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چکیده
مقالــه حاضــر جســتاری پیرامون اپرای ماتیاس نقاش و بررســی تحلیلی و آنالیتیکال ســمفونی با همین نــام اثر پل هیندمیت 
گرونوالــد به عنــوان نقــاش و هنرمند دوره رنســانس و همچنیــن تاثیر  بــا محــور قــرار دادن زندگــی اجتماعــی و هنــری ماتیــاس 
کسپرسیونیست در حوزه ی هنر نقاشی تنها  که تفکر ا تحوالت پیرامون او بر پیکره ی آثارش است. این مقاله نشان خواهد داد 
گرونوالد یافت و  گذشته نیز ردپای آن را می توان در نقاشی های هنرمندی نظیر  مختص به اوایل قرن بیستم نبوده و در قرون 
آهنگسازان طرفدار این نهضت همچون هیندمیت با روحیه نوکالسیک خود سعی در خلق آثاری از این دست برای دستیابی 
کسپرسیونیست و نوکالسیک نموده اند. آهنگساز، در این مجموعه-  به ارتباط هنرهای نقاشی و موسیقی با ترکیب دو سبک ا
ح اپرایی را به نام ماتیاس نقاش در ســال ۱۹۳۳پی ریزی  گرونوالد، طر شــامل اپرا و ســمفونی-  ابتدا بر اســاس داســتان زندگی 
کار بر روی اپرا، با پیشــنهاد ســاخت اثری ارکســترال، ســوئیتی را در سه موومان با همان نام )بعدها  می کند. همزمان با شــروع 
گرونوالد در ســال ۱۹۳4خلق نموده و یکســال بعد نیز اپرای مورد نظر از  به آن لقب ســمفونی می دهند( با الهام از ســه تابلوی 
جانب وی ســاخته می شــود. روش تحقیق در این مقاله به صورت مقایســه ای-تطبیقی میان هنرهای نقاشــی و موســیقی بر 

کتابخانه ای موجود انجام شده است.  اساس منابع 
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قــرن بیســتم را قــرن پرشــتاب در تمامــی وجــوه زندگــی انســان ها 
همچــون  مختلــف  حوزه هــای  در  گــون  گونا کتشــافات  ا می نامنــد. 
مهندســی، علــوم انســانی، پزشــکی و هنــر، راه را بــرای پژوهش هــای 
وســیع تر و علمی تر هموار نمود و اســتفاده از تجربیات و دستاوردهای 
گذشتگان، چراغ راه این دوره قرار گرفت؛ به نحوی که انسان های این 
دوره در حوزه علوم انســانی و هنر شــاهد وقایع شگفت انگیزی بودند. 
نظریه  هــای پزشــکی و روانشناســی زیگمونــد فرویــد۱ و پژوهش هــای 
و  ســویی  از  کان۳  ال ک  ژا و  یونــگ۲  گوســتاو  همچــون  او  گردان  شــا
کوبســن4 و میخائیــل باختین5 در  فعالیت هــای افــرادی نظیر رومن یا
حــوزه ی ادبیــات و یــا تفکــرات فردریــک نیچــه۶ در ارتباط با فلســفه و 
هنــر از ســویی دیگر موجب شــکل گیری تحــوالت، جریان هــای جدید 
که شــاید بتوان عنوان  گونه ای  گردیدند. به  و ایجــاد مکاتب مختلــف 
کــرد بــه صــورت تقریبــی هــر چنــد ســال نظریه هــا و مکاتبــی همچــون 
کسپرسیونیسم، نوکالسیسیم، ناتورالیسم، دادئیسم  امپرسیونیسم، ا
و ... پدیدار شدند که هنرمندان و متفکران آنها به طرق مختلف سعی 
کردند. شاید در  در ارائه ی ایده ها و نظرات خود در منظری دیالکتیکی 
کثر این مکاتب در بســتر شــرایط دوران خود و با  کلی تشــکیل ا نگاهی 
نگاهی به آینده شکل گرفت. اما، در این میان، برخی مکاتب همچون 
گذشته ســعی در احیای هنر دوران ماقبل خود  نوکالســیک با نگاه به 
در بستر زمان حال را داشت. البته تفکر اصلی این مکتب را باید قبل از 
انقالب فرانسه در قرن نوزده و در آثار هنرمندان و فیلسوفانی همچون 
که این رویکرد  کــرد؛  ک لویی داوید8 جســتجو  یوهــان وینکلمان۷ یا ژا
گســترده تر، در قرن بیســتم، در اغلب هنرها نظیر نقاشــی،  در جهانــی  

معماری، موسیقی و دیگر هنرها به نمایان گشت.
گذشــتگان بــا بخــت و اقبــال فراوانی از ســوی   در ایــن دوران، آثــار 
که صرفًا در موسیقی این درخواست  هنرمندان مواجه شد به صورتی 
نتایــج ویــژه ای را بــرای موســیقی دانان در تاریخ موســیقی بــه ارمغان 
آورد. »در ســده ی بیســتم، موســیقی اعصــار دور توســط پژوهشــگران 
کشف  از بوته ی فراموشــی درآمده، منتشــر، اجرا و ضبط شــده اســت. 
دوبــاره ی اســتادان قدیمــی ماننــد پروتــن۹ و ماشــو۱0 از قــرون وســطا، 
ژوسکن دپره۱۱ و جزوالدو۱۲ از رنسانس و پورسل۱۳ و ویوالدی۱4 از دوره ی 
بــاروک ثمــره ی ایــن تالش هــا بــوده اســت. برخــی از آهنگســازان مهم 
خ موســیقی یــا مانند پاول  ســده ی بیســتم، مانند آنتــون وبرن۱5، مور
هیندمیــت۱۶ متخصــص اجرای موســیقی قدیم بوده انــد« )کیمی ین، 
۱۳8۷، 5۹۹(. در هنــر نقاشــی نیز این رجعت و بازآفرینی ها قابل تأمل 
اســت. پیکاســو۱۷ از نقاشان بزرگ و صاحب سبک در خصوص اسلوب 
که الزم است از هرجا  نوکالسیک می گوید: »هنرمند می باید هر آنچه را 
گر مجموعــه ای از  کند. بــرای نمونــه، ا کــه باشــد برایمــان دســت چین 
نقاشی های قدیمی را به ما نشان دهند، در برداشتن هر چه بخواهم 
کنون که این تفکر، استفاده از مصالح  تردید نمی کنم« )همان، ۶4۱(. ا
دوره های قبل، در ذهن هنرمندان برای خلق آثار جدید و بدیع شکل 
گرفته هر یک از آنها به  فراخور احواالتش به خلق اثر می پردازد. »اینک 
که  گاهی بی تعصب و آزاد اعالم دارد  نئوکالسیک آمده بود تا به عنوان آ
استمرار سنت به اتمام رسیده و مواد قدیمی موسیقی می تواند بدون 
در نظر گرفتن معناهای ریشه دار آنها مورد استفاده چند باره قرار بگیرد 

و عملکردی نوین بیابد« )گریفیث، ۱۳8۶، ۱0۶(.

