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چکیده
دو سونات پیانویی موتزارت K. 309 و K. 311 متعلق به دوران اقامت وی در منهایم هستند. در مکاتبات میان موتزارت و 
خانواده اش، به تأثیرپذیری سونات K. 309 از سبک منهایم اشاره شده و تأثیر این سبک بر K.311 نیز در منابع ثانویه مورد 
گرفته است. در مقاله ی حاضر سعی شده تا این تأثیرات از  تأیید موتزارت شناسان از جمله رابرت لوین و جان ایروینگ قرار 
کنتراست های دینامیکی و خلق فضاهای ارکسترال، شناخت و تحلیل فیگورهای  چند منظر متفاوت بررسی شود؛ از جمله: 
کتاو  کت، اونیسون، فیگور آه، ترمولو در فواصل ا کار رفته اند )فیگورهای منهایم را که در این دو اثر به  متداول مکتب منهایم 
یا ششم و هفتم(، فرم و ساختار و اهمیت ویرتئوزیته. روش تحقیق مروری-کاربردی بر پایه جمع آوری مستندات تاریخی و 
استناد به آرای متخصصین در منابع ثانویه است. در ادامه به بررسی و تحلیل متن ویرایش نشده ی دو اثر و مقایسه ی آنها 
که موتزات در طول اقامت  کانابیش  کریستین  با آثار آهنگسازان مهم مکتب منهایم پرداخته شده )نظیر یوهان شتامیتز و 
در منهایم با وی در ارتباط مستقیم بوده است( و مثال هایی از سمفونی های این آهنگسازان و هم چنین مثال هایی از خود 

آهنگساز در آثار همین دوران یا پس از آن برای درک بهتر مطالب اضافه شده است.
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سه سونات K. 309-311 متعلق به دوران سفر موتزارت به همراه 
مادرش به منهایم و پاریس بین سپتامبر ۱۷۷۷ و ژانویه ۱۷۷۹ است 
که تحت عنوان اپوس IV در ســال ۱۷8۲ توســط فرانس ژوزف هینا۱ 
در پاریس منتشــر شــده است. از میان این آثار، دو سونات K.309 در 
دومــاژور و K.311 در رمــاژور در طــول دوران اقامــت وی در منهایم و 
سونات K.310 در پاریس ساخته شده اند )Irving,1997,84(. در آن 
زمان، منهایم۲ مهد یکی از مهم ترین مکاتب موسیقی قرن هجدهم 
اروپا محسوب می شد و آوازه ی ارکستر مشهور آن در سراسر این قاره 
پیچیده بود. بکارگیری شــیوه های نوآورانه در اجرا، ارکستر منهایم را 
از ارکســترهای پیشــین و معاصر متمایــز می کرد و توجه آهنگســازانی 
چون موتزارت را به خود معطوف می داشت. مهم ترین این شیوه ها 
عبــارت بودنــد از: آرشــه گذاری های یکســان در ســازهای زهی، توجه 
کرشــندو مشــهور منهایــم، دقــت ارکســتر بــه  خــاص بــه دینامیــک و 
جمله بندی های صحیح هنگام اجرا، اســتفاده از نوازندگان ویرتئوز۳ 
و اهمیــت یافتــن ســازهای بــادی )Abert, 2007, 399- 400(. در هــر 
دو ســونات K. 309 و K. 311، تأثیرات مکتب منهایم آشــکار اســت. 
کــه در نامه هــای موتزارت و   K. 311 و K. 310 برخــالف ســونات های
 ،K.309 خانواده اش اشــاره ای به آنها نشــده است، درباره ی سونات
اطالعــات مفیــدی از نامه هــا قابــل دریافــت اســت. از جملــه اینکــه 
لئوپولــد موتــزارت4 در نامــه ی ۱۱ دســامبر تأثیــر مکتــب منهایــم را در 
کم،  آن حتــی »ســاختگی و مصنوعــی« توصیــف می کند، »اما بســیار 
که ســبک خوب تو در آن آســیب ندیده است«. همچنین  به گونه ای 

خواهــر موتــزارت، نانــرل5 در نامه 8 دســامبر به تأثیرپذیــری موتزارت 
اشــاره می کنــد. موتــزارت در   K.309 از مکتــب منهایــم در ســونات
نامــه ی ۶ دســامبر، موومان دوم این ســونات را »پرتــره ای دقیق« از 
کانابیش۶ آهنگساز توصیف می کند و نکاتی درباره ی  کریستین  دختر 
گرچه  ح می کند.  کانابیش۷ مطر دینامیک اثر و روند آموزشی آن به رز 
کلی اشــاره ای به K. 311 نشده است، اما  در مکاتبات موتزارت بطور 
تأثیر موســیقی منهایم بر این ســونات نیز در منابع ثانویه مورد تأیید 
صاحب نظران اســت. رابرت لوین8 موتزارت شــناس مشهور، موومان 
ســبک  در   K. 284 اول  موومــان  از  بازنویســی  یــک  را   K. 311 اول 
منهایــم می دانــد )Levin, 2003, 290( و جــان ایرونیــگ۹ نیز تأثیرات 
 .)Irving, 1997, 62-64( منهایــم را در هــر دو ســونات تأییــد می کنــد
کند. در این راستا  مقاله ی حاضر بر آن است تا این تأثیرات را بررسی 
بــا روش تحقیــق مروری-کاربردی و با اســتفاده از منابــع ثانویه و ذکر 
نمونه هایی از آهنگســازان شــاخص مکتب منهایم، عوامل تأثیرگذار 
معرفی و سپس در نسخه ی ویرایش نشده ی دو اثر، شناسایی شده 
و مــورد بحــث قرار می گیرند. ایــن تأثیرات از چند جنبه قابل بررســی 

