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 و هنر ِ آفرینشگرانۀ فرانتس یوزف هایدن ۱۵            
ی

ا از زندگ   رویداد ِ گنر

ن سال ِ درگذ                                (۲۰۱۹فرانتس یوزف هایدن )ت ِ ش بمناسبت ِ دویست و دهمی 

 

نوشته شده، اما خود ِ او بر این    «وریلروز ِ نخست ِ ماه ِ آ»،  «زادروز»اگرچه در دفتر ِ زادنگاری ِ آهنگساز در ستون   .  ۱
پافشاری یمج   او در شب  ستار  آم  ۱۷۳۲ماه ِ مارس ِ سال ِ    ۳۱کرد که  دنیا  بزرگ ِ    . هدبه  نه چندان  در یک کاوشگری 

 
 

گفت كه    ائیلشمیبرادر من  »:  شود بچاپ رسید، از زبان ِ او این سخنان باز بیان یم  ۱۷۷۸، كه در سال  هایدننامۀ  زندگ
 .«" گام به این دنیا گذاشتمخواست که مردم بگویند كه من همچون " کودن ِ آوریلمارس هستم. او نیم ۳۱ادۀ من ز 

 

 

ت کریستوف دیس  .۲  آلنر
 

زندگ در دنهای  نویس ِنامه،  ن ِهای  سالبارۀ  ، که     نخستی 
 

بود   او    ِزندگ گوید که  ، یمنوشته 
ن  چگونه    او همچنی 

 
بنوازد یاد گرفت که    در شش سالگ روی ِ کوس ]طبل[  در   بر  دینن راه   و  ۀ  هفتمناسبت ِ  هب  پیمایی ِ 

کت] انبازی  هم  [ مقدس  ورجاوند ]  به    کوس را .  ا گرفترفته ر   از دنیا ناگهان  ه ب  کوس نواز ِ   که جای ِ  ایگونهبه،  کرد   [شر
بودند، بسته  یک گوژپشت  بتواند    کمر ِ  پرس کوچک  آن  بتا  ب  ساز این  .  بنوازد روی     هاینبورگ در کلیسای    امروز هتا 

 شود. نگهداری یم
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آن  هایدن .  ۳ وع  بدون ِ  شر بداند،  موسیقر  ]تئوری[  دیدمان ِ  دانش ِ  از  ی  ن چت  بار  که  یک  موسیقر کرد.  ن  نوشیر به 
ن ِ    هایدن ]شپرست گروه آوازی یا سازی[،    کاپلمایستر  نوشیر را دید که  در ستایش ِ مریم، مادر ِ عییس مسیح، شگرم ِ 

[ یم  هنگساز ِ تا به آ   باشد، اما حنر خودش را به دردش نینداختموسیقر برای ِ  یک گروه آوازی ِ دوازده آوایی ]صدایی
به گفته  تازه او کمک کند.  به  و  دهد  رهنمود  اسقفنیدهاکار  در کلیسای ِ  خود  ماندگاری ِ  زمان ِ  در  منتور ِ  ،   ، ن نشی 

ی  هب  ککوچ   ِهایدن]خردپرور ِ[ آنجا تنها دو آموزۀ دانش ِ دیدمان ِ موسیقر به او آموخت.   ن ی ِ همۀ آن چت  هنگام ِ فراگت 
ب او  یمهکه  دینن  ن ِ  آیی  یمهنگام ِ  گرفتبایست  یاد  »س  خواند،  عمل  در  موسیقر  چگونه   .«شدهاخته  که 

ر خیوهان فردریش رو او به    تر پسان ن نداشته»گفت:  یم  لین  ی ِ موسیقر را من با  من هیچگاه یک آموزگار راستی  ام. یادگت 
وع کردم   ن ابتدا با آواز خواندن  –کار ِ کنشگرانه شر   سازی. بیش آهنگ  - سازهای موسیقر و تنها پس از آن، سپس نواخیر

  ، ن ی برایم کار یمافانه گوش  کردم. موشکگوش یماز یادگرفیر ن -یی یمآکردم و در تالش بودم تا، آنچه را که بیش از هر چت 
م. اینگونه من دانش و کارداین را ]در زمینۀ موسیقر و آهنگسازی[ بدست آوردم   «. داشت، بکار بتر
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رفت  آگاه شد   هایدن  ۱۷۵۴در سال   .  ۴ دنیا  از   
 

