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لوت -سوييت شمارة  ١يوهان سباستین باخ،
و چهار ويرايش آن براي گيتار
مجیدامانی

*

کارشناسارشدنوازندگیموسیقیجهانی،دانشگاههنر،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/10/30:تاریخ پذیرش نهایی)92/2/7:

چکیده
اين مقاله چهار نسخة مختلف و معتبر از تنظيم لوت-سوييت ب.و.ف  ٩٩٦در مي مينور اثر یوهان سباستین باخ (-1750
 )1685بر روي گيتار را بررسي می کند .ضمن معرفی اثر ،از لحاظ نوع برخورد هر يك از نسخه ها ،آنها را نخست مورد ارزيابي
كلي قرار می دهیم و در صورت نياز با وارد شدن به جزئيات ،مقايسه اي را در زمينه هاي مختلف ،از قبیل كوك ،انگشت گذاريها،
محدودة صوتي ،بهره گيري از مصالح سازي و احيانا ساير موارد انجام میگیرد .هدف ،ارائة فاکتورهایی برای تشخیص منطقی و
اصیل از قطعات موسیقی دوران گذشته که احیان ًا نیاز به بازنگری برای سازهای امروزی دارند و در نتیجه رسیدن به اجرایی با همین
خصایص است .هر چند در این راه گاه با تناقضاتی رو به رو هستیم که اساس ًا اصالت کار را زیر سؤال می برند .نسخه هاي مورد
بحث به ترتيب زمان انتشار عبارتند از تنظيم های هينس تويخرت ،منتشر شده به سال  ١٩٧٩ميالدي ،جوليان بريم ،منتشر شده
به سال  ،١٩٨١روجرو كيه زا ،تاريخ انتشار  ١٩٩١و فرانك كونس كه در سال  ٢٠٠٢منتشر شده است.

واژههای کلیدی
یوهان سباستین باخ ،لوت-سوییت شمارة  ،1تنظیم ،نسخه(ادیسیون) ،گیتار.
*تلفن ،09126387707 :نماب ر.E-mail: majidamani1@yahoo.com ،021-66946355 :
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مقدمه
نوازندگان گیتار با سرعتی بیشتر از سرعت گسترش رپرتوار
این ساز به کار پرداختهاند .گذشته از تعداد محدود قطعات قابل
قبول آهنگسازان این ساز ،با حجم عظیمی از قطعات درجة  2و
1
 3از آهنگسازان معمولی مواجهیم و ناچار به استفاده از رپرتوار
سایر ساز ها میشویم .آهنگسازان شناخته شده و معتبر ،یا
عالقهای به تجربة آهنگسازی برای این ساز نداشته اند و یا به
دلیل پیچیدگیهای تکنیکی ،از شناخت کافی نسبت به مصالح برای
خلق آثار برای این ساز برخوردار نبودهاند .حجم آثار تنظیم شده
برای گیتار اگر بیشتر از مجموعة قطعات تصنیف شده نباشد،
کمترنیست.
اعمال ويژگيهاي تكنيكي منحصر به فرد و كمال به كارگيري
آن ،نيازمند يك نگرش متمركز در كمپوزيسيون است كه قطعات
تنظيمي شايد درمواردي به محدودة اين حريم نزديك مي شوند،
اما به ندرت امكان دستيابي به خلوص و اصالت شاهكارهاي
منحصرا تصنيف شده را پيدا مي كنند.
فارغ از مسائل مربوط به تكنيكهاي اجرايي ،موضوع اصالت
موزيكال مطلبي ست كه در ارتباط با موضوع پيشين جهت عكس
را طي نموده است .كم نيستند آثاري حتي از آهنگسازاني كه
آنها را شاخصهاي اين عرصه مي دانيم (براي مثال تارگا 2در
كارناوال و خوتا )3كه با وجود بهرهكشي (در اينجا به جاي بهره
گيري) از غايت تكنيكهاي اجرايي ،كمتر به محدودة اثر هنري
خالص نزديك مي شوند و در حد جذابيت كنسرتي باقي مي مانند.
احساس نياز به یك منبع الهامبخش براي نوازندگان گيتار

مالحظات نظری تحقیق
رویکرد ما به عنوان نوازنده ،در درجة اول رسیدن به
مطلوب ترین صدادهی ست در حالی که اصالت اثر حفظ شده
باشد .مالک اصالت ،پایبندی به خواست آهنگساز و مؤلفههای
سبک شناختی است .البته تفسیر سبک شناختی موسیقی را با
میدان مانور بیشتر ،در اجرای موسیقی ها می توان دید تا در
نت نگاریشان؛ فاکتورهایی مانند اعمال تأکیدها روی ضربهای
خاص در رقصهای مختلف ،تمپو ،پایبندی به ریتمهای نوشته
شده توسط آهنگساز و انعطافپذیری فیگورهای ریتمیک در
موسیقی دورة خاص مورد بحث – مانند اجرای فیگورهای نقطه
دار  -و  . ...موارد ذکر شده اغلب در نت نویسیهای تنظیمها
مورد اشاره قرار نمیگیرند .هرچند که میتوانند دنیاهای مختلفی
را خلق کنند .در مواجهه با مشکالت در انگشت گذاری ،پوزیسیون،
کوک ،محدوده های صوتی و  ...در نسخهای که مبنا قرار داده
شده است ،نیاز به مراجعه به نسخة اصلی خواهیم داشت ،یا این
که به عنوان راهنمایی ،نسخههای معتبر از تنظیمهای مختلف
را مدنظر قرار دهیم و در مجموع به راهحلی که بهترین انتخاب