 مالحظات نظری

گرونوالد و موســیقی  در ایــن قســمت بــرای درک ارتبــاط هنر نقاشــی 
که موجب شــکل گیری  هیندمیت باید وجوه زندگی شــان و مســائلی 

کرد. این ارتباط شده اند را بررسی 
گرونوالــد )۱5۲8-۱4۷0( یکــی از بزرگ  تریــن هنرمنــدان  »ماتیــاس 
فرد گــرای دوره رنســانس و از نقاشــان بــا نبــوغ و اصیــل آلمان ســده  ی 
لئونــاردو  ماننــد  نیــز  »او   .)۱۳8  ،۱۳۹0 )مشــتاق،  بــود«  شــانزدهم 
]داوینچــی۱8[ یــک معمــار، مهنــدس، تــا حدودی یــک دربــاری و یک 
کار می کرد و  گــون  گونا گذشــته از این، او بــرای حامیان  کارآفریــن بود. 
هیــچ گاه مدتی طوالنی در یک جا ماندگار نمی شــد« )جنســن، ۱۳۹0، 
۶00(. اما اتفاقات دوره ی »رنســانس تاثیری رهایی بخش بر او داشــت 
ولــی تغییــری در بنیان خیال پردازی او پدید نیــاورد« )همان(. »او هنر 
را جســتجوی قوانیــن مکتوم زیبایی نمی دانســت؛ هنــر از نظر او فقط 
که در قرون وسطی هدف تمامی  یک هدف می توانست داشته باشد، 
هنرهــای مذهبی بــود: به تصویر درآوردن یــک موعظه و بیان حقایق 

دینی بر تعالیم کلیسا« )گامبریج، ۱۳85، ۳4۲(. در مورد گرونوالد حتی 
گاهی داشــت و هم  که او »هم از طلوع رنســانس آ کرد  می توان عنوان 
که هنرش ریشه در سنن قرون وسطایی دارد. او همچون  می دانست 
گذشته نظر داشت و با بشر  باخ۱۹ )و هیندمیت(، هم آینده نگر و هم به 
معاصــر خود همدردی می کرد« )فریمن، ۱۳8۹، 4۱۱(. دوران زندگی او 
که در خالل آن  مصادف بود با نهضت روســتایی- دهقانی- در آلمان 
»گرونوالد در یک دوراهی انتخاب قرار داشت. او می توانست هنر خود 
گرفتن  گرفتــه و بــه این جنبش ها بپیونــدد یا باید بــا نادیده  را نادیــده 
گرونوالد مســیر دوم را  کــه  مســائل سیاســی به هنر خــود می پرداخت؛ 
انتخاب کرد و با بیهوده قلمداد شمرد ن سیاست، به ادامه ی کارهای 
که این موضوع در   .)Rösner, 1971, 581( »هنری خود مشــغول شــد
گرونوالد به خوبی نمایان است.  اپرای هیندمیت و از دریچه ی زندگی 
گفتــه ی آهنگســاز، »تجــارب و شــرایط ســخت زندگــی، روحیــه ی  بــه 
گرونوالد را تخریب کرده بود. به سختی می توان گفت که تجارب زندگی 
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گرونوالد شبیه به هم هستند ولی شرایط زندگی و هرج و  هیندمیت و 
مــرج موجود در جامعه در دوران زندگی این دو هنرمند بســیار شــبیه 
به هم بود. هیندمیت در پرده های مختلف اپرا به نمایش تضادهای 
که این  موجود همچون شــکوه، عظمت و یــاس و ناامیدی می پردازد 
مســائل در زندگی وی ملموس بود و به ســختی توانســت بر آنها فائق 
آید« )Ibid(.  به همین دلیل »ماتیاس نقاش یکی از معدود آثار هنری 
گویا در آن بهای  که از هر ســطح می توان از آن برداشتی داشت.  اســت 
چندانــی بــه وجــه ســرگرم  کنندگی اثر داده نشــده، امــا این اپــرا به طور 
چشم گیری عقل و احساس را به بازی می گیرد و این خصلت اپراهای 
که هیندمیت در قرن  انگشــت شماری اســت« )فریمن، ۱۳8۹، 4۱۲(، 
که »در ســال ۱8۹5  گردید. امــا هیندمیت  بیســتم موفق به خلــق آن 
گرونوالد  کشــور آلمــان زادگاه ماتیــاس  در حوالــی شــهر فرانکفورت در 
متولــد شــد؛ پس از ســپری نمــودن دوران تحصیل در ســال ۱۹۲۱ دو 
اپــرای یــك پــرده ای او بــه نام هــای )جنایــت، امیــد زنــان( و )نمایش 
 .)Matthews, 2011, 472( »در اشتوتگارت اجرا شــد )عروســکی برمه
کسپرسیونیستی  »اولین اپرای تک پرده ای هیندمیت، یعنی اپرای ا
کوکوشــکای نقــاش« )آبراهام،  جنایــت، امیــد زنان بر مبنای متنی از 
کسپرسیونیســت  گرایــش روحی او به ســبک ا ۱۳80، ۱۲۱۱(، نشــان از 
دارد. شــاید در نگاه نخســت، هیندمیت و پیروان ســبک نوکالسیک 
به نگاه سنت مدارانه در آثار خود متهم بوده اند و »گرچه آهنگسازان 
کار می گرفتنــد، اما  نوکالســیک بســیاری از ســبک های قدیمــی را بــه 
کیفیتــی سراســر مــدرن داشــت« )کیمی یــن، ۱۳8۷، ۶40(.   آثارشــان 
ایــن موضــوع در مورد هیندمیــت به خوبی نمایان اســت به نحوی 
که از  ک بــه رشــته تحریر در آمــد  کاردیــال کــه »در ســال ۱۹۲۶ اپــرای 
)گریفیــث،  بــود«  برخــوردار  محکمــی  و  قــوی  ریاضــی وار  کنترپــوآن 
فقــط  نوکالســیک  »موســیقی  کلــی،  دیدگاهــی  در   .)۱0۲  ،۱۳8۶
کننــده ی فرم هــا و ســبک های قدیمــی نیســت؛ این موســیقی  احیا
بــه هارمونی هــا و  بــرای ســازمان بخشــیدن  تکنیک هــای قدیــم را 
کار می گیرد« )کیمی یــن، ۱۳8۷، ۶40(.  ریتم های ســده بیســتم بــه 
گرونوالــد نیــز مبین این مــوارد اســت و او هم »با  کــه آثــار  همانگونــه 

