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تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین
امیرحسین جزء رمضانی* ،1محسن نورانی ،2محمدرضا تفضلی
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 ۱کارشناسارشد آهنگسازی ،پردیسهنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسارشد آهنگسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3عضو هیأت علمی دانشکده موسیقی ،دانشگاه هنر تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/10/5 :تاریخ پذیرش نهایی)95/2/4 :

چکیده

هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ،بررســی آثــار و زندگــی موســیقایی گوســتاو مالــر آهنگســاز اتریشــی اواخــر رومانتیــک و تأثیــر آن بر
آهنگســازانی همچــون آرنولــد شــوئنبرگ ،آنتــون ِو ِبــرن و آلبــان ِبــرگ اســت .در تاریــخ موســیقی ،پــس از بزرگانی نظیــر هایدن،
موتسارت و بتهوون که در دورۀ کالسیک در شهر وین مشغول بکار بوده و به آهنگسازان مکتب وین معروف شدند ،در اوایل
قرنبیستم نیز این شهر شاهد تجمع و ظهور آهنگسازان مهمی همچون شوئنبرگ به همراه دو شا گردش  -وبرن و برگ -بود
کــه بــه ســبب نفــوذ آثار و عقاید هنریشــان در مجامع موســیقی ،به آهنگســازان مکتب دوم وین شــهرت یافتنــد .مکتب دوم
ویــن ،ماننــد ســایر مکاتب هنری ،در شــاخصههای پیشــرفت به یــک زنجیرۀ تاریخی قبــل از خود متصل میشــود .این مقاله
در کارکردی مقایســهای و انطباقی نشــان خواهد داد که آهنگســازان این مکتب در برخورد با عناصری نظیر بافت موســیقی،
هارمونی ،ارکستراســیون و ســایر عوامل موســیقایی ،پیرو تفکر مالر بودهاند .البته در این رهگذر ،مشخص میشود که مالر هم
ً
در آثار متأخر خود به نوعی متأثر از فعالیتهای این مکتب و خصوصا شوئنبرگ بوده است؛ اما در رویکرد کلی این مقاله نشان
میدهد که مکتب دوم وین و منسوبین آنها ،همگی در فراشد موسیقی به مالر و تفکر هنری او ارتباط مییابند.

واژههای کلیدی

گوستاو مالر ،مکتب دوم وین ،ا کسپرسیونیسم ،ارکستراسیون ،هارمونی.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09126201794 :نمابر.E-mail: ramezani.amir.h@gmail.com ،021-88406036 :
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در نیــم ســدۀ اخیر ،به ســبب توجه و اقبال عمومی به موســیقی
گوســتاو مالــر 1و نگــرش آهنگســازی او مطالب زیادی نوشــته شــده و
نظــرات مختلفــی بیان شــده اســت کــه همۀ آنهــا در شناســایی او و
تفکر موســیقاییاش نقــش مهمی را ایفا کردهاند .اما مســئلهای که
ســبب شــد این تحقیق با محور قراردادن نقش مالر و موســیقیاش
در یــک چالــش ســؤالبرانگیز قــرار گیرد ،بدونشــک نقــش مهم او و
مکتــب دوم ویــن در پیشــبرد موســیقی قرنبیســتم میباشــد (جدا
از بحــث تأثیــر مالر بر آهنگســازان مســتقل زمان خــود) .البته در این
میان ،مشــخصکردن نشــانههایی از تفکر و موسیقی مالر همچنین
نفــوذ غیرقابــل انــکار او در ایــن مکتــب ،نویســندگان ایــن مقالــه را

بــر آن داشــت تــا پژوهشهایــی را در ایــن خصــوص انجــام داده و
درصــدد نشــان دادن ایــن مهــم برآینــد .ایــن تحقیق برای رســیدن
بــه اهــداف مــورد نظر ،مبحــث مقاله را با طرح ســؤالی آغــاز میکند.
چــرا آهنگســازان مکتــب دوم وین که خــود در موارد متعــددی نگاه
ساختارشــکنانهای بــه موســیقی قرنبیســتم داشــتند بــه موســیقی
مالــر روی آورده و او را پشــتوانه هنری و پیشــوای خــود برگزیدند؟ در
ادامه ،برای دریافت جواب این ســؤال ،عالوه بر مرور ادبیات دوران
مــورد بحــث ،فا کتورهــای تعیینکننــدۀ ایــن ادعــا از ســوی طرفیــن
بــه صــورت یــک تحقیــق تطبیقی بــا نمایــش تصاویــر مربوطــه مورد
سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.

مبانی نظری
مطالعۀ تاریخ ،گواه ســیر پیشــرفت در حوزههای مختلف با تفکر
انســانهای بزرگ و اندیشــمند بوده اســت .در هر ُبره ـهای از تاریخ،
اشــخاصی پا به عرصۀ گیتی نهادهاند که چراغ راه آیندگان شــده و در
تسلســل وقایع تاریخی ،به شکلی تأثیرگذار بودهاند .حافظۀ تاریخی
موســیقی قرنبیســتم هم مملو از اســامی مختلفی است که هر کدام
به نوعی در چرخۀ پیشرفت آن سهم بسزایی داشتهاند .از میان این
نامها ،گوســتاو مالر به ســبب نفوذ اندیشــه هنری ،شــخصیتی است
کــه گــذار از نام وی نیازمند درنگ و تأمل اســت« .مالر هنرمندی بود
كــه ایدۀ طرح پرس ـشهای هســتی را در آثــار خود قــرار داد .او دربارۀ
انســان و جهــان ،خیر و شــر ،زندگی و مرگ ،هماهنگــی و هرج و مرج
ســخن میگفــت و تــاش وی در جهــت درك موجودیــت جاودانگی،
زیبایـ�ی و اهـ�داف واالی هنـ�ری بـ�ود» ( .)Barsova, 1975, 19او کــه
از زمــرۀ آهنگســازان حلقــۀ اتصال دورۀ آخــر رومانتیک و قرنبیســتم
محســوب میشــود ،در پیشــبرد موســیقی مدرن نقش پررنگی دارد.
«او قلمروهــای تــازهای در صداهای ارکســتری گشــود که بر بســیاری
از آهنگســازان اوایل ســدۀ بیستم تأثیر گذاشــت» (کیمیین،1387 ،
 .)583مالــر هماننــد پیشــینیان ،به ســنت قبل از خود وفــادار بود و
در این راه همیشــه از بزرگانــی همچون باخ ،بتهوون و وا گنر به نیکی
یاد میکرد «در موسیقی ،بهترینها بتهوون و ریچارد وا گنر هستند و
پس از آنان هیچکس .گوستاو مالر» (وایت .)7 ،1389 ،این تمایالت،
مالــر را تــا حد پرســتش هنرمندانی نظیر وا گنر پیش بــرد و نام او را در
کنــار نامهــای بــزرگان موســیقی ایــن دوره در مجموعــۀ آهنگســازان
حلقۀ تریستان 2قرار داد.
در یک رویکرد کلی ،عوامل تأثیرگذار زندگی مالر و موســیقیاش را
میتوان به قسمتهای ذیل تقسیم کرد:
3
 -۱زندگــی در بخش کوچکی از نواحی بوهمیا و برخورد با آوازها،
رقــص روســتاییان ،تأثیرپذیــری از طبیعــت و گوشســپاری بــه نوای

