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پیش گفتار

درون دنیای شــگفتى زيست مى كنیم، دنیايى كه همه چیز آن در زمانى كوتاه، دگرگون شده 
است. خانه های حیاط دار با فضای زيبايشان، امروز تبديل به سوراخ هايى به نام آپارتمان و 
اشــیای مرده ای به نام میز و صندلى شده اند. زمانى هم كه به تقلید از اروپايیان جانداری را 
در خانه نگه مى داريم، حیوان بیچاره وسیله تفريح روحى ما شده، دربند مى شود تا ما گمان 

كنیم كه پاسدار او هستیم. او آزار مى بیند و احساس پاسداری ما را آرام مى كند.
درون دنیای شگفتى زيســت مى كنیم. وقتى به بیرون از سوراخ های خود پا مى گذاريم، 
تنها چیزی كه به اســتقبالمان مى آيد تكه پاره های آهن تركیب شده، اتومبیل های جانگیری 
كه چاره ای جز به آغوش آنها رفتن، وجود ندارد. هر روز و هر ســاعت شــاهد جان دادن 
انسان های بسیاری هستیم. اگر در روزگاری دور، تیر و كمان، فالخن، جان حیوانى كوچك 
را تهديد مى كرد، امروزه مدرن ترين ابزارهای انسان كشى، كلت، ژ-3، آرپى جى و... ما را به 

ضیافت تلخ خودشان مى خوانند.
درون دنیای شــگفتى زيست مى كنیم. اگر روزگاری ادامه زندگى انسان، با اسیر كردن و 
گرفتن جان يك حیوان میســر مى شــد، امروزه او برای ادامه حیاتش، خواهان گرفتن جان 
ديگر انسان هاســت. او آن دارد، من اين ندارم. پس جــان او را مى گیرم، چون آنى كه او 
دارد به جان خود دارد. به همین دلیل امروز با خودمان درگیر شده ايم. با درون خودمان، با 
حوالى خودمان. و اين تبلور دنیای امروز است كه سايه بر زندگى ما انداخته، اين مشخصه 
زندگى نوين اســت، تجدد، تمدن قرن بیستم. سرانجام بايد اظهار كنم كه ما در چنگال اين 

زندگى هستیم.
روزگاری حركت از جايى به جای ديگر با گاری، درشــكه، اسب، دوچرخه و... انجام 
مى شد. اما در عصر حاضر اتومبیل و هواپیما در كوتاه زمان انسان ها را به مقصد مى رساند. 
با كمى توجه، حتى كالم گفتاری هم از ريتم كند خود خارج شــده و به طور فشرده ارتباط 

كالمى برقرار مى گردد. حتى در ادبیات نوشتاری هم اين اتفاق مى افتد، برای مثال:
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ناله پنداشت كه در سینه ما جا تنگست        رفت و برگشت سراسیمه كه دنیا تنگست1 
شاعر در زمانى كوتاه ناله را به دور دنیا مى گرداند و حتى از بیان الف در فعل تنگ است 
صرف نظر مى كند، يعنى به طور فشــرده مى گويد: دنیا تنگست. آيا ما همپای جريان زمان 

حركت كرده ايم؟ يا حركت مى كنیم؟
تصمیم داشــتم ديگر درباره موسیقى كتاب ننويسم، چون احساس مى كنم لبريز از گفتار 
موسیقى ام و ضرورت دارد كه آهنگسازی كنم. اما شناخت موسیقى قرن بیستم كه همواره با 
مسائل اجتماعى اين دوره گره خورده  است بايد مى نوشتم. از اين گذشته در كتاب هايى كه 
در گذشته به چاپ رساندم، بیشتر مسائل فرهنگى تا به امروز را مطرح كردم و جای مطلب 
قرن بیستم خالى بود، به اين دلیل مى نويسم، به عبارتى كوشش دارم كه جاهای خالى را پر 

كنم و آرزو دارم كه كمكى به فرهنگ سرزمین خودمان كرده باشم.
موسیقى مدرن را، كه همواره با نوعى ابهام روبروست، از دو جهت مى توان بررسى كرد. 
ابتدا از جهت مباحث فنى كه تئوری خاص خود را دارد و دوم از جهت مســائل جنبى مثل 

