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ُ
جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد د ِدکافنیک
در موسیقی دمیتری شستا کویچ
حسین قنبری احمد آباد* ،1محمدرضا تفضلی

2

 1کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/9/24 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/17 :

چکیده
در این نوشــتار تالش بر آن اســت تا ســازماندهی فاصلهای و انسجام در موسیقی دمیتری شستا كویچ مورد بحث قرار
گیــرد .بدیــن منظــور ،ایــن پژوهش با روش تحقیق تحلیلی ابتدا به بررســی موتیفهای شــاخص همچــون  DSCHو
( SASCHAساشا) میپردازد؛ چرا که این موتیفها نماینده کیفیت صدادهی در آثار آهنگساز هستند .در تحقیقات
پیشــین به نحوهی پیدایش  DSCHو نیز كاربرد مســتقیم آن بگونهای شایســته پرداخته شــده اســت؛ اما تمركز این
مقاله ،بر استفاده غیرمستقیم یا تلویحی این موتیفها ،از جمله تاثیر آن بر آلتراسیون مدها و نوع فواصل مورد استفاده
در ســری اســت .در واقع بررسی اســتفاده غیرمستقیم از این موتیف ،نشــاندهندهی كیفیت صدادهی خاص در آثار
مختلف آهنگســاز اســت .عالوه بر اســتفاده مستقیم از موتیف "ساشــا" ،میتوان فواصل مورد تا كید و شاخص در آن و
حضور ســلول  3-5را (بعنوان زیرمجموعه آن) در آثار متاخر شســتا كویچ مشــاهده كرد .پس از بررسی آثار شستا كویچ
میتوان نتیجه گرفت ،سازماندهی فواصل چه تاثیری در ایجاد انسجام در قطعات دارند .در واقع ،او با آوردن عناصر
ی خود نمیشــود ،بلکه با
آتونال و ُد ِدكافنیك در موســیقی تنال خود ،نه تنها موجب از هم گســیختگی زبان موســیقای 
سازماندهی فاصلهای ،زبانی شخصی و یکپارچه را در موسیقی خود ایجاد میكند.

واژههای کلیدی
انسجام ،شستا کویچُ ،د ِدکافنی ،سازماندهی فاصلهای.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09376155421 :نمابر.E-mail: ghanbari_hosein90@yahoo.com ،021-22450861 :

36
نشریههنرهایزیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲2شماره ،۱بهار و تابستان ۱۳۹۶

در نیمهی قرن بیستم ،آهنگسازان در جستجوی زبانی نو بودند
و هــر یك راهــی را پیش گرفتنــد .در این میان ،دمیتری شســتا كویچ
میراث گذشتگان را با زبان شخصی خود در هم آمیخت .موسیقی او
در حقیقت دیالكتیكی است بین سنت و گسست از آن.
موسیقیشناســان برجســتهای همچــون پیتــر چایلــد ،دیویــد
ـتیفن بــراون بــه كنــد وكاو در موســیقی
فننیــگ ،پیتــر شــملتز و اسـ ِ
شســتا كویچ پرداختــه و نظریــات شــایان توجهــی ارائــه كردهانــد.
در تحقیقــات انجــام شــده بــه مطالعــه ســمفونی پانزدهــم ،نحوهی
اســتفاده او از ُد ِدكافنــی در برخــی قطعــات و كاربــرد موتیفهایــی از
جملــه  ، DSCHاغلــب بطــور مســتقیم و یــا پیشــینه بكارگیــری آن
پرداخته شــده اســت .در این تحقیق عالوه بر اشــاره به موارد مذكور،
به رابطهی بین گزینش فواصل و ســازماندهی همان فواصل در بین
چنــد قطعــه پرداخته خواهد شــد ،چرا كه این موضوع نشــانگر علت
ك آهنگساز است .برای
ســبك صدادهی مشابه در قطعات مختلف ی 
مثــال ،گزینش فواصل خاص در قالب ســلول ،یكــی از مهمترین این
عوامل اســت .گرایش آهنگسازی همچون بارتوك به فواصل كوارتال
در غالب سلول  Zیا همان سلول معروف (دو-دودیز -فا-سل بمل)
دركارهــای او همچــون جزیــره بالــی از مجموعــه میكروكاســموس،
یــا كوارتــت شــماره  2و دیگــر قطعاتــش ،یكــی از ایــن مــوارد شــاخص
اســت كــه میتوانــد معرف نوعــی صدادهی خــاص در موســیقی این