كه همواره خود را در محاصرة تكنيك هاي روتين اجرايي
ميديدند ،آنها را به سوي مخازن پربار موسيقي پيش از مكتب
كالسيك وين جذب كرد .جايي كه ديگر از انگشتان معتاد -به قول
استراوينسكي -نشاني نيست (استراوینسکی )285 ،1380 ،و تنها
قاضي زيباييشناسي به جستجوي مطلوبهاي خود ميپردازد.
در اين ميان سهم دومنيكو اسكارالتي با سوناتهاي كالوسن و
يوهان سباستين باخ 4با سوييت 5هاي لوت 6بيش از ديگران است.
اينك ،موضوع پيش رو ،چگونگي برخورد با اين آثار شاخص و
نحوة برقراري تعامل بين آنها و تكنيك ها و قابليتهاي اجرايي
ساز است.
موسیقی باخ برای بسیاری یک نماد است ،نماد واالترین
جایگاه هنری .در برخورد با آثار او ،شیوة تنظیم و اجرای آنها
بر روی ساز امروزی مهمترین دغدغه است .پیاده کردن مفاهیم
ظریف هنری این آثار بر ساز مدرن ،مستلزم موشکافانهترین
وسواس هاست ،چرا که سهلالوصول کردن این آثار برای اجرا
با گیتار ،به جرح و تعدیل آنها منجر خواهد شد .این خطر وجود
دارد که به جای رسیدن به سطح عالی این آثار ،آنها را به
سطحی پایین تر و هم تراز درک یا تکنیک یا برداشت خودمان
بکشانیم.
براي ورود به اين عرصه ،نخست به طور اجمالي به
معرفي آثار لوت باخ و سپس معرفي بيشتر اين اثر به خصوص
ميپردازيم و در ادامه مشكالت مختلف پيش رو در اين مباحث را
مورد بررسي قرار خواهيم داد.

خواهد بود برسیم .انجام مداوم این کار در سراسر قطعه اجتناب
ناپذیر است .البته هر نوازنده بر حسب نگرش و تواناییهای خود
دست به انتخاب می زند و بی شک مسائل تکنیکی در چگونگی
این انتخاب نقش خواهند داشت .در این مقاله سعی بر این بوده
است که جدا از مسائل مهارتی در اجرا ،چگونگی صدادهی و
نتنگاری مطلوب نیز مورد مطالعه قرار گیرد .انجام این پروژه از
دل دغدغههای نوازندگی بیرون آمده است .نسخههای موجود و
در اختیار ،کنار هم قرار داده شده ،اجرا شدهاند و نتایج به دست
آمده بررسی و یادداشت گردیدهاند .میزان به میزان نسخة اصلی
با هریک از تنظیمها مقایسه شده و نتایج مهم در بدنة مطلب آمده
است .رویکرد ،کام ً
ال عملی است و سعی شده به مطالبی که صرف ًا
جنبة تئوریک بدون کاربرد دارد ،تا حد امکان پرداخته نشود .چرا
که مخاطب این پژوهش ،فعاالن عملی در حوزة مورد بحث فرض
گرفته شدهاند و هدف این بوده است که راه حلی منطقی پیش پای
نوازندگان قرار گیرد.
نمی توان در نظر گرفت که هر تنظیمی از چنین آثاری
بدون نگاه به کار پیشینیان بر روی آن باشد .نمی شود فرض کرد
که فرانک کونس 7نسخة تنظیمهای کیه زا  8را مطالعه نکرده باشد.
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تنظیمهای تویخرت 9نیز خود نمی تواند بدون مطالعة نسخههای
متعدد تبلچر ،حاملهای مضاعف و نتایسونهای ابتدایی برای
گیتار ،و صرف ًا قائم به خود به وجود آمده باشد .تجربة نوازندگی
نیز الزمة ارائة هر نوع تنظیمی از رپرتوار موسیقی قدیم بر روی
سازهای جدیدتر است .ما با پیش گرفتن همین روش در پی ارائة
نسخة دیگری از اثر مورد بحث و اضافه کردن ویرایش دیگری
به ویرایشهای متعدد آن نبودهایم ،بلکه سعی بر این بوده است
که حاصل مطالعات به دست آمده را به مطالعه بگذاریم و با دالیل
کافی ،قوت و ضعف کارهای انجام شده را روشن سازیم.
تبلچر10ها و بعض ًا نت نویسیها بر روی حامل مضاعف
که نسخههای اصلی آثار باخ برای لوت را شامل میشوند،
قابلیت پیاده شدن مستقیم بر روی گیتار امروزی را ندارند .کوک
و ساختاری که از سال های دور برای گیتار تعریف شده ،در
اجرای آثار موسیقی پلی فونیک ،ما را با چالشهای جدی رو
به رو می کند .بی مورد نیست که اکثریت قطعات باخ نیاز به
تغییر تونالیته برای اجرا روی گیتار دارند .تونالیتة دو مینور
در سوییت شمارة  2با آن دوبل فوگ داکاپوی عظیم برای هر
نوازندة گیتاری یک کابوس خواهد بود .چنین مسائلی ست که
باعث می شود فوگ زیبای سل مینور را به تونالیتة نخ نمای
المینور ،و پرلود 11معروف دو مینور را به ر مینور ببریم و از
موهبت دست بازها و پوزیسیونهای خوش دست بهره مند
شویم .دانش تنظیم کننده از سبک موسیقیای که مورد مطالعة
اوست و تکنیک های ساز مقصد ،اصول اولیة کار است .بدون در
نظر گرفتن این موارد و نیز توجیه زیبایی شناسانه ،چنین کاری
نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

معرفی اثر

سوییت در می مینور ،اولین از مجموع  4لوت-سوییت
منسوب به یوهان سباستین باخ است .عالوه بر این ،پرلود در
دومينور ،فوگ در سل مينور ،و پرلود ،فوگ و الگرو در ر ماژور
نیز در مجموعة آثار باخ برای لوت حاضر هستند .غير از اين آثار،
همواره قطعات ديگري از اين آهنگساز نيز مورد توجه نوازندگان
و تنظيم كنندگان بوده است .در اين ميان از همه مشهورتر
شاكن از پارتيتاي ر مينور با تنظيم اندرس سگوويا 13است و نيز
سوناتهاي ويولون .از ميان سوييت ها نيز شماره هاي  ٣و ٤
خود معادل هايي به ترتيب براي سوييت ويولنسل و پارتيتاي
ميماژور ويولون هستند و البته نسخة فوگ در سل مينور با
شمارة ب.و.ف ١٠٠٠ 14نيز بازنويسي موومان دوم سونات
سلمينور ويولن است .پرلود مجزا در دو مينور ب.و.ف  ٩٩٩نيز
نسخة بازنويسي شده اي از قطعه اي براي كالوسن است.
نكته اي كه پيش از ورود به بحث اصلي بايد به آن اشاره كرد،
مورد ترديد بودن مواردي از انتساب اين آثار به آهنگساز است.
هستند نسخههايي كه پس از مرگ باخ و حتي نه به خط خود او
هستند و يا در دست نويس هاي نزديكان او با انتساب به او بدست
آمدهاند( .)Chiesa,1991, IXعموم ًا به اتفاق معتبرترین مرجع
راجع به سوییت می مینور را نسخة دست نویس یوهان گوتفرید
12

