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  كتاب ي برنقد
  موسيقي آتنالآناليز  بر اي مقدمه

  *فر محمدرضا آزاده

  چكيده
 منتشر 1393توسط انتشارات دانشگاه تهران به سال  آناليز موسيقي آتنال بر اي مقدمهكتاب 

شد. اين كتاب داراي چهار فصل است كه سه فصل آغازين بـه معرفـي مفـاهيم اوليـه در     
يف ساختار موسيقي پردازد و فصل چهارم مستقالً به توص وتحليل موسيقي آتنال مي تجزيه

جـاي   زمينـة انتخـاب تـأليف بـه     ترين حسن كار نويسنده در مهم دودكافونيك اشاره دارد.
شده در خـالل   هاي ارائه سازي نمونه سازي مفاهيم و خالصه ترجمه تالش وي براي ساده

حوصـلة ايرانـي را در ايـن زمينـه همـوارتر       متن است كه در جاي خود كار دانشجوي كم
توسـط  ادبيـات مورداسـتفاده   كند كـه   سي متن كتاب اين واقعيت را روشن ميبرر كند. مي

از تكلف است. نويسنده در اين كتاب بياني شبيه بـه بيـان    دور  ادبياتي ساده و بهنويسنده 
 آتنال يقيبر موس يا مقدمهتوان گفت كتاب  درمجموع مي اي دارد. هاي درسي مدرسه كتاب

شـود و مطالعـة آن    جزو منابع معتبـر محسـوب مـي   شده  ت موضوعات طرححازلحاظ ص
ها و  گيري مجموعة تُن نظر شكل نقطه ويژه از كمك شاياني به درك ساختمان آثار آتنال، به

منـدي معمـول    ها در ساختمان اين دست موسيقي در غيـاب نقـش   سازوكار استفاده از آن
ضـروري   البتـه  كند. يها براي آفرينش و ادراك موسيقي قرن بيستمي فراهم م درجات گام

زمينة ساختمان و فرم موسيقي تنـال   اين اثر منابع موجود در ةخواننده پيش از مطالع است
  نياز مطالعة اين اثر موردمطالعه قرار دهد. عنوان پيش را به
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  مقدمه. 1
صفحه و در قطع وزيـري توسـط انتشـارات     160در  آناليز موسيقي آتنال بر اي مقدمهكتاب 

ريال روانة بازار شده است. اين  80000شده و با قيمت  منتشر 1393دانشگاه تهران به سال 
كتاب در چهار فصل به نگارش درآمده است كه سـه فصـل آغـازين آن سـعي در معرفـي      

پردازد و فصل چهارم مستقالً بـه توصـيف    تنال ميوتحليل موسيقي آ مفاهيم اوليه در تجزيه
هاي موسـيقايي   جاي خود از نمونه ساختار موسيقي دودكافونيك اشاره دارد. كتاب در جاي

كند و در بخـش پايـاني خـود داراي يـك      برداري مي مختلف از رپرتوارهاي گوناگون بهره
  نامة مختصر است. واژه

وردعالقـة هنرجويـان و معلمـان تئـوري     وتحليل موسيقي يكي از موضـوعات م  تجزيه
هاي مطالعاتي موسيقي  شكلي كه اين موضوع بيش از ساير حوزه موسيقي در ايران است؛ به

شناسي موسيقي توجهـات را بـه    و روان ،شناسي موسيقي شناسي موسيقي، جامعه مانند مردم
ري و نقـي وزيـ   وتحليـل موسـيقي از دورة علـي    خود معطوف داشته است. موضوع تجزيـه 

اهللا خالقي در ايران معمول شد و بعدها توسط مدرسان دانشگاهي مانند هرمز فرهت و  روح
تـري دنبـال شـد. البتـه شـيوة نگـاه هرمـز فرهـت و          محمدتقي مسعوديه با جديدت بـيش 

زيادي متفاوت اسـت. هرمـز فرهـت از     وتحليل موسيقي تاحد محمدتقي مسعوديه به تجزيه
وتحليـل موسـيقي كالسـيكال اسـت،      يوة رايـج اروپـا در تجزيـه   كند كه ش بياني استفاده مي

ــان مخــتص    درحــالي ــرلين و كلــن ســعي دارد بي ــا اســتفاده از مكتــب ب كــه مســعوديه ب
تر معطوف به  ها بيش هرروي تالش برداري قرار دهد. به شناسان تطبيقي را مورد بهره موسيقي
زمينـة انتشـار كتـابي     ر تالشي درت هاي مقامي بوده است و كم هاي تنُال يا موسيقي موسيقي

  وتحليل موسيقي آتنال صورت گرفته است. تجزيه زمينة مستقل در
  

  رمانتيك و پيدايش دورة مدرن ـ . دوران پسا2
توان در قسمت عمـدة خـود در    گوناگوني دورة رمانتيك در مقايسه با دورة كالسيك را مي

گرايـي و امسـاك    وابستگي جمعـي، عقـل  بيان موضوعي و فردي هنرمند رمانتيك، در برابر 
 ةمثاب گفته را بايد به  هاي دوگانة پيش هواخواه كالسيك بازشناخت. اما در هنر موسيقي، دوره

هـايي بـا    دو طرز تلقي يك سبك واحد دانست كه از راه كاربرد تُناليتة فونكسـيونل (تُناليتـه  
انـد. سـبك رمانتيـك در      ديـك شده و مشخص) به هم بسيار نز  تعيين  نقش و كاركرد ازپيش

مقايسه با سبك كالسيك در اساس چندان دگرگوني ندارد، بلكه اين سبك درواقـع اصـول   
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هايي مشـخص و   اساسي سبك كالسيك را در درازا و پهنا چنان گسترش داده است كه فرم
 هـاي غنـي و    هاي عظيم يا ظريف و صميمانه و بافت اي، فرم رمانتيك، مانند موسيقي برنامه

 ،پرپشت از آن برآمده است. تُناليتة فونكسيونل زمينة اساسي هر دو سبك است سيستم تُنال
صـورت    كه ديديم، در پايان دورة باروك شـكل گرفـت و اسـتواري يافـت و بـه      گونه همان

هاي تصـنيف هنرمنـد كالسـيك درآمـد.      هاي فرمال و همة فوت و فن مركزيتي براي طرح
جاي ماند. امـا    اي در تصنيف رمانتيك طي سراسر قرن نوزدهم به هزمين ةمثاب  همين سيستم به

كه باالخره از هم پاشـيد و درنتيجـه     در اين زمان گسترشي بسيار در درون خود يافت تا آن
دهـي را در اوايـل قـرن بيسـتم فـراهم كـرد.         هـاي جديـد سـازمان    موجبات تحقق سيستم

سـوي   سازان نسل بعد بـه  هاي آهنگ را در دست سازاني مانند واگنر تُناليته كروماتيسم آهنگ
  كشاند. كار اين گروه نموداري از انتقال دورة رمانتيك به دورة مدرن است. محوشدن مي