آهنگســاز باشــد .بســیاری از عوامــل این چنینــی در آثار آهنگســازان
دیگــر نیــز وجــود دارد ولــی برخــی الگوها ،در آثار یك آهنگســاز بیشــتر
دیــده میشــود و پــس از بكارگیــری آن در چندیــن اثر ،به یــك ویژگی
ســبكی بدل میشود .در موسیقی شستا كویچ نیز بسیاری الگوهای
فاصل ـهای و انواعــی از كروماتیــزم و آلتراســیون درجــات خــاص دیده
میشــود .این نوع اســتفاده از كروماتیزم دو نتیجه را دارد :نخســت،
منشــا شــباهت قطعات مختلف در اتمســفر ایجاد شده یا به تعبیری
زبــان شــخصی شســتا كویچ اســت و دوم در یــك قطعه ،آلتراســیون و
نوع گزینش فواصل خاص عاملی اســت انســجامبخش .آنچه كه در
مــورد موســیقی شســتا كویچ در این نوشــتار بــه آن پرداختــه خواهد
شــد ،به شــرح زیر اســت :الف) كاركــرد و تاثیر موتیفهــای  DSCHبه
طور غیرمســتقیم و نیز در آلتراســیون مدهــای دیاتونیك .ب) رویكرد
ُد ِدكافنیك و نحوه برقراری ارتباط بین فواصل شــاخص در موســیقی
شســتا كویچ یــا بــه تعبیــری تاثیــر فواصل خــاص در انتخاب ســری از
جمله مواردی اســت كه بررســی خواهد شــد ج) یكی از موارد در خور
توجــه ،نحوه برقراری ارتباط بین ســریهای دوازده تنی و همچنین
دیگر عناصر موســیقی است .با بررسی فواصل و نحوهی سازماندهی
آن میتــوان بــه چنین مســئلهای پی برد .برای دســتیابی به اهداف
مذكور ،در ابتدا موتیفهای شاخص معرفی و سپس نحوه بكارگیری
و امكانات این موتیفها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

-1موتیف DSCH
شســتا کویچ گهگاه از یک "نام" برای گزینش موتیفها و فواصل
بهــره میجوید .مهمترین آنها برگرفته از ابتدای نام این آهنگســاز در
نــگارش آلمانــی بصــورت  Dmitri Schostakowitschاســت .او برای
گزینــش فواصــل مــورد عالق ـهاش ،چهــار حــرف ، D,S,C,Hیعنــی ر،
میبمل ،دو و سی را از این ترکیب برمیگزیند.
ا گــر از منظــر تاریخی به اســتفاده از ایــن موتیف نظــری بیفكنیم،
درمییابیــم نخســتین كاربــرد آن بصــورت مســتقیم ،در ســمفونی
شماره  10شستا كوویچ به سال  1953بوده است و سپس در كوارتت
شــماره  8و بع��د از آن تبدی��ل ب��ه اقدام��ی فرا گی��ر میش��ود (Brown,
 .)2010, 71-72امــا برخــی پژوهشــگران همچــون دیویــد فنینــگ،
ریش ـهی آن را در قبــل از ایــن اثــر ،در كوارتــت زهی شــماره )1952( 5
وكنسرتو ویولن شماره  )1947-1948( 1جستجو میكنند (Fanning,
 .)2004, 35-37طبــق پژوهشهــای بــراون ،ریشــه آن را میتــوان به
پیش از این و به موومان ســمفونی شــماره  )1925-1924( 1موومان
سـ�وم بـ�از گردانـ�د ( .)Brown, 2010, 71-100بــه لحــاظ تاریخی ،این
نوع بررســی ،برای تشریح شــكلگیری این موتیف تا حدودی كارآمد
اســت؛ اما در بســیاری موارد ،این نوع روند تكاملی و شواهد آن ادله