روابط اجتماعى، سیاسى و... كه بر آن تأثیر مستقیم مى گذارد.
بخش اول مربوط به تئوری، هارمونى، فرم شناســى، سازشناسى و ساير مسائلى ست كه 
همواره با پیشــرفت علوم دچار تغییر مى شود و به تكامل مى رسد. پايه دگرگونى اين دوره 

نیز مسائل بخش دوم، يعنى شرايط اجتماعى، سیاسى و اقتصادی تأثیر گذاشته است.
در اوايل قرن بیســتم، دو حادثه مهم، يعنى جنگ بین الملل اول و انقالب سوسیالیســتى 
روســیه بر جريان تدريجى تحول فرهنگ، تأثیراتى مى گذارد. با به قدرت رسیدن هیتلر و 
زمینه سازی جنگ جهانى دوم، بسیاری از يهوديان از جمله شونبرگ و هیندمیت2 ناچار به 

ترك آلمان مى شوند و وقفه ای در رشد فرهنگى اين سرزمین ايجاد مى گردد.
اگر روزگاری نیم ســاعت زمان الزم داشــتیم تا يك موسیقى را با همه اوج و فرودها و 
تأثیرهايش بشــنويم، امروز در كوتاه ترين زمان يك موسیقى كامل و ساخته شده در اختیار 
شنوندگان اســت. وبرن3 سنفونى نیم ساعته را با تأثیرگذارترين شكل ممكن آن هم در چند 

1. شعر از بهادر يگانه.
2. درباره اين دو آهنگساز مهم آلمان در متن توضیحات كامل داده شده است. 

3. درباره اين آهنگساز آلمانى توضیح بیشتر در متن آمده است. 
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دقیقه به گوش شنونده مى رساند. پنج قرن زمان الزم بوده است تا رنسانس شكل بگیرد، اما 
بین رنسانس تا دوره باروك تنها دو قرن فاصله مى افتد. يك قرن بعد از آن هم دوره كالسیك 
شكل مى گیرد. مى بینیم كه با جلو رفتن زمان، فاصله مكاتب و حوادث مهم ادبى و فرهنگى 
كم و كمتر مى شــود؛ به طوری كه از اوايل قرن بیستم ديگر مفهوم قرن و سده جای خود را 

با تقسیم بندی های ده ساله عوض مى كند: دهه 50 تا 60 - 60 تا 70 و...





 
مقدمه 

به دلیل پیچیدگى جريان های هنری قرن بیستم، تصور مى كنم كه مقدمه، خود به كتابى ديگر 
تبديل شــود. به همین دلیل به شكل اجمالى، عوامل زمینه ساز موسیقى اين قرن را بررسى 
خواهیم كرد. اين عوامل عبارتند از تأثیر ســاير هنرها نظیر نقاشى كه همواره پیشرو بوده و 

همین طور فرهنگ ده قرن گذشته در مفهوم كلى.
بعد از قرون وســطى، رنسانس در اوايل قرن 15 در ايتالیا آغاز شد. لئوناردو داوينچى، 
میكل آنژ و رافائل در نقاشى، همین طور گیوم دوماشو و ژوسكین دپره در موسیقى اين دوره 

موثرترين هنرمندان بودند و اين دوره زمینه ساز مكتب باروك شد.
مكتب باروك ريشه در قرون وسطى و رنسانس دارد و در حدود 150 سال دوام مى آورد. 
گذشت زمان، پیشرفت تفكرات انسانى و شرايط اجتماعى-سیاسى، مكتب كالسیك را زمینه سازی 
مى كند. اين مكتب حدود 100 سال به طول مى انجامد. با ظهور رومانتیك، پیشروی تحوالت 
فرهنگى سرعت بیشتری به خود مى گیرد. بنابراين سال های پايانى كالسیك به زودی فرا مى رسد.
بــه طور كلى وقتى از مكتبى نظیر باروك نام مى بريم به تمامى قوانین تازه ايجاد شــده 
برای فرهنگ كه موســیقى بخشــى از آن است اشــاره كرده ايم. اين تحول، شعر، نقاشى، 
مجسمه سازی و ساير شــاخه های هنری را دربرمى گیرد. در زمینه موسیقى ملودی، ريتم، 
هارمونى، فرم و اركستراســیون دوره باروك و اشكال مختلفى نظیر سوئیت، سونات، پرلود 