که در متن به آن پرداخت خواهد شد.  هستند 
• اجرای دقیق و اثرگذار دینامیک و خلق فضاهای ارکسترال؛ 

که  کار رفته در این آثار  • شناخت و تحلیل موتیف ها و فیگورهای به 
در سمفونی های منهایم متداول بوده اند؛

• فرم و ساختار؛
• توجه خاص به ویرتئوزیته.

کنتــــــــراست های دینـــــامیـــــــکی و خلـــــــق 
فضاهای ارکسترال

کتبر ۱۷۷۷ موتزارت به پدرش، ســه هفته پیش  طبق نامه ی ۱۷ ا
گسبورگ، به وی فرصتی  از نگارش سونات K. 309، در حین سفر به آ
دســت داد تا فرته پیانوهای۱0 ساخت شتین۱۱ را از نزدیک مشاهده و 
با آنها بنوازد. در همین نامه، وی به عملکرد صحیح دمپرها و صدای 
کالویه ها اشــاره می کند و معتقد اســت ســونات K. 284 به  یکنواخت 
گوش می رسد. این سونات دارای  روی آن »عالی و منحصربه فرد« به 
تعداد قابل توجهی از عالئم دینامیکی و عالیم مفصل بندی۱۲ بســیار 
دقیق اســت و نواختن آن بر روی فرته پیانوی شــتین، نظر آهنگســاز 
کرده اســت زیرا این ســازها قابلیت زیــادی در اجرای  کامــاًل تأمیــن  را 
کنتراســت های دینامیکــی داشــتند. ســفر بــه منهایــم و مشــاهده ی 
کوتاهی پس از آشــنایی با  ارکســتر آن از نزدیــک، در فاصلــه ی زمانــی 
خ داد و مقارن شدن تقریبی این دو رویداد با یکدیگر به  این سازها ر
که در بسیاری لحظات  خلق دو سونات K. 309 و K. 311 منجر شد 
کیفیت ارکســترال داشــتند و نوآوری های دینامیکی ارکستر منهایم را 
در خود منعکس می کردند و از سوی دیگر قرار بود با سازهایی نواخته 

کنتراست های دینامیکی و آفرینش فضای  که قابلیت نمایش  شوند 
کــه توانایی  ارکســترال را داشــته باشــند. ایروینــگ نیــز معتقــد اســت 
بــاالی فرتــه پیانوهــای شــتین در تقلیــد صــدای ارکســترال و اجــرای 
کنتراســت های دینامیکــی، انگیــزه ی زیادی برای ســاخت این دو اثر 
گهانی  به موتزارت بخشــیده اســت )Irving, 1997, 109(. تغییرات نا
کمتر  که در فواصلی  کرشــندوهایی  دینامیــک )از فرتــه به پیانو( و نیز 
گی هــای اصلــی مکتب  از 5 میــزان از پیانــو بــه فرتــه می رســند، از ویژ
منهایــم اســت )Ibid, 63(. )در مکتــب منهایــم دو طریقه ی شــاخص 
کوتاه  گرفت: ۱( کرشندو در فاصله ی زمانی بسیار  برای کرشندو شکل 
 ۲( کرشندوی موسوم به کروشندوی غلتانIbid()۱۳.( . در موومان اول
کتر  کارا کنتراســت دینامیکی نقش مهمی را در شــکل گیری   ،K. 309
تــم آغازیــن ایفا می کند. دولپمان در این موومان نیز بر پایه ی همین 
تم ســاخته شــده و طبعًا تناوب فرته و پیانو مجددًا در آن ظاهر شده 
اســت )در میزان هــای 5۹ تــا ۶8 و میزان هــای 8۶ تــا ۹۳(. همچنین 
در میزان های 54 تا 58 )و مشــابه آن در رپریز ۱48 تا ۱5۱(. در رپریز، 
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کوتاه یــک میزانی یا نیــم میزانــی بارها دیده  ایــن تنــاوب در فواصــل 
می شــود. در میــزان ۱0۳ تــا ۱0۷ نیــز تنــاوب فرتــه و پیانو وجــود دارد. 
کرشــندوی  که با یک  میــزان ۱08 در دینامیــک پیانیســیمو قــرار دارد 
یک میزانی )میزان ۱0۹( در میزان ۱۱0 به دینامیک فرته می رســد. در 
میزان هــای ۱۱۳ و ۱۱4 نیــز در هــر نیمــه ی میــزان، عالیم فرتــه و پیانو 
کدام دو بار ظاهر شــد ه اند. میزان ۱۲۷ نیز در دینامیک پیانو قرار  هر 
کرشــندویی به طــول نیمه اول میــزان ۱۲8، در نیمه دوم  کــه با  دارد 
میزان ۱۲8 به دینامیک فرته می رسد. در سراسر موومان دوم بدون 
که این  اســتثنا تناوب مکرر میان فرته و پیانو وجود دارد، به گونه ای 
موومان را شــاخص می کند. طبق نامــه ی ۱4 نوامبر ۱۷۷۷، موتزارت 
کــه تمــام  کیــد می کنــد  موومــان دوم را سرشــار از بیــان می دانــد و تأ
ســایه روشــن های دینامیکی در آن بایــد دقیقًا همانند آنچه نوشــته 