فراه ـمآوری اســت .بــرای مثــال در برخــی تحقیقــات ،تا آنجــا جانب
افــراط را میگیرنــد كه نمیتوان پذیرفت ،ایــن موتیف همان DSCH
یــا حتــی دگــرهای از آن اســت .ا گــر بــه ایــن موتیــف بصــورت خطی یا
جایگش ـتهایش بنگریم ،چهــار فا كتوریل یا  24حالــت پدید میآید
و ا گــر همانند یك ســلول (در موســیقی آتونــال) بــه آن بنگریم ،تعداد
حــاالت دههــا بــار بیشــتر میشــود .در برخی حــاالت ،خویشــاوندی
موتیفهــای بدســتآمده به اندازه ای نســبت به  DSCHدور اســت
كه نمیتوان پذیرفت ارتباط قابل شنیدنی وجود دارد.
عــاوه بر ایــن ،موتیف مذکور در آهنگســازان پیشــین ،بطــور مثال
ُمتســارت در کوارتــت زهی شــماره  19در دو مینـ�ور  K.465وجود دارد.
ً
میتــوان این موتیــف را به گونهای هارمونیزه و یا بــكار گرفت كه كامال
در هارمونی كالســیك توجیه پذیر باشــد .برای مثال ،میتــوان آن را با
آ كوردهای  I-Vدر دومینور هارمونیزه كرد .یعنی بر خالف آنچه كه به
نظر میرسد ،این موتیف به خودی خود فاقد تنالیته و حتی منحصر به
فرد نیست .در واقع ،آنچه كه این موتیف را شاخص میكند ،استفاده
از آن بعنــوان نتهــای كروماتیك یا به تعبیری جایگاه موتیف اســت و
نه اســتفاده از آن بصــورت دیاتونیك .در برخــی تحقیقات با عمومیت

جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد ُد ِدکافنیک در موسیقی
دمیتری شستا کویچ

دادن این موتیف به هر حركتی ،از كاربرد اساســی آن غفلت میشــود.

رویکرد ملودیک  DSCHبصورت تلویحی
در آثار شستا کویچ
عــاوه بــر اســتفاده مســتقیم ،دو گونه آلتراســیون مهــم گامهای
مینــور و مــاژور در موســیقی شســتا كویچ بــر مبنــای  DSCHصــورت
میگیــرد :الف)شســتا کویچ عالقــه زیادی به اســتفاده از تترا کورد اول
ُ
مــد ســوپر لکریــن دارد و یکــی از حلهای مورد عالقــه او ،حل چهارم
کاسته به سوم کوچک و همچنین حركت دوم كوچك به تنیك است.
ُ
در تترا کورد اول مد ســوپر لکرین ســی ،نتهای سی ،دو ،ر ،میبمل
وجود دارند و همانطور که مالحظه میشــود همان نتهای موتیف
 DSCHبدست میآید .برای نمونه ،در ابتدای  24پرلود اپوس ،34
ُ
شــماره  24تترا کــورد اول ســوپرلکرین ر (نتهــای ر ،میبمــل  ،فــا ،
ســل بمل) شســتا کویچ از حرکت تیپیک خود چهارم کاسته به سوم
کوچک بهره برده است (سل بمل -فا) (تصویر.)1
نكتــه مهمــی كــه در ایــن مثــال و مثالهای مشــابه وجــود دارد،
رویكــرد انتخابــی شســتا كویچ در اســتفاده از ایــن گونــه مدهاســت.

