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 چکیده
یک  دیونیزس. به روی صحنه برد 2010در سال را  دیونیزسآخرین اپرای خود با نام  ،معاصر آلمانی انساز  آهنگاز  ،ولفگانگ ریم

هیای   . این پژوهش به بررسیی تننییک  های نیچه بر اساس تخیالت و تصورات ولفگانگ ریم از زندگی و اندیشهفانتزی اپرایی است 
گریگور  پروفسور ریچارد مک است. یافتهاختصاص  ،دیونیزسدر اپرای  ویژه  به، نگرش او به عناصر موسیقی ةریم و شیو یساز  آهنگ
پیردازد.   هیای موسییقی رییم میی     به بررسی مؤلفیه  ،«شیفره ةولفگانگ ریم در چرخ یساز  آهنگتحلیل روند »، با نام ای مطالعهدر 
 دییونیزس پیرای  در ارا رییم   یساز  آهنگهای  تننیک و برخی منابع دیگر راه را بر نگارنده هموار کرد تا با یاری آن ة یادشدهطالعم

هیا و مقیا ت    بصورت مطالعاتی است و با اسیتفاده از کتیا    تحقیق تحلیلی است. گردآوری اطالعات بهاین وش کلی رد. کنبررسی 
 -فضیا »تعاریفی جدید از مفاهیم و عناصر موسیقایی، همچیون   ةبا ارائ ،ریم منابع اینترنتی. و ،ها مصاحبهو زبان اصلی،  شده  ترجمه
تیری   مفهوم دقیق ادر این نوشتار، خواننده ببه بیانی کامالً شخصی دست یابد.   توانسته ،«قطب زایشگر»و  ،«نشانه -صوت»، «صدا

هیای ککرشیده، انیوا      هیا و مایال   در خالل نمونیه  ،شود؛ همچنین از قطب زایشگر و چگونگی کارکرد آن در موسیقی ریم آشنا می
 معرفی خواهد شد. ،ساخته و پرداختهاستادانه را  ها آنریم که  ،های زایشگر قطب

 
 
 
 

 .، ولفگانگ ریمصدا، قطب زایشگر -ضا، فیساز  آهنگهای  اپرای دیونیزس، تننیک: های کلیدی واژه

هیای   و تننییک  ،اثیر ولفگانیگ رییم؛ رواییت داسیتانی، نمیادگزینی       ،دییونیزس بررسیی اپیرای   »نیام  بیا  است کارشناسی ارشد نگارنده  ةنام برگرفته از پایان طالعه*این م
 انجام رسیده است.  راهنمایی دکتر امین هنرمند در دانشگاه هنر تهران به ابکه  ،«یساز  آهنگ

  .E-mail: rohamshenassa@gmail.com، 021-88315732، نمابر: 09308228472تلفن:  **
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  ____________________________________________________ مقدمه

و فیلسوف معاصیر آلمیانی،    ساز  آهنگ ،(ی  1952) 1ولفگانگ ریم
بیه روی   2010در سیال   را 2دییونیزس ی خود با نیام  اپراآخرین 

  ولفگانگ ریم ایین  ؛یک فانتزی اپرایی است دیونیزسصحنه برد. 
دهید تیا    ای قیرار میی   های او را بهانه و کتاب ،ها بار نیچه، اندیشه

ای  انگیز خود را در خلیق آثیار صیحنه    ت حیرتها و تخیال قابلیت
پییش از ایین پیژوهش، در نوشیتار      ،گیذارد. نگارنیده  بنمیایش    به

؛ روایت داسیتانی  دیونیزستحلیل و بررسی اپرای »نام دیگری با 
هییای  بییه بررسییی سییناریو و لیبرتییو و نمییاد    « و نمییادگزینی

. این پیژوهش نییز بیه    پرداخته است شده در این اپرا   کارگرفته  هب
نگرش او به عناصیر   ةریم و شیو یساز  آهنگهای  بررسی تننیک

 است. یافتهاختصاص ، دیونیزسدر اپرای  ویژه  به، موسیقی
تعیاریفی جدیید از مفیاهیم و عناصیر      ةبا ارائی  ،ولفگانگ ریم

فیرد   موسیقایی، توانسته است به بیانی کامالً شخصی و منحصربه
هیا   ، ضمن بررسی کتاب3گریگور دست یابد. پروفسور ریچارد مک

های مختلف )کیه همیه    مصاحبهاجرای های ریم و  نوشته و دست
تحلیییل رونیید » بییا نییام ای مطالعییه(، در اسییت بییه زبییان آلمییانی

به بررسی تعاریف  ،4«شیفره ةولفگانگ ریم در چرخ یساز  آهنگ
پردازد. این  می شیفره ةجدید ریم از عناصر موسیقایی در مجموع