مارشهــای نظامــی نزدیک محل زندگی در بــدو کودکی (بعدها تأثیر
فراوانی در رنگآمیزی ارکستری مالر ایفا کرد).
 -۲مطالعــۀ آثــار یوهــان سباســتیان بــاخ و بکارگیــری پلیفونــی
جذاب به شیوۀ باخ در آثار سمفونیک.
 -۳نمایشــی از جســارت موســیقی بتهــوون در آثــار خــود و
ساختارشکنی به سبک او.
 -۴نفــوذ اندیشــههای سرســختانه وا گنری و تاثیرپذیــری از او در
دستیابی به بیان هارمونیک جسورانه.
 -۵پیروی از شوبرت در استفاده از آوازها و بیانهای تغزلی.
 -۶تأثیرپذیــری از ســمفونیهای بروكنــر بــا عظمــت و شــكوه
اركستری و بیانی تفصیلگو از اركستری حجیم.
 -۷معاشــرت بــا فرویــد ،به ســبب مشــکالت روحی ،و نمایشــی از
یک ناخودآ گاه رنجور و ذهنی روانپریش در آثار متأخر.
ن شــده باید گفت دســتاورد ایــن مجموعه،
بــا تأمــل در موارد بیا 
مالــر را بــه شــخصیتی مهــم در موســیقی قرنبیســتم تبدیــل کــرد و
هنرش توســط خیل عظیمی از موسیقیدانان سدۀ بعد مورد مداقه
و تقاضا قرار گرفت؛ خواه این تقاضا در کســوت یک مجری موســیقی
بر روی صحنۀ تاالرهای مختلف در اقصی نقاط اروپا و امریکا باشــد،
یا در مقام یک آهنگساز نزد موسیقیدانان مهم و تأثیرگذار.

تجزیه و تحلیل ساختار موسیقی مالر
مالــر بــا بهرهگیری از تجربیــات بزرگان قبل از خــود و با یک عقیدۀ
جزمــی مســیر ســاده و همــواری را در موســیقی انتخــاب نمــود کــه
حاصــل آن ،کارهــای عظیمــی اســت کــه یــادآوری آنهــا در تاریــخ نام
وی را در ذهنهــا متبــادر میســازد« .او بــه پیــروی از ســمفونی نهــم
بتهوون(کرال) ،در چهار سمفونی از سمفونیهایش از صدای انسان
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بهره گرفته است» (کیمیین )583 ،1387 ،و «موسیقی سازی مالر،
ماننــد موســیقی شــوبرت-که الهامبخــش او بــود -آ کنــده از جوهــرۀ
آوازی اســت» (همــان) .او در کســوت رهبــر ارکســتر نیــز همــواره آثــار
آهنگســازان قبل از خود همچون بتهوون و وا گنر و معاصرینش نظیر
ریچارد اشــتراوس و برامس را اجرا میکرد .برخوردهای نزدیک با آثار
بزرگان ،بعدها راهگشــای بســیاری از مســایل و نگرش هنری او شد.
برای مشــخص شــدن تأثیر مالر بر آهنگســازان پس از خود ،باید ابتدا
زندگی و جنبههای موسیقی او را در نگاهی جامع بررسی کرد:
دورۀ نخســت ( 1880الی  :)1900این دوره شــامل دوازده قطعۀ
آوازی بــر روی مجموع ـهای از اشــعار فولکلــور آلمــان بــه نــام شــیپور
شــگفتانگیز كودك 4اســت .آرنولد شــوئنبرگ در شــش قطعــۀ آوازی
اپوس ٣شــمارۀ یک ،شــش قطعه برای آواز و اركســتر اپوس ٨شمارۀ
دو و آنتــون وبــرن در دومیــن قطعــه از ســه قطعــۀ آوازی اپــوس 18با
نــام رســتگاری ،از اشــعار ایــن مجموعــه اســتفاده کردنــد .اشــعاری
كــه دس ـتمایۀ آوازهــای آهنگســازانی هــم چــون ِو ِبــر ،مندلســون،
شــومان ،برامس و  ...نیز شــده بود .ایــن دوره همچنین دربرگیرندۀ
سمفونیهای اولیۀ مالر است.
ســمفونیهای یــک الــی چهــار و یگانه اثــر مجلســی مالر-كوارتت
پیانو در المینور -دارای عناصر مختلفی میباشد« .در سمفونیهای
دوم ،ســوم و چهارم[ســمفونیهای شــیپور ســحرآمیز پســر بچهها]،
مالــر جهانــی از اصــوات را كشــف كــرد كــه در آن ،صــدای انســان بــه
ابعــاد معانــی ،تداعیهــا و ارتباطهای روشــنگر افزوده شــده اســت»
(بارفــورد )31 ،1371،و «در هــر یــك ،خوشبینــی روحانــی بــا آوازی از
دیوان شــعر شــیپور ســحرآمیز پسر بچهها بیان شــده است» (همان،
 .)34نکت ـۀ قابــل توجــه دربــارۀ ایــن ســمفونیهای مالــر ،گریــز از
ســاختارهای ســنتی موســیقی دوران گذشــته اســت .در ایضاح این
مســئله میتوان به ســاختارهای غیرمتقارن در جملههای موسیقی
اشــاره کرد« .آهنگسازان پساوا گنری ،گرایش فراوانی به ساختارهای
نامتقــارن دارنــد .هرچنــد گرایــش طبیعــی به ســاختن عبــارات دو یا
َ
چهــار میزانــی هنــوز هم به چشــم میخــورد ،امــا به اشــكال مختلف
از مضربهــای دو پرهیــز میشــود .نامتقارنـ ِـی تم ســمفونی دوم مالر