تصویر - 1سه میزان اول پرلود شماره  24از مجموعهی  24پرلود اپوس .34
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یعنــی با وجــود اینكــه آلتراســیونهایی مبتنی بــر  DSCHمیآید ،اما
در عیــن حــال از نتهــای آلترهنشــده در هارمونی و یــا در همان خط
ملودیــك قبــل یــا بعــد از آلتراســیون میآیــد و تركیبــی از مدهــا مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در این مثال ،ســل بــكار (آلترهنشــده) اندكی
پــس از ســل بمل بــكار ظهــور مییابــد .در واقــع ،شســتا كویچ اتخاذ
ُ
رویکــردی انتخابــی بیــن مینــور طبیعــی و مــد ســوپر لکریــن اســت.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،فواصــل موتیــف  DSCHاو را بــه
ُ
ســمت ســوپرلکرین رهنمــون میکنــد .از طرفــی تترا کورد دوم ســوپر
ُ
لکرین ،فاقد نت دومینانت ،یعنی ال ،اســت .پس او به دلیل گرایش
ً
خــود بــه دومینانــت گام مینــور ،همچنان صرفــا تترا کورد اول ســوپر
ُ
لکریــن را مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .تقابــل نت ســل بمل و ســل
بکار ،که در تصویر  1با فلش مشــخص شــده ،نشان میدهد که او در
ملودی گرایش به موتیف کاسته مورد عالقه خود دارد در حالیکه در
هارمونی همچنان به پیوند تونیک دومینانت عالقهمند اســت .ب)
رویکرد ملودیك دیگر در استفاده از این موتیف ،حل ا کتاو کاسته به
هفتم کوچک است .تصویر( 2قسمت الف) ،گام مینوری را همراه با
حل متداول در آثار شستا کویچ نشان میدهد .ا گر در همان تصویر،
نتهــای درون دایــره را بدون تکــرار نت "ر" با هم در نظــر بگیریم ،به
 DSCHمیرســیم .مثالهــای زیادی در این زمینــه وجود دارد .یکی
از نمونههای روشــن در مورد اســتفاده از حل ا کتاو کاســته به هفتم
کوچک ،کنسرتو پیانو شماره ، 2موومان اول ،اپوس  102است كه در
ایــن مثــال ،انتقالی از گام مورد بحث الف در ر مینور ظاهر میشــود.
در تصویر (2قســمت ب) ،شــروع بخش فرعی با فلش مشخص شده
و حرکت مورد نظر نیز در دایره نشان داده شده است.
نتی که در تصویر (2قســمت ب) با مســتطیل نشــان داده شــده،
بصــورت دو دیز و نه ربمل نوشــته شــده اســت ،چرا كــه این نت نقش
اصلی خود را بدست آورده و همان محسوس با حل به تونیک است؛
در نتیجــه شســتا کویچ بجــای ا کتاو کاســته ،از نتاســیون هفتم بزرگ
اســتفاده کرده اســت .نمونه دیگر برگرفته از پرلود شــماره  9در دو دیز
مینور اســت ،در این مثال ،ا گر نت درون مســتطیل را در نظر نگیریم،
باز به همان انتقال موتیف  DSCHمیرسیم (تصویر-2قسمت ج).

-2موتیف"ساشا" SASCHA

تصویر -2گام مینور مورد استفاده شستا کویچ به همراه مثالهای آن ( در ب و ج).

