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بررسی تکنیکهای آهنگسازی ولفگانگ ریم
*

در اپرای دیونیزس
**

رُهام شناسا

کارشناسارشد موسیقی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
)تاریخ دریافت ،1394/9/9 :تاریخ پذیرش(1395/2/4 :

چکیده
ولفگانگ ریم ،از آهنگسازان معاصر آلمانی ،آخرین اپرای خود با نام دیونیزس را در سال  2010به روی صحنه برد .دیونیزس یک
فانتزی اپرایی است بر اساس تخیالت و تصورات ولفگانگ ریم از زندگی و اندیشههای نیچه .این پژوهش به بررسیی تننییکهیای
آهنگسازی ریم و شیوة نگرش او به عناصر موسیقی ،بهویژه در اپرای دیونیزس ،اختصاص یافته است .پروفسور ریچارد مکگریگور
در مطالعهای ،با نام «تحلیل روند آهنگسازی ولفگانگ ریم در چرخة شیفره» ،به بررسی مؤلفیههیای موسییقی رییم مییپیردازد.
مطالعة یادشده راه را بر نگارنده هموار کرد تا با یاری آن و برخی منابع دیگر تننیکهای آهنگسازی رییم را در اپیرای دییونیزس
بررسی کند .روش کلی این تحقیق تحلیلی است .گردآوری اطالعات به صورت مطالعاتی است و با اسیتفاده از کتیابهیا و مقیا ت
ترجمهشده و زبان اصلی ،مصاحبهها ،و منابع اینترنتی .ریم ،با ارائة تعاریفی جدید از مفاهیم و عناصر موسیقایی ،همچیون «فضیا-
صدا»« ،صوت -نشانه» ،و «قطب زایشگر» ،توانسته به بیانی کامالً شخصی دست یابد .در این نوشتار ،خواننده با مفهوم دقیقتیری
از قطب زایشگر و چگونگی کارکرد آن در موسیقی ریم آشنا میشود؛ همچنین ،در خالل نمونیههیا و مایالهیای ککرشیده ،انیوا
قطبهای زایشگر ،که ریم آنها را استادانه ساخته و پرداخته ،معرفی خواهد شد.

واژههای کلیدی :اپرای دیونیزس ،تننیکهای آهنگسازی ،فضا -صدا ،قطب زایشگر ،ولفگانگ ریم.
*این مطالعه برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد نگارنده است بیا نیام «بررسیی اپیرای دییونیزس ،اثیر ولفگانیگ رییم؛ رواییت داسیتانی ،نمیادگزینی ،و تننییکهیای
آهنگسازی» ،که با راهنمایی دکتر امین هنرمند در دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
** تلفن ،09308228472 :نمابر.E-mail: rohamshenassa@gmail.com ،021-88315732 :
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مقدمه ____________________________________________________
ولفگانگ ریم 1952( 1ی) ،آهنگساز و فیلسوف معاصیر آلمیانی،
آخرین اپرای خود با نیام دییونیزس 2را در سیال  2010بیه روی
صحنه برد .دیونیزس یک فانتزی اپرایی است؛ ولفگانگ ریم ایین
بار نیچه ،اندیشهها ،و کتابهای او را بهانهای قیرار مییدهید تیا
قابلیتها و تخیالت حیرتانگیز خود را در خلیق آثیار صیحنهای
بهنمیایش بگیذارد .نگارنیده ،پییش از ایین پیژوهش ،در نوشیتار
دیگری با نام «تحلیل و بررسی اپرای دیونیزس؛ روایت داسیتانی
و نمییادگزینی» بییه بررسییی سییناریو و لیبرتییو و نمییادهییای
بهکارگرفتهشده در این اپرا پرداخته است .این پیژوهش نییز بیه
بررسی تننیکهای آهنگسازی ریم و شیوة نگرش او به عناصیر
موسیقی ،بهویژه در اپرای دیونیزس ،اختصاص یافته است.
ولفگانگ ریم ،با ارائیة تعیاریفی جدیید از مفیاهیم و عناصیر

موسیقایی ،توانسته است به بیانی کامالً شخصی و منحصربهفیرد
دست یابد .پروفسور ریچارد مکگریگور ،3ضمن بررسی کتابهیا
و دستنوشتههای ریم و اجرای مصاحبههای مختلف (کیه همیه
بییه زبییان آلمییانی اسییت) ،در مطالعییهای بییا نییام «تحلیییل رونیید
آهنگسازی ولفگانگ ریم در چرخة شیفره» ،4به بررسی تعاریف
جدید ریم از عناصر موسیقایی در مجموعة شیفره میپردازد .این
مطالعه راه را تا حدودی بر نگارنده هموار کرد تیا بیا ییاری آن و
برخی منیابع دیگیر تننییکهیای آهنیگسیازی رییم در اپیرای
دیونیزس را بررسی کند .به دلییل زییادبودن حجیم کیار ،بیرای
حصول نتیجة بهتر ،کل تمرکز این پژوهش به بررسیی موسییقی
صحنة اول اپرای دیونیزس اختصاص یافته است.