والتر )1684-1748(15دوست آهنگساز می دانند که تاریخی بین
 1710تا  1717را دارد ( .)Koonce, 2002, vمنابع دیگر ،یکی
منتسب به هاینریش نیکالس گربر ،16شاگرد باخ است ،از یک
مجموعة شخصی ،آورده شده در مجموعة آثار باخ برای ساز
کالویه ای ،ویرایش شده توسط هانس بیشاف 17در  .1888دیگری
نسخهای در کتابخانة رویال البرت در بروکسل است ،مربوط به
نیمة دوم قرن هجدهم ،در ال مینور ،با ویراستار ناشناس .نسخة
والتر ،قدیمیترین نسخه بوده و مربوط به زمانیست که باخ در
وایمار به سر می برده است .دست نوشتة گربر به عنوان مدلی
برای نسخة آخر در نظر گرفته شده است .تفاوت اصلی بین
نسخههای والتر و بیشاف ،محاسبة ارزشهای زمانی کوچک در
پاساژهای سریع پی آمد نتهای نقطه دار است .عنوانی که در
18
زیر نسخة والتر آمده است و اشاره به ساز لوت-هارپسیکورد
می کند ،تنها منبع دربارة موسیقی باخ برای این ساز می باشد.
براساس ویرایش  ،19 NBAمحدودههای صوتی و شخصیت
موومانها ،این اثر را به قطعات لوت شبیه می کند .کونس حدث
ِ
ساخت سا ِز جدیدِ یوهان
میزند که شاید این اثر به مناسبت
کریستف فلشر ،20یعنی همان لوت-هارپسیکورد تصنیف شده
باشد؛ ساز کالویهای با جعبة صوتی همانند لوت (همان ،پنج) .اما
به درستی روشن نیست که باخ ،این اثر به خصوص را برای این
ساز نوشته باشد ،چرا که عالئمی مربوط به تکنیک های اجرایی
خاص آن ساز مورد استفاده قرار نگرفته است (همان ،پنج و نه).
وارد شدن به بررسی نسخههای اولیة موجود ،در
نتنویسیها برای کالوسن یا ساز لوت-هارپسیکورد خود
موضوع دیگری خواهد شد .ورود جامع به این محدوده ،مقدمات
را به اندازهای طوالنی خواهد کرد که اصل موضوع را به حاشیه
خواهد راند .این خود می تواند ایدهای برای مطلبی جداگانه حول
محور اختالف نظرها دربارة منابع اولیة آثار یوهان سباستین
باخ برای لوت باشد .همان طور که پیش تر آمد ،هدف ،بررسی
کتابخانهای نسخه های تنظیم شده نیست ،بلکه چالش های پیش
روی نوازندگان گیتار در اجرای اثر ،موضوع کار بوده است .به
هر حال ،نسخة اصلی مبنا قرار داده شده ،دست نوشتة یوهان
گوتفرید والتر بر روی حامل مضاعف است ،موجود در کتابخانة
ایالتیبرلین.
22
21
سوييت شمارة  ،١شش موومان دارد .پرلود ،یک اورتور
23
فرانسوی ست ،با مقدمه ای آوازی و بخش دوم ایمیتاسیونی .
در این جا رسیتاتیو 24ها و ملودی های تغزلی را در کنار
آکوردهای پرطنین ارکستری داریم « .پرستو  » 25پس از ایست
بر روی آکورد نمایان ،با ایمیتاسیون آغاز می شود و با گردش
در تونالیته های مرسو ِم نمایان ،ماژور هم نام و ماژور نسبی،
در می ماژور به پایان می رسد .روانی حرکت کنترپوانتیک
صداها ویژگی بارز اَلماند 26است؛ به ویژه سؤال و جواب ها
در بخش دوم .در کورانت 27فرانسوی این اثر ،به خصوص باز
ی پیچیده تری هستیم .در نتیجه با
در بخش دوم ،شاهد پلی فون ِ
دشواریهای درک صحیح موسیقی و نیز مسائل اجرایی رو به
رو هستیم .در ساراباند ،28ضرب های سه گانة رقص ،با آکوردها

8
نشریههنرهایزیبا-هنرهاینمایشیوموسیقی دوره  18شماره 1بهار و تابستان1392

تأکیدگذاری شده اند .در این جا نیز ملودی های رسیتاتیو گونة
آغاز سوییت را مشاهده می کنیم .سیکوِنس ،29نقش اصلی را در
بوره30ی معروف این سوییت ،باز هم به خصوص در بخش دوم
ایفا می کند .در ژیگ ،31پیاده کردن حرکت روان در بخش باس که
به همان پرتحرکی بخش باالیی ست چالش اصلی ست.

معرفی نسخه ها

در مواجهه با نقطه نظرات مختلف دربارة مسائل متفاوت،
رسیدن به یک رأی واحد و متقن مشکل می شود.
جولیان بریم(32متولد  ،)1933موسیقیدان و نوازندة بزرگ
انگلیسی ،دیدی حرفهای و مو شکافانه دارد .نظرات او در بردارندة
جزئیات بسیار مؤثر در اجراست و بازتابندة شناخت و تجربة
در حد کمال او در درک ویژگیهای اجرایی ساز .این جنبه ،وجه
مشترک بین تنظیمات او و اندرس سگوویای اسپانیایی ست .تنظی ِم
بریم ،نشاندهندة نگاه ساز محو ِر اوست و برجستهترین ویژگی
آن توجه به رنگ صوتی مشخص سیمها و پوزیسیون ها ست.
به عنوان مثال ،در پرلود تنظیم بریم ،سیم ششم یک پرده بم
تر کوک شده است .طنین سیم بم گیتار برای حالت اورتور گونة
پرلود فضایی ارکسترال خلق میکند .البته این تنها دلیل انجام این
کار نیست و مسئلة حرکت هارمونیک نیز در انتخاب آن نقش دارد.
ِ
تنظیمات بریم
به هر حال این خود ویژگی سبک شناختی اجراها و
است .البته این رویه منتقدان خود را نیز دارد که رنگ بندیهای
اغراق آمیز در آثار این دوران به خصوص را درست نمی دانند.
البته نكتة اشاره شده دربارة تغيير كوك تنها به اين اثر و اين
نسخة بخصوص محدود نمي شود .در مورد این اثر به خصوص،
نسخة فرانك كونس امریکایی نيز در آغاز پيشنهادي در جهت اين
تغیير ارائه مي كند ،همانگونه كه در سوييت شمارة  ،٢ب.و.ف
 ٩٩٧در نسخة هینتس تويخرت ،معلم و آهنگساز آلمانی ،نيز به
تغيير كوك در ساراباند و سپس بازگشت آن در ژيگ و دوبل بر
مي خوريم كه هر يك جاي بحث مبسوط دارند -مث ً
ال مطرح كردن
اين بحث كه چرا بايد از نت دست باز «مي» در توناليتة مي مينور
صرف نظر كنيم؟. -
33
بريم به عنوان يك نوازندة لوت و ويوئال در كنار گيتار
كالسيك ،متخصص در زمينة اجراي موسيقي دوران رنسانس
و باروك است .اجراهاي او از موسيقي دوره هاي مزبور چه
در قالب تكنوازي با سازهاي آن ادوار و چه در گروه خود
(جوليان بريم كنزورت )34همواره احاطة او به مشخصههاي
هنري دورههاي مورد اجرا را نشان داده است .اما وجود
رويكردهاي سختگيرانهتر در اين زمينه به خصوص در اواخر
قرن بيستم باعث شده است كه تأويل هاي بريم چندان هم وفادار
به اصل بهنظر نرسند ولي جذابيت ،طراوت و تازگي تنظيم ها و
برداشتهاي او را به خصوص در اجراهاي شخصي خودش
نميتوان ناديده گرفت.
بر اشارهاي كه به شباهت ميان تنظيمات بريم و سگوويا شد
اين مطلب را نيز بايد افزود كه گرچه هر دوی اين استادان نگرشي
بر محوريت ساز داشته اند اما بايد اذعان كرد كه تنظيمات سگوويا