بیا ییاری آن و   حدودی بر نگارنده هموار کرد تیا   راه را تا طالعهم
رییم در اپیرای    یسیاز   آهنیگ هیای   برخی منیابع دیگیر تننییک   

بیرای  د. به دلییل زییادبودن حجیم کیار،     کنبررسی را  دیونیزس
بهتر، کل تمرکز این پژوهش به بررسیی موسییقی    ةحصول نتیج

 است. یافتهاختصاص  دیونیزساول اپرای  ةصحن

 

 موسیقی ریم
 یسیاز   آهنیگ هیای معاصیر    است از تننیک  ای موسیقی ریم آمیخته

 ةمییالر و شییوئنبرر )در دور  ةتییو م بییا هیجانییات افسارگسیییخت   
عنییوان قیییامی علیییه آوانگییارد  بییولز و   اکسپرسیونیسییتش(، کییه بییه

نیام او   ،1970هاوزن مورد توجه همفنران او قرار گرفیت. در   اشتوک
 «سییتی  سییمپلی نئو» عنوان ینی از اعضای اصلی جنبشی به نام  به

 ای از موسییقی  این سبک بیه دنبیال گونیه    انساز  آهنگ 5.مطرح شد
بودند که در تقابل با آوانگاردیسمِ آن زمیان   7 واسطه و بی 6برانگیزشی

تیری بیا    در عین حال، مخاطب نیز ارتبیا  راحیت   ،اروپا قرار بگیرد و
این به معنی بازگشت بیه زبیانِ    ،موسیقی برقرار کند. در برخی موارد

هیای سینتی )چیون سیمفونی و      ژانرهیا و فیرم   ونیوزدهم  تنالِ قرن 
قیدیمی )چیون کوارتیت زهیی و پییانو        های سازی ترکیب سونات( و

 ,Faltin) ندنادیده گرفته بودها  آن را مدت انساز  آهنگتریو( بود که 

ولفگانیگ رییم نیوعی گیرایش     ، مییان در ایین   ،اما (.98-181 :1979
هیای موسییقیِ رمانتییک  متیوخر و      فرد به شاخصه  جالب و منحصربه

و بیرر دارد.   ،ای چون واگنر، اشیتراوس، میالر   برجسته انساز  آهنگ
صیوتی   های صوت، فارغ از ایننه چه ابیزارِ  تسلط او بر صوت و ویژگی

کننده است؛ خواه این ابیزار ییک ارکسیتر      خیرهبسیار  ،گیرد کار   هرا ب
 ،سیولو. بیه هیر حیال    بزرر باشد، خواه یک آنسامبل کوچک یا ساز 

هیای   ها و تننیک های صوت و قابلیت وابستگی موسیقی او به ویژگی
 شود. سازی شدیداً احساس می

خوش  دوران مختلف کمتر دست یاو در ط یساز  آهنگتفنر 
تا  1های زهی او ) گیر شده است و چنانچه کوارتت رات چشمیتغی
 ،شویم. درواقیع  ( را بررسی کنیم، بهتر متوجه این موضو  می13

آثیار  بیشیتر  های ریم ایجاد یک سیرِ تفنرِ مبنا در  ینی از ویژگی
خویش است؛ بدین ترتیب که نگرشی ثابت را در بییش از چهیار   

گیذر چنیدین سیال حفید و دنبیال       یاثر خیود و در طی   جیا پن
 از کرونولوژی منتشرشده توسیط برگرفته به آمار زیر که   کند. می

 :9توجه کنید است 2011در سال  8یونیورسال ادیشن
 هیای   که بیین سیال   5تا  1: 10آهنگ خداحافظی ةمجموع
 اند. ساخته شده 1983تا  1979
 موجود نیست(  2 ة)شمار 13تا  1: زهی  کوارتت ةمجموع

 اند. ساخته شده 2011تا  1970های  که بین سال
 1988تیا   1982هیای   بین سال :(رمز) 11شیفره ةمجموع 

 اند. ساخته شده

 تیا   2002هیای   که بین سال 4تا  1 :12دگرگونی ةمجموع
 اند. ساخته شده 2008

های فوق سیر تفنر خاصیی را در درون خیود    ک از مجموعهیهر
سازد و از  کنند که قطعات هر مجموعه را به هم مربو  می دنبال می

گرداند. اما این تفنیر مشیترک درون هیر     ها متمایز می سایر مجموعه
هم اسیتفاده   شود که لزوماً از سازبندی مشترکی نمیمجموعه باعث 

سازبندی هر قطعه با قطعیات   هشیفر ةشده باشد؛ چنانچه در مجموع
های زهی دیگیری هیم    ریم کوارتت ،همچنین 13.دیگر متفاوت است