موسیقی ریم
موسیقی ریم آمیختهای است از تننیکهیای معاصیر آهنیگسیازی
تییو م بییا هیجانییات افسارگسیییختة مییالر و شییوئنبرر (در دورة
اکسپرسیونیسییتش) ،کییه بییه عنییوان قیییامی علیییه آوانگییارد بییولز و
اشتوکهاوزن مورد توجه همفنران او قرار گرفیت .در  ،1970نیام او
به عنوان ینی از اعضای اصلی جنبشی به نام «نئوسییمپلیسییتی»
مطرح شد 5.آهنگسازان این سبک بیه دنبیال گونیهای از موسییقی
برانگیزشی 6و بیواسطه 7بودند که در تقابل با آوانگاردیسمِ آن زمیان
اروپا قرار بگیرد و ،در عین حال ،مخاطب نیز ارتبیا راحیتتیری بیا
موسیقی برقرار کند .در برخی موارد ،این به معنی بازگشت بیه زبیانِ
تنالِ قرن نیوزدهم و ژانرهیا و فیرمهیای سینتی (چیون سیمفونی و
سونات) و ترکیبهای سازی قیدیمی (چیون کوارتیت زهیی و پییانو
تریو) بود که آهنگسازان آن را مدتها نادیده گرفته بودند ( Faltin,
 .)1979: 98-181اما ،در ایین مییان ،ولفگانیگ رییم نیوعی گیرایش
جالب و منحصربهفرد به شاخصههیای موسییقیِ رمانتییک متیوخر و
آهنگسازان برجستهای چون واگنر ،اشیتراوس ،میالر ،و بیرر دارد.
تسلط او بر صوت و ویژگیهای صوت ،فارغ از ایننه چه ابیزارِ صیوتی
را بهکار گیرد ،بسیار خیرهکننده است؛ خواه این ابیزار ییک ارکسیتر
بزرر باشد ،خواه یک آنسامبل کوچک یا ساز سیولو .بیه هیر حیال،
وابستگی موسیقی او به ویژگیهای صوت و قابلیتها و تننیکهیای
سازی شدیداً احساس میشود.
تفنر آهنگسازی او در طی دوران مختلف کمتر دستخوش
تغییرات چشمگیر شده است و چنانچه کوارتتهای زهی او ( 1تا
 )13را بررسی کنیم ،بهتر متوجه این موضو میشویم .درواقیع،
ینی از ویژگیهای ریم ایجاد یک سیرِ تفنرِ مبنا در بیشیتر آثیار
خویش است؛ بدین ترتیب که نگرشی ثابت را در بییش از چهیار

یا پنج اثر خیود و در طیی گیذر چنیدین سیال حفید و دنبیال
میکند .به آمار زیر که برگرفته از کرونولوژی منتشرشده توسیط
یونیورسال ادیشن 8در سال  2011است توجه کنید:9
 مجموعة آهنگ خداحافظی 1 :10تا  5که بیین سیالهیای
 1979تا  1983ساخته شدهاند.
 مجموعة کوارتت زهی 1 :تا ( 13شمارة  2موجود نیست)
که بین سالهای  1970تا  2011ساخته شدهاند.
 مجموعة شیفره( 11رمز) :بین سالهیای  1982تیا 1988
ساخته شدهاند.
12
 مجموعة دگرگونی  1 :تا  4که بین سالهیای  2002تیا
 2008ساخته شدهاند.
هریک از مجموعههای فوق سیر تفنر خاصیی را در درون خیود
دنبال میکنند که قطعات هر مجموعه را به هم مربو میسازد و از
سایر مجموعهها متمایز میگرداند .اما این تفنیر مشیترک درون هیر
مجموعه باعث نمیشود که لزوماً از سازبندی مشترکی هم اسیتفاده
شده باشد؛ چنانچه در مجموعة شیفره سازبندی هر قطعه با قطعیات
دیگر متفاوت است 13.همچنین ،ریم کوارتتهای زهی دیگیری هیم
دارد که آنها را در مجموعة  13کوارتت خود معرفی نمیکند ،بلنیه
آنها را با نامهای مستقل دیگری ارائه میدهد.
بیشک ،مجموعة دگرگونی ارتبا تنگاتنگی با اپرای دییونیزس
از حیث تفنر آهنگسازی دارد ،زیرا درست در همیان برهیة زمیانیِ
ساختهشدن اپرا نگاشته شده و حتی برخی از بخشهای شمارة  3در
موسیقی اپرا استفاده شده است (میزانهیای  664تیا  910در پیردة
سوم ،با اندکی تغییر) .ریم هر اثر خود را بهماابة «یک بخشِ مجزا از
14
پروژهای ناتمام و در حال پیشیرفت» توصییف مییکنید ( Rihm,
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« .)1997: 343موسیقی او همواره بین پویایی و سنون تعادل برقرار
میکند ،البته این اتفاقی ازپیشتعیینشده و بیا برنامیهرییزی قبلیی
نیست؛ پس این تالشی بیهوده است که به دنبیال چیون و چنید آن
باشیم  ...موسیقی او تنیه بر الگوهای افنتیوی دارد که استادانه بهکار
گرفته میشوند؛ شنل ابتدایی این الگوها ،که بیه صیورت کُیردال ییا
موتیفیک است ،در یک بستر ایستا ارائه میشود؛ که این بستر نیز به
وسیلة تمپو و متر ثابت فراهم میآید» (.)McGregor, 2007: 28

بهمنزلة یک بوم نقاشیی اسیت کیه مییتیوان صیوت را بیا همیة
ویژگیهیایش روی آن نقاشیی کیرد .همیانگونیه کیه ایین بیوم
میتوا ند جای خود را به سطوح دیگیری همچیون سیط دییوار،
سط آب ،و سط اشیا بدهد ،کالنگرام نیز میتواند حالتهیای
گوناگونی به خود بگیرد .یک نقاشی واحد را روی هر یک از ایین
سطوح میتوان کشید ،امیا هیر ییک معنیایی متفیاوت بیه خیود
میگیرد .تصویری را هم که ریم از صوت (بیا همیة ویژگییهیای
آن) بر بوم خود نقاشیی مییکنید در کالنیگرامهیای گونیاگون
معنایی متفاوت به خود میگیرند .در ادامه با آوردن نمونههیایی
از آثار ریم به این مفهوم نزدیکتر خواهیم شد.
16

تصویر  .1کوارتتهای زهی ولفگانگ ریم

برای درک بهتر رموز آهنگسازی او زم اسیت بیه توضیی
برخی از اصطالحات مخیت او بپیردازیم؛ اصیطالحاتی کیه وی
هنگام نوشتن دربارة آثار خود آنها را اینگونه توصیف میکند.
15