امـروز نيـز    يآهستگي و كندي به سستي گراييد و اين تغييـر حتـ    سيستم تُناليته بسيار به
دست آورد. آينده   را بهدوباره تسلط خويش  يهنوز به كمال خود نرسيده و ممكن است حت

هاي امروزي موسـيقي را مـردم عـادي در     كننده  بيني كرد. مصرف سادگي پيش  توان به را نمي
ها هنوز با سيستم تُناليتة فونكسيونل توافـق   هاي آن دهند كه سليقه سطح متوسط تشكيل مي

منحصر است بـه  ها در سالن كنسرت تقريباً  آل آن كه ايده» فكرتر روشن«دارد و شنوندگاني 
هاي كالسيك و رمانتيك. اما از ابتداي قـرن بيسـتم، تغييراتـي دراماتيـك      موسيقي تُنال دوره

  صورت گرفت و موسيقي را به عصر مدرن رساند.
تـأثير    هـا تحـت   هاي مختلفي پيـدا كـرد كـه بسـياري از آن     سبك 1900موسيقي بعد از 

ســازان قبلــي  و تكنولــوژيكي شــكل گرفتنــد. آهنــگ ،اجتمــاعي تحــوالت ايــدئولوژيكي، 
هاي موجود را بسط بدهند، امـا بخـش مهمـي از موسـيقي قـرن بيسـتم        كوشيدند سبك مي
  نوعي از گذشته گسسته شده بود. به

ساز بسيار متفاوت بود كه هر دو قبل  الشعاع دو آهنگ موسيقي نيمة اول قرن بيستم تحت
اروپا تثبيت كردند و هر دو عمرشـان در كاليفرنيـا بـه     از جنگ جهاني اول مقام خود را در

پايان رسيد. اين دو عبارت بودند از آرنولد شوئنبرگ اتريشي و ايگور استراوينسكي روسي. 
سـازاني ماننـد مـالر و     شوئنبرگ و پيروانش كه در فضاي اوج رمانتيسم و در زمـان آهنـگ  

حـال،    در پشتوانة خود داشتند. درعـين ـ آلماني را  وولف پرورش يافته بودند، سنت اتريشي
عالقة شوئنبرگ به نقاشي نشانة پيوند نزديك ميان اكسپرسيونيسم هنرمنداني مانند كوكوشكا 
و كاندينسكي ازسويي و اكسپرسيونيسم موسيقي خود شـوئنبرگ و پيـروانش، ماننـد بـرگ     

ـ اش، ماننـد   هاي روسي ازسوي ديگر بود. ايگور استراوينسكي با باله ) و 1909( آتـش  ةدپرن
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مندانـة ريتمـي كـه داشـت      ) به شهرت رسيد و با استعداد طراحي قـدرت 1913( بهار نييآ
  شد.  نام  صاحب

مفهومي همواره نسبي دارد و ما آن را در اشاره به بسياري از خط سيرها در » مدرن«كلمة 
تاكنون بعضاً مدرن  1450ها را از سال  ايم. ما همة موسيقي كار برده  سرتاسر تاريخ موسيقي به

رسد اين اصطالح مخصوص موسيقي قرن بيستم باشد، اما ايـن   نظر مي  خوانيم. هرچند به مي
كنـد. فالسـفه و    هاي پديدارشده و گونـاگون عظـيم آن را دقيقـاً توصـيف نمـي      كلمه سبك

هـاي پيشـين    گويانه با زمان  هنرمندان قرن بيستم شايد بيش از هر زمان ديگر واكنشي مخالف
هـاي   ، روح رمانتيسيسم به خشـكي گراييـد. جنـگ   1900هاي آغازين  اند. در سال نشان داده

  بار آورد.  عصبي براي بسياري از مردم بدگماني و سرخوردگي به جهاني و فشارهاي رواني و
دانش و تكنولوژي در نيرومندي به مقامي درخشان رسيد و انسان از طبيعت دور شد و 

خرجي و اسراف رمانتيسيسـم و    ا بيش از همه واكنشي دربرابر ولگري پيوست. ام به شهري
وجوي   شناخته شده بود، پديدار شد. هنرمند قرن بيستم كه در جست» كليشه«مثابة  چه به  آن

  اي ديگر يافت. گونه زيبايي بود، زيبايي را در اقتصادي نو و به
شـماري    گونـاگون و بـي  هاي   هاي قرن صرف تجربه شد. در اين زمان، سبك اولين دهه

خلق  نئوكالسيسيسمو چون امپرسيونيسم، اكسپرسيونيسم، پريميتيويسم، اكسپريمنتاليسم،  هم
كـه  بگيـرد  ـ رمانتيك) را  وجود آمد كه جاي هارموني (كالسيك هاي ديگري به . سيستمشد

و » اي پـرده  تمـام «هاي ديگـر، ماننـد    ها شامل گام اينك به مرز اشباع رسيده بود. اين سيستم
و موسيقي  ،يافته، چندتُناليتگي، موسيقي سريل  صوتي، و مدهاي قديم، هارموني گسترش پنج

  الكترونيك بودند.
شـد.   نمـون مـي   هـاي تجربـي در موسـيقي ره    طرز تلقي جامعة قرن بيستم بـه كوشـش  

د     كردند و تغييـر بـه   زيستي مي  هاي مختلف زندگي در آن هم اي كه سبك جامعه صـورت مـ
هـاي تكنولوژيـك نيـز بـه گسـترش       هاي نو بود. پيشرفت دنبال ايده درآمده بود و هنرمند به

  امكانات موسيقي در تصنيف و اجرا افزود.
  
  گام دورة مدرن سازان پيش آهنگ 1.2

موسـيقي  «راه با سيسـتم چنـدتُناليتگي    در قرن بيستم، تحولي نو در هارموني و آكوردها هم
وجود آورد، و اين نامي است كه شوئنبرگ به سيستم خـود داد كـه عبـارت از     را به» سريل

» رديـف «تنظيم همة دوازده صوت موجود در گام در يك سري يا يك رديف اسـت؛ ايـن   
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اصـوات دركـي   » رديف«كه  جا شود. ازآن كار گرفته مي  عامل پايگي در هر تصنيف به ةمثاب به
سيقي سريل تقريباً هميشه پوليفونيـك اسـت.   ملوديك بدون تجسمي از هارموني است، مو

اگر ترتيـب اصـوات را    يسبب پيچيدگي زيباي آن دشوار است. حت دريافت اين موسيقي به
خاطر سپرده باشيم، تقريباً هرگز در بافت موسيقي قابل تشـخيص   اختيارشده به» رديف«در 

و باطني  ،وار، مكتبي ضيصوتي را بسيار ريا  شناسان موسيقي دوازده  نيست. برخي از موسيقي
هـاي آشـناي موسـيقي كالسـيك و رمانتيـك يعنـي        كنند. موسيقي سريل مشخصه  تلقي مي

  دست را ندارد. ملودي تغزلي، هارموني غني و ريتم يك
تـوان بـه ايـن شـرح      سازان دورة مدرن را مـي  ترين آهنگ بندي كلي مهم در يك تقسيم