دســتاوردهای نویــن هنــر روزگار خــود بــه خوبــی آشــنا بــوده، ولــی 
که می توانســتند بــه او در  فقــط هنگامــی از آنهــا اســتفاده می کــرده 
بیــان آنچه خواهــان ابرازش بوده اســت، یاری رســانند« )گامبریج، 
۱۳85، ۳4۳(. همچــون نقاشــی های بــه جــا مانــده او در محــراب 
کــه »گرونوالد مهم ترین شــهرتش مربوط  )مذبــح محجــر( آیزنهایم۲0 
بــه آثارش در ایــن محراب می باشــد و تمامی آنهــا نمایانگر تصورات 
کار  که دســتمایه ی   ،)Lee, 2002, 186( »و عالیق باحرارت او اســت

گرفت )تصویر۱(. هیندمیت برای خلق ســمفونی قرار 
که  گرونوالــد در ایــن تابلوی ســه لتی۲۱ )ســه پــرده ای( رنــگ روغن 
روی تخته در ابعاد بزرگ نقاشــی شــده اســت)تصویر۱(، بشارت تولد 
که تولد مسیح را نوید می دهند،  کنسرت فرشــته ها  مســیح به مریم، 
میــالد مســیح در دامان مریــم و رستاخیزمســیح را نمایش می دهد و 
کرده است. »هر  در قسمت پایین تابلو نیز مراسم تدفین او را ترسیم 
گویی حیاتی  کــه  چیــزی در این نقاشــی چنــان می تابــد و می چرخد 
مستقل از آن خود دارد« )جنسن، ۱۳۹0، 5۹۹( و »توصیف کالمی این 
اثر تا حد زیادی به رنگ هایش وابســته اســت. چنین به نظر می رسد 
کشیده و  که مســیح در همین لحظه از مدفن خویش ســر به آســمان 
دنبالــه ای نورانــی را بــا خود به همــراه برده اســت« )گامبریج، ۱۳85، 
۳44(. یا »گرونوالد از طریق نورپردازی در فرشــته های نورانی نقاشی 
کودک، تجســم خــدای پدر و میزبان آســمانی بر  مریــم عذرا و مســیح 
باالی سر مریم عذرا، و تابش رنگین کمانی مسیح به آسمان برخاسته 
و تماشــایی، به معجزه هایی بی نظیر دســت یافت« )جنسن، ۱۳۹0، 
۶00(. با نگاه به تصویر رستاخیز مسیح می توان استفاده از رنگ های 
کنــار یکدیگــر را بــه وفور نســبت به دیگــر تصاویر در این  زرد و قرمــز در 
کسپرسیونیست اوایل قرن بیستم  که در سبک ا تابلو دید. موضوعی 
به فراوانی در نقاشــی های این دوره با آن برخورد می شــود و یا نمونه 
گرفتــه، تابلــوی دیگری از  کــه مورد توجه آهنگســاز قــرار  دیگــری هــم 
که آن نیز در محراب آیزنهایم موجود اســت و می توان  گرونوالد اســت 
کــرد. »عدد پنج ســمبل حضرت مســیح  آن را در  تصویــر ۲ مشــاهده 
کــه بــه پنــج راز او  ۱-بشــارت مســیح، ۲-حاملگــی، ۳-تولــد،  اســت 
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 .)Bruhn, 1998, 298( »4-مــرگ و 5-تولــد دوبــاره اشــاره می شــود
گرونوالد نشــان داه شــده اســت،  این پنج راز در این تابلو نیز توســط 

کرده است. همچنانکه آهنگساز نیز از پنج خواننده در اپرا استفاده 
کناری  کــه در تصویر۲ دیده می شــود، به غیــر از دو َلت  همانگونــه 
گرونوالد می باشــد، در مرکز این تابلو، تندیس هایی  که جزو آثار  تابلو 
گوســتین۲۲ و پیروانش و در پایین تابلو، دوازده یار مســیح و  از سنت آ
که ســاخته ی مجسمه ســاز  خود مســیح در مرکز آنان دیده می شــود 

ِگن آور۲۳ است. شهر آیزنهایم، نیکوالس ها
اما نقاشی های این تابلو نمایشی وحشت  آور از قدیس سنت آنتونی۲4 
کــه در حــال مبــارزه بــا وسوســه های شــیطانی می باشــد. ایــن  اســت 
گرونوالــد بــه نقاشــی منظره هــای غیــر زمینی  تابلــو نمایانگــر »عالقــه ی 
و نمایشــی میــان دو دنیــای آســمانی و زمینــی و یــا دوزخــی اســت« 
کامل اســتفاده از رنگ ها  که می توان به صورت  )مشــتاق، ۱۳۹0، ۱۳8( 
کسپرسیونیستی کارش  و شخصیت پردازی های نقاشی را نمود فضای ا
کــرد. »گرونوالــد شــخصیت مضطربی داشــت و خــط در آثارش  قلمــداد 
گرونوالد بیانگر  دارای شــخصیتی باز و مشــوش می باشــد. خــط در آثــار 
نیروی درونی انسان  هاست« )همان(. جدای از دیگر ویژگی های نقاشی 
کید بر انسان در تصاویر، وجه مادی بخشیدن  دوره رنسانس همچون تا
به نقاشــی ها، نمایش از طبیعت و مواردی دیگر، اســتفاده از رنگ های 
تیره، نمایش  موجودات فرازمینی و شخصیت درونی انسان ها همچنین 
استفاده از عناصر و شخصیت پردازی انسان های قرون گذشته  گرونوالد 
کسپرسیونیســت وابســته بــه ســنت نوکالســیک در زمــان خود  را یــک ا
معرفــی می کند. »گرونوالد با اســتفاده از رنگ هــای خالص و تنظیم آنها 
در تابلو، به یک سمبولیزم جهانی دست یافت« )همان(.  موضوعی که 
کس بکمان۲5 نیز  کسپرسیونیست قرن بیستم همچون ما برای نقاشان ا
که »پرده ســه  گونه ای  گرفته به  جالــب توجه بوده و مورد اســتفاده قرار 
لتی عزیمت، بازتابی از ستایشی بود که او از گرونوالد به عمل می آورد. در 
دو َلت جانبی با جهانی کابوس وار سرشار از پیکره های عروسک مانند و 
گرونوالد  دلهره آور همچون دوزخ در نقاشی های هیرونیموس بوس۲۶ و 

روبرو می شویم« )جنسن، ۱۳۹0، ۹۷8(.