تصویر 1-سمفونی شمارۀ  2مالر ،موومان اول ،میزان .16-1
مأخذ :پارتیتور آهنگساز

نتیجـ�ۀ ظهور واحدهای بی قاعدۀ یك میزانی اسـ�ت»(Schoenberg,
( )1950, 82تصویر .)1
در نگاهــی بــه ســمفونیهای اولیــۀ مالــر ،حجــم بزرگــی از ارکســتر
مشــاهده میشــود که این عظمت ،یادآور ســمفونیهای بروکنر و آثار
اپرایــی وا گنر اســت .دربــارۀ راز دلبســتگی مالر به ارکســترهای بزرگ،
تئــودور آدورنــو 5فیلســوف و موســیقیدان ا کسپرسیونیســت آلمانــی
معتقــد بــود کــه «در ژرفنــای قطعه ،مایههایــی [تنالیتــه] بیش و کم
نامفهــوم شــکل میگیرنــد .گاه این مایههــا تا حد اصواتــی ناب تنزل
مییابنــد ،گاه از ترکیــب آنهــا با هــم نغمههایی به گوش میرســد که
مخالــف مایههای مســلط پیــش میروند ،گاه در ایــن حالت منازعه
که در ســطح جریــان دارد باز چیزی تازه در اعمــاق پدید میآید .این
زیرســاخت راز دلبســتگی ماهلــر بــه ارکســتر بــزرگ را نشــان میدهد،
زیــرا او در این کثرت آواها ســادهتر میتوانســت الیههــای گونا گون را
بیافرینــد» (احمــدی .)41 ،1391 ،البتــه در برخــی ســمفونیهای او،
تضادهــای بافت ارکســتری را هم میتوان دیــد «از نظر مالر ،فرمهای
کوچک ارکستری ،راهگشای خلق کارا کترهای جدید بوده [و] به کار
تأ کید بر کنتراستها میآید» (گیریفیث.)23 ،1386 ،
ســمفونی چهارم از این گروه ،ســمفونیای اســت که این تضادها
ً
بخوبی در آن نمایان است« .با آنكه [این سمفونی] از نظر مدت تقریبا
یك ساعت به طول میانجامد ،همچنان از كوتاهترین سمفونیهای
مالــر و از نظــر اركستراســیون ،ســبكبارترین آنهــا محســوب میشــود
و در آن از ســازهای ترومبــون و توبــا هیچ نشــانهای دیده نمیشــود»
(بوكاســپنِ .)368 ،1379 ،اعــراض از مدلهــا و ســاختار ســنتی در
بیشــتر آهنگســازان ایــن دوره همچــون مالر ،مبیــن رویارویــی آنها با
تضادهــای مختلــف دنیای هنر بوده اســت .در بیانی دیگر باید گفت
که هنر آنها به نوعی مفهومسازی اولیه از هنر نوزای قرنبیستم است.
دورۀ میانــی ( 1901الــی  :)1905از شــاخصههای ایــن دوره،
اســتفاده از بافت موســیقی محض و پرداختی کمتر به آوای انســانی
اســت و دســتاورد این دوران ،به شــکلگیری ســمفونیهای پنج الی
هفت و آوازهای مرگ کودکان ختم شد.
تدقیق در آثار شـــــــاخص این دوره ،تقابل کنترپوان و هارمونی را
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در بافت موسیقیهای مالر نمایان میسازد .نگرشهای هارمونیکی
که در امتزاج خطوط کنترپوان شکل میگیرد .همچنین سمفونیها
پنجم و هفت ـ ـ ــم -از تنالیتۀ مرجع رهایی یافت ـ ـ ــه و در یک کلیت،س ـ ـ ــیادت تنالیتۀ موومان اول در مجموعه موومانها تنزل یافته و
ن نیز با استفاده از سازهای نامتعارف به سمت ارکستری
ارکستراسیو 
مجلسی سوق داده میش ـ ـ ــود .در مقالهای که شوئنبرگ دربارۀ مالر
نوشته بود عنوان شده که «هیچ گاه صداهایی كه او تولید میكند،
زینتی و اضافی نیس ـ ـ ــتند .برای مثال در موومان چهارم س ـ ـ ــمفونی
هفتم ،مجموعه صداهای گیتار ،هارپ و س ـ ـ ــازهای ُسلو وجود دارد
و گیتار در اینجا تنها برای گذاش ـ ـ ــتن تأثیر سطحی نیست بلكه كل
موومان بر اساس طنین این ساز پایهریزی شده است»(Schoen�( 
 .)berg, 1950, 25ی ـ ـ ــا در خصوص س ـ ـ ــمفونی شش ـ ـ ــم «پاس ـ ـ ــاژی
آرامش سردی
غیرمرسوم با صدای زنگولههای گاو كه موجب ایجاد
ِ
میشود و فقط كسی میتواند آن را بسازد كه به سوی تسلیم شدن
اوج میگیرد و تنها اوس ـ ـ ــت [مالر] كه میتواند صداهای آسمانی را
بشنود» (همان.)17 ،
ترکیبات کنترپوانتیک سمفونی شش که بخشی از آن در تصویر2
نشــان داده شــده است نمایشــی از بیقاعدهگی و تغییر ِمترها است.
«بیقاعدگیهــای تـ ِـم فرعی در اسكرتســوی ســمفونی ششــم مالر ،تا
حــدی بــه ســبب وزن هــای  4/8 ،3/8و  3/4ایجــاد میشــود .امــا
واحدها از نظر طول نیز با هم تفاوت دارند .دو واحد نخست معادل
هفت نت چنگ هســتند و واحد ســوم ده نت چنگ را در بر میگیرد
و در ادامه تفاوتهای چش ـمگیرتری هم ظاهر میشود»(شوئنبرگ،
.)192 ،1933
مشــکالت روحــی و روانــی مالــر در ایــن دوره به موســیقیاش هم
سرایت میکند .خلق موسیقی آوازهای مرگ کودکان نشانی از ذهن
روانپریشــانۀ این دورۀ اوســت .وی در بین ســالهای  ١٩٠4-1901بر
روی تعــدادی از اشــعار فردریــش رو ِكــرت ،6آوازهــای مرگ كــودكان را
نوشت و مدتی پس از ساخت این مجموعه دو دختر مالر میمیرند.
به نظر میرسد مالر در این اثر دختران خود را تصور میکرده و فضای
وهمانگیز این موسیقی ،گویای نشانههایی از مرگ است .شاید این
موسیقی ،نوای پیشگویانهای از مرگ دخترانش در آینده بود.
دورۀ پایانــی ( 1906الــی  :)1911مشــتمل بــر آثــاری نظیــر
سمفونیهای هشت ،الی ده (ناتمام) و مجموعۀ ترانه زمین 7است.
مالــر در ســالهای آخــر زندگــی حــوادث تلخــی را تجربه کــرد «ا گر
بخواهیم در طول سالهای  1906و  1907قلمروهای زندگی شخصی
و خالقیــت مالــر را از همدیگــر جــدا نشــان دهیــم ،از ســیمایی کــه در
نظــر داریم از آهنگســاز ترســیم کنیم ،یکی از خطــوط اصلی و مهم به
کنار گذارده میشــود .روال زندگی مالر در این دو ســال مورد بحث ،از