ــي (  ــت: دبوس ــامز ( ،)1918 - 1862دانس ــوز (1958 - 1872وان ويلي )، 1954- 1874)، آي
)، وبـرن  1971 - 1882)، استراوينسكي (1945 - 1881)، بارتوك (1954 - 1874شوئنبرگ (

كار  جا به هيندميت. در اين و )،1965 - 1885)، وارز (1935 - 1885)، برگ (1945 - 1883(
  پردازيم. سازان مي چند تن از اين آهنگ

ساز ديگر قرن بيستم باعث جار و جنجال شده اسـت.   ر آهنگشوئنبرگ شايد بيش از ه
دانسـت و   موسيقي او از گذشته گسسته بود، اما او خود را جزء سنت موسيقي آلمـاني مـي  

ــه   ــروري ب ــامي ض ــه را گ ــتن تُناليت ــي  كنارگذاش ــمار م ــزرگ   آورد. ش ــم ب ــوئنبرگ معل ش
  بود.  اي خودآموخته

  سـاخت. امـا بعـد زبـان موسـيقايي كـامالً       سبك رمانتيك متأخر موسيقي مي وي ابتدا به
و در كوارتـت زهـي    افتـه ي  يتجلـ  شـب  زهيجديدي اختيار كرد. در آثاري مانند سكستت 

حدي رسيد كه شنوندگان قبالً نشـنيده بودنـد. در    خواني با سنت رمانتيسم به  ناهم ، 2شمارة 
شـاعر آلمـاني، بـازگو    ، اين سخن اشـتفان گئورگـه،   2آخرين موومان كوارتت زهي شمارة 

براي پيانو نيز  11سه قطعه اپوس » كنم هاي ديگري را احساس مي من هواي سياره«شود:  مي
آتُناليتـة  «اند. ايـن    اين سيارة جديد و عجيب: بسيار آتُنال و اكسپرسيونيستي تأكيدي است بر

جاي خود را بـه  هاي معمول  كرد و ملودي شوئنبرگ را از اين يا آن تُناليته خالص مي» آزاد
دادند. شوئنبرگ بعداً موسيقي خود  گرانه و افراط در زيروبمي يا ديناميسم مي هاي بيان ژست

 ). شوئنبرگ دركوتاه ةقطع شش در را اصالح كرد و نئوكالسيسيم زمانه را بازتاب داد (مثالً
  ).384 - 383: 1388هاي آخر عمر به تُناليته گرايش نشان داد (باروز  سال

تـوجهي گـذارد.    بالبارتوك نيز بر موسيقي قرن بيستمي تـأثير قابـل   ،بر شودنبرگ عالوه
سـاز مجـار در قـرن بيسـتم، از نماينـدگان مهـم موسـيقي مـدرن،          ترين آهنگ مهم ،بارتوك
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و  ،ها، مدها و آموزگار بزرگي بود. موسيقي او با تم ،كارشناس برجستة موسيقي فولكلوريك
ها را با تأثيرهايي كه  يافت و او اين سنن فولكلوريك قوام ميهاي موسيقي مجار و ساير  ريتم

  آورد. كرد و سبك متمايز خودش را پديد مي از معاصرانش گرفته بود ممزوج مي
هاي آلماني مانند ريشارد اشـتراوس بـود، امـا     تأثير رمانتيك  موسيقي اولية بارتوك تحت

كه وقتي از كـاربرد   حدي گذاشت. به كارش اش به موسيقي فولكلوريك تأثير بسيار بر عالقه
خصـلت   چنـان او هـم هـاي فولكلوريـك دسـت كشـيد، زبـان ملوديـك و ريتميـك         نغمه

 باربارو آلگروساخت (مانند  1910سال  يكه در حوال ياز آثار ياريداشت. بس كيفولكلور
 را ورهگرايـي موسـيقي استراوينسـكي در همـان د     اي داشت و بدوي براي پيانو) سبك كوبه

  .داد يم ازتابب
يـك  آينـة  اغلـب  مختلـف  هـاي  بخش: است گونه وسواس و سنجيده بارتوك موسيقي

ــ  ديگرنـد  انــد. مرحلــة  متقــارن تنظـيم شــده  چــوبي زادةشـاه  ةو مــثالً هــر سـه قســمت بال
كـه   آسـا   معجـزه  نـارنگي تر بارتوك بعد از جنگ جهاني اول در آثاري نظير  اكسپرسيونيستي

پانتوميم بود، تجلي يافت. موسيقي اواخـر عمـر بـارتوك سروصـداهاي شـبانة روسـتاهاي       
  ).392 - 391: همانكند ( اروپاي شرقي را زنده مي

داننـد. عمـر طـوالني او در     ساز قرن بيستم مي ترين آهنگ استراوينسكي را عموماً بزرگ
درن، شـايد فقـط پـابلو    هاي مختلف سپري شـد. در هنـر مـ    و دوره ،ها ها، فرهنگ سرزمين

هـاي اوليـة خـود ماننـد      اندازة او مشهور شـده باشـد (پيكاسـو نيـز بـا نـوآوري          پيكاسو به
هاي راديكـال هنـري    استراوينسكي حيرت و هيجان برانگيخت). ازلحاظ استعداد دگرگوني

  نيز شبيه پيكاسو بود، اما همواره هويت خودش را داشت.
» سريالي«و  ،»نئوكالسيك«، »روسي«رة اصلي داشت: فعاليت هنري استراوينسكي سه دو

راه بـا   استراوينسكي از معلم خود، ريمسكي كورسـاكوف، اركستراسـيون هـم   »). نتي12«(يا 
هاي درخشان و متنوع را ياد گرفـت. وقتـي ديـاگيلف از او خواسـت سـبك روسـي        رنگ
ش وارد كرد (چيزي كـه  هاي فولكلوريك روسي را نيز به آثار تري اختيار كند، او نغمه غليظ

هاي تپنده و نامتعارف  هاي بعد به آن اهميت نداد)، و با ريتم ساز حساس در سال اين آهنگ
بكـر و    اي خلق كرد. نتيجة آن نـوعي موسـيقي كـامالً    هاي گزنده، صداهاي تازه و هارموني

نمـاي ثـابتي    نشد با ميزا خصوص در آيين بهار) نمي  هاي ساده كه (به اصيل بود وراي تُناليته
سازي  شد و خالف قواعد رايج آهنگ نوشت. اين نوع موسيقي موجب حيرت و هيجان مي

اش  خدشه سبب اصالت بي  حال، استراوينسكي (درعين نارضايي كساني كه او را به  بود. بااين
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گيـران آن را   را پديد آورد كـه خـرده  » سبك نئوكالسيك«ستودند) به زبان تُنال برگشت.  مي
نتي، از ايـن بازگشـت   12خواندند. شوئنبرگ، مبدع سيستم  مي» هاي غلط كالسيسيم با نت«

ديگـر (كـه    هـا از يـك   ها و سرياليست هاي نئوكالسيك به عقب بسيار ناراضي بود. بدگويي
بودند) روابط دو اردوگاه را تيره كـرد.   شوئنبرگ و استراوينسكي هم به ميدان آن وارد شده