کارکرد عناصر موســیقی هیندمیت در  تحلیــل و 
گرونوالد نقاشی های 

1- بررسی تاریخی
ک و  کاردیال »در هر ســه اپرای بزرگ هیندمیت-ماتیــاس نقاش، 
گرفته اســت«  هماهنگــی جهــان- زندگی هنرمندان دســت مایه قرار 
)فریمــن، ۱۳8۹، 4۱۱(. وجــه تمایــز اپــرای ماتیــاس نقــاش را از دیگــر 
اپراهای هیندمیت باید به شــرایط دوران زندگی آهنگساز و استفاده 
که نمایشــی از هم ذات  پنداری او  از موضوع زندگی نقاش ارتباط داد 

در حیطه ی هنر به  شمار می رود.
دربــارۀ اپــرای ماتیاس نقــاش »در اوایل ســال ۱۹۳۳ و شــاید زودتر 
هیندمیــت توجه اش بــر روی خلق یک اپرا برای تکــرار موفقیت اپرای 
ک بــود« )Lee, 2002, 186( و »موفقیــت  کاردیــال قبلــی خــود بــه نــام 
ک انطباقــی بــود از زیبایی شناســی بــاروک بــا  کاردیــال هیندمیــت در 
کسپرسیونیسم« )Rösner, 1971, 249(. همان  نمایشی از موضوعات ا

گردید.  که موجب پیشرفت و شهرت آهنگساز  موضوعی 
گرونوالــد را با نوشــتن  »او ســرانجام رخدادهــای زندگــی ماتیــاس 
 2002,  186( کــرد«  آغــاز  اپــرا[  ســاخت  ]بــرای  خــودش  از  لیبرتویــی 
گرونوالــد را بــا جزئیــات نمایش داد.  ,Lee( و در هفــت پــرده،  زندگــی 
گرونوالد، اشــاره ای به تابلوهای نقاشــی  هیندمیــت عــالوه بر زندگــی 
این هنرمند در پرده های اپرای خود نیز دارد. در شروع اپرا و پرده ی 
گرونوالــد را به نمایش می گذارد«  اول » هیندمیــت جزییاتــی از زندگی 
که پرده ی اول »در دودیز است و این تنالیته   .)Rösner, 1971, 249(
بــا دومینانتــش ]ســل دیز[ تقویــت می شــود« )Ibid, 581( و »شــش 
پــرده ی باقی در یــک تنالیته واحد نزدیک می باشــد و تمامی حرکت 
کروماتیکی از دودیز و پرده وســط یک ســکانس آیینه ای  اپــرا حرکــت 

.)Ibid( »نسبت به شروع است
کــه مقبولیت  البتــه در میــان ایــن دو اثــر )اپــرا و ســمفونی(، اثری 
یافــت،  شــنوندگان  و  موســیقی  دوســت  داران  میــان  در  بیشــتری 
که توسط آهنگساز در حین  مجموعه ی سمفونی در سه موومان بود 
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گردیــد. »در حالی که هیندمیت بر روی لیبرتوی  کار بــر روی اپرا خلق 
کار ارکســترال متفاوت را   کار می کــرد،  فورت ونگلر، ســفارش یک  اپــرا 
گرفــت بخش هایــی از ایــن موســیقی را در  کــه او تصمیــم  بــه وی داد 
کار،  قالب یک ســوئیت ارکســترال ارائه دهد. مدتی پس از شروع این 
کــه ایــن اثر را بــه نحوی با نقاشــی های  هیندمیــت تصمیــم می گیــرد 
از تکمیــل ســه  گرونوالــد مرتبــط ســازد« )Lee, 2002, 187(. »پــس 
که بعدها نام ســمفونی بر آن نهاده شــد، هیندمیت مجددًا  موومان 
تمرکز خود را بر روی اپرا نهاد« )Ibid(. از سویی نیز این دوران یکی از 
حســاس ترین دوره های قرن بیســتم و دوران زندگی آهنگساز است. 
کمیت هیتلر در آلمان در ]ســال[۱۹۳۳، تاثیری شــدید بر زندگی  »حا
و پیشــه ی موســیقیدانان داشــت. موســیقیدانان آوانگارد )پیشرو(، 
کار برکنــار شــدند و اجــرای  از  بــه یك بــاره  سوسیالیســت و یهــودی 
آثارشــان ممنوع شــد. دیکتاتــوری، تعقیب، آزار و بــروز جنگ جهانی 
تاریــخ  در  روشــنفکران  و  هنرمنــدان  مهاجــرت  بزرگ تریــن  بــه  دوم 
یهــودی  گرچــه هیندمیــت  »ا )کیمی یــن، ۱۳8۷، ۶۱۲(.  انجامیــد« 
نبــود امــا به دلیل همســر یهودیــش و ارتبــاط با آهنگســازان یهودی 
گرفــت« )Matthews, 2011, 472(. »با  مــورد حملــه حزب نــازی قــرار 
اوج گیری فعالیت های حزب نازی، ُمهر حق ناشناسی به او زده شد« 
)دوکانده، ۱۳8۱، ۳۶۹(. »نازی ها موسیقی آتنال را قبول نمی کردند. 
با اینکه ویلهلم فورت ونگلر۲۷ اولین اجرای ســمفونی  ماتیاس نقاش 
چ ۱۹۳4 حمایــت می کــرد، امــا هیندمیت خود را در لیســت  را در مــار
ممنوع الکارها می یابد« )Ibid(. »یک ســال بعد اپرای ماتیاس نقاش 
در ســال ۱۹۳5 بــه پایــان رســید و در ســال ۱۹۳8 بــرای اولیــن بــار در 