کالنگرام
«همانطور کیه مشخصیههیای صیوت بیر بدنیة صیوت منقیوش
میشود ،به طور ضیمنی ،توصییفی از فضیا -صیدای تهیی ارائیه
میدهد» (.)Rihm, 1997: 331
مفهوم کالنگرام یا فضا -صدا یک مؤلفة مهیم و کلییدی در
تفنر آهنگسازی ریم بهشمار میرود .نقلقول با ییک توصییف
ناملموس و استعاری از مفهوم کالنگرام ارائه میدهید و چنیین
تصویری را در کهن تداعی میکند« :بوم نقاشییِ سیفید و پیاکی
که پرخاشگرانه به وسیلة یک تیاش قیوی قلمیو آسییب ببینید»
( .)McGregor, 2007: 28به نظر نگارنده ،کالنیگرام ،در واقیع
بستری فضا -صدایی است که صوت در آن معنایی مخصوص آن
فضا -صدا پیدا میکند و در واقع با هر بار تغییر در فضا -صدا به
معنایی متفاوت از همان صوت میتوان رسید .مؤلفههایی که ریم
در ایجاد کالنگرام از آنها بهره میبیرد از جنبیههیای صیوتی و
زمانی درخور بررسی است؛ مهمترینِ آن مؤلفهها از جنبة صیوتی
مؤلفههای آکوردی است کیه وابسیتگیِ زییادی بیه سیازبندی و
کاراکترهای ارکستراسیون وی دارد و از جنبة زمانی مؤلفیههیای
متر و ریتم است که حائز اهمیت است .در نظر رییم ،کالنیگرام

کالنگزایشن
میتوان دریافت که مفهیوم کالنیگرام در کنیار مفهیوم دیگیری
بییهتنامییل میییرسیید کییه ریییم آن را در جییای دیگییر بییا عبییارت
کالنگزایشن یا صوت -نشانه (ردپای صیوت) معرفیی مییکنید.
شاید بد نباشد مفاهیم کالنیگزایشین و کالنیگرام را در مقابیل
مفاهیم تنس و کانتنس تعبیر کرد .در واقع ،بیا سیاختن فضیا-
صدا از مؤلفههای موسیقی ،چون آکورد و ریتم ،به عنیوان بیوم و
بستر ،نوبت به آن میرسد که ریم تصویر مورد نظیر خیود را بیر
روی بومِ فضا -صداییِ خویش نقاشی کند .به نظر نگارنیده ،رییم
به وسیلة انگارة کالنگزایشن است که تصیویر را از بیوم نقاشیی
خود ،یعنی کالنگرام ،بیرون میکشد .ریم برای رسیدن به ایین
هدف با وسواس خاصی بیه دنبیال «چاشینی و میزة خیاص هیر
صوت» 17میگردد .این بدان معناست که در موسیقی ریم ،فقیط
نغمه 18نیست که در بستر موسیقایی ایفای نقش میکنید ،بلنیه
نحوة بهاجرادرآمدن آن نییز از اهمییت بسییار زییادی برخیوردار
است .ریم کالنگزایشن را ،با توجه به دینامیکها ،زیر و بمیها،
جیینس صییداها ،و تننیییکهییایِ سییازی و بییه طییور کلییی
آرتینو سیونها مشخ میکند .پس ،میتیوان گفیت رییم بیه
وسیلة انگارة کالنگزایشن برای اصوات شخصیتی تعریف میکند
و انتظار دارد که شنونده این شخصیتها را شناسایی و در طیول
اثر دنبال کند .این ویژگیهای شنودی به نیوعی نقیش برقیراری
ارتبا میان بخشهای مختلف موسیقی او را برعهیده دارنید .بیا
خواندن توصیف احساسی زیر دربارة ینی از این شخصییتهیای
شنودی ،که ریم دربارة ینی از آثار خویش ارائه مییدهید ،بهتیر
میتوان منظور او را از کالنگزایشن دریافت« :برای دستییافتن
به صداهایی بسیار بسیار عمیق و واقعاً شیگرف ،نیه چییز دیگیر،
روشهای شیگفتانگییزی وجیود دارد .مییدانیید ،مین در اتیود
سرافین 19آکوردهایی دارم برای چهار ترومبون باس و چهار توبا.
من آنها را به ژرفترین مغاکها فروبردم .آنها واقعاً خوشصیدا
هستند».)Paddison, 2010: 349( 20
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یک ننتة مهم دیگر باقی میماند و آن ایننه ریم بیه قیدرت
شنوایی گوش انسان نیز تنیه میکند .او از قابلیتها ،نقصانها ،و
خطاهای شنوایی انسان بهخوبی آگاه است و در ایجاد کالنگرام
بهخوبی از آن بهره میجوید؛ پرداختن به ایین موضیو خیارز از
حیطة تمرکز این پژوهش است ،ولیی آگیاهی دربیارة آن پاسیخ
گوی بسیاری از ابهامات در ارکستراسیون ریم خواهد بود.
21