و... را انسجام مى بخشد.
از نقاشان دوره باروك كه نخستین مكتب منسجم پس از رنسانس بود روبنس و رمبراند 

از هلند قابل ذكرند. باخ، هندل و ويوالدی نیز از موزيسین های مطرح اين دوران بودند.
باروك در 1600 تا 1750 از ايتالیا و فرانسه، به آلمان و ديگر كشورهای اروپايى كشیده 
شد. مكتب كالسیك كه تركیبى سیاسى از اشرافیت و مذهب بود نیز در 1800 شكل گرفت. 
در ادبیات به خصوص گوته و شــیلر تا حدود زيادی زير نفوذ مذهب بودند. اين مكتب به 

كمك انتقادهای مثبت و منفى مردمى اعتبار خود را به دست آورد.
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روكوكــو مكتب زينتى ديكته شــده ای بود كه در كنار باروك شــكل گرفت. در دوران 
كالســیك تالش برای كناره گیری از دربار در موســیقى، با موتسارت آغاز شد و با بتهوون 
جامه عمل پوشید. در نقاشى نیز ژاك لويى داويد، كوشش داشت كه هنر نقاشى را از قواعد 

دستوری درباری دور كند. اين دوره زمینه ساز مكتب كالسیك شد.
در فرهنگ كالســیك، قوانین فرهنگى- اجتماعى تحت نظر درباريان، اشراف و مذهبیون 
وضع مى شــود. يك اركستر ســنفونى كالســیك در حدود 20 نوازنده داشت در صورتى كه 
رومانتیك با حجم بیشتر حدود 100 نوازنده را به خدمت مى گرفت. قوانین موسیقايى هردوی 

اين ها در چهارچوب هارمونى و تركیب اركستر، شباهت قابل توجهى به باروك داشت.
در رومانتیك با انقالب فرانســه و مطرح شــدن دوباره »برابری و برادری« در جامعه، 
فرهنگ دگرگون گشــت و آزادی از قید قراردادها، به خصوص در اواخر موســیقى بتهوون 
تبلور يافت. در اين مكتب برخالف باروك و كالسیك، ذهنیت های مذهبى برفرهنگ اين دوره 
حكومت نمى كرد. همان طور كه گفته شد جريان های اجتماعى- سیاسى بر قوانین تثبیت شده 
فرهنگى - كه شامل موضوعات گوناگون بود - تأثیر گذاشت. برای مثال ديسونانس كه در 

موسیقى گذشته توسط كلیسا ممنوع شده بود، با احتیاط و گسترش بیشتر به كار رفت.
رومانتیك در اواخر قرن 17 و به طور رسمى تر از آغاز قرن 18، در مقابل كالسیك شكل 
گرفت، شــومان، شوپن و به خصوص شوبرت از آهنگســازان اين دوره اند. دالكروا نقاش 
رومانتیك است كه از جنگ يونان با تركیه سخت آزرده بود. او با سفری كه به شمال آفريقا 
داشت به شــدت تحت تأثیر خاور نزديك قرار گرفت. گويا نیز يك نقاش اسپانیايى ست كه 

به شدت از نبرد اسپانیا و فرانسه در عذاب بود.
ارمغان اساســى جنبش رومانتیك را بايد گســترش افق ديد هنرمندان به شــمار آورد. 
آهنگسازان نظیر نقاشان در چهار ديواری اتاق خود به كار مشغول مى شوند و ذهن آنهاست 
كــه با مطالعه اخبار بیرونــى تحت تأثیر قرار مى گیرد. شــناخت اتفاقات فرهنگى دنیا در 
ايــن دوره به تاريخ هنــر رنگى تازه داد. نمونه های ذكر شــده در اواخر رومانتیك و آغاز 

امپرسیونیسم دال بر اين واقعیت است.
 امپرسیونیسم: زمانى كه نقاشان پرنده خیال خود را در خارج از گالری ها به پرواز درآوردند 

واقعیتى ديگرگونه در قالبى تازه بر تصاوير ظاهر شد كه پس از 1900 عمومیت يافت.