نتي را در پـيش  12ريكا آخرين تحول را از سر گذراند و خودش روش مآاستراوينسكي در 
  ).398 - 397: همانگرفت و همه را به شگفتي انداخت (

رسـيد. امـا كارهـاي     تهرشـ اشتوكهاوزن با نبوغي كه در موسيقي و تبليـغ داشـت بـه    
كـه در آن اعضـاي يـك     ،در كوارتت هليكوپتر ياي جدي دارند. حت نامتعارفش اغلب نكته

اش به موسيقي جاري در  نوازند، شيفتگي ديرينه هليكوپتر مختلف مي چهارارتت زهي در كو
هاي كنسـرتي افتـاد كـه صـدا از      فضا بازتاب يافته است. با همين ايده بود كه به فكر سالن

  هرسو به شنونده هجوم بياورد.
وغـم خـود را صـرف موسـيقي       سـاز آوانگـارد بـود كـه هـم      اشتوكهاوزن اولين آهنـگ 

هاي نوجواني، در جريان جنگ جهـاني دوم پـدر و مـادرش را از     الكترونيكي كرد. در سال
خـرج   ةبـاز صـحن    كردن يك شـعبده   راهي دست داد و مجبور شد با پيانوزدن در بارها و هم

تحصيل موسيقي در كلن را دربياورد. سپس در پاريس نزد اليويه مسيان درس خوانـد و در  
را  پسـرك  آواز ازقبيل سازي  سرنوشتكي مشاركت داشت و آثار پيدايش موسيقي الكتروني

ساخت. جان كيج نقش زيادي در آشنايي اشـتوكهاوزن بـا كـاربرد رونـدهاي تصـادفي در      
اي  هفتـه   يك اپراي روز هفتهاي اخير مشغول تكميل  موسيقي داشت. اشتوكهاوزن در سال

  ).478: هماننور بوده است (
يـك از   مـردم را نيافـت. تقريبـاً هـيچ     ةورود به زندگي روزمر موسيقي آتنال اما توانايي

هـاي   صورت مستقيم اسـتفاده نكردنـد. فـرم    هاي مردمي قرن بيستم از سرياليسم به موسيقي
و موســيقي فولكلوريــك منبــع الهــام بســياري از  ،پســند ماننــد جــاز، راك  موســيقي مــردم

وجـه    هـيچ   ايي در قـرن بيسـتم بـه   اند، اما بـاروري موسـيق   سازان كالسيك مدرن بوده آهنگ
سويه نبوده است. رهبران اركسترهاي بزرگ جاز، مانند ديوك الينگتن از قالب اركستري  يك

كننـدگاني ماننـد     تهيه ، 1960و  1950هاي  سازگارشده با انواع سازها استفاده كردند. در دهه
هاي اركسـتري   ) از جلوهها نلسن ريدل (همكار فرانك سيناترا) و جورج مارتين (مدير بيتل
ها مانند ديپ پريل و پينـك   كالسيك بسيار استفاده كردند. در موسيقي راك، بعضي از گروه

آزمـايي كردنـد. در كارنامـة پربـار فرانـك زاپـا،         سـازي بـراي اركسـتر طبـع     فلويد با آهنگ
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انگيختـة  شـود، از آثـار راك خود    اثر ديده مي 1200مريكايي، بيش از آدان راديكال  موسيقي
) و آخرين اثـرش  1971، متل 200)، اپرا (1968، قلنبه مفت پولگيتار سنگين گرفته تا باله (

  كار كرد.» آنسامبل مدرن«) كه در آن با 1992( زرد كوسة سوئيت
  
  سازي چيست؟ هاي صوتي در آهنگ موسيقي آتنال و مجموعه 2.2

هـاي   ه خود را از قيـد نظـام  ك ،هاي جديد براي تركيب افقي اصوات موسيقايي يافتن روش
ــه ــده از دوره ب ــورد    جامان هــاي كالســيك و رمانتيــك آزاد كــرده باشــد، از موضــوعات م

سازان در ابتداي قرن بيستم شد. تالش براي رسيدن به آرايـش جديـد    جوي آهنگو جست
گيري  شدت موردتوجه قرار گرفت و باعث شكل اصوات براي بيان موسيقايي در اين قرن به

كه در ابتداي قـرن بيسـتم    ،ها هاي نويني براي آفرينش موسيقي شد. يكي از اين روش نظام
بود. به اسـتفاده  » هاي صوتي مجموعه«عنوان  گيري از اصوات به بهره ،موردتوجه قرار گرفت

گيـري از آن بـه    سازان ايجاد شد تا با بهـره  از اين شيوه، آزادي عمل وسيعي در براي آهنگ
  ي بپردازند.بيان موسيقاي

راهي به دور از نگراني بابت  ها يا بافت هم يك اثر مثل موتيفاي  هايجاد ساختارهاي پاي
موسـيقي   ةدهد كه مسير ساخت يك قطع رعايت قوانين هارموني يا كنترپوان اجازه مي

هاي صوتي امكان گسترش اثر را در  ساز بگذرد. مباني مجموعه از مسير خالقيت آهنگ
سازان است  هاي اصلي آهنگ كند. اين مهم همواره از دغدغه رگ فراهم ميهاي بز اندازه

منطقي بـين   ةزمان يك اثر كنترل موارد مختلف و ايجاد رابط ترشدن مدت چراكه با بيش
  ).105: 1391نژاد  شود (الياسي و آرامش به يك چالش جدي بدل مي ها عموماً آن

  
  يا تأليفزمينة انتخاب ترجمه  در هاستراتژي اولي. 3

شـود آن اسـت كـه از     اولين سؤالي كه درمورد تأليف اين كتاب در ذهن خواننده متبادر مي
كـه هـم    ،توانست براي موضوع موسيقي آتُنـال  يك مي كار ترجمه و تأليف كدام ميان دو راه

تر باشد. ما با نگـرش  آتوانست كار مي ،زادگاه و هم محل مصرف آن در اروپا و آمريكاست
ويـژه   بـه  ،ابيم كه موسيقي آتُنال در سـبد مصـرف ايرانيـان   ي سهولت درمي پيرامون خود بهبه 

را درمـورد موسـيقي    ينزديك به صفر است. اين درحالي است كه چنين ادعاي، عموم مردم
تر آن بود كه براي آغـاز ابتـدا منـابعي     توان داشت. با اين مقدمه شايد منطقي تُنال غرب نمي

آمدن ادبيات ايـن موضـوع بـه زبـان      تدريج با فراهم شد و به ينه ترجمه ميبنيادي در اين زم
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كند كه  تري مي نمايي بيش شد. اين موضوع زمان رخ فارسي كار تأليف در اين زمينه آغاز مي
» سـازي  بـومي «گونه تالشي براي  شده در كتاب نيز هيچ هاي ارائه در بررسي مضامين و مثال
سازان ايراني در ايـن زمينـه نيـز     شده توسط آهنگ موسيقي ساختهمفاهيم و استفاده از انواع 