شده اند، اجرا شوند )تصویر ۱(. 
دوم  موومــان  در  می تــوان  را  دینامیــک  نــوع  ایــن  از  نمونــه ای 

تصویر 2- نمونه ای از تناوب مکرر فرته و پیانو در موومان دوم سمفونی ششم شتامیتز اپوس 4.
مأخذ: )شتامیتز: موومان دوم سمفونی ششم اپوس 4، پارت های ویلن اول و ویلن دوم(

. K. 309  تصویر 1 - عالیم دینامیکی در موومان دوم
مأخذ: )موتزارت: موومان دوم سونات  K. 309  میزان های 1 تا 16(

. K. 309 تصویر 3- میزان های آغازین موومان اول
مأخذ: )موتزارت: موومان اول سونات  K. 309  میزان های 1 تا 7(

کرد )تصویر ۲(. سمفونی ششم شتامیتز اپوس 4 مشاهده 
تزیینــات  و  دینامیکــی  روشــن های  ســایه  نظــر  از  موومــان  ایــن 
گرزیتســو۱4 در تم و واریاســیون K.305 و  پرظرافــت بــا قســمت آندانته 
موومان دوم K.306 که هر دو متعلق به دوران منهایم هستند، بسیار 
گهانی  تشابه دارد )Walls, 2012, 48(. در موومان سوم نیز تغییرات نا
که از جمله می توان به میزان های  دینامیک به وفور یافت می شــوند 
کرد.  ۳۷ تا 5۲ )و مشابه آن ۱4۳ تا ۱58( و میزان های ۷۷ تا ۹۲ اشاره 
که در فواصل دو یا ســه  کوتاهی وجود دارند  کرشــندوهای  هم چنین 
میزان از پیانو به فرته یا حتی فرتیسیمو می رسند از جمله میزان های 
کیفیت  5۳ تا 58 و ۱5۷ تا ۱۶۱، ۲۱0 تا ۲۱۲ و ۲۲8 تا ۲۳0.  ایروینگ به 
کــه در موومان اول  کیــد دارد و اشــاره می کند  ارکســترال ایــن دو اثــر تأ
K.309، میزان هــای ۳۹ تــا 4۲ و در موومــان اولK.311، میزان هــای 
۲0 تــا ۲4 بــا دینامیک پیانــو می توانند به منزله ی یک ســولوی بادی 
چوبــی )ابــوا یــا فلوت( یک ســاز زهی قرار بگیرنــد و میــزان 4۳ و 50 در 
 K. 311 و میزان هــای 48 و ۶۶ در موومــان اول K.309 موومــان اول
 .)Irving, 2010, 77( بــا دینامیــک فرته به مثابــه توتی۱5 تصــور شــوند
کنتراســت های دینامیکــی در  کــه  هم چنیــن ایروینــگ معتقــد اســت 
موومــان اول K.309 ) به طــور مثــال میزان هــای ۳ تــا ۷( )تصویــر ۳(  و 
که با  در موومان پایانی همین اثر )به طور مثال میزان های ۷۷ تا 85( 
کیفیتی ارکسترال  کنتراست های بافتی نیز همراه شده است، به خلق 
کــه در آن قســمت های فرتــه می توانند به مثابــه توتی در  می انجامــد 
کــه دارای  کــه در برابــر آن بــرای قســمت هایی  ارکســتر قلمــداد شــوند 
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دینامیک پیانو هســتند به ســادگی می توان یک ســاز ســولوی زهی یا 
کنتراســت های  بادی چوبی را تصور نمود  )Irving,1997,63(. چنین 
به خصــوص  منهایــم  مکتــب  ســمفونی های  در  دینامیــک  و  بافــت 
کانابیش یافت می شوند بطور مثال سمفونی شماره ی  سمفونی های 

.).Ibid( )5۷ )۱0 می بمل  ماژور
ایروینــگ قســمت هایی نظیــر میزان های ۲۱ تــا ۲۶ از بخش رابط 
را در موومــان اول K.309، یــادآور ســمفونی های آهنگســازان مکتب 

منهایم می داند )Irving, 1997, 63( )تصاویر 4 و 5(.
کمتر از موومان  در موومــان اول K. 311، عالیم دینامیکی بســیار 
کــه نمی تــوان نــگارش عالیــم  گونــه ای  اول K. 309 وجــود دارد بــه 
دینامیکــی را تحــت تأثیــر مکتــب منهایــم دانســت. در موومــان دوم 
کمتر اســت   K. 309 نیــز تنــاوب فرتــه و پیانو به نســبت موومــان دوم
امــا مــواردی وجــود دارنــد از جملــه میزان هــای ابتدایــی موومــان 
کنتراســت های  ســونات  ســوم  موومــان  در   .)۷ تــا   ۱ )میزان هــای 
کنتراســت های بافتی  گســتره ی صوتی و  کنتراســت در  دینامیکــی با 