یکــی دیگــر از موتیفهــای مــورد اســتفاده شســتا کویچ ،موتیــف
 SASCHAاســت کــه نقــش تعیینکنندهای در ســمفونی شــماره 15
او دارد و نتهــای  Eb-Ab-C-B-Aرا دربرمیگیــرد .در واقــع ایــن
موتیــف ،عــاوه بر اینكه چندین بار مورد اســتفاده مســتقیم و بســط
و گســترش قــرار میگیــرد ،رویکــرد فاصلــهای آن در ا کثــر نقــاط ایــن
ســمفونی حضــور دارد .تصویر- 3الف ،ایــن موتیف را در ابتدای این
سمفونی معرفی میکند.
این موتیف با این فضا گذاری ،چهارم درست را در البمل تداعی
میکند .از طرفی دیگر ا گر پنجم درستی که در جواب موتیف توسط
زهیها میآید در نظر گرفته شود؛ این دو در کنار هم حرکت دو پنجم
درســت (یا دو چهارم درســت) متوالی با فاصله نیم پردهای را نشــان
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میدهند .ا گر فواصل شاخص این موتیف و جواب آن به عنوان یک
ســلول در نظــر گرفته شــوند ،تصویر - 3ب بدســت خواهــد آمد .این
ســلول ،اساس بسیاری قســمتهای سمفونی شــماره  15را تشکیل
میدهد .برای توصیف این ســلول در جدول فورت از  4-8اســتفاده
میشــود .موتیــف "ساشــا" شــاید بصورت مســتقیم در قطعــات دیگر
نیایــد ،اما در مثالهــای مختلف در ادامه میتوان مشــاهده كرد كه
فواصــل شــاخص آن یعنــی  4-8و زیرمجموعــه آن  3-5در قطعــات
دیگر وجود دارد .قبل از پرداختن به کارکرد این موتیف در ســمفونی
 15بهتر است به دوازده نتی در موسیقی شستا کویچ پرداخته شود.

یــک ســری ،منجر به انســجام به لحاظ فاصلهای شــود ،امــا تنها راه
برقــراری انســجام در قطعــه نیســت .شســتا کویچ راه دیگــری را برای
انسجام برمیگزیند که توضیح مفصل آن در ادامه میآید.

 -4برقــراری انســجام فاصل ـهای در ســمفونی
شماره  15شستا کویچ

الــف) در موســیقی شســتا کویچ ســری اســاس قطعه نیســت و بر
خالف بسیاری آهنگسازان ،در موسیقی شستا كویچ با سری همچون
ملودی برخورد میشود .طبق بررسیهای شملتز در مورد اثر Seven
 ،Verses of Blockشســتا كویچ بــا ســری در این قطعــه به مثابه یک
ملودی یکپارچه غیرقابل تغییر رفتار میکند(.)Schmelz, 2004, 307
برای مثال ،در موومان دوم ســمفونی پانزدهم ،در ســلوی ویلنســل
ً
پس از معرفی تم ،مجددا در چند میزان بعد انتقال معرفی میشود.
الزم به ذكر اســت ،در آثار شســتا كویچ ،معکوس ســری نیز بســیار كم
اســتفاده میشــود .تفاوت دیگــر در گزینش فاصلهای در ســریهای
مــورد اســتفاده اســت .بر خــاف رویکرد ارتدکــس به ُد ِدکافنــی كه در
پــی حــذف کامل تنالیته حتی در مقاطع کوتاه و عدم حضور تریادها
و بطور اخص تریاد کاســته اســت ،شســتا کویچ آزادی بیشــتری را در
نظر میگیرد .در واقع گاهی ســری در عین تریادگونه بودن ،تسلسلی
از آرپژهایــی غیرفونکســیونل اســت .نکتــه دیگــر در مــورد کار بســت
دوازدهنتــی در موســیقی شســتا کویچ ،اســتفاده از ردیفهای صوتی
ُ
مختلــف در یــک اثــر اســت .در اســتفاده ا ُرتدکس از ســری ،پایبندی
بــه ســری دوازده نتی ،تا اندازهای اســت که در یــک قطعه اغلب یک
ســری و دگرههای آن ،یعنی معکوس ،قهقرایــی ،قهقرایی معکوس،
انتقــال و یــا در نهایــت در گونههــای متأخــر ،بــا چرخــش[ 1تکــه ای]
دوازده نتــی وجــود دارند .شــاید در این گونه کاربســت ،پایبندی به