جاي ترجمه  زمينة انتخاب تأليف به ترين حسن كار نويسنده در شود. شايد مهم مشاهده نمي
شده در خالل متن باشد  هاي ارائه سازي نمونه سازي مفاهيم و خالصه تالش وي براي ساده

  كند. اني را در اين زمينه هموارتر ميحوصلة اير كه در جاي خود كار دانشجوي كم
  
  ادبيات ارائة مفاهيم 1.3

از  دور  ادبيـاتي سـاده و بـه    بر آناليز موسـيقي آتنـال   اي مقدمهادبيات مورداستفاده در كتاب 
اي دارد و  هـاي درسـي مدرسـه    ف است. نويسنده در اين كتاب بياني شبيه به بيان كتابتكلّ

ـ    لمعموالً افعال خود را در وجه او گيـرد، بيـاني كـه معمـوالً در      كـار مـي   هشـخص جمـع ب
دهند. وي بـراي ايـن    هاي حضوري و در زمان تدريس معلمان مورداستفاده قرار مي كالس

صورت فرايندي درحـال   گيرد و موضوعات را به كار مي همنظور افعال را در وضعيت حال ب
به حالت وارونه دربياوريم  خواهيم يك مجموعه را حال مي«مثال  راي كند. ب جريان طرح مي

  ).34 فحة(ص» ...
بـرداري از واژگـان    زمينـة بهـره   گفتار تأكيد زيادي به تـالش خـود در   نويسنده در پيش

ده است و در اين زمينه نيز تاحد كرشده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي  سازي معادل
عنـوان نـام كتـاب     بـه » آنـاليز «زيادي موفق عمل كرده است؛ ليكن در پيشاني كتاب از واژة 

  شود.  استفاده مي» وتحليل تجزيه«جاي آن معادل  هاست به اي كه سال استفاده كرده است، واژه
ـ     اي  وع خـود شـيوه  استفاده از شيوة پانوشت براي ارجاعات مربوط بـه منـابع، كـه در ن

شـده در پانوشـت شـامل ارائـة واژة      شده است، باعث شده انـواع اطالعـات ارائـه     منسوخ
گرفته شده با معرفـي منـابع و سـاير اطالعـات      قرار انگليسي اصطالحات فني مورداستفاده

صـورت   بـه  متنـي  آورده شده مخلوط شود. امروزه شيوة رايج براي معرفي ارجاعـات درون 
صفحه) است كه ضمن معرفي دقيق منابع از خلـط اطالعـات نيـز     ةيخ: شمارنويسنده، تار«

  كند. گيري مي پيش
 گـوي هارمونيـك  و گفـت ) در نقدي كه بر ايـن كتـاب در   1395آروين صداقت كيش (

نويسد مطلب جالبي را در زمينة عملكرد اين كتاب در حوزة ايران نسبت به حوزة مبـدأ   مي
  كنيم: مي جا به آن اشاره دارد كه در اين
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هـاي   كه كتاب حاضر فصـل  ،هاي اين حوزه كتاب ةمزيت كتاب استراوس نسبت به بقي
هـا بـا انـدك     بندي و سير مطالب اكثـر بخـش   كم در استخوان خود را، دست 3، و 2، 1

بـر توضـيح    عـالوه  ،هاي فرعي، از آن وام گرفته اسـت  هايي در ترتيب بخش جايي جابه
آناليز براي دانشجويان، آناليزهاي كاملي است كه در  ةيهاي پا شفاف و قابل فهم تكنيك

كه  برآن كند تا عالوه ها كمك مي پايان هر فصل آورده شده است. ... اين تجزيه و تحليل
كنـد، كـاربرد    هايش را درك مي شود و ارزش رو مي هدانشجو با يك اثر كامل آتنال روب

خته، در يك آناليز كامل بيـاموزد. در  كه در فصل آمو ،هاي منفرد را نيز مفاهيم و تكنيك
هاي جدي نوآمـوزان تجزيـه و    كه يكي از چالش ،كتاب استراوس پرش از جزء به كل

شـود. ايـن امـر مهـم      به ياري همين آناليزهاي كامل آموزانده مي ،تحليل موسيقي است
يعني درك آثار موسيقي آتنال (حال هر سطحي از درك كه در نظـر باشـد) در تمـامي    

خورد؛  چشم مي اند، به هاي اين رده و ازجمله سه كتابي كه منابع اصلي اعالم شده بكتا
شده ايـن امـر مهـم     در كتاب ران با ترغيب به درك شنيداري. اما در كتاب فارسي مثالً

  .مغفول مانده است
شود كه بينديشيم آن سه كتاب براي دانشـجوياني در   جا آشكارتر مي اين غفلت آن

تري از دانشـجوي مـا بـا ايـن نـوع       آشنايي بيش اند كه احتماالً شته شدهنو أفرهنگ مبد
مدرسان گذاشته شده يـا   ةكتاب فارسي يا اين امر برعهد موسيقي دارند. پس الجرم در

خواننـد.   اند كه با حقيقت سيستم آموزشي ما نمي دانشجوياني آرماني درنظر گرفته شده
كـه   چنان، تنها تالشي براي درك آثار نه موسيقي آتنالآناليز  بر يا مقدمهبدين ترتيب در 

كوشـش كتـاب    يگيـرد، بلكـه حتـ    صـورت نمـي   ،هاي فرنكلي و ران هست در كتاب
يافتـه نيـز كنـار     نگر و وحدت سمت تجزيه و تحليل كل استراوس در بردن نوآموزان به

هـا   ن مزيتكه بتوان از متن كتاب تشخيص داد چرا اي شود، آن هم بدون اين گذاشته مي
  در كتاب فارسي نيست.

  
  بررسي فصول چهارگانة كتاب. 4

 از هريـك  قسـمت  اين در. دهيم يادامه م تر يجزئ يشكل در اين بخش مرور اين كتاب را به
 يبـا معرفـ   كنـيم  يمـ  يمبنـا سـع   يـن بـر ا  .گيرد يقرار م يلتحلمورد كتاب چهارگانة فصول

ها و نقـاط ضـعف و قـوت     در شرح آن يسندهنو يدر كتاب استراتژ شده حموضوعات مطر
ـ  يـز ن يسندهكه خود نو گونه همان. يمقرار ده يها را موردبررس آن ةارائ گفتـار كتـاب    يشدر پ
 يصـورت مـورد   دارد و فصل چهـارم بـه   تر يعموم يانيكتاب ب ينسه فصل آغاز گويد، يم

 يواضـح  يلر دلگفتا يشدر پ يسنده. البته نودهد يرا موردتوجه قرار م يكدودكافون يقيموس
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كه امروزه برگزيده است را  يكآتُنال چرا دودكافون يقيانواع موس شمار يكه از ب ينا ينةزم در
  .كند يآتنال دارد ارائه نم يقيموس يژانرها يرسا در مقايسه با يزن يتر كم يفراوان
  
  فصل اول: مفاهيم اوليه 1.4

اكتـاو موردمطالعـه قـرار     موضوع اصلي فصل آغازين كتاب بحث فواصل است كه در بستر
شـود.   شود شروع مـي  مي هناميد» ارزي اكتاو هم«چه تحت عنوان  گيرد. اين موضوع با آن مي