كه نسلي پيشتر از بريم به حساب مي آيد امروزه بيش از مقدار
قابل تحمل اغراق آميز و جزيي نگر به نظر مي رسند .تنظيم كنندة
امروزي جزيي نگري خويش را در پرتو كليت مطلوب اثر در اجرا
مي بيند كه اين موضوع چه در ضبطها و چه در تنظيمات سگوويا
ديده نميشود (برای نمونه نسخة سونات کالسیک مانوئل
پونسة 35مکزیکي با ويرايش و اجراي سگوويا).
وقتی از نظرات مختلف در تنظیمات گوناگون حرف میزنیم،
صحبت از تفاوت های بسیار بنیادین نیست .این جزئیات
نگرشهاست که هر یک نشان دهندة نگاه متفاوت به این
موسیقیست.
تفاوت در نگاه به این آثار در تنظیمکنندگان با ملیتهای مختلف
نیز مسئلة دیگر قابل توجه است که نشان دهندة تفاوت نگاه
مکتبهای مختلف موسیقی است .در تنظیم های روجرو کیهزا
( )1933-93موزیکولوژیست و معلم سرشناس ایتالیایی ،از آثار
باخ براي لوت ،وصل ها با پيگيري لجوجانه اي مورد توجه قرار
گرفته اند .هيچ يك از نسخه هاي مورد بحث حتي به اندازة نيمي
از نسخة كيه زا از خط هاي اتصال استفاده نكرده اند .در راستاي
رواني حاصل از اين لگاتو36ها (كه گاه به صورت لگاتوهاي كلي
و گاه به معناي اجراي صرف ًا با انگشتان دست چپ 37آمدهاند)،
خود تنظيم نيز رواني را مالك عمل قرار داده و حتياالمكان از
پرشهاي اغراق آميز و دوبل نت هاي خفه در محدودة بم اجتناب
شده است حتي به قيمت اعمال حذف هاي قابل توجه.
تويخرت در مقدمة تنظيمش اشاره مي كند كه در بسياري از
قسمت ها مجبور بوده است براي در نظر گرفتن امكانات اجراي
ساز خط باس را يك اكتاو به باال انتقال دهد .البته اين نقاط در
طول نسخه با عالمت  ٨در زير باس نشان داده شده اند و يا
در توضيحات پاياني آورده شده اند .تزيينات كمتري توسط
ويراستار افزوده شده است و البته لگاتو ها در راستاي شكلدهي
مورد نظر ويراستار به شيوة حركت جمالت ،اينجا و آنجا اضافه
شدهاند .طبق اعالم خود او در موارد معدودي به دليل اجبار
تكنيكي مواردي از آلتراسيون نيز به قطعه افزوده شده است
(.)Teuchert, 1979, 18
بريم در مقدمهاي كه بر نسخة تنظيمي خود آورده است به
اين نكته اشاره مي كند كه گرچه چندين نسخه از اين سوييت با
نتنويسي براي ساز كالويهاي وجود دارد ،اما تقريب ًا جاي اطمينان
هست كه اين اثر براي لوت نوشته شده باشد .او صدادهي ها و
نشانه هاي مربوط به انگشتگذاري لوت را دليلي بر ادعاي خود
عنوان مي كند ( .)Bream, 1981, 20البته پيشنهادات مربوط به
اجراي تزيينات به تمامي در اجراي خود او رعايت نمي شوند.
همانطور که قبل تر گفته شد ،نسخة فرانک کونس هم در آغاز
تنظیمی از پرلود-پرستو با کوک یک پرده بم تر در سیم ششم دارد.
اما در کل به لحاظ میانهروی شباهت بیشتری با تنظیم تویخرت
دارد .نسخة بسيار مفصل كونس شامل مقدمهاي طوالني و جامع
و بسيار مفيد است .مطالب ارائه شده در مقدمه شامل منابع مورد
بررسي ،اطالعات تاريخي از تمامي آثار لوت آهنگساز ،معرفي
نسخه هاي ديگر از قبيل نسخه هاي ويولون ،ارگ ،و ويولونسل،
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ساز لوت -هارپسیکورد ،مقدمهاي بسيار عالي بر چگونگي اجراي
تزيينات در موسيقي دوران آهنگساز و چگونگي اجراي آكوردها
به ضميمة مبحثي جذاب در باب شيوههاي اجرايي موسيقي
رقص ،شيوة برخورد با فيگورهاي ريتميك متفاوت در دوران
باروك ،آرتيكوالسيون و شيوه هاي اجرايي موسيقي پلي فونيك
مي باشد ( .)Koonce, 2002, iv-xixبايد اميدوار بود كه با
در نظر گرفتن تمامي موارد جزيي آورده شده ،نوازنده دچار
سردرگمي حاصل از روبه رويي يكباره با تمامي اين موارد نشود.
اما هنوز در ميانة راهيم .كيه زا در مقدمة خود بر تنظيم مجموعة
آثار يوهان سباستين باخ ،تنظيم اين آثار براي گيتار را به بسياري
داليل يك روند مشكل و مبارزه جويانه مي خواند .او مشكالتي كه
بايد حل شوند را نه تنها تفاوتهاي بسيار بين لوت باروك و گيتار
امروزي (از قبيل كوك و تعداد سيم ها) بلكه حقيقت عدم اطمينان
به اصالت آثار نيز مي داند ( .)Chiesa, 1991, IXمقدمة كيه زا
نيز تعاريف و راهنماييهاي خود را از آرتيكوالسيون و تزيينات
ارائه ميكند و نيز منابعي جز آنچه كونس در ويراست خود به
آنها اشاره كرده است (همان ،نه تا شانزده) .سپس در يك بخش
جدا تمامي نكات مقايسه شده با نسخة اوريژينال را در تمامي آثار
تنظيمي خود شامل چهار سوييت ،پرلود ،فوگ و الگرو ،و پرلود
ب.و.ف  ٩٩٩و فوگ ب.و.ف  ١٠٠٠ارائه ميدهد (همان ،هفده تا
بیست و هشت).
كونس نيز همانند كيه زا تمامي آثار لوت باخ را در يك
مجموعه ويراسته و ارائه داده است .تويخرت هم به صورت مجزا
تمام سوييت ها و آثار جداگانة نوشته شده براي لوت توسط
آهنگساز را ويرايش نموده است و نیز اجراهای جولیان بریم از
مجموعة این آثار را هم در دست داریم .پس اين اطمينان را داريم
كه افراد مورد بحث ،به طور كامل كار بر روي همة اين آثار را
انجام داده اند و نگرشي جامع به مسائل مربوط به تنظيمات در
همة اين شاهكارها داشتهاند .ويرايش بريم از سوييت شمارة  ١در
يك مجموعه از آثار دوران باروك به چاپ رسيده است كه عالوه
بر اثر مزبور شامل تنظيم دو پرلود مجزا از باخ ،چهار قطعه از
پرسل ،سوييت در ال مينور از يوهان فروبرگر 38آلماني ،سوييت
40
در ميمينور اثر بوكستهوده ،39و يك سوييت از ويليام الوز
(آهنگساز دوران چارلز اول) است.