قطب زایشگر
شاید بهسختی بتوان دییدگاهی فرمیال بیرای آثیار رییم درنظیر
گرفت ،زیرا شیوه و نگرشی که او برای پیشبیرد موسییقیِ خیود
بهکار میگیرد نسبت به روشهای سنتی بهکلّی متفاوت و نیوین
است .اما اینطور هم نیست که هیچ ارتباطی بین مؤلفههایی که
وی بهکار می بندد وجود نداشته باشد .احساس پیشروی و بسیط
و گسترشی را که در موسییقی وی وجیود دارد بیه هییچ عنیوان
نمیتوان دولُپمان نامید؛ زیرا دولپمان ،با مفهوم سنتی کیه از آن
میشناسیم ،معمو ً ریشهای تماتیک دارد و غالباً به ییک بخیش
مجزا و قابل تفنیک از یک اثر موسیقی اطالق مییشیود .امیا آن
احساس بسط و گسترش در موسیقیِ رییم ،همیانگونیه کیه در
ادامه خواهیم گفت ،لزوماً نهادی تماتیک نیدارد و چنانچیه هیم
داشته باشد ،نو برخورد او با تم بهکلّی متفاوت است .بیه بییانی
صری تر ،ریم به دنبیال بسیط و گسیترش ییک تیم بیا کیاراکتر
مشخ و گوش آشنا نیست ،بلنه به دنبال روشی بیرای بسیط و
گسترش یک کالنگرام است .ایین کالنیگرام درون خیود دارای
مؤلفههایی است ،بیا کُیدهیا و ویژگییهیای مشیخ  ،همچیون
کروموزوم در بدن انسان .خود او از این مؤلفهها به عنیوان قطیب
زایشگر یاد میکند 22و میکگریگیور در همیان مقالیه ایینگونیه
مینویسد[« :قطب زایشگر] عبارت یا اصطالحی است که باید در
توصیف و تفسیر آثار ریم بهکار برد ،گرچیه بیه معنیی دولپمیان
نیست ،احساس پیشروی و گسترش را القا میکند .بازرخداد یک
ایده ضرورتاً همراه با دگرگونیهایی خواهد بیود ،امیا ماهییت آن
ایده همچنان حفد خواهد شد» (.)McGregor, 2007: 33
در یک برداشت کلی به این نتیجیه مییرسییم کیه کالنیگرام،
بهمنزلة یک بستر موسیقایی ،در درون خود دارای یک یا چند قطب
زایشگر است که با بازرخداد آنها احساسی از پیشروی و گسترش را
القا میکند و در تقابل با ایین بسیتر ایین کالنیگزایشین اسیت کیه
همچون ردپایی از صوت ،که دربردارندة ویژگیهای آن صوت اسیت،
به موسیقی او نقش و نگار میبخشد .با توجه به روینرد و نگیاه رییم
به مؤلفههای موسیقایی و با کمک مقالة ریچارد مکگریگیور ،توجیه
بیشترِ مطالعة حاضر بر روشهای بهوجودآمیدن کالنیگرام در آثیار
ریم ،بهویژه در اپرای دیونیزس ،متمرکز شده است .به همین منظور،
بر اساس گفتهها ،نوشتهها ،و مصاحبههای ریم دربارة آثار خیود ،بیه

شناخت و دستهبنیدی مؤلفیههیای موسییقایی موجیود در آثیار وی
پرداخته شده است .همچنین ،نیمنگاه جذاب وی به موسییقیِ تنیال
(و در واقع تنالیتهای که همچون شب در موسیقی او حاضر و غاییب
میشود) را بررسی خواهیم کرد.
انواع قطب زایشگر
در بررسی این اپرا نخستین سؤالی که کهن را به خیود مشیغول
میکند این است که موسیقی ریم چگونه پیش میرود؟ آن هیم
به مدت دو ساعت پیاپی .اولین چیزی که با آن روبهرو میشویم
تعییدد ایییده در ب یهوجودآمییدن کالنییگرام اسییت .جالییب ایننییه
مشخ کردن مرز بین این ایدهها تقریباً سیاده میینمایید ،زییرا
تغییر در ساختار آکوردها و کاراکتر ارکستر و ایدههای موتیفیک
بهراحتی کشفشدنی است .خروز از یک کالنیگ رام و ورود بیه
کالنگرام بعدی بهخیوبی احسیاس مییشیود ،امیا ایین قابلییت
نیازمند شناخت ویژگیهای ازپیشدانستة هر کالنیگرام اسیت.
یعنی ایننه مخاطب در صورتی متوجه این تغییرات میشود کیه
او ً منتظر این تغییرات باشید و ثانییاً راجیع بیه چگیونگی ایین
تغییرات آگاه باشد .ننتة دیگر ایننه ریم گاهی اوقیات و بنیا بیر
نیاز این تغییرات را حتیا منان بیا راهنیارهیایی پوشییده نگیه
میدارد .به نمونة زیر از میزانهای آغازین اپرا توجه کنید:
یییک گییوش تربیییتشییده شییاید بتوانیید تفییاوت دو قطییب را
تشخی دهد ،اما ریم با بهاشتراکگرفتن تریل ویلنها در هر دو
قطب سعی کرده که آن را تا حدودی بپوشاند.
در تصویر  ،2مشاهده مییشیود کیه نگارنیده از دو اصیطالح
«قطب دیاتونیک» و «کرماتیک» استفاده کرده اسیت .منظیور از
قطب دیاتونیک این است که نتها متعلق به گام دیاتونیک بوده
و در غیر این صورت به عنوان قطب کرماتیک درنظر گرفته شده
است .قطب زایشگر در واقع یک ایدة موسیقایی است؛ یک مؤلفة
موسیقایی است که مییتوانید سیاختارهای گونیاگونی بیه خیود
بگیرد .این ساختارها بر اساس ایننه کدام مؤلفة موسیقایی محور
قرار گرفته باشد به شنل زیر دستهبندی شدهاند:
 یک قطب زایشگر میتواند اساسی تماتیک داشیته باشید
(هماننیید شییرو کوارتییت زهییی شییمارة  23)4کییه منییرراً در
کانتنسهای متفاوتی که تو م با تغییرات ریتمیک هستند ارائیه
میشود؛ باید توجه کرد که در این تغییرات ماهیت و کاراکتر تم
همچنان دستنخورده باقی میمانید و همیین امیر باعیث حفید
وحدت در طول اثر میشود .در نمونة زیر ،قطب زایشگرِ تماتیک
یک تمِ ششنُتی است که هویت اصلی آن را سیه جفیت فاصیلة
ملودیک با رونده (معمو ً بزررتر از ششم) تعیین میکند .ایین
تم ،به عنیوان ییک قطیب زایشیگر ،بالفاصیله شیرو بیه زاییش
نمونههای مشابه میکند و این همان احساس بسط و گسترشیی
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است که پیشتر به آن اشیاره کیردیم و منظیور از تفیاوت آن بیا
مفهوم «تم» و «دولپمانِ سنتی» در اینجا مشخ تیر مییشیود.