سازي شده است كه ازلحاظ معنايي، معـادل   معادل» octave equivalence«اين اصطالح براي 
 ممكـن اسـت  » عـرض  هـم «تـر تركيـب    دليل رواج بيش موفقي است، ليكن ازنظر آوايي، به

» ارزشـي  هـم «جـاي آن   شنونده را در درك مفهوم آن دچـار مشـكل سـازد. شـايد اگـر بـه      
تري است ازلحاظ انتقال  تر و با آواي خشن اگرچه معادل مطول ،گرفت مورداستفاده قرار مي
كرد. مشكل ديگر آن است كه اكتاو نيز  تري را متوجه شنوندة خود مي بار معنايي مشكل كم

» ارزي اكتـاو  هم«سازي شده است و تركيب  معدل» هنگام«نويسندگان ايراني تر توسط  پيش
  گيرد. مورداستفاده قرار مي سازي سازي شده و نيمي بدون معادل نيمي معادل

گذشته از بحث انتخاب واژة معادل، ازلحاظ توصيف مفهوم نيز نويسنده در اين مبحـث  
زمينة  ترين اركان در كه مهم ،»كروما«و » لهفاص«ها و تشابهات ادراك دو مقولة مهم  از تفاوت

كرُما كيفيتي است كه به تفاوت و بازشناسي يك نـت  كند.  غفلت مي ،است» ارزي اكتاو هم«
منجر نام خود در ديگر اكتاوها  هاي درون يك اكتاو و تشابه آن با نت هم نسبت به ديگر نت

ارند با اين تفاوت كه دومي در هم مشابهت د با Do4و نت  Do3نت  ،شود؛ بر اين اساس مي
ديگر در ارتفاع صـوتي متفـاوت هسـتند. ارتفـاع نـت       عبارت يك اكتاو باالتر قرار دارد و به
هرتز و  440با  La4هرتز و  220با  La3 هاي نت ،شود. بنابراين براساس فركانس سنجيده مي

La5  تحقيقات جديد  د.سان ليكن ارتفاع صوتي متفاوت هستن هرتز داراي كرُماي يك 880با
شـود. ايـن    تعبير فوق با تفاوت توسط مغـز درك مـي   دهد كه كرُما و ارتفاع نت به نشان مي

د. كـر تـوان بررسـي    ) مـي Warrner et al. 2003هاي وارنر و همكـارانش (  ويژگي را در يافته
كرُمـا   .كرة مغز به كرُما و ارتفـاع نـت متفـاوت اسـت     براساس اين مطالعات، واكنش دو نيم

 نوع ساز و كه ملودي به نوع منبع صوتي تعبيري مهياكنندة بستر اولية ساخت ملودي است به
كند كه براساس آن ملودي  ندارد. درمقابل مفهوم ارتفاع نت محدوديتي را وارد مي وابستگي

نـوع سـاز يـا     ،اي فركانسي متناسب با ابزار حصول صوت ناگزير است خود را در محدوده
  ).1395فر  (آزاده كندتعريف  بخش آوازي
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ارزي  هـم «هايي بسيار خالصه براي موضوعات ديگري مانند  در ادامة اين فصل تعريف
شـود. بسـياري از ايـن     و انواع فواصل ارائـه مـي   ،»12پيمانة «، »اي ردة نغمه«، »هارمونيك آن

تفـاوت در  مرز روشني از ، اي و پيمانة دوازده شده براي ردة نغمه جز موارد ارائه به، تعاريف
  فهم هستند. دهند، ليكن در نوع خود موجز و همه حوزة موسيقي تُنال و آتُنال را نمايش نمي

 يـازده تـا   صـفر هـا از   گذاري ردة نغمه ، كه در نام»12پيمانة «شده توسط  در مفهوم ارائه
يـران  دانان قديم ا شده توسط موسيقي تر انتقال مفهوم شيوة استفاده شود، راه ساده استفاده مي

شده با فواصل معين بـر روي آن   هاي تعيين است. خصوصيت دايره و شاخص» ادوار«يعني 
اي از آن، مجـدداً بـه محـدودة     درجه 360كند كه با عبور  اي حاصل مي خود پيمانه خودي به

كند. اگر بپـذيريم كـه نويسـنده     نهشت ايجاد مي اي هم شود و فاصله قبلي بازگشت داده مي
گيري از ادبيـات   بر ترجمه در اين كتاب اولويت داده است، بايد انتظار بهرهمحمل تأليف را 

  فني رايج در زبان فارسي را نيز داشت.
  

  ها و روابط مقدماتي فصل دوم: مجموعه 2.4
ترين مسائل مربوط به تركيب درجات و عناصر صـوتي   كه مهم فصل دوم كتاب از جهت اين
تر است. در اين فصـل   نسبت به فصول اول و سوم مفصلكند  در موسيقي آتنال را معرفي مي

و وارونگي (معكوس) بـا   ،هاي بسط و گسترش مانند جايگشت، انتقال ويژه برخي تكنيك به
شود. ويژگي اين بخش آن است كه براي هريك از موضـوعات   تري طرح مي توصيفات بيش

اي جـزء جـزء امكـان بررسـي     هـ  شود. تداوم اين رويكرد ارائة مثال هايي جزئي ارائه مي مثال
تـر   عبـارت سـاده   زمينة اصلي و واقعي قطعات را از خواننـده بگيـرد. بـه    در شده موارد طرح
هاي  گيري، تداوم و بسط مجموعه رده هاي شكل صورت موردي با هريك از شيوه خواننده به

ـ   شود، ليكن اين نغمگي در طراحي ملودي آشنا مي از  دور  هكه در ساختار پيچيده و معمـوالً ب
  است.  مانده يابند از توجه نويسنده دور قاعدة موسيقيِ آتنال به چه شكل و عملكردي مي

گيـري   هـاي شـكل   رويكرد اختصارنويسي و تالش در ارائة فرمول براي هريك از شيوه
ها در ادامة اثر بيـاني را فـراهم آورده كـه كتـاب را      هاي نغمگي و تداوم حيات آن مجموعه

شـكلي كپسـولي و فـارغ از     چيز را به هاي كنكور كه تالش دارند همه كتابتاحدودي شبيه 
هـايي كـه    دغدغة ادراك ساحت دانش مربوطه، صرفاً براي آمادگي پاسخ به سؤاالت آزمون

سـازي فضـايي كـامالً مـرتبط بـه       . آهنگكند امروزه شكلي تصنعي به خود گرفته است مي
گيـري از   هـايي از بهـره   تحليـل نمونـه   ،اساس هاي خالقانه است. بر اين احساس و توانايي
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ها در آثـار خالقانـه و موفـق     هاي تركيب عناصر موسيقايي و ايجاد مجموعه هريك از شيوه
كردن دانش مربوطه، زمينه را براي فكركـردن خـالق در    تواند ضمن دروني سازان مي آهنگ
ف در زمان نگارش از سازي براي هنرجوي اين رشته فراهم سازد. عدم داشتن اين هد آهنگ