.)Lee, 2002, 186(  »گردید زوریخ اجرا 

کارکردی 2- بررسی 
این سمفونی دارای سه موومان می باشد:

Engelkonzert )Angelic Concert( :موومان اول
Grablegung )Entombment( :موومان دوم

 Versuchung des heiligen Antonius :موومان سوم
)The Temptation of Saint Anthony(

کنسرت فرشتگان موومان اول: 
اولیــن موومــان ســمفونی ماتیــاس  نقــاش را هیندمیــت بــه نــام 
گرونوالد نام گذاری  »کنســرت  فرشتگان« و با الهام از یکی از تابلوهای 
کــه یکــی از تابلوهــای مجموعه  کــرده اســت )تصویــر۳(. این نقاشــی 
کــه  ســه لتی محــراب آیزنهایــم اســت، فرشــته ای را نشــان می دهــد 
گامبا۲8 بوده و هم زمان دو فرشــته ی  مشــغول نواختن ســاز ویوال دا 
نوازنــده دیگــر نیــز پشــت ســر او حضــور دارنــد. اســتفاده از رنگ  های 
روشن در خصوص فرشتگان در پیش زمینه، مقابل رنگ های تیره تر 
گواه از یک پیامد خوب و پیک شــادی بخش  در پس زمینــه، همگــی 
که نمایشی از اجرای موسیقی و شادی به منظور به دنیا آمدن  دارند 
حضــرت مســیح اســت. ارتبــاط میــان موســیقی و نقاشــی بخوبــی 
کــرال قدیمــی  توســط آهنگســاز بــه وســیله اســتفاده از یــک ملــودی 
نشــان داده شــده اســت. اســتفاده از یک مقدمه ی آوازی بر مبنای 

کانتــوس فیرمــوس۲۹، شــروع موســیقی در زهی هــا در منطقــه ی بــاال 
و اســتفاده از تــم دوم بــه صــورت ملــودی چابــک و ســرزنده توســط 
اســت. نقاشــی  تابلــوی  ایــن  وقایــع  نمایانگــر  فلــوت، همگــی  ســاز 
»عناصــر برنامــه ای در این ســمفونی و اســتفاده از زبــان هارمونی 
که هیندمیت همچون دیگر آهنگســازان اوایل  جدیــد تاییــد می کند 
دهه ی ۱۹۳0 در جســتجو برای یک روش مطبوع تر و بشردوســتانه تر 
بوده اســت« )Rösner, 1980, 582(.  موومان اول بازآفرینی جدیدی 
از ســونات امــا بــه ســبك تنــال آزاد اســت. شــروع ایــن موومــان در 
کشــیده ی ســل به صــورت نــت پدال توســط  بخــش مقدمــه بــا نــت 
کالرینت هــا همــراه می شــود. در مقابــل ســازهای زهــی  هورن هــا و 
کورد ســل ماژور را به صورت تقســیم شــده به ســه بخش  ســه مرتبه آ
که در ادامه ســازهای بــادی چوبی ملودی  در هــر ســاز اجــرا می کنند 
شکســته ای را بــه صــورت مؤکــد بــا فاصلــه ای بــاز ارائــه می دهنــد. 
گوت،  کالرینت و فا کورد در ســازهای زهــی،  بعــد از اجرای اولین آ
تــم تاثیرگــذار بخــش مقدمــه را در فضای ســل مینور معرفــی می کنند 
وکمــی جلوتــر، ابتدا ابواها و ســپس فلوت ها تم مقدمــه را دو بار دیگر 
که تکرار آن را در دیگر  و هــر بــار با یك فاصله پنجم باالتر اجرا می کنند 
قسمت ها همچون بخش های دولپمان و رپریز مشاهده می نماییم.
در ادامــه ی موســیقی در ایــن موومــان، ســه ترومبــون بــه اجــرای 
ُکــرال فرشــتگان می پردازنــد. »این ملــودی در قرون  وســطی  ملــودی 
گوســت  آ  ۲۶ در   King Rudolphو   King Ottokarمیــان جنــگ  در 
۱۲۷8میــالدی خوانــده می شــد« )Bruhn, 1998, 298(. ایــن ملــودی 
که آهنگســاز، ملودی فرشتگان را  شــامل دو عبارت و بدون آواز اســت 
کرده اســت. وی ریتم  کمی تغییر نســبت به ملودی اصلی اســتفاده  با 
بعضــی از نت هــا را تغییــر داده و عالمت برگشــت ملــودی را  هم حذف 
کــرال و  کــردن این  نمــوده اســت. همچنیــن هیندمیت بــرای جذاب 

گرونوالد نقــاش آلمانی دورۀ  تصویــر3- تصویــری از بال وســط از تابلو ســه پــرده ای، ماتیــاس 
گامبا. رنسانس، فرشته ای در حال نواختن ساز ویوال دا 

)http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/grunewald/celebrating.jpg( :ماخذ
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افزودن هیجان به آن، دو نت از نت های آخر ملودی را به صورت تغییر 
داده شــده بکار برده اســت )تصویر4(. ســازهای زهی الگوی ریتمیک 

نت های سفید و سیاه را در همراهی با این ملودی می نوازند.
کــه با توجه  ذکــر ایــن نکته هم بــه جذابیت مطلــب خواهد افزود 
بــه محبوبیــت عدد ســه نزد مســیحیان، آهنگســاز نیــز با اســتفاده از 
کرده  گرونوالد، ســمفونی مورد نظر را در ســه موومان خلق  ســه تابلو 
کورد و تبدیل کردن هر یک  است. در موومان اول ابتدا با آوردن سه آ
از ســازهای خانواده ی زهی  به ســه بخش در اجرای آنها بر عدد ســه 
کورد را سه مرتبه در موومان اول  کید می شود. همچنین او این سه آ تا
کسپوزیسیون و  نمایش می دهد )یك بار در شــروع مقدمه، در پایان ا
پایــان موومــان( و تم بخش مقدمه هم ســه بار شــنیده می شــود. در 
کرال فرشــتگان - برگرفته از ســه فرشته درون نقاشی-  ادامه ملودی 
توســط ســه ترومبون، ســه بار و در ســه ُتن مرکزی ربمل، فا و ال تکرار 
که این  می شــود و در هــر تکرار به فاصله یك ســوم باالتر انتقــال یافته 
کورد افزوده را ایجاد می کند. همچنین ملودی برخی  روند خود یك آ
از قســمت های آوازی اپرا ســه بند شعر دارد و تم اصلی و فرعی)اول و 

کسپوزیسیون نیز سه مرتبه تکرار می گردد. دوم( درون ا
کسپوزیســیون از میــزان ۳۹ بــا تغییــر تمپــو و حضــور یــك  بخــش ا
تــم مهیــج - با اجــرای فلوت ها- و همچنیــن تســریع در روند حرکت 
گســترش هایی بر  که تــا زمان حضور تــم فرعی  ملــودی آغــاز می شــود 
روی تــم اصلــی صــورت می گیــرد. از نکات قابــل توجه ایــن موومان، 

قرارگیری نت سل به عنوان تن مرکزی است.