در بحــث پیشــین ،موتیــف "ساشــا" و کیفیت فاصلــهای آن مورد
بحــث قــرار گرفــت .در ایــن قســمت ،هــدف ،نشــان دادن چگونگــی
اســتفاده از فواصــل شــاخص ایــن موتیف بــرای ســازماندهی قطعه
اســت .در موومــان اول ،تــم بخــش فرعــی بــا وجــود آنکــه ایــن تم به
تنهایی القا کننده تن مرکزی نیست ،اما استیناتو در باس تن مرکزی
می را القا میکند .خالصه ارکستری آن به صورت زیر است:
بــرای نشــان دادن ارتبــاط بیــن بخشهــای این مثال یــا به بیان
قتــر دلیــل انســجام ،از چهــار منظــر ایــن قســمت مــورد بررســی
دقی 
قــرار میگیــرد .الــف) ابتــدا ملــودی در کلید ســل بــه تنهایی بررســی
میشــود تا فواصل شــاخص آن اســتخراج شــود .این سری دو جمله
دارد؛ بــا معیــار ریتمیک ،فراز اول دو میزان با فاصله شــاخص چهارم
(میبمل ،ســی بمل) و فراز دوم حرکتی اســت با نتهای کروماتیک
بیــن ال و مــی .ا گر این چهار نــت در مجموع به عنوان یک ســلول در
نظر گرفته شــوند و بردار فواصل آن نوشــته شــود ،در سیســتم فورت
 4-9با بردار [ ] 200022بدست میآید.
شــایان ذکــر اســت در آنالیز آثــار بارتوک ،این ســلول پركاربــرد با نام
 Zشـ�ناخته میشـ�ود( .)Perle, 1996در مرحله بعد کلید فا به تنهایی
مورد بررسی قرار میگیرد .نتیجه وصل دوبل می-سی به فا-سی بمل
خواهــد بــود؛ این حرکت نیــز در جدول فــورت  4-9با بــردار فاصلهای
[ ]200022نمایــش داده میشــود؛ در تصویــر  -4قســمت الف ،اعضای
ایــن ســلول با مســتطیل بــه هم وصل شــدهاند .بــرای بررســی ارتباط
عمودی نیز میتوان میبمل – ســی بمل را همراه با می-ســی در نظر
گرفت؛ این حرکت نمایشگر  4-8با بردار [ ]200121است که در تصویر با
دایره به هم وصل شدهاند .این سلول همان فواصل شاخص موتیف
"ساشــا" را نشــان میدهد .برای بررســی عمودی فراز دوم نیز میتوان

تصویر -3موتیف ساشا به همراه هارمونی (الف) و بردار فورت فواصل شاخص آن (ب).

تصویــر  -4خالصــه ارکســتری ابتــدای تم فرعی در موومان اول ســمفونی ( 15الف) و مقایســه
 SASCHAو  Cell Zدر (ب).

-3دوازده نتی در موسیقی شستا کویچ

جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد ُد ِدکافنیک در موسیقی
دمیتری شستا کویچ