اتفاقاتی نظیر اینی که یک تم بدون تغییر ریتم خودنمایی کندیی
در موسیقی ریم بهندرت دیده و شنیده میشود.

تصویر  .2میزانهای آغازین اپرای دیونیزس

 قطب زایشگر میتواند اساسی ملودییک داشیته باشید .در
این اپرا ،راهنارهایی که ریم برای محور قراردادن ملودی 24بهکار
میبندد متفاوت است .قطیب زایشیگرِ ملودییک بیه حالیتهیای
گوناگونی استفاده شده که به شرح زیر است:
 .1یک قطب زایشگرِ ملودیک میتواند متعلیق بیه ییک گیام
دیاتونیک 25یا کرماتیک یا آمیختهای از هر دو باشید .در بیشیتر
مواقع یک خط ملودیی معمو ً تغزلی یا اکسپرسیوی برای ساز یا

خوانندة سولو نوشته شده است و قطب دیاتونیک این ملودی بیه
وسیلة دو قطب کرماتیک احاطه شده است یا بیرعنس .مجمیو
این قطبها در یک کالنگرامِ دیگر ،معمو ً آکوردی ،غوطهورند.
نمونة زیر از دیونیزس (تصویر  ،)4که به وسیلة بیاسکالرینیت و
باسون و ویلنسل به صورت سولو اجرا مییشیود ،حیال و هیوای
موسیقی آلبان برر را تداعی میکند.

تصویر  .3میزانهای  83تا  91اپرای دیونیزس

تصویر  .4میزانهای  72تا  76اپرای دیونیزس

توالی این دو قطب کرماتیک و دیاتونیک ینی از تننیکهای
رایج ریم در بهوجودآوردن کالنگرام در این اپراست.
 .2قطب زایشگرِ ملودیک میتواند گرایش تنیال نییز داشیته

باشد .در این روش نیز یک خط ملودی محیور قیرار مییگییرد و
قبییل از ایننییه بییه کییادانس برسیید چنییدین بییار دسییتخییوش
مدو سیییون میییشییود؛ اییین در حییالی اسییت کییه هییارمونیِ
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درنظرگرفتهشده نیز تا حدودی کارکردی است .این همان چیزی
است که پیش از این با نام «شب تنالیته» از آن یاد شید .نمونیة

زیر ،شرو ملودی تغزلی ابوا است که پس از یک کادانس کوتیاه
ادامة ملودی را به فلوتها واگذار میکند.

تصویر  .5میزانهای  30تا  35اپرای دیونیزس

تصویر  .6میزان  22اپرای دیونیزس

همچنین ،به موتیف فانفارگونیة زییر توجیه کنیید .تننییک
هارمونیک پلینینگ 26نیز ینی از روشهای تزئین ملیودی اسیت
که ریم هم به صورت دیاتونیک هم به صورت کرماتیک بسییار از
آن استفاده میکند« .هارمونیک پلینینگ عبارت است از حرکت
همزمان و موازیِ دو یا چند خط ملودی ،که میتیوان دو شینل
عمدة کرماتیک و دیاتونییک بیرای آن درنظیر گرفیت .در گونیة
کرماتیک ،عالوه بر عدد فاصله (دوم ،سوم ،چهارم ،و غیره) ،نیو
فاصله (بزرر ،کوچک ،درست ،و غیره) نیز ثابت میماند؛ امیا در
گونة دیاتونیک ،چون خطو ملودی فقط بر روی درجیات ییک
گام دیاتونیک حرکت میکند ،فقط عدد فاصله ثابیت مییمانید»
(.)Cope, 2001: 16
 گاهی اوقات قطب زایشگر اساسیی کنترپوانتییک دارد .در
اینجا فقط به ککر دو تننیک خاص بسنده میکنیم ،زیرا ظیاهراً
ریم در موسیقی دیونیزس بیش از سیایر آثیارش از آن اسیتفاده
کرده است .از آنجا که قطب دیاتونیک در این اپیرا بسییار میورد

توجه ریم بوده ،این دو تننیک نیز ساختاری دیاتونیک دارند؛ در
این حالت ،فقط از درجات یک یا چند گامِ دیاتونیک بیه صیورت
کنترپوانی استفاده میشود که ممنن است گرایش تنیال داشیته
یا نداشته باشید .بیه ایین تننییک پیاندیاتونیسیم 27هیم گفتیه
میشود .در تعرییف موسییقی پیاندیاتونییک آمیده« :شینلی از
موسیقی با تنالیتة آزاد و کامالً دیاتونیک است که از نتهای گام
یا مد مفروضی اسیتفاده مییکنید و ممنین اسیت نتیی غییر از
نتهای این گام ییا مید در آن وارد شیود ییا اصیالً وارد نشیود و
بیشتر قسمتهای آن فاقید ارتبیا کیارکرد هارمونییک اسیت»
(تورک.)85 :1386 ،
نمونة پیش رو میزان  60تا  64پارتیتور اپرا است .بیا توجیه
به خط دو خوانندة سپرانو ،استفاده از پیاندیاتونیسیم مشیخ
است .این کالنگرام از میزان  54در سرکلید سیل میاژور شیرو
میشود تا ایننه در میزان  66وارد کالنگرام دیگری میشود.
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تصویر  .7میزان  60تا  64اپرای دیونیزس

گون یة دیگییر قطییب زایشییگر کنترپوانتیییک بییا سییاختار دیاتونیییک

ایمیتاسیون با ریتم و فاصلة ورود آزاد است .ابتدا به نمونة زیر توجه کنید:

تصویر  .8میزان  54اپرای دیونیزس

همانطور که مشاهده میشود ،ریم در این نو ایمیتاسییون
پایبند به هیچ نو قانون و محدودیتی نیسیت و فقیط در حیوزة
نییتهییای گییام دیاتونیییک بییا سییرکلید سییل مییاژور آزادانییه بییه
کنترپواننویسی میپردازد .در تصویر  8دو گروه ایمیتاسیونی بیا
اعداد  ،3 ،2 ،1و  4در دایره و مربع مشخ شدهاند .در گروهیی

که با دایره مشخ شده ترتیب نتها حفد شده است؛ در حالی
که در گروه دیگر ترتیب نتها به هم خورده است.
 قطب زایشگر میتواند بر پاییة آکوردهیا و سیاختار آنهیا
باشد؛ یعنی استفاده از آکوردها با ساختارهای گوناگون (تیرسی،
کوارتال ،سنوندال ،کالستر ،و غیره) و گسترش آن در طیول اثیر
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با راهنارهایی خالقانه ،که امضای ریم بهشمار میرود .این شییوه
متداولترین روش رییم بیرای بیهوجیودآوردن کالنیگرام اسیت.
معمو ً ریم به دو صورت با این آکوردها برخورد مییکنید :ییا در
تمام طول اثر تغییری در نغمة نتهای آکورد ایجاد نمییکنید و
فقط با تغییر وضعیت و اضافهکیردن نیتهیای دیگیر بیه آکیورد
موسیقی را پیش میبرد .ماالً ،ریم در اپرای یاکوب لنز آکیوردی
متشنل از نتهای سلبمیل ،فیا ،و سیی را ییک قطیب زایشیگر
معرفی میکند:)Rihm, 1997, 314-315( 28
تصویر  .10میزان  31شیفرة 1

تصویر  .9آکورد زایشگر لنز

همین آکورد ،پس از این اپرا ،دوباره در گبیلد 29و شیفره ،به
عنوان قطب زایشگر استفاده میشیود .مایال زییر ییک نمونیه از
کاربرد این آکورد در شیفرة  1است:

حالت دیگیر اسیتفاده از آکیوردهیا بیرای ایجیاد کالنیگرام
استفاده از یک یا چند نو آکورد با ساختار مشخ است .میاالً،
استفاده از آکورد با ساختار تیرسی یا کوارتال که بهوفور در آثیار
متوخر ریم ،بهخصوص دیونیزس ،یافت میشیود .در ایین حالیت
چیزی که اهمیت دوچندان پیدا میکند نحوة اسیتفاده از انیوا
آکوردهای تیرسی و چگیونگی تسلسیل آنهاسیت .بیهکیاربردن
پلیکرد و آکورد با نتهای اضافه نیز از عالیق رایج ریم بهشیمار
میرود .به نمونة زیر از دیونیزس توجه کنید:

تصویر  .11میزان  66تا  76اپرای دیونیزس

همانطور که مشاهده میشود ،آکوردهای ماژور ( ،)Mمینور
( ،)mهفتمِ نمایان ( ،)C7هفتمِ ماژور ( ،)CM7و آکیورد مینیور بیا
هفتم ماژور ( 30)Cm#7از مهمترین و پُرکیاربردترین آکوردهیا در

ایجاد کالنگرام در این اپرا هستند.
اما در نحوة تسلسل هارمونی ،رییم ترفنید زیرکانیهای بیهکیار
میبندد .میدانیم که در ییک گیام دیاتونییک تسلسیل دو آکیورد
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ماژور یا دو آکورد مینور فقط با فواصل دوم بزرر و چهارم درست
و معنوسهای آنها میسر است و طبیعتاً این گونه تسلسلها تنال
و گوشآشیناتیر بیهنظیر مییرسیند .امیا رییم دقیقیاً عنیس ایین
تسلسلهای گوشآشنا رفتار میکند .به جدول  1دقیت کنیید :در
این جدول ،جاهای خالی نشاندهندة تسلسلهیایی اسیت کیه در
یک گام دیاتونیک موجود نیست .ریم در بیشیتر مواقیع از همیین
تسلسلها (ماالً ،توالیِ دو آکورد ماژور با فاصلة پایه تیا پاییة سیومِ
کوچک و بزرر ،چهیارم افیزوده و تمیام فواصیل آن هارمونییک و
معنوس آنها) استفاده میکند .در چنین بافیت آکیوردی ،ظهیور
ناگهانی دو آکورد با فاصلة (پایه تا پایة) چهیارم ییا پینجمِ درسیت
خیلی برجسته شده و ممنن است تا حدودی یادآور یک کیادانس
تنال باشد .جدول  1تسلسیلهیای ممنین در تیوالی دو آکیورد را
نمایش میدهد .اما در تسلسلهای متشینل از سیه آکیورد قضییه
اندکی متفاوت است .چنانچه به تریادهای واقعشده بر درجات یک
گام دیاتونیک بنگریم ،مشاهده میکنیم که ماالً توالی سیه آکیورد
ماژور یا سه آکیورد مینیور بیا فاصیلة پاییه تیا پاییة دوم بیزرر (و
نمونههایی از این دست) غیرممنن است؛ بنابراین ،میتیوان تیوالیِ
دو آکورد ماژور ،با فاصلة پایه تا پایة دومِ بزرر یا چهارمِ درست (و
معنوس آنها) را ،که گوشآشیناترند ییا در برخیی میوارد ییادآور
تنالیتهاند ،در سلولهای متشنل از سه آکیورد بیهگونیهای بیهکیار
گرفت که توجیه تنال نداشته باشد.
جدول  .1تسلسلهای هارمونیکِ ممکن در یک گام دیاتونیک

(موارد این جدول به معکوس این فواصل نیز تعمیمپذیر است)

با توجیه بیه تصیویر  ،12مییتیوان بیهسیادگی ممنینهیا و
غیرممننها را در تسلسل سه آکورد پییدا کیرد .در ایین شینل،

دوازده نت موسیقی را ،با هر مبنای دلخواه ،میتوان روی اعداد
 1تا  12ساعت چید و سپس نتهای یک گام دیاتونییک را روی
آن مشخ کرد و بر همان اساس سیاختار ترییادی را نییز ،کیه
روی هریک از درجات قرار میگیرد ،نشان داد .در اینجا میتوان
دریافت که کدام تسلسیلهیا در ییک گیام دیاتونییک ممنین و
کدامها ناممنن است .ماالً ،توالی دو آکورد میاژور و ییک مینیور
( )Maj-Maj-minبا فاصلة چهارم درست -دوم بزرر غیرممنن
است و توالی دو آکورد مینور و ییک میاژور ( )min-min-Majبیا
فاصلة سوم کوچک -دوم بزرر ممنن است.