13

در موسیقى دبوســى، راول و شاگردان آن دو، اساس هماهنگى رنگ را در ملودی های 
خود به كار گرفتند. دبوسى تحت تأثیر خاور دور، زمینه ساز موسیقى التین زبانان شد و در 
اين روش با نقاشى نقاطى مشترك و اساسى يافت. راول با دقت بسیار به اولین ساخته های 
امپرسیون نزديك شد. يعنى درســت همان اتفاقى كه در »نقاشى لحظه ای« افتاده بود. مانه 
از پیشــروان نقاشى و پیسارو از نقاشان امپرسیونیسم است. مطرح ترين اين شخصیت ها در 

نقاشى امپرسیونیسم سزان، پل گوگن و وانگوگ هستند.
موســیقى امپرسیونیسم از اشكال خاص نقاشى پوينتیلیسم  و تكنیك شكست رنگ تأثیر 
پذيرفته اســت. با كشف ارزش رنگ خالص توســط وانگوگ در نقاشى و با الهام از وی، 
اوج رنگ در اصوات پديد مى آيد و تصور آن در موســیقى به اين شكل مدون مى گردد: هر 
صــوت به تنهايى ارزش پیدا مى كند. يعنى صدای هر تن به شــكل منفرد و جدا از جريان 
سیســتماتیك تن و آكورد آن هويت پیدا مى كند. دبوســى با كشف اين روش كه به هدايت 
آتنالیته مى انجامد قطعه دريا را ساخت و با خلق ارزش تن، شادی مفرطى وجودش را فرا 
گرفت. اپرای ملیســاند نقطه اوج امپرسیونیســم دبوسى است و همین اثر و استیل شخصى 
او، پلى برای اكسپرسیونیســم گرديد. موسیقى امپرسیونیسم برای نخستین بار با استفاده از 
يك گام به وجود آمد به اين شــكل كه هر تن با ارزش خاص خود در ارتباط با آكورد قرار 
مى گرفت. به طور كلى على رغم استفاده دبوســى از موسیقى خاور دور و فولكلور اسپانیا، 

بیان موزيكال او به تمام نقاط اروپا گسترش يافت.
اكسپرسیونیســم: در حقیقت شــروع يك جريان هنری مهم در قرن بیستم است كه برای 

نخستین بار از آلمان و اتريش در نقاشى شكل گرفت.
پیكاسو1 و كاندينسكى2 شــهرت خود را از تركیب خطوط به دست آورده اند. آنها معتقد 
بودند كه نقاشى هنر درك روح طبیعت در خطوط است. نقاشى هنری ست كه همواره پیشرو 

بوده و حتى گاهى از نظريه ها و تئوری های فیزيك دانان جلوتر حركت كرده است.
موسیقى در هر دوره ای شكل نوينى به خود مى گیرد، برای مثال شكوفايى آرس آنتیك در 
فرانسه زمینه ساز ايجاد آرس نوا در ايتالیا گشت. موسیقى مدرن با ابعاد گوناگون خود شامل 

1. نام نقاش پرآوازه اسپانیايى كه از پايه گذاران كوبیسم در نقاشى ا ست و در سال 1881 میالدی متولد شد.
Wassily  Kandinsky .2 : نام نقاش برجسته روسى كه در مسكو متولد شد. 



14

مجموعه ای ســت كه جز جستجوی راهى برای بیان مبانى اش، آگاهانه شیوه بیان خود را از 
گذشته ها جدا مى كند. موسیقى اكسپرسیونیسم بیان زمان حال است. اين موسیقى با پلى تنالیته 
و آتنالیته آغاز مى شود. على رغم گذشت حدود 100 سال بايد اقرار كرد كه تا امروز چنین 
تجربه ای در حیطه موســیقى اتفاق نیفتاده است. اين موسیقى على رغم اخذ دست مايه خود 
از گذشته، هويت خود را در تضاد با گذشته مطرح مى سازد. علومى نظیر رياضیات، فیزيك، 
شــیمى، آكوستیك و... دســتمايه آوانگارديست ها شــده و به هنر و ادبیات نقب زده است. 