)از یــک بافــت ســبک هموفونی به بافــت پلی فونی( همراه می شــوند 
گرچــه عالیم دینامیکی در ایــن موومان از قبیل  امــا طبــق نظر آبرت، 
کرشندو به مراتب بیش از سونات های K. 279- 84 به  دیمینوئندو و 
کار رفته اســت، امــا این عالیم بیش تر در خدمــت ایجاد نوانس هایی 
بــرای بیــان بهتــر از جمالتــی خــاص بوده اســت تــا خلــق تنش هایی 
 Abert,( که از شاخصه های سبک منهایم به شمار می رود احساسی 
441 ,2007(. بنابرایــن نــگارش عالیــم دینامیکــی در هر ســه موومان 
ســونات K.309 تحــت تأثیــر مســتقیم ســبک منهایم بوده اســت اما 
دربــاره ی موومــان اول و ســوم ســونات K. 311 چنیــن قطعیتــی در 

ارتباط با دینامیک وجود ندارد.

بررسی فیگورهای منهایم در سونات های
K. 311 و K. 309

کت16  الف( منهایم را
که در  ایــن فیگــور یــک آرپــژ باالرونــده ی شکســته و ســریع اســت 
 Randel, 2003,( ســمفونی های منهایــم بســیار متداول بــوده اســت
485(. در ســونات K. 309، فیگــور آغازیــن موومــان اول یــک منهایم 
کتاوهای اونیســون و دینامیک فرته همراه  که با ا کت ســریع اســت  را

می شود )تصویر۶(.
 ایــن فیگــور آغازین در بخش دولپمان، بخــش مهمی را به خود 
کــدا نیز مجدداً مورد اســتفاده  اختصــاص می دهــد )تصویــر ۷( و در 

قرار می گیرد. 
که  در ســمفونی شــماره ۳۱ در رماژور موسوم به ســمفونی پاریس 
از نظــر زمانی نزدیک ترین ســمفونی به این آثار محســوب می شــود و 
تأثیرات منهایم در آن مشــهود اســت نیز از این فیگور اســتفاده شده 
کت توســط موتزارت در آثــار دوران های دیگر  اســت. فیگور منهایم را

تصویر 7- میزان های آغازین دولپمان.
مأخذ: )موتزارت، سونات  K. 309، موومان اول میزان های 59 تا 69(

.K. 309 تصویر 4- میزان های 21 تا 26 موومان اول
مأخذ: )موتزارت: موومان اول سونات K. 309 میزان های 21 تا 26(

کانابیش. تصویر 5- میزان های ابتدایی پارت ویلن اول از یک سمفونی 
مأخذ: )کانابیش: موومان اول سمفونی شماره 1 پارت ویلن اول(

تصویر 6- فیگور آغازین.
مأخذ: )موتزارت: سونات K. 309 ، موومان اول میزان های اول و دوم(
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گرفته اســت بطور مثــال در ســمفونی ژوپیتر  نیــز مورد اســتفاده قــرار 
 Levin, 2003,( می دانــد K. 309 کــه هرتــز۱۷ آن را یــادآور موومــان اول
 ،K. 550 290(. یــا موومان پایانی ســمفونی شــماره 40 در ســل مینور
یک نمونه ی مهم دیگر در ابتدای سونات K. 457 در دومینور است.

ب( اونیسون18
در ابتــدای موومــان اول هــر دو ســونات، فیگورهــای اونیســون، 
گی های  که یکــی از ویژ قدرتمنــد و بــا دینامیــک فرتــه ظاهر شــده اند 
متداول در آغاز سمفونی های منهایم بوده است و به منزله یک »اعالن 
 Irving, 2010,( کار می رفته اســت بــرای جلــب توجه شــنوندگان« به 
کانابیش با یک تم تریادیک قدرتمند  77(. بســیاری از سمفونی های 
 آغــاز می شــوند و تعــدادی از آنهــا اونیســون هســتند )مثــاًل ســمفونی
 ۱- فامــاژور یــا ۶- می بمل مــاژور( )تصویــر 8( یــا میزان هــای ابتدایی 
موومان چهارم سمفونی پاستورال شتامیتز۱۹ اپوس 4، شماره ی ۶.

ج( فیگور آه20
 Randel,( ۲۱ایــن فیگور شــامل یک آپاجیاتــور و نت حل آن اســت
485 ,2003(. پیشــینه ی اســتفاده از فیگــور آه بــه دوران بــاروک بــاز 
که در  می گــردد۲۲. این فیگور در طبقه بندی فیگورهایی قرار می گیرد 
کید به روی نت اولیه و ســپس  گفتاری هســتند. تأ ارتباط با آواهای 
کشــیدن را  کیفیتی شــبیه به آه  حــل آن بــا صدای آهســته تر و نرم تر، 
ایجــاد می کنــد )Begbie, 2007, 131(. یــک نمونه از اســتفاده ی این 
فیگــور در دوران بــاروک را می تــوان در آریــای ”Es ist Vollbracht“ از 
که در آن  کرد  پاسیون سنت ماتیو اثر یوهان سباستین باخ مشاهده 
گامبا بــه روی جمله »به پایان رســید« فیگــور آه را اجرا  ســاز ویــوال دا