آن را با آ كومپانیمان آن بصورت عمودی در نظر گرفت .در این صورت
فاصله شــاخص در كلید ســل ال-می بر روی فا-ســی بمل قرار خواهد
گرفت كه همان فواصل موتیف "ساشــا" با بــردار[ ]200121خواهد بود.
ا گــر ایــن برشهــا در کنــار هــم قــرار گرفته و بــا واصل شــاخص موتیف
"ساشــا" مقایسه شــوند ،شــباهت صدادهی آنها روشــن میشود .چرا
که از لحاظ کیفیت فاصلهای ،که با عدد نیز نشــان داده شــده ،بســیار
شــبیه بــه هم هســتند (تصویــر  -4قســمت ب) .میتــوان در موومان
اول و دولپمــان آن و نیــز موومان ســوم و چهارم ،شــواهد دیگری برای
ایــن رویکــرد فاصلهای یافت .اما یكی از بهترین نمونهها را میتوان در
موومان سوم ،سمفونی شماره  15جستجو كرد (تصویر .)5
در مــورد کیفیــت فواصــل بطــور آمــاری میتــوان مشــاهده کــرد
کــه چهــارم نقــش ویــژهای دارد ،حتــی بــرای تا كید بــر ایــن موضوع،
یبــرد .در واقــع آهنگســاز در
شســتا كویچ ترفنــد دیگــری نیــز بــكار م 
آ كومپانیمــان پنجمهــای مــوازی را بــكار میبــرد تــا بــر ایــن فاصله از
طریق معكوس آن تا كید كند .چایلد برای بررسی فواصل ساختاری
ایــن ســری (و انتقال معكوس آن) ،رابطــه پرتا کیدترین نتها ،یعنی
ابتــدا و انتهــا را بــا هــم مقایســه میکنــد .در ایــن صورت ســلول ســل
دو /دودیز-البمــل بدســت میآیــد .ا گر بردار فاصل ـهای این نتهاکــه با دایره مشــخص شــده در نظر گرفته شــوند ،نتیجــه [ ]200121یا
 4-8خواهــد شــد .همانطــور که مالحظه میشــود ،ایــن موضوع باز
هــم بیانگــر فواصــل شــاخص موتیــف "ساشــا" اســت .نکتــه درخــور
توجــه در آثــار شســتا کویچ ،گرایــش شســتا کویچ در انتخــاب فواصل
ســری اســت .این گرایش در غالــب كارهای دوازده نتی شســتا كویچ
وجــود دارد .نتهایــی کــه در تصویــر -5ب ،در یک مجموعه نشــان
دادهشــده ،همگی بیانگر گرایش عمیق شستا کویچ به پرش کوارتال
چهــارم درســت ،چهــارم افــزوده و معکوسهــای آن اســت .بــه زبان
ســلولی ،همــه این گــروه نتها به  3-5یــا کالس فاصل ـهای []100011
تعلــق دارنــد .این ســلول وجه اشــترا ک عناصر فاصلهای دو کالســی
اســت که تا کنون بررســی کردیم .چرا که تمام کیفیتهای مشــترک
آنها یعنی دوم کوچک و چهارم افزوده را دارا است .به لحاظ عددی
نیــز میتــوان این دو را مقایســه نمود .به نظر میرســد ،شســتا کویچ