تصویر -2سمفونی شمارۀ  6مالر ،موومان دوم ،میزان .104-96
مأخذ :پارتیتور آهنگساز

خصوصیــات آمیخته با شــتابزدگی غیرعادی نصیــب مییابد که به
هیچ روی قابل قیاس با سالهای گذشتۀ عمرش نیست» (بال کوف،
 .)313 ،1371در ســالهای اولیــه دورۀ پایانــی ،ســاخت ســمفونی
هشــتم کــه به علت کثــرت نوازندگان به ســمفونی هزار معروف شــد،
به پایان رســید .ســپس مالر ســمفونی نهم را به رشــته تحریر درآورد.
سمفونی که روح بدبینی و مرگ به صورت کامل بر آن سایه انداخته
بــود« .مقــارن ایــن ایــام ،مالــر دختر بــزرگ خود را که بســیار دوســت
میداشــت ،از دســت داد و فقــدان وی موجب ناراحتی قلبی بســیار
شــدید مالر شــد[...او] چنان فرســوده گشــته بود که اندوه از دســت
دادن فرزنــد بــر او چــون ضربــۀ مهلکی اثر گذاشــت و از ایــنرو [دکتر]
استراحت مطلق را برای مالر به مدت زیاد تجویز کرد» (همان).
8
تــم بــدرود از
«درســمفونی شــماره نــه ،مالــر اشــارهای بــه
موتیــف ِ
َ
ســونات اپوس 81- aبتهوون داشته و این موتیف به اشكال گونا گون
در موومانهـ�ای اول و چهـ�ارم نمایـ�ش داده میشـ�ود» (& Mitchell
 .)Nicholson, 2002, 476زندگــی در ایــن زمــان برای مالــر مرارتهای
زیــادی بههمراه داشــت؛ غــم از دســت دادن فرزند ،ناتوانــی در زندگی
زناشــویی و در پس آن خیانت همسر ،ناراحتی شدید قلبی ،ناامیدی
و افســردگی ،همگــی بــه همراه مســافرتهای متعــدد به امریــکا برای
رهبــری آثــار خــود و بزرگانی همچــون وا گنر ،بتهــوون و موتــزارت برای
او چیــزی غیــر از ضعف قوای جســمانی و رویارویی با مــرگ را به همراه
نداشت .سرانجام بعد از خلق مجموعۀ شش موومانی ترانۀ زمین -به
گفتۀ ا کثر مفسرین فاخرترین موسیقی آهنگساز بود -جدال با مرگ و
سرنوشــت با شــروع تراژیک نگارش ســمفونی دهم آغاز شد و همزمان
بــا ســاخت آن ،مــرگ به ســراغ مالــر آمــد و پرونــدۀ یکــی از بزرگترین و
تأثیرگذارترین موسیقیدانان تاریخ را در سال  1911برای همیشه بست.

تقابــل اندیش ـههای موســیقایی مالــر و مکتب
دوم وین
 -۱فلسفی-انتقادی
فعالیتهای موسیقی و اندیشۀ مالر در اوایل سدۀ بیستم مقارن
ً
بــا تفکــر ا کسپرسیونیســم در اروپــا و خصوصــا آلمــان بــه شــکلگیری
مکتبــی بــه نــام مکتب دوم ویــن منتج شــد .اهمیت ایــن مکتب در
تاریــخ فقــط بــه پیشــرو بــودن آن در موســیقی ختم نمیشــود بلکه،
اختــاط آن بــا آراء و اندیشــههای نظریهپرداز تأثیرگذار حوزۀ فلســفه
یعنی آدورنو -مؤســس مکتب فلسفی انتقادی فرانکفورت -که خود
در حلقــۀ شــا گردان و پیروان موســیقی این مکتب بهشــمار میرود،
مؤیــد رشــد فکــری و نفوذ ایــن مکتب نوپا بوده اســت .آدورنــو دربارۀ
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موسیقیهای مالر میگوید« :در تمامی آثار گوستاو ماهلر ما با دنیای
مرموزی روبرو میشــویم که نه در ســطح ،بل در ژرفا شــکل میگیرد.
در کارهای او ملودیها آشــنایند ،یا از ترانههای فولکلوریک اقتباس
شــدهاند ،و یــا ســاختاری بســیار ســاده دارنــد ،آدورنو این ســادگی را
عنصــر محافظهکارانــۀ ماهلر میدانســت ،امــا پذیرفت کــه این یگانه
عنصر این موســیقی نیســت ،بــل چیزی متضاد بــا آن در هر اثر ماهلر
شــکل میگیــرد» (احمدی ،همــان) .اندیش ـههای موســیقایی مالر،
آدورنــو را بــرآن میدارد تــا ،عالوه بر نظرات شــفاهی در خصوص مالر،
کتابی را نیمقرن بعد دربارۀ او بنویسد و تأثیراتش را در موسیقی بیان
کند «کالبدشناســی موســیقایی ( )1960که در هشــت فصل مجموعۀ
آثــار ماهلر را بررســی میکند ،نشــان میدهد که ســهم او در پیدایش
زبــان مــدرن موســیقی تــا چــه حــد زیــاد اســت ،و عناصــر «محتــوای
معنوی» کارهایش کدامند» (احمدی.)192 ،1392 ،
 -۲موسیقایی
اندیش ـههای موســیقی مالــر و دســتاوردهای آن را میتــوان در
اغلب آثار هر ســه آهنگســاز مکتب دوم وین مشــاهده کرد .مالر و سه
آهنگساز مکتب دوم وین ،با اختالف اندکی معاصر همدیگر به شمار
ً
میآمدنــد و مطمئنــا مالــر با توجــه به تقــدم زمانی ،تأثیر بیشــتری بر
این آهنگســازان داشــته است« .با توجه به شــخصیت نزدیك هنری
و رابطــه فیلســوفانه میــان ایــن دو ،طبیعــی اســت كــه پژوهشــگران
موســیقی دربارۀ تأثیر موسیقی و ایدههای مالر بر شوئنبرگ تحقیق و
بررس��ی كنن��د» ( .)Boss et al., 2013, 117امــا مالر نیز در مقاطعی ،از
شــوئنبرگ متأثر بوده اســت .البته این موضــوع در تاریخ هنر همواره
امری متداول بوده و دارای ســابقه طوالنی اســت .شــاهد این مدعا
هــم هایــدن و موتســارت را میتــوان بــه عنــوان یــک نمونۀ شــاخص
نام برد .با مطالعه و مقایســۀ آثار مالر و آهنگســازان مكتب دوم وین
درمییابیــم كــه «مالــر در آثــار خــود ،ایــده و طر حهــای اولیــۀ اركســتر
مجلســی را در ســر پرورانــد .ایــن ایده در زمان حیاتش توســط نســل
جدید آهنگســازان وین كه به میزان قابل توجهی ادامهدهندۀ تفكر
او بودند ،جذب شد» (.)Barsova, 1975, 462
ا کنــون بــرای مفهومســازی و مشــخصکردن تقابل اندیش ـههای
موســیقی مالر و آهنگســازان مکتب دوم وین ،میتــوان وجوه ِاقتران
َ
آنها را در اشــکال مختلف موسیقی همچون هارمونی ،ارکستراسیون
و ســایر عوامل مرتبط در هر یک از آهنگســازان این مکتب به صورت
مجزا مورد بررسی قرار داد.