می کند ).Ibid( )تصویر ۹(.
از نمونه هــای اســتفاده از فیگــور آه در میــان آهنگســازان مکتــب 
منهایم می توان به موومان دوم سمفونی شماره ۱، اپوس 4 شتامیتز 
کــرد )تصویر۱0(. در ابتــدای موومــان اول K. 309 از این فیگور  اشــاره 

کانابیش با فیگورهای اونیسون. تصویر 8- میزان های ابتدایی موومان اول سمفونی می بمل ماژور 
مأخذ: )کانابیش: سمفونی می بمل ماژور، موومان اول میزان های 1 تا 9(

تصویر 9 - میزان های ابتدایی آریای “Es ist Vollbracht” همراه با فیگور آه.
مأخذ: )یوهان سباستین باخ: میزان های آغازین پاسیون سنت ماتیو(

تأثیرات مکتب منهایم بر دو سونات پیانویی K. 309 و K.311 اثر موتزارت
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استفاده شده است تصویر ۱۱(. 
در موومــان اول ســونات K. 309 در میزان هــای 54 و 55، 8۲ تــا 
84 و در موومان دوم آن در میزان های ۳۱، ۳۹، 4۳، 5۱ و در موومان 
ســوم در میزان های ۶۶ و ۶8 ، ۲4 و ۲5 از این فیگور اســتفاده شــده 
اســت. موتــزارت در دولپمــان موومــان اول K. 311 برخــالف رســم 
معمول به جای بهره گیری از تم اول و دوم در اقدامی متهورانه فقط 
کسپوزیســیون برای پیشــبرد موســیقی  از دو میــزان پایانــی قســمت ا
کــرده اســت. در ایــن دو میــزان پایانی  در بخــش دولپمــان اســتفاده 
کار رفته است و طبعًا در قسمت دولپمان نیز از این  فیگورهای آه به 

فیگورها استفاده شده است )تصاویر ۱۲ و ۱۳(.

ترمولو23

گی هــای مهــم ســمفونی های منهایم، نواختــن ترمولوهای  از ویژ
طوالنــی بــا ســازهای زهــی بــود )Randel, 2003, 485(. بــرای مثــال 
بــه موومــان اول ســمفونی شــماره ۱ اپوس 4 شــتامیتز مراجعه شــود 
)تصویر ۱4(. در این دو اثر، از ترمولوها به وفور استفاده شده است. از 
جمله در موومان ســوم K. 309  میزان های 58 تا ۶۱، ۶۹ تا ۷4، ۱۱۱ 
کتاو ظاهر  تــا ۱۱4، ۱۶۲ تــا ۱۶5، ۱۷۳ تا ۱۷8، ۲۲0 تا ۲۲۷ ترمولوهای ا

شده اند )تصویر ۱5(.
هم چنین در موومان اول K.311 فواصل هفتم و ششــم شکسته 

تصویر 10- موومان دوم سمفونی اول شتامیتز اپوس 4 پارت ویلن اول و دوم همراه با فیگور آه.
مأخذ: )شتامیتز: موومان دوم سمفونی اول اپوس 4(

تصویر 11- میزان های ابتدایی K. 309 همراه با فیگور آه در ضرب های اول میزان های 4 و 5.
مأخذ: )موتزارت: سونات K. 309  میزان های 1 تا 5(

کسپوزیسیون در موومان اول K. 311 همراه با فیگورهای آه در میزان ماقبل  آخر. تصویر 12- میزان های پایانی بخش ا
مأخذ: )موتزارت: موومان اول سونات  K. 311  میزان های 36 تا 39(
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کتاو به وفور ظاهر شــده اند )در میزان هــای ۳0 تا ۳۱، ۳4،  بــه جــای ا
48 تــا 5۱، 58 و۶0، ۶۲، ۶4، ۹0، ۹۳، ۹۷(. در ســمفونی شــماره ۳۱ 
گی هــای متــداول مکتــب منهایــم را دارد، ایــن  کــه ویژ موتــزارت نیــز 

ترمولوها به وفور یافت می شوند.

فرم

موومان اول K.311 تنها موومان سوناتافرم در میان سونات های 

که دارای رپریز معکوس یا  که  کالویه ای موتزارت محســوب می شــود 
گونه ای از  رپریــز آینــه ای اســت )Marks, 1920, 55( )رپریز آینــه  ای۲4، 
کــه در آن ســوژه ی اول و دوم جابه جــا می شــوند و ابتدا  رپریــز اســت 
 .).Ibid( ســوژه ی دوم و ســپس ســوژه اول در رپریــز ظاهــر می شــوند
این گونــه از ســوناتافرم، بســیار مــورد اســتفاده ی آهنگســازان مکتب 
منهایــم بــوده اســت )Levin, 2003, 290(. بطــور مثــال در موومــان 
دوم ســمفونی شــماره ۶ اپوس 4 اثر شــتامتیز، از رپریــز معکوس بکار 
رفتــه اســت. عالوه بر ایــن موومان، در میان دیگر آثــار دوره ی اقامت 

