ِِرویِ نمونهانگیزهتوانید اینِ باشید،ِ داشتهِ بودنِ آموزگارِ برایِ ِ ِِایِ آموزنده بسیارِ اینایِ بارهِِدرِ

دیِگاست توِ کهِ هنگامیِ کهِ بهره،ِ چیزیِ ازِ راِ میرانِ ِِورِ همواره دریافتِسازی،ِ راِ کارِ اینِ پاداشِ برابرِ ازِصدِ بیشِ

ِ.خواهیِکرد

ِ

ِ
ِ

 شودشت ِ تو میجهان شدی، کار ِ تو، سر   یهکه تو استاد در گستر. هنگامی۱۶
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ِدهد.شوندگیِوِخودکارگیِرویِمیهِکارِشود،ِدرآیشِ ِآسانشود.ِوِهرِاندازهِکدرِابتداِهمهِچیزِسختِدیدهِمِی

]آهنگ[ِِِِایِموسیقیِوِبویژهِچیدمانِ ِملودیکوشانهِدانشِ ِانگارهخِتسکهِبتهوونِهنوزِتندرستِبود،ِِدرِنوجوانی،ِهنگامی

راِِکهِبتواندِآنداد،ِبدونِآندستِدادنِ ِنیرویِ ِشنواییِ ِخود،ِاوِبهِساختنِ ِموسیقیِادامهِِگرفتِ.ِباِازِِسازیِراِیادِمی

ِِِبشنود.

اشِچهِآواییِخواهدِِموسیقیمیِدانست،ِکهِِِِهایِ ِخودباِتکیهِبرِیادداشتاوِِهنگامِاوِنیازیِبهِشنیدنِ ِآنِنداشت.ِِدرِآن

ِ.داشت

ِ

 برو . خود را فرهوش بخوان و بسوی فرهوش شدن ۱۷

 

گذاریِکرد،ِدید،ِرویِاوِبسیارِسرمایهِآتیِمیِ یکِفرهوشاشِدرِاوِهمِدرِدورانِ ِکودکیازِآنجاییِکهِپدرِبتهوونِآن

ِگوییِ ِاوِدرستِازِآبِدربیایدِ.تاِاینِپیش

هِامیدهاِهمسانِگوندهدِتاِخودِراِباِاینباکیِراِمیتوِاینِبیهچنینِهستی،ِهمینِنیزِبامیدهاییِاینِِکهِتوِدارایهنگامِی

ِسازی.

ِ

ِِآمدها از پیش بنگر . بر پیش۱۸

ِ

هایِِ هسازِبارهاِباِانگیزآورد.ِبرِآهنگدستِنمیهبِِایگذاشت،ِزندگیِآسودِهکنارِمیانهِراِِگراگرِبتهوونِهنرِآفرینش

ِداشتندِ.ابدخواهانه،ِنادادگریِرو

ِدِسدیِبرایِخودگستریِ ِتوِباشد.توِبستگیِندارند.ِاماِاینِنبایه،ِکهِباستزندگیِپرِازِچیزهاییِ

ِ

 اشند . به مردم نشان بده، که چه برخوردی با تو داشته ب۱۹

ِ

ازِِدندِیاِِکردیگرِمیگوِباِیکوکهِشنوندگانِوِبینندگانِشروعِبهِگفِتبتهوونِخواستارِ ِنگرورزیِبسیارِبود.ِهنگامی

ِنواختنِ ِِِ اگرِدرمیان،ِستِازِنوازندگیِبکشد.ِاوِهمچنینتوانستِبسیارِسادهِد،ِاوِمیکشیدنددستِمیگراییِ]تمرکز[ِکانون

-کهِاوِپشتِ ِسازِ ِخودِمی.ِهنگامیکردمیازِنواختنِخودداریِِِِ،کرد[دادِ]صداِمیناگهانِاوِراِآواِمیهموسیقیِیکِنفرِب

ِبایستِبهِخواستِاوِباشد.مهِچیزِمِینشست،ِه

وِپسِازِاینِدیگرانِِِِ.خواهیاینِکهِچهِمیِِ؛باِرفتارِ ِخودِنشانِبدهراِِشود،ِاینِِیاشایستهِِرفتارباِتوِِخواهی،ِِمیاگرِِ

ِاینِراِبهِدیدهِخواهندِداشتِ.