چنانچه امروز عدد و رقم بیش از هر علم ديگری در موسیقى جلوه گر مى شود.
در اين راستا هنرمندانى نظیر بالشر با تعويض متريك، به طراحى نظم آريتمیك و انتقال تكنیك 
رديف به متريك پرداخت. ســاده ترين نظم آرتیمیك 23400009 و برگشت 980000432 
و يا 23434500000789 و برگشت 987876000432 و يا 453253243245 و غیره، 
يا برای هر متر محاســبه كردن جمع بندی آنها: 235813 و غیره )اعداد از چپ به راست و 

تك تك خوانده مى شود(.
بالشر به اين ترتیب با تغییرات متريك آثار فراوانى خلق كرد.

در انتها امیدوارم مطالب اين كتاب كه از اواخر قرن نوزده شــروع مى شــود و تا 1970 
ادامه پیدا مى كند راهگشــای جوانان اين سرزمین باشد. تنها توصیه مهم به خوانندگان اين 
اســت كه مطالب را لغت به لغت دنبال نكنند زيرا به اشتباه خواهند افتاد. اين جريان است 
كه بايد مورد مطالعه قرار بگیرد، نه واژه. امپرسیونیســم به عنوان مثال يك لغت نیست بلكه 
يك جريان اســت كه كتاب در روند تدريجى پیشروی خود سعى در روشن ساخته شدن آن 
دارد. برای سهولت كار، فهرستى از لغات تخصصى نیز در پايان آمده است. تا چه قبول افتد 

و چه درنظر آيد...
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كلود دبوسی





  
فصل اول: موسیقی كالسیك در سدۀ بیستم

در 1902 پاريس میزبان اجرای اپرای درامى شد كه تأثیر شگرفى بر بینندگان گذاشت، چرا 
كه عرضه اين اپرا و تركیب اصوات جديد موســیقى در آن دارای شرايط نوينى بود. پله آس 
و ملیساند1 ساخته كلود دبوسى2 آهنگســاز شهیر فرانسوی، در حقیقت به عنوان جوابیه ای 
بر اپرای تريستان3 از ريچارد واگنر4 مطرح گرديد. شكل  اجرايى و موسیقايى اين اثر كامالً 
بديع بود و ســاختار آن هیچ شــباهتى به آثار قبلى در مكتب رومانتیسم ايتالیا و فرانسه يا 

درام های واگنر در آلمان را نداشت.
دبوسى با اين اپرا تجربیات پراكنده و بیست ساله مكتب رومانتیسم را به شكلى مدون و 
با تركیبى درست ارائه داد، دوره ای جديد را در موسیقى رقم زد و بسیاری از مباحث نظری 

و عملى را دگرگون ساخت.
از سوی ديگر موسیقى امپرسیونیســم كه نقطه اوج هنر موسیقى اين دوره بود، با اپرای 
دبوســى قطعیت پیدا كرد. تجربیات پانزده ساله ای كه در اين زمینه صورت گرفته بود تثبیت 
شد و خطوط اصلى آن مشخص گرديد. با همین روال، نئوكالسیسم ايگور استراوينسكى5، 
آهنگســاز مدرن روسى، نیز با ابعاد گوناگون خود برای اركستر، به تثبیت سبك در موسیقى 
نیمه اول اين قرن دســت پیدا كرد. به اين ترتیب شــیوه كار دبوسى و همفكران معاصر او، 

به صورت الگو درآمد.
پس از نخســتین اجرای پله آس، حدود ده سال طول كشــید تا اين جريان در موسیقى 
جديد تثبیت شود. در اين ارتباط، دو شیوه به صورت مشخص و جدا از هم مطرح مى گشت. 

1. Pelleas  und  melisande
2. Claude  Debussy
3. Tristan
4. Wagner
5. Strawinsky
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نخست شیوه كالسیك كه نمونه های فراوانى از آن در اختیاربود و دوم شیوه نوين كه در غرب 
پايه گذاری شــده و با اهداف گوناگونى هدايت مى گرديد. از سوی ديگر جريان های تكاملى 
هنر در غرب، به طور همزمان و گاه در تقابل با يكديگر توسعه مى يافت. در اين زمینه نیز دو 
روش مختلف رو به گسترش بود. روش فرهنگ التین زبانان 1 )فرانسه، ايتالیا، اسپانیا( و روش 