تــم فرعــی با اجرای متصــل و لگاتو در تضاد با تــم قبلی »همچون 
که سازهای زهی اجرای آن  را بر عهده داشته  یک نوای الالیی اســت 

و اشاره ای به تولد حضرت مسیح دارد« )تصویر۶(.
در همراهــی ســازهای زهــی با این تــم، تضاد قابــل توجهی ایجاد 
کسپوزیســیون فلوت تم پایانی را از نت ر نواخته  می شــود و در پایان ا

و با فرودی در پنج میزان به نت سل می رود )تصویر۷(.
کــورد آرام در ســی ماژور پایــان می پذیرد و  کسپوزیســیون با ســه آ ا
که شــامل دو مرحله می باشــد، با تم اصلی و انتقال  بخش دولپمان 
به ســی بمل ماژور آغاز می شــود. در مرحله ی اول دولپمان، تم اصلی 
و فرعــی بــه صورتــی پلی فونیــك و اســتادانه بــا بهره گیــری از تکنیــك 
ایمیتاســیون تا زمان ورود ملودی سه فرشــته )توسط سه ترومبون( 
کرال فرشتگان مرحله دوم  در هم تنیده می شوند و  با شروع ملودی 
دولپمــان توســط ترومبون هــا در ربمــل و ِمتــر ۳/۲ آغاز می شــود. در 
میزان هــای بعــد، ســازهای بادی چوبی تم دوم و  نــوای الالیی را در 
که اســتفاده هم زمان از متر 4/4 در ســازهای  متر 4/4 اجرا می کنند 
بــادی چوبــی و متــر ۳/۲ در ترومبون ها به ایجاد یــک پلی ریتم قابل 

توجه  منجر می گردد )تصویر 8(.
از ایــن مرحله، روند رســیدن به نقطه اوج موومان آغاز می شــود. 
کرال در ُتن مرکزی فا اجرا می شــود. در قســمت اوج  بار دیگر ملودی 
موومــان بــرای ســومین مرتبه فقــط تن مرکــزی ال معرفی می شــود و 
کرال حذف شــده و رفتــه رفته آرامــش به فضای  تکــرار ســوم ملودی 

موسیقی باز می گردد.

کرال، میزان 16- 8. تصویر4- ملودی 
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان اول(

تصویر5- تم اصلی، میزان 47- 39. 
ماخذ: )سمفونیماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان اول(

تصویر6- تم فرعی، میزان 105- 98. 
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان اول(

تصویر7- تم پایانی، میزان 134-139. 
ماخذ: )سمفونیماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان اول(
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بخــش رپریــز نیــز بــا تــم اصلی توســط ســازهای بــادی چوبــی، با 
کاهــش ســرعت و در آرامش نســبی آغــاز می شــود و در ادامه، ملودی 
کسپوزیســیون نشــان داده شــده بود، توســط  کــه در بخــش ا پایانــی 
فلــوت نواختــه شــده و یک بار دیگر بــا یك فرود نزولی از نت ســی بمل 

به نت می بمل می رسد. 
در ادامــه تم فرعــی در تنالیتــه ســل مــاژور نمایــان می شــود و پس 
از آخریــن تکــرار تم اصلی در الماژور، موســیقی به طــور موقت بر روی 
کورد ابتدای  نت ر )درجه ی چهارم ال( ایســت می نماید. سپس سه آ
کورد ســل ماژور، موســیقی  گشــته و با ورود آ موســیقی بار دیگر ظاهر 
کــه  در ایــن موومــان خاتمــه می یابــد. ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت 
کرده است. هیندمیت این موومان را به عنوان اورتور در اپرا انتخاب 

موومان دوم: تدفین
کوتاه تریــن موومان این  موومــان دوم، ســمفونی به نــام »تدفین« 
که در  کســپاری مســیح اســت  مجموعه می باشــد و روایت گر مرگ و خا
قسمت پایینی نقاشِی تابلو در تصویر ۹ قابل مشاهده است و پیروان او 

به همراه مریم مقدس بر پیکرش در حال ناله و زاری مشاهده می شوند.
این موومان بخش میان پرده )اینترلود( بین صحنه های اول و دوم 
از پرده ی هفتم اپرا است که به فرم سونات نوشته شده است. در شروع 
گرفته و مالیم، ملــودی آرامــی را می نوازند. در  ســازهای زهــی با صــدای 
انطباق این قسمت از سمفونی با اپرا،  این ملودی تم شخصیت رجینا 
در پرده ی هفتم اپرا است که در اپرا نقش مهمی را ایفا کرده و موسیقی را 

به سمت پایان و مراسم تدفین شخصیت رجینا هدایت می کند.
در شــروع ایــن موومان، ویولن های دوم نــت دو و ویولن های اول 
از  اســتفاده  می نوازنــد.  را  باالتــر(  پنجــم  فاصلــه ی  ســل)یك  نــت 
که یکی  پرش هــای چهــارم و همچنیــن هارمونی چهــارم  -کوارتــال- 
گی هــای آهنگســازی هیندمیــت می باشــد، در ایــن موومان به  از ویژ
صورتی درخشــان خودنمایــی می کند. این ملــودی در اصل ملودی 
کندتر شــده ی صحنه ناامیدی رجینا در پرده ی هفتم هم می باشد. 
الگوی ریتمیك ساده شده این ملودی، نقش مهمی را در بخش های 

همراهی سازهای زهی ایفا می کند. 
ملودی اول یا  اصلی و الگوی ریتمیك ســاده شده آن در تصویر۱0 

تصویر8- میزان234- 228.
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان اول(