مالر ،به نتایج عظیمی در تاریخ موســیقی دســت یافت و این میراث
گرانبهــا را بــه شــا گردانش هــم انتقــال داد کــه همگی آنهــا در چرخۀ
تحول موسیقی قرنبیستم به مفاهیم جدیدی دست یافتند.
شـ ِـب دگرگون ( ،)1899اثر شــوئنبرگ را میتوان اولین تالش برای
رهایــی از نظــام ســنتی موســیقی قــرن نوزدهــم و بارقههای اندیشــۀ
موســیقایی مالــری در اوایــل قرنبیســتم نامیــد .ایــن اثــر ،ا گرچــه
دارای ارکستراســیونی مجلســی و مغایــر بــا آثار حجیم مالر اســت؛ اما
در هارمونــی دنبالــهرو ســنت مالــر بــوده و در یــک کالم حتــی فراتــر از
کروماتیــزم او پیــش میرود (تصویــر .)3البته شــاخصبودن این اثر و
نفــوذ خالقانــۀ آن بــر آثار دورۀ میانــی مالر میتوانــد ظرفیتهای یک
تحقیق مستقل را در آینده فراهم نماید.
شــوئنبرگ پس از شــب دگرگون ،کار خود را با ســاخت اثر شاخص
دیگــری بــه نام آوازهــای گــوره ادامــه داد« .اســتفاده از حجم عظیم
ارکســتر و خواننــدگان کــه بــه وفــور نــزد موســیقیدانان رومانتیــک
پســین بجز دبوســی مشــاهده میگردد ،گواه آن اســت که موســیقی
زمانــه دیگر نمیتواند برای بیان مقاصــد قدرتمند خود ،به هارمونی
کالســیک تکیــه کند .پس حمله آغاز میشــود و شــوئنبرگ ،آواز گوره
ً
را مینویســد»( گیریفیــث .)23 ،1386 ،در ایــن قطعــه ،کامــا تفکــر
ارکستراســیونی مالــر مشــهود اســت« .تاثیــر مالــر در اركستراســیون
آوازهــای گــوره قابل درك اســت .در حالیكه قســمتهای اول و دوم
بــه طــور شــفافی وا گنریانــد ،امــا قســمت ســوم خصوصیــات بافــت
خلــوت و تعویضهــای گونا گــون میان گروههای كوچكی از ســازها را
دارد ،شاخصهای که مورد توجه مالر در آخرین سمفونیهایش بود»
( .)Soder, 2008, 5در ایــن گــذار ،شــوئنبرگ از مالــر مطالبی همچون
ســازبندی ،تــوازن ســازها ،توانایــی اســتفاده از خطــوط ُسلیســتیک

 -۳شوئنبرگ
نــام مکتــب دوم وین بــا آهنگســازانی همچون آرنولد شــوئنبرگ،
آنتون ِو ِبرن و آلبان ِبرگ پیوند عمیق دارد .پایه و اســاس این مکتب
با شوئنبرگ به عنوان نفر اول ،و معلم وبرن و برگ استوار است.
شــوئنبرگ بــا پیــروی از دســتاورد گذشــتگان و بــا تکیــه بر ســنت
موســیقی قبــل از خود نظیــر بتهوون ،وا گنــر ،برامس و همنشــینی با

تصویر -3نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  4مالر ،موومان دوم ،میزان 340-333؛
نمونۀ پایین ،شب دگرگون شوئنبرگ  ،موومان اول ،میزان. 90- 86
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان
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ســازها و همچنین همراهیهای ســاده را تأثیر گرفته بود« .یك ســال
پس از پایان شب دگرگون ،شوئنبرگ بر روی آوازهای گورۀ شگفتآور
شــروع بــه كار كــرده و آنرا در بهار  1901بــه پایان رســاند .اما ،چرا یك
دهــه ( )1911اركستراســیون آن به طول انجامید؟ پاســخ ،به احتمال
زیاد به تأثیر از ســمفونیهای مالر[ســمفونی هشت] است .شوئنبرگ
مدنظر داشته است .اركستری
در این اثر ،تعداد زیادی از نوازندگان را ِ
ُ
متشكل از  140نوازنده ،پنج تك خوان ،یك راوی ،سهگروه كر مردان و
ُ
یكگروه کر مختلط .او همچنین زنجیرهای سنگین و آهنینی را برای
ایــن اثــر در نظــر گرفته بود كه یــادآور اســتفاده از زنگوله در ســمفونی
ششــم مالر اســت .شــوئنبرگ برای این اثر خاص ،پارتیتوری را با 48

تصویر -4نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  6مالر ،موومان چهارم ،میزان153-145؛
نمونۀ پایین ،آوازهای گوره شوئنبرگ ،قسمت سوم ،میزان.103-98
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

تصویر -5نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  7مالر ،موومان چهارم ،میزان169-165؛
نمونۀ وسط ،پنج قطعه برای اركستر اپوس10وبرن ،موومان سوم ،میزان4-1؛
نمونۀ پایین ،سرناد اپوس  24شوئنبرگ ،موومان اول ،میزان.12-7
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