تصویر 13- میزان های آغازین بخش دولپمان در موومان اول K. 311 همراه با فیگورهای آه 
مأخذ: )موتزارت: موومان اول سونات K. 311 میزان های 40 تا 50(

تصویر 14-کاربرد ترمولو در میزان های آغازین موومان اول سمفونی شتامیتز  شماره 1 اپوس 4.
مأخذ: )شتامیتز: موومان اول سمفونی شماره 1 اپوس 4 پارت های ویلن اول و ویلن دوم(

تأثیرات مکتب منهایم بر دو سونات پیانویی K. 309 و K.311 اثر موتزارت
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موتزارت در منهایم، وی در سونات ویلن پیانوی K.306/300I نیز از 
کرده  است۲5.  رپریز معکوس استفاده 

اهمیت ویرتئوزیته

بنیان گــذار مکتــب موســیقی منهایــم، اشــتامیتز یک ویلنیســت 
ویرتئــوز بــود و تعداد زیــادی از بزرگ  ترین نوازندگان ســولوی دوران 
کرامر  کارل جــوزف ویلهم  در ارکســتر منهایــم می نواختنــد )از جمله 
 Abert,( ...کارل شــتامیتز نوازنده ی ویــوال و بــه عنوان ویلنیســت، 
400 ,2007(. ایــن امــر آهنگســازانی چــون موتــزارت را بــه ســاخت 
که مهارت هــای تکنیکی باالیــی را می طلبیــد ترغیب می کرد  آثــاری 
اما آنچه از مهارت و چیره دســتی تک تک نوازندگان مهم تر به شمار 
می رفــت، ویرتئوز بودن ارکســتر منهایم به مثابه یک شــخص واحد 
بــود )Carter & Levi, 2003,7(. در دو ســونات K.309 و K.311 بــه 
مهارت های نوازندگی چه از لحاظ پیانیســتیک و چه در تقلیدهای 
ارکسترال توجه ویژه ای شده است. در موومان اول K.309، وضوح 
دو خــط ملــودی و خــط همراهی کننــده از یکدیگر )در میــزان ۳۳ تا 
گانه هر دســت و هماهنگی  4۲ و ۱۲۷ تا ۱۳۶(، نیازمند مهارت جدا
کامل میان دو دســت اســت. در موومان ســوم K.309، ترمولوهای 
کتــاو )میزان های 55 تــا ۶۱، ۷4 تا  ســریع ســه الچنگ در فاصله ی ا
۶۹، ۱۱4 تا ۱۱۱، ۱۶5 تا ۱۶۲، ۱۷8 تا ۱۷۳ و ۲۲۷ تا ۲۲۱( و پاساژهای 

گواهــی بر ایــن امر  کــه بــه وفــور تکــرار می شــوند،  متشــکل از تریولــه 
گی هــا در K.311 نیــز مشــاهده می شــود.  اســت. نظیــر همیــن ویژ
در موومــان اول، نواختــن پاســاژهای متشــکل از دوالچنگ هــا )در 
میزان هــای ۱۱ تــا ۱۲، ۶۶ تــا ۷4، 8۷ تــا 88( و ترمولوهــای طوالنــی 
در فواصــل ششــم و هفتــم در ســرعت بــاال دشــوار اســت و تکنیــک 
فــردی بســیار باالیــی را می طلبد. در قســمت هایی از ایــن موومان 
درخشــان  بافــت  یــک  در   ،)۹۲ تــا   8۹ و   ۲۷ تــا   ۲4 )میزان هــای 
کنترپوانتــال یــک موتیــف آوازی بیــن دو دســت جابجــا می شــود در 
کــه دســت مخالــف دوالچنگ هایــی چابــک را اجــرا می کند.  حالــی 
عــالوه بــر لــزوم عکس العمل های ســریع دســت ها، تضاد احساســی 
میــان دو بخــش و در عیــن حــال ایجــاد هماهنگــی بیــن آن دو بــه 
ایجاد فضاهایی ارکسترال با صدایی پرحجم و در عین حال شفاف 
گویی هر یک از ســازهای ارکســتر با مهارت باال  و واضح می انجامد. 
کامل  پــارت خویــش را می نــوازد و همزمــان در هماهنگــی و ارتبــاط 
بــا دیگــر نوازنــدگان قــرار دارد  در موومــان ســوم ایــن اثــر نیــز ماننــد 
موومــان اول، پاســاژهای دوالچنگ ها در چند میــزان متوالی )۳۳ 
تــا ۳۹ و ۱۹۳ تــا ۲04( و اســتفاده از فواصــل ششــم و هفتم شکســته 
)میزان های ۱۲۷ تا ۱۳۶( در ســرعت باال این اثر را جزء ســونات های 
دشــوار موتزارت قرار می دهد. ژورژ دو ســن فوآ۲۶، تئودور دو ویتزوا۲۷ 
کاماًل  دشواری های تکنیکی و توجه به ویرتئوزیته در این سونات را 
.)Irving, 2010, 114( مطابق با ســلیقه ی مکتب منهایم می دانند

.K.309 کاربرد ترمولو در موومان سوم تصویر 15- نمونه ای از 
مأخذ: )موتزارت: موومان سوم سونات K.309 میزان های 58 تا 74(