بررسی نسخه ها

گشايش پرلود و چهار ميزان آوازي آغازين نقشي تعيينكننده
و كاراكتريستيك در معرفي قطعه دارد .چگونگي برخورد با
پوزيسيون و لگاتو ها در همين معرفي كوتاه شخصيت اجرا را
مي پردازد .تويخرت با ديد متين خود آميزه اي از پوزيسيونهاي
نسبت ًا ثابت را براي اين معرفي انتخاب كرده است و حتي يك خط
اتصال نيز به كار نبرده است .اين موضوع در نظرگاه بريم به گونة
ديگري جلوه كرده است .او نه تنها در استفاده از پوزيسيونها
گشاده دستي بسياري به خرج داده است ،بلكه از اتصال ها نيز به
وفور بهره برده و ويژگي آوازي اين گشايش را از اين رو هرچه
بيشتر نمايش داده است .نسخة كيه زا به لحاظ پوزيسيون به
راه تويخرت رفته اما همانند عادت هميشگي ويراستار ،از جنبة

بهره گيري از لگاتوها روش بريم را در پيش گرفته است .اين
در حاليست كه نسخهاي كه از همه جديدتر است ،يعني كونس
در هر دو پيشنهاد خود با كوكهاي متفاوت شباهت بيشتري با
قدیمیترین ویرایش مورد بحث ،یعنی ويرايش تويخرت دارد.
اين تواليهاي رسيتاتيوگونه در پرلود ،همه جا با برخوردهاي
واحد ويراستاران خود همانند آغاز گشايش همراه بوده است.
وصلهاي روان كيه زا ،پوزيسيون هاي رمانتيك و غني بريم،
اصالت تويخرت و ميانه روي كونس ،چهار ديدگاه متفاوت ارائه
مي دهند.
نكتة درخور تأمل نحوة كوك سيم ششم است .امروزه از
اسكورداتورا  41به معنای قدیمی آن خبري نيست .در نسخة بريم،
نوازنده مجبور است بالفاصله پس از اتمام پرلود ،كوك را به حالت
طبيعي برگرداند كه اين امر مستلزم وقفهاي نه چندان خوشايند
خواهد بود .اتفاقي كه در سالن كنسرت بيش از هر جاي ديگري
جلب توجه مي كند .براساس تجربه ميتوان گفت تعويض كوك
حتي مابين موومان هاي مجزاتر يك قطعه نيز مطلوبيت چنداني
نخواهد داشت و سكتهاي در وحدت اثر ايجاد خواهد كرد .از همين
روست كه ميانه روي كونس او را بر آن داشته است تا عالوه
بر اینکه نسخة ديگري با كوك معمول نيز ارائه دهد ،در ویرایش
نخستین خود نیز کوک را نه در پایان پرلود ،بلکه در انتهای پرستو
به حالت طبیعی برگرداند.
بخش جذاب پرستو به خصوص در باس مجددا با رواني
لگاتوها در نسخة بريم و كيه زا همراه است و اين در حاليست
كه ويراست هاي كونس و تويخرت باس هاي مقطع تر را
پيشنهاد مي كنند .در این موسیقی ایمیتاتیو ،مقایسة تالش های
کیه زا برای اجتناب از نت نگاری های پیچیده ،در مقابل روش
سختگیر کونس برای نمایش دقیق حرکتهای صدایی ،علیرغم
در همتنیدگی دمنتها جالب توجه است .مثال آن را می توان در
میزان های  55 ،54 ،35 ،10و  58مشاهده کرد.
در الماند ،این بخش از سوییت که در حقیقت رقص نیست و
تأثیرپذیری از ویژگی های موسیقی صرف ًا سازی ،آن را دگرگون
کرده است ،42تويخرت ميانه روي را كنار گذاشته و ويژگي هاي
كاراكتريستيك اين موومان را با اعمال وصل هاي به جا با درايت
به نمايش گذاشته است .اتفاقي كه در نسخة كونس نمي افتد و در
مقابل در ديدگاه بريم و كيه زا تأكيد بيشتري دارد .اصرار کونس
بر نمایش دقیق ماندگاری ارزش های زمانی نت های هارمونیک
و در نتیجه استفادة مداوم از خط های اتحاد ،مث ً
ال در میزان های
 9و  ،10باز هم نوشتار موسیقی را پیچیده و ناخوانا کرده است.
در كورانت ،تويخرت مجددا عقب نشسته و متانت رقص را با
وصل هاي گه گاه  -به خصوص در بخش دوم -آميخته و نتيجه
اي با چابكي و رواني كمتر ارائه كرده است .بريم نيز اين تصميم
را چه در ويرايش خود و چه در ضبط با وسواس تمام رعايت
نموده است؛ تمپو را بسيار آرام اخذ كرده و با متانت نگاه مي دارد.
به نظر مي رسد در اين نكتة به خصوص هر چهار ويراستار به
اتفاق نظر رسيده اند.
در ساراباند ،رقص با اصالت التین (زندباف،)97 ،1378 ،
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مجدداً دست بريم براي ارائة رنگ آميزي هاي اغراق آميز از
طريق تعدد پوزيسيونها و اجراي اكسپرسيو و فصيح با اعمال
لگاتوها و زينتهاي بسيار باز بوده است .هيچ يك از سه نسخة
ديگر از لحاظ خلق فضاي دراماتيك در اين موومان به پاي تنظيم
بريم نميرسند .استثنائ ًا به نظر ميرسد نسخة تويخرت در
اين زمينه حتي ناموفق و كم كار نيز بوده است .تفاوت اصلی
نتنگاری نسخهها در ساراباند ،نگاه به نتهای سریع پاساژ ،بعد
از آکوردهای نقطه دار است که پیشتر به تفاوت آن در نسخههای
والتر و بیشاف اشاره شد.
بورههاي تويخرت و كونس بدون حتي يك خط اتصال
كوچك پايان ميگيرند و همين رويه در ژيگ ،رقص ریشه دار
در انگلستان قرن شانزدهم (کول ،)109 ،1369 ،نيز مو به مو اجرا
مي شود .اين در حالي ست كه بريم و كيه زا بدون ابايي از ايجاد
مشكالت تكنيكي در اجرا بر نگرش خود مبني بر رواني هرچه
بيشتر موسيقي به خصوص در خط باس تأكيد ورزيده اند.