حامل سفارش داد» (( )Peyser, 2007, 13تصویر .)4
رویکــرد اســتفاده از ســازهای نامتعــارف در ارکســتر از قبیــل گیتار
و ماندولیــن ،بــه اپراهــای موتســارت و ِوردی برمیگــردد .امــا مالــر
بــا اســتفاده از گیتــار در ســمفونی شــمارۀ هفــت ،مــدل جدیــدی از
کاربرد آن را ارائه داد .پس از آن ،شــوئنبرگ هم مصمم شــد تا از این
ســازها در ســرناد اپوس  24استفاده کند« .شــوئنبرگ با تاثیرپذیری
از موومــان چهــارم ســمفونی هفتــم مالر در ســرناد اپــوس  ۲۴و وبرن
نیز در پنج قطعه برای اركســتر اپوس ١٠از ســازهای گیتار و ماندولین
اســتفاده نمودهاند .همچنین آلبان برگ نیز در اپرای ُو ِتســك 9از ساز
گیتار استفاده كرده است» (( )Adler,103 ,1989تصویر .)5
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( .)Peyser, 2007, 16علیرغــم آنکــه در ایــن اثــر ،شــوئنبرگ از عناصر
موســیقی مالر به شــدت متأثر بود« ،كوارتت زهی شــماره ،1اپوس-7
ِر مینــور -در  1905پایــان یافــت و نشــاندهنده وابســتگی بــه مالــر در
لحــن ُمقطــع و مدوالســیونهای ســریع اســت»
جابجایــی نا گهانــی ِ
( .)Ibidبــا وجــود اینکــه مالر دربــارۀ تعدادی از آثار شــوئنبرگ به عدم
درک آنهــا اذعــان دارد؛ امــا او را آهنگســازی مؤثــر و ساختارشــکن
میدانست .از آنسو شوئنبرگ هم مالر را آهنگسازی شایستۀ احترام
و بزرگ یافت و در اغلب کنسرتهای او حضور داشت.
فعالیت شــوئنبرگ بر روی مجموعهای با شش قطعه برای پیانو،
مصادف با مرگ مالر در سال  1911بود .به سبب شدت عالقۀ شوئنبرگ
بــه مالــر و وقوع این رخداد تلخ ،آهنگســاز قطعۀ آخــر این مجموعه را
در رثــای مالر نوشــت« .آخرین قطعه نفیس از مجموعه شــش قطعه
پیانویــی اپــوس  19تصویــری از صــدای ناقــوس مراســم خا كســپاری
مالـ�ر اسـ�ت» ( .)Mitchell & Nicholson, 2002, 571در همیــن اثنــا،
شــوئنبرگ که به واســطه دوستی با واســیلی کاندینسکی 11مدتی نزد
این نقاش به آموزش نقاشــی مشــغول بود ،بعد از فوت مالر ،نقاشــی
ا کسپرسیونیستی نیز از مراسم خا کسپاری مالر ترسیم کرد (تصویر.)7

در مبحــث هارمونــی هــم میان این دو آهنگســاز ،وجوه مشــترک
شــاخصی وجــود دارد .یکــی از هارمونیهــای جــذاب مالر ،اســتفاده
از آ کورد نه صدایی در ســمفونی شــمارۀ ده اســت که پیشتر مشــابه
همیــن آ کــورد در قطعــۀ انتظــار 10شــوئنبرگ مشــاهده میشــود« .در
ســمفونی دهــم مالــر( )١٩١٠كه به دلیــل مرگ ناتمام مانــد ،در بخش
ُ
اوج موومان آداجیو ،یك آ كورد بزرگ و آزاردهنده متشــكل از نه صدا
از دوازده صدای گام كروماتیك -ظاهر میشــود كه بیانی قدرتمندبـ�رای ایجـ�اد یـ�ک َوهـ�م و خیـ�ال اسـ�ت» ( .)Albright, 1999 , 152از
ســویی دیگــر «شــوئنبرگ نیــز در قطعــه انتظــار ( )١٩٠٩بــه اســتفاده
از آ كــورد پرحجمــی متشــكل از تمامــی نتهــای كروماتیــك اشــتیاق
ُ
نشــان داده اســت .آ كوردهای متوالی شــامل همه دوازده نت از گام
كروماتیــك ،حــركات نرم و متفاوت به باال و پایین گام كروماتیك که تا
زمان اتمام آن مدام در یک نوســان سریع و آهسته میباشد .به نظر
ً
میرســد این حرکــت ،نوعا به كابوس وا گنر به واســطۀ غیبت محض
صدا اشاره داشته باشد» (( )Ibidتصویر .)6
علیرغــم همکاریهــای موســیقایی میــان مالــر و شــوئنبرگ،
حمایتهای معنوی هم میان آنها همواره جاری بود« .بعد از اجرای
مجلسی شوئنبرگ ،با این كه یك شنوندۀ یاغی قصد بر هم
سمفونی
ِ
زدن اجرا را داشــت ،مالر ایســتاد و به افتخار او شروع به تشویقكردن
نمــود تا زمانیكه آخرین مخالف را از ســالن خارج کردند .اما باوجود
ایــن ،رفتــار مشــتاق و عالقهمندانــه ،مالــر بــه صــورت خصوصــی بــه
شــوئنبرگ میگویــد كــه كوارتــت زهــی اپــوس  7را درك نکرده اســت»

موســیقی قرنبیستم به واســطۀ دوستی آنتون وبرن با شوئنبرگ
و مالر به پیشــرفتهای عظیمی دســت یافت .وبرن با وجود فعالیت

تصویر -6نمونۀ باال ،آ کورد اوج سمفونی شمارۀ  10مالر ،موومان اول ،میزان208؛
نمونۀ پایین ،آوازهای گوره شوئنبرگ ،قسمت سوم ،میزان پایانی.
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

تصویر-7مراسمتدفینمالر،رنگوروغن،اثرشوئنبرگ(1911مالرنفرایستادهدرسمتچپنقاشی).
مأخــذhttp://leadingtone.tumblr.com/post/7359508014/arnold-schoenberg-( :
)the-burial-of-gustav-mahler

ِ -۴و ِبرن
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کمتــر نســبت به بقیۀ اعضای مکتــب دوم وین ،تأثیر شــایان توجهی
از خود بر جای گذارد«ِ .اروین ِاشــتاین ،12از شــا گردان شــوئنبرگ ،در
مورد وبرن معتقد بود :ذهن او سرشار از الهام طبیعی است .قطعات
او بایــد بــه عنــوان چش ـمانداز عرفانــی شناســانده شــود .شــوئنبرگ
و وبــرن تنهــا دیــد عرفانــی از دنیا را منتشــر نكردند ،بلكه آنهــا به طور
مشــترك غریــزۀ ســتایش را بــا خــود همــراه داشــتند .همانگونــه كــه
شــوئنبرگ مالر را ستایش میكرد ،وبرن نیز شوئنبرگ را مورد ستایش

تصویر -8نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  9مالر ،موومان اول ،میزان359- 353؛
نمونۀ پایین ،پاسا كالیا اپوس  1وبرن ،میزان .241-236
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

تصویر -9نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  9مالر ،موومان اول ،میزان358-356؛
نمونۀ پایین ،واریاسیون برای اركستر اپوس 30وبرن ،قطعۀ اول ،میزان.5-1
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