و هفت سالگ در چهل  مادرش  استکه  از   . ه  پس  ماتیاس  این،  کیم 
-هری بست. اینو با خدمتکار خود که تنها نوزده سال داشت، پیوند ِ زن و ش[  . مایدنه پدر  ]پنج ساله  و  پنجاه ِ هایدن
 ای شد که سه سال از او کوچکتر بود. دارای ِ یک نامادری هایدن گونه،
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ه ۵ ن ی که  های ِ ناشناخته. بنابر انگت  ن ِ پیوند ِ زن و شوهر   به او دلبسته بود، بجای ِ   هایدن، دختر گاه  ایش ی با او، نیبسیر
اما  مسییح را برگزید. روشن نیست که چرا  او پیمان بست  هایدن،  ناسازگار و  با خواهر بزرگتر  به موسیقر  ، که نسبت 

بود. یکسان تفاوت[  آنها کار یم   هایدنداناین که  به گوایه ِ موسیقر بنا  انگار ]یر  او با  نجاندن ِ  ، در تالش برای ر کرد، زن ِ 
م در های ِ موسیقیایی ِ او را به جای  های ساختهنوشته، دست شوهرش ن گذشته از آن، این زن    . برد پخت و پز بکار یم    هت 

 .آنان بدون ِ فرزند ماندند – ]احساس[ پدر و مادر بودن را بیازمایند و شوهر نتوانستند درآیش ِ
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خواهش کردند تا او به شاهزاده،     یدن هاهای ِ خود، موسیقر دانان ارکستر از  مدت از خانواده. دلتنگ از جدایی دراز ۶
را پیدا کرد تا شاهزاده    ایدانهراه هوشمن  ،، همچون همیشهبرساند و استاد   شاندرخواست ِ آنان را برای دیدار با بستگان

. در س-باره آگاه سازد  را در این  موسیقیایی
ین به جای آنکه در  ، بخش ِ پایا۴۵ ِ شماره  نفوین این بار با کمک ِ یک شوخن

ن ِ بزرگ ]ماژور[ ) که  -مایۀ ]تنالیته[ فا  -ودر مایۀ د  گشایی دارد(،که نیاز به گرهآورد  به وجود یماستواری و تنیسر  نادیت 
ن ِ بزرگ ]ماژور[ ب ن ِ کند تا حال و هوای نوازندگان را به پشتیبارا وارد یم Adagio هایدن،  رسد. در این جا پایان یمهدیت 

شوند و هر  برساند. در اینجا سازبندی ِ او، نوآورانه است: سازها ییک بدنبال ِ دیگری خاموش یم  (شاهزاده)یعنن  خود  
ها را برداشته و بدون ِ آوا  پایۀ ننر ِ خود را خاموش کرده، نت ]شمع[ سه ِخش ِ خود، سپندار پایان رساندن ِ ب ه نوازنده با ب

، تنها دو ویولن برجای یمکند و شا]صدا[ جای خود را ترک یم مانند که موسیقر  نجام در تاالر ِ خاموش ِ اجرای ِ موسیقر
ن شود، به خیم خواهند چند روز از کار واستۀ آنان یی برد: نوازندگان یمنوازند. خوشبختانه، شاهزاده بدون آنکه خشمگی 

یر  تا همه  داد  فرمان  آن، وی  از  پس  روز  باشند.  به  آزاد  ن  رفیر برای  خانوادهینو درنگ  آن،  در  ر ، شهری كه 
بیشتر   های 

 یم 
 

 شود. یمیده نام «بدرود »، ۴۵ ِ شماره نفوین سوی، ساینهزمان باز آن کردند، آماده شوند. و خدمتكاران او زندگ
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،  یحی لندچاپ  جان بِِلند.  ۷ هازیبه    ۱۷۸۹در سال ِ  ین  یم  هایدن، به مکاین که  اسن 

 
ای ِ تازۀ  کرد، آمد، تا کارهدر آن زندگ

پیوند  او را د این دیدار در  با  فا   سازد،، که روشن یماستریافت کند. یک رویداد  مینور  -چرا چهارتایی ِ ]کوارتت[ زیه ِ 
ن ِ تیغن  هایدن،  داستاین شود. بنابر  « نامیده یمتراشر ، »ریش و سبیل۲شماره    ۵۵]کوچک[، اپوس   ، با در دست داشیر