ِ

 . مردم نیاز به هیجان دارند ۲۰

ِ

درونیهمبارز سِِیِ برایِ ِ انگیزهِ اوِ برایِ آفریدِهبتهوونِ هیجاناختنِ ِ موسیقیاییِ شِدهایِ ِ ِِِِ،آمیزِ آنان میانِ ِِِ سوناتدرِ

ِِ.مهتاب«ِ »ِپرآوازه

ِ.دهندآیند.ِاماِمردمِبهِهیجاناتِپاسخِمیشمارِمیهکاالِبِِهاتینگیراس

ِ

 آید شمار نمیهآرمانی بنیادین ب ،. پول۲۱

ِ

خواستِتاِِمد.ِموسیقیِسرپرستِاوِبودِوِازِاوِمیآشمارِمیهموسیقی،ِشورِوِدلبستگیِ ِبنیادینِدرِزندگیِ ِبتهوونِب

ِکرد.سازِجایِدومِراِپرِمیآورِبیافریند.ِپولِبرایِآهنگیادِماندنیِوِهیجانههایِهرِچهِبیشترِبآهنگ

-هراِِبکهِآن،ِنیازِبهِپولِدارد.ِبرایِآنندکهِبتواندِزندگیِوِکارِکارزشمندِاست.ِهرِکسِبرایِآنپولِِکهِِروشنِاستِِ

ِ.کردِِ[آورد،ِبیشِازِهمهِبایدِشایستگیِ ِخودِراِفرنودِ]ثابتدستِ

ِ

 است زایا بودن  ،. بهترین راه برای کامیاب شدن۲۲

 

مانند؟ِبهِگمانِِ هایِاوِصدهاِسالِزندهِمیکردِکه،ِآفریدهبینیِمِی،ِپیشنشستپشتِپیانوِِنخستینِباریِکهِِآیاِبتهوونِِ

ِبالیدِ.اشِبهِهنرِخودِمیندگیبسیار،ِنه.ِاما،ِاوِدرِدرازایِ ِِز

سویِ ِآنِنیازِبهِجانبازیِِه،ِوِهرِگامِبیابیِبهِپیروزیتالشِبرایِکوتاهِساختنِ ِراهِبرایِدستِِ:استاینِچیزیِروشنِِ

 دارد.ِآوردگیِوِتاب

 



 نگرش                     ودویگ وان بتهوون ل ِ لمین زاد سا  ۲۵۰مناسبت به

 . زود شروع به کار کن ۲۳

 

ِسالِداشتِ.۷ِهنگامِاوِداد.ِدرِآن۱۷۷۸ِِنخستینِکنسرتِخودِراِبتهوونِدرِسالِ ِ

گذاشت،ِِِاینِراهشودِزودِگامِبهِجاِکهِمیستِکهِتاِآنابله،ِبرایِشروع،ِهیچگاهِدیرِنیست.ِاماِبهترِازِهرِچیزِآن

ِِ.هایِبسیارِداردزیراِروندِ ِخودساختگی،ِنیازِبهِسال

ِ

 از کمک ِ دستیاران هراس مکن .۲۴

 

رسانههنگامِی باِ بتهوونِ برخیکهِ سازماندهیِ ِ سرگرمِ وِ کردِ پیداِ سروکارِ کارلِِِِهاِ خود،ِ برادرِ ازِ اوِ شد،ِ کارهاِ

ِدرخواستِکمکِکردِ.

آفرینِشِِکارل تعیینِمیبهاِمیسازِِآهنگِِیهگرانبرِهنرِ ِ ]قیمتِ بهِبرگردانِ ِپرآوازهِِلودویگکرد[ِوِِگذاشتِ ینِِترراِ

ِپذیراند.برایِسازهایِدیگرِمیِاشهایآهنگ

توانیِبرِِرِ ِتراِراهِبیندازدِـِوِدرِاینِهنگامِتوِمِیآوری،ِبدِنیست،ِکهِآدمیِراِبیابی،ِکهِکااگرِازِکاریِسردرِنمی

ک ]تمرکز[ِ گراییِ کانونِ خودِ کارِ ِ هماهنِگِِنی.رویِ ِ توِ خویشاوندانِ ِ میانِ ِ درِ نماگرِ پیداِ درخورِ توِیکنندگانِ ِ شوند،ِ

ِتوانیِازِآدمیِبیرونِازِپیرامونِ ِخویشاوندانِ ِخودِدرخواستِ ِکمکِکنیِ.هموارهِمی

ِ

ِ
ِ

 توانی پیشرفت کنی . تو همواره می۲۵

 

ِِ.«گزینمراهیِدیگرِراِبرمینِپسِمنِازِایم.ِم،ِناخوشنوداهدادفت:ِ»منِازِکاریِکهِتاکنونِانجامِزمانیِبتهوونِگ

ِماِبایدِبرایِرسیدنِبهِفرهیختگیِتالشِکنیم.ِتواندِبهترِکارِکند،ِپسِهرِیکِازاگرِبتهوونِبرِاینِاندیشهِبود،ِکهِمی

 

ِبرگردانِازِزبانِروسیِبزیانِپارسی

ِـِبرلین۲۰۲۰ِِِِِِِسالِ ِِاوتماه۱۱ِِ

 