گرونوالد نقاش آلمانی دورۀ رنسانس، تدفین مسیح. تصویر9- بخش زیرین تابلو سه پرده ای، ماتیاس 
)http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=12611(:ماخذ

گرونوالد در اپرا و سمفونی ماتیاس نقاش اثر هیندمیت بررسی نقش و آثار 



۱۲
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

قابل مشاهده است.
ابــوا    ایــن موومــان توســط ســاز  در ادامــه ملــودی فرعــی)دوم( 
کنتراســت  که به نســبت ملــودی اصلــی)اول( دارای  ارائــه می شــود 
می باشــد. ســازهای زهی همزمان بــا ملودی فرعی الگــوی ریتمیك  
تغییــر یافتــه ملــودی اول را به صــورت پیتزیکاتو در بخــش همراهی 

می نوازند )تصویر ۱۱(.
پیتزیکاتــوی بخــش  همراهی کننــدۀ ســازهای زهــی، در تصویــر ۱۱ را 
می تــوان نمایانگر اشــك های مریم مقدس بر پیکر مســیح دانســت. دو 
پرش چهارم باالرونده در شــروع ملودی دوم در هر بار تکرار این ملودی 
که مشــابه نمونه های پرش  باالرونده در شــروع ملودی  آورده می شــود 
کالسیك است )پرش هایی به فاصله سوم باالرونده در سمفونی  در آثار 
اروئیــکا بتهــوون(. امــا، هیندمیــت در ایــن موومــان پرش های ســوم را 
کــرده و بدین صورت بار احساســی را کمتــر و تنش  بــا چهــارم جایگزیــن 
ملودی را بیشتر کرده است. در ارتباط این قسمت با اپرا باید گفته شود 
کــه جایگاه این ملــودی در بخش میانی اینترلود پرده هفتم اپرا اســت.
در ادامــه ارکســتر بــا قــدرت و در  بخــش ِرپریــز ملــودی اصلــی را 
می نــوازد. به صورت آهســته موســیقی به ســمت نقطــه اوج موومان 
می رود و ســرانجام در نقطه ی اوج، ارکســتر با دینامیك بسیار قوی بر 
کورد فادیز ماژور می ایستد. پس از آن بار دیگر موسیقی به یك  روی آ
آرامــش نســبی رســیده و ملودی فرعی اجرا می شــود و ســرانجام این 
کــورد دو دیز مــاژور به پایان می رســد. شــروع موومان از  موومــان بــا آ
کیدی بر  کــورد دو دیز ماژور باز هم تا تــن مرکزی ســل و پایان بر روی آ
فاصلــه چهــارم افزوده اســت. دو موومان اول و دوم ســمفونی دقیقًا 
بخش سازی اپرا هستند، اما موومان سوم در بخش هایی  از پرده ی 

ششم اپرا با بخش های جدیدی ترکیب می شود.

موومان سوم: وسوسه ی سنت آنتونی
کادر سمت راســت از تابلوی سوم  این موومان بر اســاس نقاشــی 

تصویر10- شروع موومان دوم، میزان4- 1.
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان دوم(

تصویر11- میزان20- 16.
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان دوم(

مجموعه ی محراب آیزنهایم و صحنه ی وسوســه سنت آنتونی است 
)تصویــر ۱۲(. در این تصویر، »ســنت آنتونی در جــدال با یازده موجود 
گناه او  که  اشــاره به یــازده  گرونوالــد بــه تصویر در آمده اســت  توســط 
گنــاه در  دارد« )Bruhn, 1998, 338(. هیندمیــت نیــز بــه ایــن یــازده 
لیبرتــو اپــرا و هــم در یــازده بخــش در موومان ســوم ســمفونی اشــاره 
گرچه تقریبًا نیمی از این موومان در اپرا اســتفاده نشــده،  می کند. »ا
اما این یازده قسمت به طور شفاف برای هیندمیت از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده است« )Ibid, 339(. این یازده قسمت از موومان سوم 

با پرده ی ششم اپرا به صورت زیر مرتبط است:
که از  ۱- میزان هــای ۱8-۱)مقدمــه ی ســازی پــرده ی ششــم اپــرا 

پایان پرده ی هفتم و صحنه مرگ رجینا پیش گویی می کند(.
ُکر در پرده ی ششم  ۲- میزان های ۷8-۱۹)همسان با اولین بخش 
اپرا که شروع آن برگرفته از تم فرعی اورتور است(. در این قسمت سازهای 
بــادی  چوبی و برنجی فیگور ُاســتیناتوی اشــك های مریــم در موومان 
دوم را می نوازنــد و میزان هــای 8۶-۷8 میزان هــای رابــط هســتند.

۳-میزان های ۱4۲-8۷ )در  اپرا استفاده نگردیده(.
کر( 4-میزان های ۱۹۲-۱4۳ )دقیقًا مساوی با دومین بخش 

5-میزان های ۲۳۶-۱۹۳ )شــش میزان آن نقل قولی از موسیقی 
دلفریبانه شخصیت اورسوال در اپرا با نت های متضاد بر روی فواصل 
چهــارم افــزوده. باقــی میزان هــا در  اپــرا اســتفاده نگردیــده اســت(.

۶-میزان های ۳0۷-۲۳۷ )در  اپرا استفاده نگردیده(.
کــر، در  ۷-میزان هــای ۳۷۷-۳08 )ســومین بخــش انتقال یافتــه 
ایــن میزان هــا، ســاز ویولن آلتو نقش ویــژه ای را ایفا می کنــد و این به 
دلیــل چیره دســتی هیندمیــت در نواختــن ایــن ســاز می باشــد. تــم 

شروع شبیه تم اول موومان اول یا اورتور اپرا است(.
8-میزان های 408-۳۷8 )تمامی این میزان ها نقل قولی از هشت 
میــزان ابتدایــی قســمت باشــکوه پایــان پرده ششــم اپرا می باشــد(.

۹-میزان های 4۶8-40۹ )در اپرا استفاده نگردیده(.
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گرونوالد نقــاش آلمانی دورۀ  کناری از تابلو ســه پــرده ای، ماتیاس  تصویــر12- تصویــری از بــال 
رنسانس، وسوسۀ سنت آنتونی.