شود. در اين مواجهه خواننده با ديدن عنـوان روي   ابتداي مواجهة خواننده با كتاب ديده مي
دليل گستردگي و طيف بسـيار   به، انتظار چند صد صفحه متن را» آناليز موسيقي آتنال«جلد 

آرايي  فحهدارد، ليكن با كتابي الغر كه با كمك ص وسيع انواع ساختمان در اين نوع موسيقي
  رسد. صفحه مطلب مي 132به حدود شود  ميها  اي كه منجر به ازدياد شمار صفحه غيرحرفه

از نكات ارزندة قابل اشاره در ساختمان فصل دوم تداوم منطقـي موضـوعات و ارتبـاط    
  راحتي مطالب را دنبال كند. شود خواننده به هم است كه باعث مي روان مباحث با

  
  تكميليفصل سوم: روابط  3.4

شده در فصـل دوم   شده در فصل سوم به رواني و استحكام موضوعات طرح توصيفات ارائه
سـازي   رسـد در بـومي   نظـر مـي   يابـد و بـه   تـر مـي   نيست. درواقع اين فصل بيـاني پيچيـده  

بـرداري   اسـت. بهـره   تري صورت گرفته شده از منابع اصلي تالش كم هاي استفاده يادداشت
آوردن بـه ايجـاز حاصـله از آن از حوصـلة هنرجـوي       رقومي و روي اندازه از نظام از  بيش

آيـد و از   ن فرهنگي مشروح مـي طكه معموالً از ب، موسيقي رشديافته در بستر فرهنگي ايران
  رود. رياضي و ارتباطات عددي گريزان است فراتر مي

ع موسـيقي  برداريِ آن در انوا به گستردگي بهره باتوجه Zشده براي رابطة  توصيفات ارائه
 خورد كه در چشم مي تر به آيد؛ اين موضوع زماني بيش اندازه خالصه مي از  نظر بيش آتنال به

شده براي اين رابطه نيز به يك نمونه از كـارِبِرِگ بسـنده شـده اسـت. ايـن       زمينة مثال ارائه
هـا در وحـدت و تنـوع     هاي مشترك آكوردهـا و نقـش آن   مشكل در مبحث مربوط به نُت

سو اين موضـوع   خورد. دليل اين امر آن است كه ازيك چشم مي تر به هارمونيك كمحركات 
ديگر اساساً مفهـومي بسـيار    شود و ازسوي فصل مشترك موسيقي تنال و آتنال محسوب مي

سـهولت   ي، بهدرپ شود كه با نگاهي مختصر به ساختار آكوردهاي پي روشن و ساده تلقي مي
  يت است.ؤقابل ر

هـايي كوتـاه    اي نيز با نمونه فصول موارد ديگري مانند تقارن معكوس و آينهدرادامة اين 
ر مجموعـه و   «بنـدي تحـت عنـوان     آن بـه موضـوع عبـارت    از  د و پـس شـو  معرفي مي ابـ
گرفتـه در ذيـل    هاي شـكل  هاي كالن و مجموعه كه در آن به بررسي مجموعه» زيرمجموعه
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» superset«كـه معـادل اصـطالح    » ابرمجموعـه «شود. اصـطالح   ها اشاره دارد پرداخته مي آن
» هـاي كـالن   مجموعه«رسد. شايد اصطالح  نظر مي قرارگرفته اندكي غلوآميز به مورداستفاده
 complement relationشـده بـراي    تري به ذهن داشته باشد. اما معـادل اسـتفاده   نزديكي بيش
شده است. توصيف اين قسـمت نيـز     انتخاب آبسيار دقيق و كار» طة مكملراب«تحت عنوان 

تـر در   كـه ايـن شـيوه بـيش     ايـن  حال ساده صورت گرفته است. باوجود بسيار دقيق و درعين
زمينة بسـط و   سازان جوان در شده براي آهنگ هاي معرفي عنوان شيوه و به» تجويزي«مباحث 

موسيقي آتنال و اتفاقي بسيار ندرتاً » توصيفي«تحليل  گيرد و در قرار مي گسترش مورداستفاده
  شود. ها مفيد قلمداد مي آيد، ليكن طرح آن در بستر معرفي روابط تكميلي مجموعه ار ميك به

د. اگرچـه نويسـنده   شـو  مـي از اَلن فورت معرفـي   نقل در ادامة فصل سوم رابطة تشابه به
ده اسـت،  كـر رائـة دو مثـال مختلـف    زمينة معرفي موفـق ايـن شـيوه بـا ا     تالش زيادي در

كه كاربرد اين شيوه در تركيب موسيقي آتنال كه در غياب ارتباط تنال عناصـر بـا    جايي ازآن
 ساز مورداستفاده ترين ابزار ايجاد وحدت مواد در دست آهنگ عنوان يكي از مهم ديگر به يك

مختلـف در تركيبـات    هـاي  تر و ارائـة نمونـه   گيرد، هنوز احتياج به توصيفات بيش قرار مي
  نيافته است.  مختلف عمودي و افقي دارد كه اين امر تحقق

تـرين موضـوع بررسـي سـاختار      كه شايد بتوان آن را مهـم  ،آخرين موضوع فصل سوم
نـام  » رابطة روند حركتـي «نماي حركت ملودي است كه از آن به  ،ملوديك آثار نيز دانست

تـر از   شود. درعين اهميتي كه اين موضوع در تحليل ملوديك آثار دارد، نويسنده كم برده مي
تـرين بخـش    يك صفحه را به اين موضوع اختصاص داده است. شـايد ايـن قسـمت مهـم    

  ماندة اين فصل است. مغفول
  
  دودكافونيكفصل چهارم: موسيقي  4.4

ترين تجليات موسيقي آتنال دانست و اختصـاص فصـلي    دودكافونيك را شايد بتوان از مهم
نمايد ترسـيم گسـترة    چه ضروري مي مستقل به آن در اين كتاب دور از انتظار نيست، اما آن

ها در ابتداي اين بخش اسـت   موسيقي آتنال و سپس نمايش جايگاه دودكافونيك درميان آن
 تري قرار دهد. البته نويسنده تـالش كـرده   توانست آن را مورد پردازش بيش ده ميكه نويسن

تعريفي كه با  اينوجود تفاوت نباشد. با است تا با تعريفي از موسيقي سريال در اين زمينه بي
كنـد.   تـر نمـي   دهد موضوع را آسـان  دست مي ه) بDavid Copeترجمة متني از ديويد كوپ (

را برطرف سـازد:  » سريال«و » دودكافونيك«رجمه قادر نيست نسبت درواقع ناروشني اين ت
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». دادن سيستماتيك به يك يا چند پارامتر درطول يـك اثـر   سرياليسم عبارت است از شكل«
هـاي بنيـادين در    اسـت. تفـاوت  » پارامتر«حد بازبودن اصطالح  از  مشكل اين تعريف بيش