تصویر  .12چیدمان انواع تریادها مبتنی بر گامهای دیاتونیک طبیعی

ننتة جالب توجه دیگر ایننه تیوالی دو آکیورد میاژور ییا دو
آکورد مینور ،بهغیر از تیوالی بیا فاصیلة دوم بیزرر و کوچیک و
چهارم افزوده ،لزوماً دارای یک نت مشترک است که در واقع این
نت مشترک باعث نرمترشدن وصل این آکوردها میشود .ریم به
هدف رسیدن به نت مشترک در تسلسلهایی که نیت مشیترک
ندارند (یعنیی تیوالی بیا فاصیلة دوم بیزرر و کوچیک و چهیارم
افزوده) چارة دیگری اندیشیده و آنها را معمو ً به صورت هفتم
نمایان یا هفتمِ مینور -ماژور بهکار میبرد ،که در ایین حالیت دو
آکورد متوالی لزوماً دارای یک یا دو نت مشترک خواهند بود.
این موضو شامل انوا گامهیای دیاتونییک (میاژور و انیوا
مینور) میشود و با یک نگاه اجمالی به پارتیتور متوجیه فراوانییِ
این تسلسلهای غیرتنال یا ،بیه بییانی جیامعتیر ،غیردیاتونییک
میشویمی در اینجا فقط به ککر یک نمونه بسنده میکنیم:
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تصویر  .13میزان  35تا  39اپرای دیونیزس

در این نمونه ،توالیِ آکوردها به صورت تسلسلِ غیردیاتونیک

دوآکوردی و سهآکوردی مشخ

شده است (تصویر .)14

تصویر  .14توالی آکوردهای میزان  35تا  39اپرای دیونیزس

کالنگرام و درکل تنش و هیجانات ارکستری و صیحنهای دائمیاً
در حال نوسان است و گاهی اوقات این نوسانات به حیدی اسیت
که شنونده را غافلگیر میکند ،متر و تمپو تقریباً ثابت و همواره
بدون نوسان باقی میمانید .پییشفیر رییم از متیرِ مییزان ،در
بیشتر آثارش ،یک سیاه ( ) است و بهندرت بیه دیرنید دیگیری
تغییر پیدا میکند.
در این صورت ،میزان نماهای مورد اسیتفادة رییم در بیشیتر

همان طور که مشاهده میشود ،امنان وقو هیچ یک از این
تسلسلها در یک گام دیاتونییک میسیر نیسیت .مگیر در اولیین
توالی سهآکوردی که در شنل فیوق نییز مشیخ شیده اسیت.
چنانچه نیک بنگریم ،شبحی از تنالیته را دریافت خیواهیم کیرد
کییه درواقییع تییوالی اییین سییه آکییورد کادانسییی را در گییام
فریژیندومینانت 31تداعی میکند و البته ،با توجه به آکوردهیای
قبل و بعد از آن ،بهسختی تشخی دادنی است .همچنین ،وجود
نت مشترک (به بیان دقیقتیر نغمیة مشیترک) بیین دو آکیورد
متوالی نیز در بیشتر پیوندها مالحظه میشود .باید توجه کرد که
برای هیچ یک از این تسلسلهیای غیردیاتونییک کیارکرد تنیال
نمیتوان درنظر گرفت ،یعنی ممنن است تصور شود که ینیی از
این آکوردها نسبت به آکورد قبلی یا بعدی عملنرد تنال داشیته
باشد ،اما این اتفاق خیلی بهندرت مشاهده میشود و در صیورت
ظهور چنیین تسلسیلی ،نگارنیده پییشتیر از آن بیا نیام «شیب
تنالیته» یاد کرده است.

تصویر  .15تعداد انواع میزاهای اپرای دیونیزس

برخی از ویژگیهای شاخص موسیقی ریم
میزان نما ،متر ،و تمپو
اگرچییه در موسیییقی ریییم دینامیییک ،حجییم ارکسییتر ،ماهیییت

شبح تنالیته
گاهی اوقات ،گرایش لحظیهای بیه تنالیتیه و هیارمونیِ تنیال در
حدود سه یا چهار آکورد در موسیقی ریم احساس میشود و ،بیه

 .مقدار استفاده از هیر
و
مواقع چیزی نخواهد بود جز
میزان نما بر اساس تعداد میزان در اینجا آمده است؛ همیانطیور
که مشاهده میشود ،از  2603میزان در این اپرا فقط  91مییزان
آن میزان نمایی غیر از

و است.
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تعبیری ،این لحظات همچون دانههای کشیمش اسیت در ظیرف
ماست ،که برای لحظهای به زیر دندان آمده و دهیان را شییرین
می کند .اما گاهی اوقات این گرایش به تنالیته بخش وسیعتیری
از موسیقی را دربر میگیرد .ماالً ،در انتهای موومان دومِ کوارتت

زهی شمارة ( 3میزان  38تا آخر) موسیقی او به نرمی و زیبیایی
هرچه تمام به سمت دو ماژور سوق پیدا میکند؛ بیان و هارمونی
این قسمت بسیار تداعیکنندة موومانهای آهستة مالر است.