 
 
ین چهارتایی ]کوارتت[ خود   م اند، بانگ برآورد: »من آمادهک

، بهتر ن را بدهم«. با شنیدن ِ این گفته،   تا در ازای ِ یک تیغ ِ تت 
-دست آیریا ]وفادار[ به گفتۀ خود،  ،  هم هایدنهای ِ پوالدین ِ انگلییس را پیشکش او کرد. درنگ یک بسته از تیغیر   بِِلند

 پیشکش کرد.  پیحی نوشتۀ خود را به این چا 
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سال ِ    موتسارتو    هایدن .  ۸    در  بار  ن  نخستی  آهنگساز   ویندر    ۱۷۸۱برای ِ  دو  میان ِ  دیدار کردند.  یکدیگر  با 
 که هر    ک یا بدگویی ز رشای ادوسنر ِ بسیار نزدییک، بدون ِ سایه

 
ام[ بسیار بزرگ از یکدیگر، پدیدار شد. سنایش ]احتر

به کار  آنان  از  دوجانبه هموار یمدیگری یم  یک  درک ِ  برای ِ  را  راه  بزرگتر ِ    موتسارتساخت.  گذاشت،  به دوست ِ 
ی ]نقد[چون و چرا به هرگونه خردهداد و یر نشان یم  های ِ تازۀ خود را خود آفریده داد. او  یمگوش    از سوی او   گت 
آموز ِ  دان ِ دیگری، حنر باالتر از نگرش ِ پدر ِ  رفت، اما  نگرش ِ او را باالتر از نگرش ِ هر موسیقر بشمار نیم  هایدن هتن
 ، دوسنر ِ میان ِ آنان پابرجا ماند. بود ناهمگون  ، خوی و ششت آنها  سندانست. با آنکه  خود یم
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نوشت. او  مند، نمایش ِ آوازی یم، خود ِ او بیش و کم و سامانموتسارتبا نمایشات ِ آوازی ِ    نید ها. تا زمان ِ آشنایی ِ  ۹
موسیقیایی و در کنار این، بدون هیچگونه    در این ژانر ِ  موتسارتبالید، اما، با درک ِ برتری ِ  به نمایشات ِ آوازی ِ خود یم

به دوست ِ خود،   را برشیک نسبت  نمایش ِکشش ِ خود  از   ه  ن ِ سال ِ    آوازی  پایت  در  داد.    پراگاز    هایدن  ۱۷۸۷دست 
ن یک نمایش ِ آوازی ِ تازه دریافت کرد. نامۀ زیر پاسخ ِ او به این سفارش بود، که   ومند ِ  سفارشر برای نوشیر  ِ نت 

 
وابستیک

: »شما از من  سازد یمجویی برای خود بود، آشکار  خواست ِ بهره بدور از    هایدن و اینکه، تا چه اندازه    موتسارتبه  را  او  

بر روی پهنۀ اجرایی آورید، باید    پراگرا در  بنویسم. اگر شما برآن هستید تا آن  Opera buffaیک    تانخواهید تا برای یم
هازیپیشنهاد ِ شما را رد کنم، زیرا همۀ نمایشات ِ آوازی ِ من تا آن اندازه به   ون از آن، ، که اجرااند هوابست  اسن  ی آنها بت 

ن یم آنگونه که باید، ناشدین یم توانستم یک آفریدۀ صد در صد  ای دیگر باشد، اگر من یمتوانست بگونهباشد. همه چت 
نمایش ِ   خانۀ  برای ِ  بویژه  با    پراگنو،  تا  است  مشکل  من  برای ِ  شود،  ن  نت  ن  چنی  اگر  حنر  اما  همچون  بنویسم.  آدیم 

 . «هماوردی کنم موتسارت
 



 و هنر ِ آفرینشگرانۀ فرانتس یوزف هایدن 
ی

 نگرش   از زندگ

 

 
 
 
 
داستاین  ۱۰ آن.  نامیده یم شود ـدر ش  ۱۰۲ ِ شماره  نفوین که چرا سدرباره  ]معجزه[  ]بزرگ[، »فرجود«  ماژور  ،  بمول 