قرار میداد» (.)Peyser, 2007, 58
تأثیــر مالــر بــر وبــرن را هــم میتــوان در وجــوه مشــخصی همچون
رنگآمیــزی اركســتری بیــان کــرد .از نمونههــای اولیــه و مبیــن ایــن
موضــوع بایــد به قطعــۀ پاســا کالیا اثر وبرن اشــاره کرد« .پاســا كالیای
اپوس  1وبرن ( ،)1908دارای سه بخش رمینور-رماژور-رمینور است.
این قطعه ،متأثر از سمفونی نهم مالر ( )1908-1909میباشد .بخش
ِرمــاژور مركــزی آن بــه نقطــه اوج نمیرســد و در ادامه بخــش رمینور،
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بــا آرامــش و كاهش هیجــان توصیفی آورده میشــود .نمــود بارز این
خصوصیت ،با موومان اول سمفونی نهم مالر مرتبط است .در هر دو
اثــر ،همــزادی ماژور و مینور با تضاد بین كروماتیزم و نوشــتار ضروری
دیاتونیك تقویت میشود» (( )Johnson, 2006, 94تصویر .)8
نمونههای زیادی از موســیقی مالر را میتوان بر تفکر وبرن نمایش
داد؛ امــا پنــج قطعــه بــرای ارکســتر اپــوس  10او ،مثــال خوبــی از مــدل
ارکستراسیون مالری است« .وبرن در پنج قطعه برای اركستر ،در قطعۀ
سوم با استفاده از زنگولههای گاو و زنگهای عمیقی كه انگار از راه دور
شـ�نیده میشوند ،اشـ�اره به مالر دارد» ( .)Bailey, 1996, 62این مدل
ارکستراسیون ،پیشتر در نمونۀ تأثیرات مالر بر شوئنبرگ هم دیده شد.
یکــی دیگــر از نشــانههای بــارز موســیقی وبــرن ،ارکستراســیون
پونتیلیســتیکی 13اوســت کــه بعدهــا مــورد تقاضــای شــمار فراوانی از
آهنگسازان قرنبیستم قرار گرفت و ا گر درصدد کشف منشأ این تفکر
ارکستراســیونی باشــیم؛ باز هم ارجاعاتی به موســیقی مالر مییابیم.
ُ
«هرچنــد كه تأثیرات مالر ،بهخصوص تكنیك خردکردن تم (ملودی)

تصویر -10نمایش سری در کنسرتو ویلن برگ در یک ایدۀ تسلسلی تریادهای مینور -ماژور.
مأخذ)A History of the Concerto-Michael Thomas Roeder. p377( :

تصویر -11نمونۀ باال ،ترانۀ زمین مالر ،موومان ششم ،میزان673-661؛
نمونۀ وسط ،کنسرتو ویولن برگ ،موومان چهارم ،میزان227-224؛
نمونۀ پایین ،آوازهای گوره شوئنبرگ ،موومان سوم ،میزان .1037-1036
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

مالری ،بعدها به سبك مخصوص وبرن تبدیل میشود ،با این همه،
نتایج گســتردهای بر مكتب دوم وین داشته و نشانههای بزرگترین
تفاوتهــای میــان دورۀ اول و بعــد وبــرن را بیان میكنــد .زنگولهها،
ماندولیــن ،برنجیهــای ســوردیندار ،كالرینتهــای میبمــل ،همه
ایــن رنگهــا كه خاص مالر و دوره بعد وبرن هســتند ،در آینده جای
دارند» (( )Ibid, 63تصویر .)9
ِ -۵برگ
آلبــان بــرگ هماننــد همکارانــش شــوئنبرگ و وبــرن ،منتســب به
مکتب دوم وین بوده و تفکر موســیقی مالر را به عنوان آهنگساز مؤثر
در آثــار او نیــز میتــوان جســتجو کرد .شــروع كار برگ بــا تصنیفهای
بیشماری همراه شده که نمایانگر ارتباط درونی او با اواخر رومانتیك
اســت .در مــورد بــرگ ،نوعــی خویشــاوندی بــا مالــر نیــز به وضــوح در
آثــار مؤخــر این آهنگســاز دیده میشــود .آثار شــاخص بــرگ در اغلب
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مــوارد ،مدلــی از مفهومســازی آثــار متأخر مالر اســت« .بیتردید ســه
قطعــه اركســتری اپــوس 6بــرگ ،شــباهتهایی از نظــر كارا كتــر و نوع
شــروع و پایــان بخشهــا ،ســاختار ملودیــك و موتیــف ریتمیــك تك
صدایی با موومان اول سـ�مفونی نهم مالر دارد» (.)Perle, 1989, 13
از این دســت آثار باید به کنســرتو ویلن برگ اشــاره کرد .این کنسرتو،
عــاوه بــر شــاخصههای بــزرگ موســیقی ،نگاهــی عاطفــی بــر زندگــی
مالر هم محســوب میشــود« .كنســرتو ویلن چهار موومانــی برگ-در
یادبود یك فرشــته -به دو قســمت تقســیم میشــود .موومان  2-1و
 4-3کــه بــدون توقــف به هم متصل هســتند .بــدون درنظــر گرفتن
تضــاد شــدید بیــن قســمتها ،قســمت اول زندگــی دختــری جــوان
(مانون گروپیوس )14و قسمت دوم رنج و مرگ او را به تصویر کشیده
اسـ�ت» ( .)Roeder, 2003, 377بــرگ علیرغــم اســتفاده از سیســتم
دوازدهنتی ،در كنســرتوی خود از ســری نغمههایی اســتفاده کرد که
دارای گرایشهای قوی تنال است (تصویر.)10
ـری روی هــم قرارگرفتــۀ ماژور-مینــور ،بــا
« 9نغمــۀ اولیــه از یــك سـ ِ
ماژور كنسرتو
هارمونی تونیك-دومینانت در ارتباط است .بخشهای ِ

تصویر -12نمونۀ باال ،سمفونی شمارۀ  7مالر ،موومان سوم ،میزان242-236؛
نمونۀ پایین ،وتسك برگ ،صحنۀ میخانه ،پرده دوم ،میزان.673-671
مأخذ :پارتیتورهای آهنگسازان

با شرح جزء به جزیی از تریادهای قدرتمند آغاز میشود .قسمت اول،
ماژور هفتم در ساز ویلن ُسلو
با یك آ كورد ســل
مینور شــفاف كه به یك ِ
ِ
اضافه شــده ،پایان مییابد .قســمت دوم ،با یك آ كورد سیبمل ماژور
بــه همــراه ششــم اضافه شــدۀ تاریك-نــت ُســل-تمام میشــود و این
همان آ كورد مورد پسند مالر ،شوئنبرگ و برگ می باشد .این آ كوردی
اســت كه مالــر در پایان-بــدرود -ترانه زمیــن( )1908-9از آن اســتفاده
كرده اســت .قطعــهای كه با رنج ،مــرگ و تحقق آرامــش نهایی مرتبط
است» (( )Ibidتصویر.)11
موســیقیهای بــرگ بــه دلیــل قرارگیــری در برخــی فضاهــای
تنالیت ـهای و سیســتم مینور-مــاژوری بــرای برخــی از شــنوندگان و
ل فهمتــر از موســیقی سایرآهنگســازان
عالقهمنــدان موســیقی ،قابــ 
مکتــب دوم بــود و به همین ســبب ،کارهای او مورد اقبال بیشــتری
ً
قرار میگرفت و نوعا به موســیقی مالر و معاصرینش شــباهت فراوانی
دشوار شوئنبرگ ،كارش را برای به نتیجه
داشــت« .زبان موسیقایی
ِ
رسیدن سختتر میكرد .در مقابل زبان موسیقایی برگ قابل دركتر
بود .شــنوندگان در به رســمیت شــناختن روابط میان كنســرتو ویلن
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ـازی ِرمینــور [وتســك] بــا ســمفونی نهم مالر ،مشــكلی
و یــا اینترلودسـ ِ
نداشتند» (  .)Wilson, 1996, 71
ً
اثــر شــاخص دیگــر بــرگ کــه بــا آثــار مالــر خصوصــا ســمفونیهای
او ،قرابــت زیــادی دارد ،اپــرای ُو ِتســک اســت .در ایــن اپــرا ،هماننــد
ســمفونیهای مالــر «بــرگ از فرمهــای ریتمیــك ســه ضربــی ماننــد
والــس و ِلندلر 15اســتفاده میكند .در صحنۀ بــاغ میخانه ،پرده دوم،