فرهنگ ژرمن كه كشورهای آلمانى زبان را دربرمى گرفت، )روحیه كالسیك- رومانتیك(.
مركزيت اين دو جريان موســیقى مــدرن در پاريس و وين قرار داشــت. در پاريس، 
دياگیلف2 رقصنده باله و ســنوگراف3 روســى االصل كه به امور موسیقى نیز اشتغال داشت، 
حامى نســل جوان گرديد و در گسترش موسیقى مدرن نقش عمده ای بازی كرد. برای مثال 
استراوينسكى، موسیقى دان جوان روسى، با حمايت دياگیلف و متأثر از امپرسیونیسم فرانسه 
تأثیر عمیقى بر موســیقى جديد گذاشت. مهم ترين ســاخته های باله او در اين دوره پرنده 
آتشــین4، پتروشكا5 و پرســتش بهار6 بود كه در آنها گام به گام ازموسیقى كالسیك فاصله 
گرفت. او با تأثیرپذيری از عناصرگذشــته فرهنگ روسى و به كار بردن آن در موسیقى به 

عمق بیشتری در آثار خود رسید.
ترانه، رقص، ملودی و ريتم فولكلور شرقى در اين آثار به شكلى كامالً جديد فرمولبندی شد 
و به صورت اساس و پايه موسیقى نوين مطرح گشت. اين جريان در اولین نمادهای موسیقى 
موسورسگى7 و همچنین در قطعات كوتاه برای پیانو با عنوان  الگروبربرو8 از بالبارتوك9 ظاهر 

شد. در 1911 اين نوع موسیقى به عنوان سبك  ويژه ای با نام بربرو تثبیت شد.
در اواخر رومانتیك آرنولد شــونبرگ10 با اجرای اولین كنســرت خود در وين، جنجال 
بزرگى برپا كرد و به معروفیت فراوان دست يافت. او در تعیین و تثبیت مرز موسیقى سنتى 

Romanik .1 : به كشورهای التین زبان اطالق مى شود.
2. Diaghilew
3. Scenograph
4. Feuervogel
5. Petruschka
6. Sacre  du  Printemps
7. Mussorgsky
8. Allegro  barbaro
9. Bela  Bartok
10. Arnold  Schönberg
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و مدرن نقش مهمى داشــت. از میان هنرمندانى كه با شــور و تعصب دنباله روی شونبرگ 
شــدند، آلبان  برگ1 و آنتون فن وبرن2 بر ديگران مقدم بودند. شــیوه شونبرگ و تقريباً تمام 
آهنگسازان نسل او، با روش واگنر در اثری چون تريستان تفاوتى اساسى داشت. شونبرگ 
با كوارتت زهى خود op.10 به طور مشــخص مسیر خود را از اواخر رومانتیك - كالسیسم 
برامس3 - رگر4 جدا كرد. نگاه نوين او حتى در قیاس با آثار دبوســى كه به آخرين مرحله 
رومانتیك تعلق دارد، بسیار شاخص بود. شیوه موسیقى شونبرگ كه از تفكر و شخصیت او 
نشأت مى گرفت بار ديگر ســبب به وجود آمدن يك سنتز در موسیقى آن زمان گرديد. در 
نهايت با تركیبى از اشــعار اشتفان گئورك5 به نام   
باغهای معلق6 و ســه قطعه پیانوop.11 موسیقى 

سنتى، به پايان قطعى راه خود رسید.
در دوره دوم مكتــب ويــن7 )دوره اول آن 
موسیقى سنتى را دربرمى گرفت( عرضه موسیقى 
اكسپرسیونیسم در وضعیت نامطلوبى قرار گرفت، 
به صورتى كه بیان هیجان انگیــز مفاهیم، در اين 
دوره حرف اول را مــى زد. بیان ملودی، ريتم و 
فرم دارای شرايط مختلفى شد كه در يك محدوده 
فشرده عرضه گرديد. تنالیته و هارمونى نیز شرايط 
قراردادی خود را از دست داده و به صورت كاماًل 
جديدی عرضه گرديد. به طور كلى قبل از جنگ 
جهانى دوم، اســاس مكتب شونبرگ بر فشردگى 

فرم، مبارزه با موسیقى تنال، رسیدن به آتنال و نوعى سبك آتماتیك پايه گذاری گشت.

1. Alban  Berg
2. Anton  von  Webern
3. Brahms
4. Reger
5. Stefan  George
6. Haengenden  Garten
7. Zweitewiener  Schule

دياگیلف