علی رغم لگاتوهای روان و گویای اعمال شده در سراسر این
پاساژ ،این ویراستار نیز در همان نقطه باز هم به دلیل محدودیت
کوک ساز ،مجبور به دستکاری دو نت آغازین از آخرین ضرب
میزان شده است.
کونس در اولین تنظیم خود ،با تغییر کوک توانسته به اصل
متن وفادار بماند اما به دلیل مسائل پیش آمده از این تغییر کوک،
مجبور به ارائة نسخة دومی شده که در آن علی رغم مقاومت در
برابر تغییر نت ها-برخالف کیه زا و تویخرت -مجبور به تغییر
رجیستر شده است .کاری که اگر بریم نیز به آن تن می داد ،ناچار
به تبعیت از آن بود.
Original:

Teuchert:

نمونه ها

مثال هایی که در این بخش آورده می شود ،چند نمونه از
اختالف و یا اتفاق نظرهای چهار ویراستار و احیان ًا تفاوتهای
کارشان با نسخة اصلی ست .نمونه ها بسیار بیشتر از آن
چیزیست که در این جا به صورت موردی به آنها اشاره
میشود .نت نگاری از نسخة اصلی بر روی یک حامل با کلید سل،
از نسخهای ست که فرانک کونس از مجموعة Kritisce Berichte
چاپ شده به سال  1982ارائه کرده است (.)Koonce, 2002, iv
در مقایسة چهار میزان گشایش پرلود ،تفاوتهای نگرش را
می توان به وضوح مشاهده کرد .اولین تنظیم کونس که با سیم
ششم یک پرده بم تر است ،بسیار شبیه به تنظیم بریم از کار
درآمده و می توان حدس زد که ویراستار ،نسخة بریم را مطالعه
کرده باشد .تفاوت اصلی آن با ویرایش بریم در محل قرارگیری
خط های اتصال است .هرچند لگاتوهای بریم تنها جنبة پیشنهادی
داشته و توسط خود ویراستار نیز با خط چین مشخص شده
است.
اما دومین تنظیم کونس که با کوک معمول انجام شده است،
تفاوت های زیادی چه با نسخة بریم ،چه با بقیة ویراست ها و چه
حتی با نسخة اوریژینال دارد .در هر سه تنظیم دیگر ،آغاز کار با
گرفتن نیم باره در پوزیسیون هفتم است اما در این جا چنین کاری
انجام نمی شود .شروع با همان پوزیسیون است اما بدون باره و
به نحوی که سریع ًا از آن پوزیسیون خارج شده و به پوزیسیون
اول منتقل می شود .از همه مهم تر این که در ضرب سوم میزان
سوم ،کونس رجیستر را برخالف نسخة اصلی ،یک اکتاو زیرتر
کرده و در ضرب چهارم دوباره به رجیستر پیشین باز می گردد.
مثال فوق الذکر در نسخة تویخرت بسیار خشک و فاقد حتی
یک خط اتصال است ،ضمن این که در آخرین ضرب میزان سوم،
به خاطر محدودیت کوک ،به جای «ر دیز» در نت آغازین از «فا
دیز» استفاده شده و او نیز مجبور به دستکاری نسخة اوریژینال
شده است .اتفاقی که در نسخة کیه زا نیز به نحو دیگری می افتد؛

Bream:

Chiesa:

Koonce, 1:

Koonce, 2:
نمونة  -1پرلود-پرستو ،میزان سوم ،ضرب سوم و چهارم.