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/grunewald/grunewald.(:ماخــذ
)isenheim-tempting.jpg

کرال Lauda Sion Salvatorem ، میزان481- 469.  تصویر13- ملودی 
ماخذ: )سمفونی ماتیاس  نقاش هیندمیت، موومان سوم(

از  )قســمتی   Lauda Sion Salvatorem ۱0-میزان هــای4۶۹-5۲0 
بخش کر و مشابه قسمت آنسامبل با پیشکش امید و رستگاری اورسوال(
که  »در ایــن بخــش، از یك ملودی قرون وســطایی اســتفاده شــده 
که نمایش  در دوم مــاه جــون ۱5۲5 در جنــگ Konigshofen )جنگــی 
اســت(، هنــگام شکســت  قــرار داده  پــرده چهــارم  آهنگســاز در  آن  را 
خــوردن سرکشــان روســتایی خوانــده می شــده و هیندمیــت آن را در 
صحنه ای با این عنوان جای داده است. این ملودی قرون وسطایی 
کــه در ســمفونی  در اپــرا بــا تغییــرات زیــادی همــراه اســت. در صورتــی 
.)Ibid, 299( شــاهدیم«  را  وســطایی  قــرون  ملــودی  همــان  انتقــال 
نــت  انتقــال هشــت  )بــا  ایــن ملــودی  هیندمیــت جملــه ی اول 
ابتدایی ملودی قرون وسطایی( را توسط سازهای بادی چوبی ارائه 
می کند و جمله دوم آن را سه میزان بعد از پایان جمله ابتدایی و باز 

هم در سازهای بادی چوبی می آورد.
۱۱-میزان هــای 5۳۷-5۲۱-آله لویا )مطابق با پایان صحنه ســوم 

پرده ششم-آله لویا(
شــروع آله لویا توسط ســازهای بادی برنجی و بسیار با شکوه ارائه 
که در آنها از تکنیک  می شود. این بخش سه عبارت موسیقایی دارد 
استرتو-  فشردگی- استفاده شده است. ارکستر با فیگورهای باروکی 
و حمایــت قدرتمندانــه ای از عبارت هــا در اونیســون، نمایشــی را از 
کــه بــه دلیل وسوســه دچــار آن  رهایــی ســنت آنتونی از مخمصــه ای 
شــده بود، به نمایش می گذارد. در پایان موســیقی به شکرانۀ رهایی 
ســنت آنتونی از یــک آله لویــای ســرورآمیِز هموفونیــك همچــون یــك 

اوراتوریوی باشکوه استفاده می کند.  

کــه هیندمیــت بــه  بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده درمی یابیــم 
عنوان یک آهنگســاز و با توجه به رویکرد ســنت مدارانه در موسیقی، 
گذشــته  همچنــان خواهــان اســتفاده از تمامــی مصالــح موســیقی از 
تــا زمــان خــود در آثــارش اســت؛ خــواه ایــن رویکــرد بــا نمایــش دادن 
گرونوالد باشد،  موســیقی برای تصویر همچون نقاشــی های ماتیاس 
کنسرتوهای فراوان برای سازهای سولو. در این  یا سمفونی و یا خلق 
پژوهــش تالش او برای دســت یابی بــه یک تفکر بدیــع، یعنی ارتباط 
که در آن  گرفت؛ ارتباطی  موســیقی با نقاشــی مورد نقد و بررســی قرار 
کسپرسیونیســت و قدیم و ســنت گرا همانند  عناصــر مدرن همچون ا

نوکالسیک را به صورت توامان نمایش داده شد. 
که در دوره ای از زندگی درگیر سیاست  گرونوالد  هیندمیت همانند 
و جنبش هــای روســتایی بــود، با ســاخت ســمفونی و اپــرای ماتیاس 

نقــاش و اســتفاده از عناصــر دوپهلــوی سیاســی در آنهــا، بارها توســط 
که در متن  گرفت و همانطــور  مقامات سیاســی مورد بازخواســت قــرار 
کشورش  مقاله عنوان شد، سرانجام بابت این موضوع مجبور به ترک 
شــد و به ســبب همین مهاجرت، طیفی از شــنوندگان و عالقه مندان 
بــه آثــار او بویــژه در ایــاالت متحده دنبالــه رو او و مکتب نوکالســیک در 
موســیقی شــدند. هیندمیــت بــا نگاهی نــو به موســیقی و خلــق اپرا و 
ســمفونی ماتیاس نقــاش، دوران جدیــدی را در تقویــم زندگــی خــود 
که منتقدان و شــنوندگان آثــار وی، زندگی هنری او  رقــم زد بــه نحوی 
را بــه دو دوره ی قبــل از ماتیاس نقــاش و بعــد از آن تقســیم می کننــد. 
دوره ی زندگی او به عنوان آهنگساز، نشان دهنده گردش کاملی از یک 
خشــونت و شمایل شــکنی جوانی تا دوره اندیشــه و بازگشت به سنت 
موسیقی دانانی همچون برامس، بروکنر و رگر است. موضوعی که حتی 

گرونوالد در اپرا و سمفونی ماتیاس نقاش اثر هیندمیت بررسی نقش و آثار 
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که آثاری  منتقــدان او این شــیوه را محترم شــمرده و یــادآور می شــوند 
همچــون اپــرا و ســمفونی ماتیاس نقاش و تولیدات او از ســال 1۹۳۳ تا 

1۹۶۳ را  نسبت به دیگر آثار وی قابل فهم تر ارزیابی می کنند. 
و نکاتی در جمع بندی و نتیجه گیری آنالیتیکال سمفونی و اپرای 

ماتیاس نقاش:
گرایش هــای شــدید بــه تنالیته هــای ســل و دو دیــز در هــر ســه   -

موومان اثر،
موومان اول: شروع سل، پایان سل

موومان دوم: شروع سل، پایان دو دیز

موومان سوم: پایان ربمل)آنارمونیك دو دیز(
کیــد برعــدد ۳ در تعــداد موومان های ســمفونی، ارائــه و تکرار  - تا

گرونوالد، تم ها- مخصوصًا در موومان اول- نمایش سه تابلو 
کید بر عدد 4 نمایشی از چهار عنصر موجود در طبیعت یعنی  - تا
که در ملودی های این  زمیــن، هــوا، آتش و آب و  پرش های چهارمی 

مجموعه به وفور استفاده شده است،
کید بر عدد 5 در زندگی مسیح از بدو تولد تا رستاخیز او، - تا

که به  - و ارتبــاط ایــن اعــداد با تعداد صحنه های  هر پــرده از   اپرا 
ترتیب زیر می باشد.
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