ن نفوین . پس از اجرای ِ نخست ِ این س وجود دارد   ِ بینندگان با شتاب  ، همی 
 

ن ِ آن خاموش شدند، همیک که آواهای ِ پسی 
 از  گوش ِ آهنگهتایش ِ خود را ببخش ِ جلوی ِ تاالر رفتند، تا سسوی ِ هب

 
ساز برسانند. در این زمان چلچراغ ِ بسیار بزرگ

افتد که کیم پیش از این مردم در آنجا نشسته بودند.  ن مکاین یمآسمانۀ ]سقف[ تاالر کنده شده، و درست بر روی هما
 . آمد شمار یمهکه، هیچکس آسیب ندید، یک فرجود باین
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-که آهنگرا داد. هنگایم  هایدن سفارش ِ کشیدن ِ چهرۀ    جان هوپپنر ( به  گئورگ ِ چهارمدیرتر شاه  )  ولز. شاهزادۀ  ۱۱

-هبار بو شاداب ِ او، ایندالنه  ههمواره زند  سیمای کش بتواند چهرۀ او را بکشد،  ساز بر روی ِ صندیل نشست، تا نگاره
نگارهگونه درآمد.  ]جدی[  ناشاداب  ـ  دیگر  ویژۀ    خواستکش که یمای  لبخند ِ  زن ِ    هایدنتا  ببیند، یک  او  بر چهرۀ  را 

-گو با خود کند. از این و کار گرفت، تا او، در زمان ِ کشیدن ِ چهره، مهمان ِ برجسته را شگرم گفتهخدمتکار ِ آلماین را ب
آرام و خودگرفته  ا بیان ِ نا ای بدارای ِ چهره  هایدن نگاهداری یم شود(،    باکینگهاماکنون در کاخ ِ  که  نگاره )روی بر روی ِ  

 باشد. یم
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زیبا  هایدن.  ۱۲ را  خود  هیچگاه  تنها  بنه  نیمهچهره  بود، که کیاناد  شمار  باور  این  بر  ]برعکس[،  وارونه  بلکه  آورد، 

او  کم  ]طبیعت[ در  آهنگ مورد ِ  این،  اما در کنار ِ  نگرورزی ِ خانمساز هیچگاه یر کاری کرده،  از  نبود. ششت ِ  ها  بهره 
کشید. او  دارای ِ پیوندهای ِ خویر با بسیاری از آنها بود، اما  ها را بسوی ِ خود یمدالنه و دورویی ِ موشکافانۀ او، آنزنده

ِ ر    خانم  یعنن   ،از آنها   به ییک  ویا  کب   ل  ئیوهان سامو ، بیوۀ  ن  شر
وین  حنر نزد ِ    هایدن دان، بویژه نزدیک بود.  موسیقر   شر

ت کریست دیسآلنر آن  وف  در  او  اگر  آورد که،  زبان  تنها یمبر  ]بود،  زمان  ِ ر  او  بریماکب خود  به همرسی ِ  را  ِ ر  گزید.  [  ا  کب
وین   ن برای ِ آهنگیامبارها پ  شر ن ِ آتشی  فرستاد، که او هوشدارانه ]با دقت[ آنها را در دفتر ِ یادداشت ِ    ساز های ِ مهرآمت 
ن کشش بسیاری  نگاری یمزن ِ دیگر نامه  نوشت. در کنار ِ این، او با دو خود یم لویجر      داشت: با کرد، که نسبت به آنها نت 

هازیای از ، خوانندهپولتسلیل  یم ایتالیازمان در ، که در آناسن 
 

    . نتسینگرا فن گِ ماریانکرد، و  زندگ
 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/232/88232404_large_Dzhon_Hoppner_1791.jpg
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های ِ گوشنر در  پیشنهاد کرد تا گره  هایدنبه    جان هانن  پزشک ِ ]جراح[ نایم،  ساز، کاردزمان، دوست ِ آهنگ. یک۱۳