۷۹

کــه موتــزارت در خلــق دو ســونات  در ایــن مقالــه نشــان داده شــد 
پیانویــی K. 309 و K. 311 از چنــد منظــر متفــاوت از مکتــب و ارکســتر 
منهایم تأثیر پذیرفته است. توجه دقیق به نگارش عالئم دینامیکی و 
تناوب مکرر میان فرته و پیانو، مشابه ســازی فضاهای ارکســترال توتی 
کت  و ســولو، استفاده از فیگورهای پرکاربرد این مکتب نظیر منهایم را
در ابتدای موومان اول K.309 و استفاده از اونیسون در موومان های 
ابتدایــی هــر دو اثــر و اســتفاده مکــرر از فیگــور آه و ترمولــو، اســتفاده از 
رپریــز آینــه ای در ســاختار موومــان اول K.311 و لــزوم داشــتن مهارت 
کــه تأثیرپذیری  نوازندگــی بــاال در هــر دو اثــر از جملــه عواملی هســتند 
مکتب منهایم را در این آثار آشــکار می ســازد. بدون شــک شــناخت و 
تحلیــل این عوامل، شــنونده را به درک بهتــری از آثار حاضر چه از نظر 

آهنگســازی و چه از نظر نوازندگی می رساند. عالیم دینامیکی بویژه در 
ســونات  K.309 ، تداعی گر سایه روشــن های دینامیکی سبک منهایم 
اســت و از ایــن رو اهمیت اجرای دقیق آن بــرای نوازنده بیش از پیش 
روشــن می شــود. تغییرات بافت به همــراه تغییرات دینامیکــی دو اثر، 
پدید آورنده ی فضاهایی مشــابه ســولو و توتی در ارکستر هستند و الزم 
است که نوازنده هنگام اجرا، این کنتراست های دینامیکی و بافتی را با 
کار رفته  دقت نشان دهد. هم چنین تشخیص هر یک از فیگورهای به 
و توجه به فرم و ســاختار به همراه ده ها عامل مهم دیگر در موســیقی 
کیدهــا و...(،  موتــزارت )چــون توجه به ســونوریته، آرتیکوالســیون، تأ
تــالش خالقانــه و بی پایــان نوازنــده را می طلبد و او را به ســوی اجرایی 

صحیح و زیبا مبتنی بر اصول زیبایی شناسی رهنمون می سازد.

.K. 311 و K. 309 کار رفته در دو سونات جدول 1- جمع بندی عناصر مکتب منهایم به 

موومان سوم 
K.311

موومان دوم 
K.311

موومان اول 
K.311

موومان سوم 
K.309

موومان دوم 
K.309

موومان اول
K.309 

در ارتباط با تأثیر 
مکتب منهایم 
قطعیت وجود 

ندارد

میزان های ۱ تا ۷، 
۶۱ تا ۷0

در ارتباط با تأثیر 
مکتب منهایم 

قطعیت وجود ندارد

میزان های
۳۷ تا 5۲
۷۷ تا ۹۲

۱4۳ تا ۱58

در سرتاسر این 
موومان بطور 

مداوم تناوب فرته 
و پیانو وجود دارد.

کسپوزیسیون  تم آغازین در ا
و رپریز. میزان های 54 تا 58 
)و مشابه آن در رپریز ۱48 تا 
۱5۱( همچنین میزان های 

5۹ تا ۶8 و 8۶ تا ۹۳. 
میزان های۱۱۳ تا ۱۱4

کنتراست های 
دینامیکی

میزان های ۱۶0 تا ---
۲۱۱ ،۱۶۱

میزان های 5 تا ۶، 
کرشندو با فواصل میزان های ۱0۹ و ۱4۱۱8 تا ۱5، 50 تا 5۱

کوتاه زمانی 

-----

این فیگور در ابتدای موومان 
و همچنین در میزان های ۶، 
5۹، ۶۷، 8۶، ۹0، ۹4، ۱0۱ در 
تنالیته ی اصلی یا به شکل 

مدوالسیون یافته تکرار شده 
است.

کت فیگور منهایم را

--
در ابتدای موومان 

و در بازگشت تم 
آغازین )میزان ۹۹(

--

دو میزان ابتدایی موومان 
همچنین در میزان های  ۶ 
تا ۷، 5۹ تا ۶0، ۶۷ تا ۶8 و 

8۶ تا ۹5

فیگور اونیسون

میزان ۱۷۳
میزان های ۹، ۱۱، 

 ،85 ،8۳ ،4۹ ،4۷
۹۱ ،۹0 ،8۹ ،8۷

میزان ۳8 )و مشابه 
آن میزان ۱۱۱( و در 
دولپمان موومان

میزان های ۲4 و 
۲5، ۶۶ و ۶8

میزان های ۷، ۱5، 
 ،5۱ ،4۳ ،۳۹ ،۳۱

5۹، ۷۳ تا ۷5

میزان های 4 و 5 )و مشابه 
آن در رپریز میزان های ۹۷ و 

۹8( میزان های ۱۱ و ۱۲، 54 و 
55، 8۲ تا 84

فیگور آه

فواصل ششم و 
هفتم بصورت 

شکسته در سرعت 
باال در میزان های 

۱۲۷ تا ۱۳۶

--

58 تا ۶۱
۶۹ تا ۷4
۱۱۱ تا ۱۱4

۱۶۲ تا ۱۶5
۱۷۳ تا ۱۷8
۲۲۱ تا ۲۲۷

ترمولو--

دارای رپریز آینه ای --
فرم---)معکوس(

تأثیرات مکتب منهایم بر دو سونات پیانویی K. 309 و K.311 اثر موتزارت
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پی نوشت ها