گيري اثر است. اين مسـلّم   ها در شكل ركرد تُنموسيقي تنال و آتنال خود مسئلة تناليته و كا
شكل سيستماتيك شكل گيرند؛   تواند به است كه موسيقي پارامترهاي ديگري نيز دارد كه مي

قـدر كلـي اسـت كـه      گيري سيستماتيك پارامترهاي صوتي در بستر زمـان آن  درواقع شكل
ته اين مشكل درحـد ضـعف   دانست، نه سرياليزم. الب» موسيقي«توان آن را اساساً تعريف  مي

زمينة نسـبت سـرياليزم و    ماند و نويسنده درادامه توصيفات مفيدي در تعريف اوليه باقي مي
  دهد. دست مي موسيقي دودكافنيك به

هـا قابـل    تر از هرچيـز شـاهد ارتباطـات رقـومي و حسـابان تُـن       در فصل چهارم بيش
ينه عناصر ديگـر موسـيقايي ماننـد    ها هستيم. در اين زم گيري مجموعه برداري در شكل بهره

سـازان در طراحـي    هـاي آهنـگ   و حتـي اسـتراتژي   ،ريتم، شماي حركت ملودي، ديناميسم
شـود   آيـد. ايـن امـر باعـث مـي      ميان نمي گرفته بحث زيادي به هاي شكل هارموني مجموعه

مطالعـة   وتحليل آثار موسيقي آتنال هنوز نيازمند هنرجو براي يافتن توانايي الزم براي تجزيه
گيـري   جـز شـكل   زمينة ديگر عوامـل متشـكله موسـيقي، بـه     كه درباشد هاي ديگري  كتاب

زدگي در ارائة  اند. آروين صداقت كيش در زمينة شتاب ها بحث كرده ها و سري مجموعة تُن
  گويد: هاي مأخذ آن مي شده در اين كتاب نسبت به كتاب هاي ارائه مفاهيم و تمرين
هاي ايـن نـوع موسـيقي آزادشـدن از قيـد انتظـام خـاص و         اولين ويژگيكه از  جا ازآن

بخشـي و   يـابي بـه امكـان بازانتظـام     هـاي تنـال) و دسـت    هـا (گـام   نغمـه  ةشد شناخته
هـا در   بنـدي نغمـه   ساز، يعنـي هـم   آهنگ ةهايي به اراد سازي در قالب مجموعه وزن هم

ـ  هايي جز گام و بدون ترجيح يك نغمه بر ديگـري اسـت،   گروه هـاي   مجموعـه ة نظري
هـايي دارنـد    رياضيات جديد كه آزادي عمل و قدرت زيادي در توصيف چنين پديـده 

  .كار گرفته شده است ها به نحوي موفق براي تجزيه و تحليل اين موسيقي به
اش همين راه را در پيش  دهنده رو هنرمند هم در كتاب خود مانند همتايان وام ازاين

ـ  ئةاار«گرفته است، اگرچه از  هـا   مجموعـه  ةمختصر و روشن اصول و كاربردهاي نظري
، نسبت به كتاب استراوس كـه ايـن جمـالت در وصـف آن     »[در آناليز] براي نوآموزان

تر مفاهيم،  است، دور شده. بيان شيواي كتاب انگليسي و گسترش تدريجي و باحوصله
براي مثال در بخـش   زده است. قدري مبهم و شتاب آناليز موسيقي آتنال بر يا مقدمهدر 

) و 7 فحة(صـ » بدون جهـت  ةفاصل«و » دار جهت ةفاصل«به دو مفهوم » اي نغمه ةفاصل«
خوريم كه توضيح بسيار  ) برمي8 همان:(» دار جهت«و » اي بدون جهت نغمه ةرد ةفاصل«
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كه در كتاب استراوس درست پيش از ايـن بخـش    ها داده شده درحالي آن ةاندكي دربار
 ordered/ un( دار و بدون جهـت  اي جهت نغمه ةرد ةهاي فاصل با سرنامدو بخش مجزا 

ordered pitch-class interval( ) :شـود كـه بـا توضـيح كـافي و       ) ديـده مـي  7 - 6همان
ورود بـه   ةجا انداختـه و او را آمـاد   هايي، اين دو مفهوم را در ذهن خواننده كامالً مثال

آناليز  براي  مقدمهآيد كه مخاطبان  چنين برميكند. از اين روش  اي مي نغمه ةبخش فاصل
  اند. تري از مخاطبان كتاب استراوس فرض شده ي بيش ا با دانش پايه موسيقي آتنال

 

  گيري . نتيجه5
ازلحـاظ صـحت    آتنال يقيبر موس اي مقدمهكه درمجموع كتاب  دهد مي نشان بررسي نتايج

كـه   كردآن را جزو منابع معتبر محسوب  توان مي و دارد را الزم اعتبار شده موضوعات طرح
هـا و   تُـن  ةمجموع يريگ نظر شكل نقطه از يژهو درك ساختمان آثار آتنال، به برايآن  ةمطالع

معمـول   يمنـد  نقـش  يـاب در غ يقيدست موسـ  ينها در ساختمان ا سازوكار استفاده از آن
 يناست. در ا يدمف دكن يفراهم م يستميقرن ب يقيو ادراك موس ينشآفر يها برا درجات گام

بـا   ييتُنال و آشـنا  يقيساختار موس ينةزم از مطالعه در يشخواننده پ شود ينهاد م يشپ ينهزم
 يقيسـاختمان و فـرم موسـ    ينةزم كتاب نرود و منابع موجود در ينآن سراغ ا وتحليل يهتجز

 سازوكار با آشنايي كهاثر قبالً موردمطالعه قرار دهد. چرا ينا ةمطالع نياز يشپ عنوان تنال را به
 تناليتـه  قيد از آزادي در سعي كه است موسيقي اولية مبناي تُنال صورت به موسيقي آفرينش

 بـا  مواجـه  در دانشـجو  كامل آمادگي براي كتاب اين در شده ارائه هاي نمونه چنين هم. دارد
 شده معرفي هايشيوه از استفاده با است ضروري و نيست صوتي هاي مجموعه شرايط انواع
  .گمارد همت تر بيش قطعات روي بر تمرين به كتاب، در

  
  نامه كتاب
  ، تهران: نشر مركز.سازي آفرينش ملودي در آهنگ ،)1395(فر، محمدرضا  آزاده

هـاي صـوتي در موسـيقي     كـارگيري مجموعـه   ههاي ب شيوه« ،)1391(نژاد  آرامشآرش الياسي، اتابك و 
  .7، ش دانشگاه هنر نامة هنرهاي نمايشي و موسيقي، »آتنال

  ترجمة رضا رضايي، تهران: فرهنگ معاصر. ،نماي جامع موسيقي كالسيك راه ،)1388( باروز، جان
گـوي  و گفـت ، در »آتنـال  يقيموسـ  زيبـر آنـال   يا مقدمـه در نقد كتـاب  « ،)1395(صداقت كيش، آروين 

  >.http://www.harmonytalk.com/id/16869< ،هارمونيك
  تهران: دانشگاه تهران. ،بر آناليز موسيقي آتنال يا مقدمه ،)1394(هنرمند، امين 
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