او را، که     [  گام به بخش ِ کاردپزشیک گذارد و هایدن]  که بیمار دادند، از میان بردارد. هنگایمدان را آزار یمموسیقر بینن ِ 
ن دستیار ِ پزشیک را دید، که یم و هراسناک   ید هنگام ِ کاردپزشیک در دستان ِ خود نگاه دارند، ترسهبایست او را بچهار دوجی 
ون   وع به داد و فریاد کرد و از آنجا به بت   ته شد. کنار گذاشهکار بکه هر گونه تالش برای اینستا، اینگریختشر
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سال ِ  ۱۴ ابتدای ِ  در  بیش  هایدن   ۱۸۰۹.  ن و دیگر  زمی  نا کم  او   ِ 

 
زندگ پایاین ِ  روزهای ِ  بود.  شده  سپاه ِ  گت   بودند:  آرام 

زای ِ فرانسوی، پوستۀ ییک های ِ آتشهنگام ِ ترکیدن ِ گلولههرا در ابتدای ِ ماه ِ مه به چنگ ِ خود درآورد. ب  وین  ،لئونناپ
ن افتاد، همۀ ساخاز آنها در نزدییک ِ      ِ هایدن و خدمتکاران دچار ِ هراس شده بودند.    لرزید تمان یمخانۀ او بر روی ِ زمی 

-هشد، بسیار رنج کشیده باشد. اما بخاموش نیمبود که  بایست از غرش ِ توپخانه، که  بیش از یک شبانروز  بیمار یم
و داشت تا خدمتکاران ِ خود را آرا در اینجاست،    هایدن م سازد: »نگران نباشید، تا زماین که بابا  هرگونه او تا آن اندازه نت 

فرمان داد، تا در کنار ِ خانۀ    لئونناپداد،    ر به شکست تن د  وینکه  به شما هیچگونه آسینر وارد نخواهد شد«. هنگایم
تا    هایدن  بسازند،  نگهباین  اتاقک ِ  باشد. گفته یم  مرگروبه   ِ هایدنیک  آرمش  بیشدر  روز،    کمو شود، که     ِ هایدنهر 

اض[ در برابر تازندگانا ـ ر  اتریشناتوان شود ِ مردیم ِ   نواخت.   ـ یمهمچون نشانۀ واخوایه ]اعتر
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بان  این دنیا را ترک کرد. در شهر، در جایی   بیهوش شد و آرام  هایدنماه مه،    ۳۱امداد ِ روز ِ  . ب۱۵ ن که شبازان ِ دشمن مت 

ی شد آگاه شوند،  هایدنپیش از آنکه مردم از مرگ ِ شده بودند،  ن ِ خاکسپاری ِ او  ستااین. روزهای ِ بسیاری ستی که آیی 
تاریــــخ در  شد.  انجام  ]صدا[  ندا  و  ژوئن  ۱۵   ِ یر ش  آهنگ  ماه  یر   ،از سبه شفرازی ِ]افتخار[  تن ِ  همرایه ِ  ن ِ  جان ِ  آیی 

ترتیب داده شد، که در آن »رکو  او  بلند  موتسارت    «یمی]تشییع جنازه[  از افرسان ِ  ن بسیاری  این آیی  پایۀ  اجرا شد. در 
دند هب  وینرا در گورستاین در    هایدن شدند. در ابتدا  فرانسوی دیده یم او را به    هایبازمانده  ۱۸۲۰، اما در سال ِ خاک ستی

،  هایدنکه گور او را گشودند، آشکار شد، که کاسۀ ش ِ او نیست. روشن شد، که دو دوست ِ  بردند. هنگایم  آیزنشتادت
ن ِ خاکسپاری خریده بودند، تا ش ِ آهنگ ش کاسۀ    ۱۹۵۴تا سال ِ    ۱۸۹۵ساز را بدست آورند. از سال ِ  گورکنان را در آیی 

انجمن ِ دوستداران ِ موسیقر در  در دیرینکدۀ ]موز  با    ۱۹۵۴جای داشت. سپس در سال ِ    وینه[  آن، شانجام، همراه 
شههای ِ دیگر ِ او، در باغ ِ بازمانده ده شد. هب آیزنشتادتکلیسای ِ شهری ِ   ر د برگ کنر  خاک ستی
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 برگردان از زبان روش بزبان پارش: بابك بردیا 
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ن  -  ۲۰۲۰آوریل  ۲۲  برلی 
 