تصویر  -5میزانهای  6-1موومان سوم همراه با تحلیل فاصلهای.
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برای وصل واحدهای نشــان داده شده با مستطیل ،فواصل خاصی
را انتخاب کرده که سریها را نزدیک به زبان شخصی او میکند.
میتوان گفت اســتفاده از سلولهای مشابه و زیرمجموعههای
آنهــا منجــر به ایجــاد ارتباط فاصلــهای بین بخشهای اثــر یا همان
ســازماندهی فاصلــهای شــده اســت .بــه نظر میرســد شســتا کویچ
در دهــه پایانــی ،گرایــش زیادی به اســتفاده از ســلول  3-5داشــته
اســت .در ســمفونی شــماره  14او نیــز چنیــن مــواردی بــه چشــم
میخــورد .بــه عنــوان نمونــه در ســری اســتفاده شــده در ابتــدای
موومــان پنجــم ،نیمــی از ایــن ســری را ســلول ( 3-5و ســلول 3-4
با صدادهی بســیار نزدیک به  )3-5تشــکیل میدهد که در تصویر
 -6الف ،با دایره نشــان داده شــده اســت .مثال بارزتر ،اســتفاده از
ســلول  3-5موومان اول ســونات ویلن و پیانو است .خالی از فایده
نیســت کــه مقایســهای بیــن ایــن اثــر و ســمفونی شــماره  15انجام
شــود .ســری این اثر ،در تصویر  -6ب ،از دو جهت قابل مقایســه با
موومان ســوم سمفونی شــماره  15است :نخست نوع ارائه که ابتدا
 12نــت معرفــی و ســپس معکــوس میشــوند .دوم و از همــه مهمتر
اینكه تکههای ارائه شــده ،که در دایره مشــخص شدهاند ،از همان
کالس فاصل ـهای [ ]100011یا  3-5اســتفاده میکننــد .البته در اینجا
در بیــن واحدهــا ،فاصلــه نیمپردهای وجــود ندارد؛ در عــوض ،نیم
پردههــا ،در درون ســاختار بعنــوان نــت همســایه قــرار گرفتهانــد و
بخشــی نیــز در انتهــای هر قســمت بر روی ســل وجود دارد که ســل
را بــا نیــم پــرده تثبیت میکند .به هر حال در همان قســمت نشــان
داده شــده با مســتطیل نیز از همان ســلول اســتفاده شــده اســت.
میتــوان نتیجــه گرفت كــه آنچه موجبشــده كه بســیاری قطعات
ُد ِدكافنیــك شســتا كویچ بــه یكدیگــر ارتبــاط پیــدا كننــد ،رویكــردی
اســت كه او نســبت به انتخاب فواصلی خاص باالخص سلول 3-5
داشــته اســت .همانطور كه پیشتر اشــاره شــد ،دو تفاوت اساســی
شســتا كویچ با دیگر آهنگســازان ُد ِدكافنیست ،نخست در بكارگیری
ســریهای مختلــف در یــك قطعــه اســت و دوم در آمیختــن دو
سیســتم دوازده نتی و موســیقی تنال با یكدیگر اســت .هر دو مورد،
انســجام قطعه را تهدید میكنند .بســیاری همچــون میلتون ببیت
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بــر ایــن عقیدهانــد ،قواعد موســیقی دوازده نتــی با موســیقی تنال،
در اسـ�اس همسـ�ان نیسـ�تند ( .)Mead,1994, 9-11در خصــوص
آهنگســازی چــون آلبــان برگ نیز چنین مشــکلی مطرح اســت .دیو
هدلم در طبقهبندی موســیقیهای متأخر آلبان برگ معتقد اســت
که این قطعات منســجم هســتند چرا که انســجام بــه عواملی غیر از

سری وابسته است ( .)Headlam, 1996, 195در آثار شستا کویچ نیز
همچون آثار آلبان برگ ،عامل انسجام استفاده از سری نیست .در
واقع ،همانطور که در طول این پژوهش نیز اشاره شد ،شستا کویچ
بــا ســازماندهی فواصــل فواصل ،عامل ســری دوازده تنــی و عوامل
موســیقی تونال را با یکدیگر آشتی میدهد.

تصویر  -6الف -موومان پنجم سمفونی شماره  14و قسمت (ب) موومان سونات ویولن و پیانو.

بــا بررســی نمونههــا میتــوان دریافــت کــه چگونه شســتا کویچ از
قابلیتهــای یــک موتیــف یــا ســلول در جهــت ایجــاد زبان شــخصی
و ایجــاد انســجام در قطعــات مختلــف و نیــز ایجــاد ارتبــاط در بیــن
موومانهــای یــک اثــر بهــره میجویــد .فواصــل ایــن موتیفهــا در
عوامل مختلف قطعه حضور دارند که مبنای هارمونی و سازماندهی
فاصلهای در بخشهای زیادی از آثار این آهنگســاز هستند .از طرف

دیگر شســتا کویچ در دهه پایانی عمر خود ،از سریها یا ملودیهای
دوازده ُتنــی بهــره بــرده اســت .در ایــن قســمت نیــز ســازماندهی
فاصل ـهای مشــابه با موتیفها وجود داشــت .طبق بررســیهایی که
در نمونهها انجام شــد ،میتوان گفت ،این کروماتیســم گســترده در
موســیقی شســتا کویچ بر مبنای ســازماندهی فاصلهای اســت که در
تمام موسیقی او حضور دارد و زبان شخصی او را ایجاد میکند.

پی نوشت
1 Rotation.
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