یکی دیگر از نقاط قابل بحث که در راستای همین تغییر
کوک پیش می آید ،حرکت تم در بخش باس در قسمت «پرستو»
است .جایی که از آخرین ضرب میزان  ،30بخش باس به تقلید
تم می پردازد اما در تمام نسخه هایی که با کوک طبیعی هستند
محدودیت کوک باعث می شود که آخرین ضرب میزان  34به
ناچار تغییر یابد .اتفاقی که تنها در نخستین تنظیم کونس که با
کوک سیم ششم «ر» ارائه شده نیفتاده است.
کونس در این جا خالقیتی نشان داده است .در دومین
تنظیم ،وقتی مجبور شده است از نت «ر» روی سیم ششم
صرف نظر کند -مانند راهی که تویخرت ،بریم و کیه زا به اتفاق
پذیرفتهاند -در ضرب سوم از نت «ال» استفاده نکرده و همان «فا
دیز» ضرب دوم را تکرار می کند .اشکالی که در آوردن نت «ال»
در هر سه تنظیم دیگر اتفاق می افتد این است که نت «ال» به دلیل
نزدیکی زیاد به خط باالیی کنترپوان و نیز روند حرکتیش ممکن
است به عنوان ادامة خط باالیی به گوش برسد .اما مانند بسیاری
دیگر از کارهای خاص کونس ،بر این راه حل نیز خرده ای وارد
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است و آن اخالل در روند حرکت باس است.

Chiesa:

Original:
Koonce:

Teuchert:

Bream:

Chiesa:

Koonce,1:

Koonce,2:

نمونة  -2پرلود-پرستو ،میزان .34

در ساراباند ،حول نقطة جدایی دو عبارت ،در شروع
دومین عبارت  8میزانی قسمت دوم -ساراباند و بوره ،تنها
قسمتهایی از این سوییت هستند که از تقارن های  4و  8میزانی
پیروی میکنند ،-روی آکورد سی مینور اختالف نظری پیش آمده
است که به جهت محدودیتهای ساز است .آکورد اوریژینال ،یک
آکورد پایگی با پایه و سوم دوبل شده است با سوم در سوپرانو.
در این جا ،اتفاق جالب و دور از انتظاری افتاده است .بریم اساس ًا
آکورد را به صورت کاسته در آورده و «فا» را «بکار» کرده است.
عالوه بر تغییر آکورد ،مسئلة بعدی شنیده شدن ترایتون با آمدن
آکورد بعدی ست ،جایی که آکورد می نمایان به ال مینور می رود.
تویخرت و کیه زا تنها یکی از سوم ها را حذف کرده اند اما کونس
با تصمیمی قابل نقد پنجم آکورد را حذف کرده است ،هرچند که
به هر نحوی شده باالخره صدای پایة دوبل شده را نیز به گوش
می رساند.
Original:

Teuchert:

Bream:

نمونة  - 3ساراباند ،میزان  ،17ضرب اول.

از دیگر تغییرات با دالیل تکنیکی در میزانهای مختلفی از ژیگ
اتفاق می افتد .دور از انتظار نیست که این موومان مشکل و تکنیکی
به ناچار پر از این گونه تغییرات و حذف ها باشد.
در آخرین ضربهای میزان ششم ،حرکت باس به محدودهای
خارج از رجیستر گیتار وارد می شود و ویراستار را مجبور به
تغییر اکتاو میکند .اما در نتیجة باال بردن رجیستر مشکل جدیدی
نمایان می شود و آن تداخل صداها با سوم های خط باالیی
کنترپوان است .و این جا همان جایی ست که دیگر مجبوریم به
حذف نت ها تن دهیم .در این مورد تقریب ًا تمام تنظیمها به راه
کسانی رفته اند جز پیشنهاد کونس که سعی کرده با تعویض
جای صداها ،نت های احیانا حذف شده را به گوش برساند .ولی
این کار شدیداً به بافت قطعه آسیب می رساند .البته او باز با دو
پیشنهاد وارد شده و در پیشنهاد دوم به راه معقول تر مابقی
ویراستاران رفته است.
Original:

Teuchert:

Bream:

Chiesa:

Koonce:

نمونة  -4ژیگ ،دو ضرب آخر میزان  6و اولین ضرب میزان .7

در حالی که در جستجوی اتفاقات و دستکاری های نسخة
اصلی توسط ویراستاران هستیم ،به طرز غیرمنتظرهای به میزان
چهاردهم ژیگ برمی خوریم ،جایی که به نظر می رسد تفکر اصلی
قطعه این بار در نسخة اوریژینال تغییر کرده است .حرکت گام وار
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باالرونده با فاصلههای دهم در شروع این میزان ،در ضرب سوم
به یک اکتاو بم تر منتقل شده و در نتیجه فاصله نیز به سوم تبدیل
می شود .به نظر می رسد این تغییر ناگهانی رجیستر به دلیل در
نظر گرفتن محدودة صدایی ساز آن روزگار صورت گرفته باشد.
اتفاقی که در قطعات مربوط به کالوسن که دیرزمانی ست با پیانو
اجرا می شوند نیز پیش می آید .تویخرت و بریم ،دیدگاه امروزی
خود را در تنظیم اعمال کرده اند .حرکت موسیقی را به همان
شیوة دو ضرب پیشین ادامه داده و اعتماد خود به این نگرش را
با دستکاری نوشتة باخ نشان داده اند .در حالیکه کیه زا و کونس
ترجیح داده اند که به نسخة اصلی اعتماد کنند.
Original:

Teuchert:

Bream:

Chiesa:

Koonce:

نمونة  -5ژیگ ،میزان  ،14ضرب های اول تا سوم.

همانطور که پیشتر گفته شد ،نمونه های فراوانی از این دست
برای بررسی و تحلیل وجود دارند که آوردن تمامی آنها در این
مقاله نمی گنجد .برای نمونه آخرین میزان الماند ،جایی که تن دادن
به آنچه در نسخة اصلی آمده است منجر به مشکل تکنیکی کوچکی
در دست چپ خواهد شد .در کورانت و ساراباند نسخههای
مختلف نیز حذف ها و تغییرات ریز و درشتی انجام می گیرد
که همگی در راستای اجرایی تر کردن به خصوص آکوردهایی
با بیشتر از سه صدا انجام گرفته اند .مثل میزان چهارم ساراباند
جایی که بنا بر نسخة اصلی نیاز به دو نت می و سل در رجیستر
بم به صورت همزمان هستیم و ناچاریم آکورد را دستکاری کنیم.
هر یک از تنظیمکنندگان راه حل خود را برای این مسائل پیشنهاد
کردهاند که بررسی هر یک نگرش آنها را نمایان می سازد.