تصویر  .16میزان  35تا  42کوارتت زهی شمارة 3

تصویر  .17آخرین میزانهای صحنة اول دیونیزس
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ریم اپرای دیونیزسِ خود را نیز از این شب تنالیته بییبهیره
نگذاشته است .به چند نمونة آن پیشتر اشاره شید .امیا ،از بیاب
نمونه ،در میزانهای  553تا  ←( 586تصویر  )15موسیقی ریم

کامالً تنال میشود ،گرچه ریم از تمهییداتی ماننید آکیوردهیا و
نیتهیای بیگانیه (← مییزانهیای  571و  578تیا  )582بییرای
خدشهدارکردن این تنالیته استفاده میکند.

نتیجهگیری ___________________________________________________________
دیییدیم کییه ریییم مفییاهیم ،ابزارهییا ،و تننیییکهییای سیینتیِ
آهنگسازیی همچون تنالیتیه ،گیامهیای دیاتونییک ،و میدهای
شییناختهشییدهای چییون فریییژین ،مینسییولیدین ،تمییام پییرده و
فریژین دومینانت ،تریادها و آکوردهای تیرسی و همچنین حفید
نت مشترک در وصل آکوردها و تننیکهای رایج ایمیتاسیونییی
را در موسیقی خود چگونه بهکار مییبنیدد .همچنیین ،بیا تفنیر
کالنگرام و قطبهای زایشگر بیرای پیشیبرد موسییقی و ایجیاد
رابطه میان بخشهای مختلف موسیقی او آشنا شدیم .روینرد او
نسبت به متر و تمپو نیز بهاجمال بررسی شد .اما ننات بسییاری
دربارة شگفتیهای ارکستراسیون وی باقی مانده است.
در یک برداشت کلی ،مهمترین شاخصههای قطب زایشیگر و
کالنگرام در موسیقی اپرای دیونیزس به شرح زیر است:
 قطییب زایشییگر معمییو ً سییاختاری تماتیییک ،ملودیییک ،وکنترپوانتیک دارد و گاهی روینرد سریال نیز در آن مشاهده میشود.

 قطییب زایشییگر ملودیییک دارای دو قطییب دیاتونیییک وکرماتیک است.
 قطب کرماتیک معمو ً دربردارندة نغمههای گام تمام پردهیا اُکتاتونیک است.
 قطییب دیاتونیییک معمییو ً دربردارنییدة گییامهییا و مییدهایکلیسایی است.
 قطب زایشگر دیاتونیک میتواند گرایش تنال داشته باشد. قطب زایشگر کنترپوانتیک دربردارندة انیوا تننییکهیایایمیتاسیونی و پاندیاتونیسم است.
 کالنگرامها غالباً به وسیلة آکوردها و ارکستراسیون ایجاد میشوند. کالنگرام آکوردی معمو ً ساختاری تیرسی دارد. پیوند آکوردها در کالنگرامِ آکوردی معمیو ً غیردیاتونییک وهمراه با نت مشترک میان دو آکیورد متیوالی اسیت؛ عملنیرد تنیال
ندارد ،در غیر این صورت از آن به عنوان شب تنالیته یاد شده است.
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1. Wolfgang Rihm
)2. Dionysos (Dionysus
3. Richard McGregor
4. Interpreting Compositional Process in Wolfgang
Rihm’s Chiffre Cycle
 .new simplicity 5عبارات دیگری نیز به این جنبش نسبت داده
میشود ،new tonalitynew inwardness :وnew romanticism
6. impulsive
 .7مقصود از بیواسطهبودن این است که موسیقی تولیدشده بدون
استفاده از ابزارها و اصوات پیشساختهای باشد که آهنگسازان آوانگارد از
آن استفاده میکردند.
)8. Universal Edition (UE
9.
http://www.universaledition.com/WolfgangRihm/composers-and-works/composer/599.
(اَبگزاینسین) 10. Abgesangsszene
11. Chiffre
(فرواندلون) 12. Verwandlung
 .13ریچارد مکگریگور در مطالعهای با نام « Interpreting
Compositional Process in Wolfgang Rihm's Chiffre
 »Cycleروابط موجود در مجموعة شیفره را دقیق بررسی میکند.
14. “[…] selbstandige Teile einer Art ‘work in
”’progress
)15. Klangraum (Soundspace
)16. Klangseichen (Soundsign
17. The Flavor of the Special Sound
18. Pitch
19. Etude Pour Seraphin

20. McGregor Richard, Hunting and Forms:
Interview with Wolfgang Rihm, 18 Nov 2000.
21. Generative Pole
 .22توصیف ریم از این مؤلفهها ،ناخودآگاه ،نگارنده را متوجه شباهت
بین کروموزوم و قطب زایشگر کرد.
 .23دسترسی به پارتیتور فقط به صورت آنالین میسر است :مراجعه
به سایت ).UE (Universal Edition
 .24در اینجا مقصود نگارنده از «ملودی» جملهای است موزینال که
شروعی مشخ دارد و در پایان نیز احساسی از خاتمه را القا میکند.
 .25مقصود از گام دیاتونیک همان گامهای هفتنتیِ رایج در
موسیقی کالسیک غربی در انوا ماژور و مینور آن است.
26. Harmonic Planing (with single N): /pleɪnɪŋ/.
27. Pandiatonicism
”28. “The sound underlying the whole work
29. Gebild
 .30نگارنده این شیوة نامگذاری آکوردهای هفتم را از کتاب A
 Classical Approach to Jazz Pianoوام گرفته است.
 .31فریژیندومینانت گونهای مد مینور است با ساختاری مشابه مد
فریژین ،با این تفاوت که درجة سوم آن در کادانس نیم پرده با میرود و
تریادی ماژور روی تونیک ساخته میشود .توالی دو آکورد درجة دوم و
تونیک در این مد همانند تسلسل درجة شش به پنج در مود مینور
هارمونیک است.
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