کند، بلنیه   کوارتت خود معرفی نمی 13 ةها را در مجموع دارد که آن
 دهد. ارائه میهای مستقل دیگری  ها را با نام آن

 دییونیزس ی اپراارتبا  تنگاتنگی با  دگرگونی ةمجموع ،شک بی
زمیانیِ   ةدرست در همیان برهی   زیرادارد،  یساز  آهنگاز حیث تفنر 

در  3 ةهای شمار   بخششدن اپرا نگاشته شده و حتی برخی از  ساخته
 ةدر پیرد  910تیا   664هیای   )میزان است موسیقی اپرا استفاده شده 

یک بخشِ مجزا از » ةمااب  سوم، با اندکی تغییر(. ریم هر اثر خود را به
 ,Rihm) کنید  توصییف میی   14«حال پیشیرفت  ای ناتمام و در پروژه
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موسیقی او همواره بین پویایی و سنون تعادل برقرار . »(343 :1997
رییزی قبلیی     و بیا برنامیه   شده  تعیین  کند، البته این اتفاقی ازپیش می

ست که به دنبیال چیون و چنید آن     ا  نیست؛ پس این تالشی بیهوده
کار   ه... موسیقی او تنیه بر الگوهای اف نتیوی دارد که استادانه ب باشیم

کُیردال ییا    صیورت   که بیه  ،شوند؛ شنل ابتدایی این الگوها گرفته می
به شود؛ که این بستر نیز  در یک بستر ایستا ارائه می ،استموتیفیک 
 (.McGregor, 2007: 28) «آید و متر ثابت فراهم می  تمپووسیلة 
 

 
 های زهی ولفگانگ ریم کوارتت. 1 تصویر

 

او  زم اسیت بیه توضیی      یساز  آهنگبرای درک بهتر رموز 
برخی از اصطالحات مخیت  او بپیردازیم؛ اصیطالحاتی کیه وی     

 کند. گونه توصیف می ها را این آثار خود آن ةهنگام نوشتن دربار

 

 15رام کالنگ

صیوت منقیوش    ةی صیوت بیر بدنی    هیا  طور کیه مشخصیه   همان»
صیدای تهیی ارائیه     -توصییفی از فضیا   ،طور ضیمنی ه شود، ب می
 .(Rihm, 1997: 331) «دهد می

مهیم و کلییدی در    ةیک مؤلف صدا -رام یا فضا مفهوم کالنگ
قول با  ییک توصییف    رود. نقل شمار می  هریم ب یساز  آهنگتفنر 

دهید و چنیین    رام ارائه می مفهوم کالنگ ازناملموس و استعاری 
بوم نقاشییِ سیفید و پیاکی    »کند:  تصویری را در کهن تداعی می

 «یک تیاش قیوی قلمیو آسییب ببینید     به وسیلة که پرخاشگرانه 
(McGregor, 2007: 28) . رام، در واقیع   به نظر نگارنده، کالنیگ

صدایی است که صوت در آن معنایی مخصوص آن  -بستری فضا
صدا به  -بار تغییر در فضا کند و در واقع با هر صدا پیدا می -فضا

هایی که ریم  رسید. مؤلفه  توان معنایی متفاوت از همان صوت می
هیای صیوتی و    بیرد از جنبیه   ها بهره می رام از آن در ایجاد کالنگ

صیوتی   ةها از جنب مؤلفه  ترینِ آن بررسی است؛ مهمدرخور زمانی 
و   کیه وابسیتگیِ زییادی بیه سیازبندی      استهای آکوردی  مؤلفه

هیای   زمانی مؤلفیه  ةکاراکترهای ارکستراسیون وی دارد و از جنب
رام  متر و ریتم است که حائز اهمیت است. در نظر رییم، کالنیگ  

همیة  تیوان صیوت را بیا     سیت کیه میی    ا یک بوم نقاشیی   ةمنزل  به
گونیه کیه ایین بیوم      هیایش روی آن نقاشیی کیرد. همیان     ویژگی

ند جای خود را به سطوح دیگیری همچیون سیط  دییوار،     توا می
هیای   تواند حالت رام نیز می و سط  اشیا بدهد، کالنگ ،سط  آب

گوناگونی به خود بگیرد. یک نقاشی واحد را روی هر یک از ایین  
ک معنیایی متفیاوت بیه خیود     یی توان کشید، امیا هیر    سطوح می

هیای   ویژگیی همیة  گیرد. تصویری را هم که ریم از صوت )بیا   می
هیای گونیاگون    رام کنید در کالنیگ   آن( بر بوم خود نقاشیی میی  
هیایی   گیرند. در ادامه با آوردن نمونه معنایی متفاوت به خود می