نتیجه
تنظیم و پیاده کردن آثاری از یک ساز به ساز دیگر همواره با
بحث و جدل های فراوان همراه بوده است .همواره رویکردهایی
وجود داشته اند که اساس این کار را زیر سؤال می برند و این
عمل را فرایندی غیر هنری که فاقد اصالت است می دانند .البته
این سخت گیری ها در مورد سازهایی از خانوادههای مختلف
همواره بیشتر بوده است و اجرای قطعات سازهای هم خانواده
کمتر حساسیت برانگیخته است .هرچند که پیروان نظریة اصالت
در اجرا ،کسانی مانند الندوسکا 43و هاگوود 44از این خطا نیز
نمیگذرند .قطعاتی که برای هارپسیکورد و یا لوت نوشته
شدهاند ،با شناخت آهنگسازان خود از قابلیتهای ساز بهوجود
آمده اند و قوت ها و ضعف های سازهای امروزی همخانواده
مد نظر آنها نبوده است .این مسئله را نیز باید به انواع بحث و
جدلها دربارة شیوة اجرای موسیقی ادوار گذشته –که خود
بحث مبسوطی ست -افزود .البته این رویکردها همواره منتقدان
خود را نیز داشته است که غایت اجرای اصیل و تاریخی را
تالشی ساده لوحانه و سطحی می انگارند .نیز وجود این انتقاد
که سعی در پیاده کردن مالحظات تاریخی راه را بر خالقیت در
اجرا خواهد بست (واربرتون .) 239 ،1388 ،حال که فارغ از این
مباحث ،موضوع را تنظیم آثاری هم خانواده قرار دادهایم دیدیم

که با مشکالت جدیدتری روبه رو گشتهایم که دائم ًا وجدان هنری
مان را نشانه می روند .البته راه حل هایی نیز برای فرار از دست
بردن و تغییرات و حذف ها در این روند از جوانب گوناگون
پیشنهاد شده است ،مانند گیتار ده سیمة یپس 45و یا احیای لوت،
که هر کدام خود مشکالت دیگری ایجاد می کنند .به هر حال آنچه
که ما در مقیاس انبوه داریم گیتار شش سیمة امروزی ست و به
نظر می رسد در دسترس ترین و همه گیرترین شیوه همان تنظیم
با در نظر گرفتن قابلیت های ساز کنونیمان باشد .در این بحث
به بررسی چند دیدگاه در مورد این تنظیم ها پرداختیم؛ روش
مدرن و سهل الهضم فرانک کونس ،دید ویرتئوز جولیان بریم،
تنظیمهای روان و جذاب روجرو کیهزا و متانت طبع تویخرت.
به نظر می رسد از لحاظ وفاداری به سبک و زبان موسیقی
و پای بندی به روش نسخه های اصلی ،ديدگاهي كه به چهرة
عبوس باخ بر روي جلد ويرايش كمپاني ريكوردي بيشتر شبيه
است رويكرد اصيل و ميانهروي هينس تويخرت است .البته در
تمام مسير نگارش اين سطور هيچ گاه اين كليشه در نظر گرفته
نشده است كه یك نوازندة خوب (جوليان بريم) لزوم ًا يك تنظيم
كنندة خوب نيست .در مجموع ،جدیدترین ویرایشی که در دست
ماست یعنی نسخة فرانک کونس ،از بقیة نسخه ها قابل نقدتر
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است؛ وجود نداشتن انگشت گذاری های دست راست که یکی از
مهم ترین نکات در اجرای درست آثار باخ بر روی گیتار است،
و نیز راه حل های غیر معمول و بدون توجه به سبک و بافت
موسیقی از جمله نکات قابل نقد این ویرایش است .بزرگترین
مشکل تبعیت از نسخة بریم همان تغییر کوک در آغاز قطعه
است .در قدیمیترین تنظیم (تویخرت) ،سختگیری مصرانه
برای اجرای مداوم در پوزیسیونهای مختلف و نیز تکرارها در
انگشتگذاری های دست چپ مشکلساز خواهد بود .تنظیم کیهزا
رویکردی میان تویخرت و کونس است ،پوزیسیونهای معقول
و انگشتگذاریهای به جای آن ،هم موسیقی زیبا و روانی را در

حاصل دارد و هم مشکالت اجرایی تنظیم های تویخرت و بریم را
ندارد؛ ویژگی ای که در تمام تنظیم هایش از بقیة آثار باخ نیز به
چشم می خورد -برای مثال ساراباند از سوییت شمارة  2برای
لوت با ادیسیون کیه زا را با تنظیم تویخرت مقایسه کنید. -

سپاسگزاری

بدینوسیله از جناب آقای دکتر سیمون آیوازیان ،به خاطر
در اختیار گذاشتن نسخه ها و نیز راهنمایی های سودمندشان،
و نیز از راهنمایی های ارزشمند آقای دکتر محمدرضا آزاده فر
سپاسگزاری می گردد.

پی نوشت ها
 1واژه های غربی رایج در ادبیات موسیقی بسیارند و به ناچار در این
مقاله نیز تعداد واژه های تخصصی غربی به کار رفته بی شمار .از این رو
در بخش پی نوشت ،تنها آن دسته از کلمات با نگارش التین آمده است که
در موضوع مورد بحث ،نقش کلیدی تری دارند.

28 Sarabande.
29 Sequence.
30 Bourree.
31 Giga.

2 Francisco Tarrega.
3 Jota.

32 Julian Bream.

4 Johann Sebastian Bach.

33 Vihuela.

5 Suite.

34 Julian Bream Consort.

6 Lute.

35 Manuel Ponce.

7 Frank Koonce.

36 Legato.

8 Ruggero Chiesa.

37 Slur.

9 Heinz Teuchert.

38 Johann Jacob Froberger.

10 Tablature.

39 Dietrich Buxtehude.

11 Praeludio.

40 William Laws.

12 Lautensuite.

41 Scordatura.

13 Andres Segovia.
14 Bach-Werke-Verzeichnis.
15 Johann Gottfrid Walther.
16 Heinrich Nicolaus Gerber.
17 Hans Bischoff.

 « 42الماندی که امروزه در میان دهقانان آلمانی و سویسی هنوز
هم مرسوم است ،متفاوت با الماندی ست که در سوییت ها به کار برده
میشد .در این گونه ،همانند لندلر ،از مطالب و عوامل تشکیل دهندة والس،
در میزان های سه ضربی با حالتی سرزنده و بشاش استفاده می شود»
(کول ،108 ،1369 ،به نقل از فرهنگ موسیقی شولتز).

18 Lute-harpsichord.

43 Wanda Landowska.
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44 Christopher Hogwood.

20 Johann Christoph Fleischer.

45 Narciso Yepes.

21 Movement.
22 Overture.
23 Imitation.
24 Recitative.
25 Presto.
26 Allemande.
27 Courante.
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