1 Franz Joseph Heina.
گزافــی را بــه  کــه دربــار آن ســاالنه مبالــغ  ۲  شــهری در جنــوب غربــی آلمــان 
موســیقی اختصــاص می داد و پذیــرای نوازندگان حرفه ای از سراســر اروپا بود از 
کلیســا به  کنترل  که مایــل بودند بــه دور از  جملــه بســیاری از نوازنــدگان چــک 

موسیقی غیرمذهبی بپردازند.
۳  چیره دست.

4  Leopold Mozart.
5  Nannerl.
6 Christian Cannabich.
7 Rose Cannabich.
8 Robert Levin.
9 John Irving.

که از  ۱0  فرتــه پیانــو، شــکل ابتدایــی پیانــوی مــدرن در زمــان موتــزارت بــود 
گســتره ی صوتــی محدودتر از پیانــوی امروزی بوده اســت. رنگ صوتی آن  نظر 
تــا انــدازه ای متفاوت و مابین هارپســیکورد و پیانو می باشــد. پدال آن بوســیله 
کنترل می شده و بدنه ی داخلی آن برخالف بدنه ی فلزی پیانوی  اهرمی با زانو 

مدرن از چوب ساخته می شده است. 
11  Stein.
12  Articulation.
13  Mannheim Roller.
14 Andante Graizioso.
15 Tutti.
16  Mannheim Rocket.
17  Hertz.
18  Unison.
19  Stamitz.
۲0 نام انگلیسی آن Sigh Figure و نام آلمانی آن Seufzer Motiv است.

کنار نت اصلی به صورت زینت یا به شــکل معمول  ۲۱ آپاجیاتور می تواند در 
کوانتــز یا  نوشــته شــود. بــرای چگونگــی اجــرای آپاجیاتــور و حــل آن بــه رســاله 

امانوئل باخ بخش تزئینات مراجعه شود.
۲۲  نام التین آن Katachresis و همانند دیگر فیگورهای این دوران به متن 

.)Krones, 1983, 57( وابسته بوده است )text(
23 Bebung.

۲4  طبــق طبقه بنــدی دارســی ســونات بــا رپریــز آینــه ای نوعی نام گــذاری و 
تفسیر مربوط به قرن بیستم تلقی می شود و از نظر تاریخی در قرن هجدهم آن 
چــه بخصــوص در مکتب مانهایم تحت عنوان رپریز معکوس رواج داشــته تنها 

شــکل خاصی از ســونات برگرفته از ســاختار دوبخشــی محســوب می شود. این 
طبقه بنــدی اصــاًل اطــالق واژه ی Recapitulation را برای بخش دوم نادرســت 
می دانــد زیــرا معتقــد اســت ســوژه ی اول و رابــط در فضــای دولپمانــی ظاهــر 

.)Darcy, 2006, 368( می شوند
کات دیگری هم دارند از جمله  گی اشترا ۲5  این دو سونات عالوه بر این ویژ
کنســرتو نیز مشــاهده  کتر  کارا گی های ســمفونیک،  اینکــه در هــر دو عالوه بر ویژ
کنتراست های توتی و سولو هستند. یا اینکه موومان  می شود مثاًل هر دو دارای 

کتر رقص گونه دارد. کارا سوم هر دو اثر، 
26 George de Saint Foix.
27 Tehodore de Wyzewa.

فهرست منابع

Abert, Hermann )2007(, W.A. Mozart, Yale University Press, Yale.
Begbie, Jeremy )2007(, Resounding Truth: Christian Wisdom in the 

World of Music, Baker Academic, Michigan. 
Carter, Tim and Levi, Erik )2003(, the History of Orchestra, The 

Cambridge Companion to the Orchestra, Edited by: Collin Lawson, 
Cambridge University Press, Cambridge.

Irving, John )1997(, Mozart`s Piano sonatas, the University of Cam-
bridge, New York.

Irving, John )2010(, Understanding of Mozart`s Piano sonatas, the 
University of Cambridge, New York.

Krones, Hartmut )1983(, Vokale Und Allgemeine Aufführungs 
Praxis, Robert Schollum, Vienna.

Levin, Robert D )2003(, Mozart’s Solo Keyboard Music, Eigh-
teenth- Century Keyboard Music, Edited by: Robert Lewis Marshal, 
Routledge, New York.

Marks, F. Helena )1921(, the Sonata, Its Form and Meaning as Ex-
emplified in the Piano Sonatas by Mozart, Reeves, London.

Mersmann, Hans )1972(, Letters of Wolfgang Amadeus Mozart, Do-
ver Publication, New York.

Randel, Don Michael )2003(, The Harvard Dictionary of music, Har-
vard University Press, Cambridge.

Walls, Peter )2012(, Mozart`s Mannheim and Paris Sonata for key-
board and Violi, Edited by: Martin Harlow, Cambridge University 
Press, New York.