جاییكــه وتســك ،ماری را در حال رقص با طبــل بزرگ میبیند ،یكی
از لحظههای مشــابه ســمفونی مالر در برخورد با ســهضربیها اســت
(تصویــر  .)12حالــت وهــمآور در ِاسكرتســوی ســمفونی هفتــم مالــر و
تركیــب والــس عجیــب در رماژور-رمینــور همچــون ســایهای زودگــذر
اســت که حا كیتی از بافتهای بســیاری از پاســاژهای اپرای وتســک
برگ میباشد» (.)Mitchell & Nicholson, 2002, 571

این مقاله تالشی است تا با بازنمایی مجدد ارزشهای موسیقی
مالــر ،تأثیــر او را بــر آهنگســازان مکتــب دوم ویــن نمایــش دهــد.
همانگونه که در بدنۀ این پژوهش بررســی و مشــاهده شــد ،مالر به
عنــوان هنرمنــد رابــط بیــن دو دورۀ رومانتیــک متأخر و قرنبیســتم
بــا تکیــۀ بر میراث گرانبهای گذشــتگان به خوبی توانســت مفاهیم
جدیــدی از هنــر موســیقی را به نس ـلهای آیندۀ خــود انتقال دهد.
ا کنــون بــه جرئــت میتــوان بیان نمــود که بخــش عظیمــی از تحول
موســیقی قرنبیســتم بــه ســبب تالشهــای مالــر در مقام آهنگســاز
و رهبــر ارکســتری تمــام عیــار تحقــق یافــت؛ هــر چنــد کــه در ایــن
راه ،مشــکالت زیــادی را بــه دوش کشــید و یادمــان نــام او در تاریــخ
موســیقی بــه قیمــت از دســت دادن زندگــی ،فرزنــدان (دو دختــر)،
ســامتی جســمی و روحی ،پشــتیبانی از موسیقی پیشــرو شوئنبرگ
و پیروانــش انجامیــد .همانگونــه كــه مردم موســیقی بتهــوون را در

زمــان خودش درك نكردند ،موســیقیهای مالر نیز در زمان خودش
از فهــم عمــوم مــردم خــارج بــود و تنها نــزد برخــی افراد نزدیــك به او
مــورد قبول واقع میشــد .او در مورد آثــارش معتقد بود« :زمان فهم
آثار من نیز فرا خواهد رسید» .حتی شوئنبرگ هم در مقالهای راجع
به مالر مینویســد :اســتعداد و هنر مالر را هر كسی باید در اولین نگاه
به آثارش درك كند .ویژگیهایی مانند ســادگی ،وضوح و زیبایی در
تنظیــم ،به ســرعت مــرا مجذوب آثــار مالر كــرد و هیــچگاه صداهایی
كــه او تولیــد میكنــد ،زینتــی و اضافــی نیســتند .بــاری ،موســیقی
مالــر و رهیافتهــای او ،درهــای جدیــدی را بــرای عالقهمنــدان بــه
موســیقی و هنرمنــدان قرنبیســتم گشــود؛ تــا بدانجــا کــه مارکــوزه
فیلســوف و جامعهشــناس قرنبیســتم در رســالهای دربارۀ رهایی از
موســیقیهای تأثیرگذار مالر یاد میکند و مینویسد که زشتی بدرود
جاودانه با زیبایی ترانههای زمین مالر جبران میشــود.

با سپاس فراوان از هنرمندان گرامی طناز اسدالهی ،محبوبه پوررضا ،هومن رفرف و همایون هاشمزاده.
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T

his article examines the works and musical life
of Gustav Mahler, the late-romantic Austrian
composer, and his influence on composers such
as Arnold Schoenberg, Anton Webern and Alban
Berg. In the history of music, after the greats such
as Haydn, Mozart and Beethoven who were active during the classical period in Vienna and are
known as the Viennese School musicians, in the
early 20th-century Vienna witnessed the rise of other significant composers such as Schoenberg and
his students Webern and Berg, who because of the
impact of their works and musical beliefs on the musical community, were later called the composers
of the Second Viennese School. Aside from music,
there are certain common aspects between this
school and philosophy as well. The modern critical
philosophy of the 20th century, namely the Frankfurt Philosophy School, is closely related to Theodor W. Adorno who was once Schoenberg’s student and this caused the Second Viennese School
to become more widely-known in 20th century. This
school, like other art schools, is connected to a historical tradition which links one to another in terms
of development. Just as great composers such as
Haydn, Beethoven, Wagner and Mahler are dependent upon the musical thoughts of their ancestors,
musicians of all generations need to adopt the experiences of the ones before them. This article will
show in an analogical and adaptive manner how
composers of the Second Viennese School followed Mahler’s thoughts regarding their adaptation
of musical elements such as texture, harmony, orchestration and other elements, and used his experiences in their own development of music. In
order to reach credible and correct results in this

research, the text has been divided into two segments. The first segment is a review on the musical
literature of the past and topics related to Mahler’s
artistic life in order to clarify his musical aspects and
his artistic imagination for the reader. In the second
segment, this article involves the analogy between
Mahler’s musical ideas and the Second Viennese
School. In this segment which can be considered to
contain the main discussion of the material in this
article, works of the three great composers of the
Second Viennese School (Schoenberg, Webern
and Berg) are compared and matched to Mahler’s
musical ideas separately, and are discussed and
examined thoroughly. We also examine some interesting points where we observe Mahler being
influenced by these composers which is nothing
new in the history of music. To name a few, we can
consider Schoenberg’s Disfigured Night and Gurrelieder to have influenced Mahler’s harmonic point of
view. However, Mahler’s Influence by far outweighs
how much he was himself influenced, which is what
motivated the authors of the article to explore this
topic of interest. Mahler’s emotional support for this
school and the inspiration caused by his works both
contributed to the development of the new structure
of the 20th century. In general, it is safe to say that
the Second Viennese School and its composers
are all consequences of Mahler’s rich music and
his artistic thoughts.
Keywords
Gustav Mahler, Second Viennese School,
Expressionism, Orchestration, Harmony.
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