 تر خواهیم شد. از آثار ریم به این مفهوم نزدیک
 

 16زایشن کالنگ

رام در کنیار مفهیوم دیگیری     توان دریافت که مفهیوم کالنیگ   می
جییای دیگییر بییا عبییارت  را در  ریییم آن رسیید کییه تنامییل مییی  بییه

کنید.   نشانه )ردپای صیوت( معرفیی میی    -زایشن یا صوت کالنگ
رام را در مقابیل   زایشین و کالنیگ   شاید بد نباشد مفاهیم کالنیگ 

 -بیا سیاختن فضیا    ،مفاهیم ت نس و کانتنس تعبیر کرد. در واقع
به عنیوان بیوم و    ،چون آکورد و ریتم ،های موسیقی صدا از مؤلفه

رسد که ریم تصویر مورد نظیر خیود را بیر     ستر، نوبت به آن میب
صداییِ خویش نقاشی کند. به نظر نگارنیده، رییم    -روی بومِ فضا

زایشن است که تصیویر را از بیوم نقاشیی     کالنگ ةانگار ةوسیل  به
کشد. ریم برای رسیدن به ایین   بیرون می ،رام یعنی کالنگ ،خود

خیاص  هیر    ةچاشینی و میز  »دنبیال    هدف با وسواس خاصی بیه 
فقیط  گردد. این بدان معناست که در موسیقی ریم،  می 17«صوت
کنید، بلنیه    نیست که در بستر موسیقایی ایفای نقش می 18نغمه
برخیوردار   زییادی اجرادرآمدن آن نییز از اهمییت بسییار      به ةنحو

ها،  ها، زیر و بمی با توجه به دینامیک ،زایشن را است. ریم کالنگ
طییور کلییی  ه سییازی و بیی  هییایِ و تننیییک ،صییداهاجیینس 

  تیوان گفیت رییم بیه     کند. پس، می ها مشخ  می آرتینو سیون
کند  زایشن برای اصوات شخصیتی تعریف می کالنگ ةانگار ةوسیل

ها را شناسایی و در طیول   و انتظار دارد که شنونده این شخصیت
ری های شنودی به نیوعی نقیش برقیرا    اثر دنبال کند. این ویژگی

های مختلف موسیقی او را برعهیده دارنید. بیا     ارتبا  میان بخش
هیای   ینی از این شخصییت  ةخواندن توصیف احساسی زیر دربار

دهید، بهتیر    ارائه میی  ینی از آثار خویش ةشنودی، که ریم دربار
ییافتن    برای دست» زایشن دریافت: از کالنگرا توان منظور او  می

و واقعاً شیگرف، نیه چییز دیگیر،     به صداهایی بسیار بسیار عمیق 
دانیید، مین در ا تیود     انگییزی وجیود دارد. میی     های شیگفت  روش

هایی دارم برای چهار ترومبون باس و چهار توبا.  آکورد 19س رافین
صیدا    ها واقعاً خوش ها فروبردم. آن ترین مغاک ها را به ژرف من آن
 .(Paddison, 2010: 349) 20«هستند
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ماند و آن ایننه ریم بیه قیدرت    مهم دیگر باقی می ةیک ننت
 و ،ها ها، نقصان کند. او از قابلیت تنیه می شنوایی گوش انسان نیز

رام  خوبی آگاه است و در ایجاد کالنگ  خطاهای شنوایی انسان به
جوید؛ پرداختن به ایین موضیو  خیارز از     خوبی از آن بهره می  به

 آن پاسیخ  دربیارة آگیاهی  تمرکز این پژوهش است، ولیی   ةحیط
 گوی بسیاری از ابهامات در ارکستراسیون ریم خواهد بود. 

 

 21قطب زایشگر

سختی بتوان دییدگاهی فرمیال بیرای آثیار رییم درنظیر         شاید به
بیرد موسییقیِ خیود     شیوه و نگرشی که او برای پیشزیرا گرفت، 

ی متفاوت و نیوین  کلّ  های سنتی به گیرد نسبت به روش کار می به
هایی که  مؤلفهطور هم نیست که هیچ ارتباطی بین  است. اما این

بندد وجود نداشته باشد. احساس پیشروی و بسیط   کار می  هوی ب
که در موسییقی وی وجیود دارد بیه هییچ عنیوان      را و گسترشی 

دولپمان، با مفهوم سنتی کیه از آن  زیرا توان د ولُپمان نامید؛  نمی
ماتیک دارد و غالباً به ییک بخیش   ای ت شناسیم، معمو ً ریشه می

شیود. امیا آن    مجزا و قابل تفنیک از یک اثر موسیقی اطالق میی 
گونیه کیه در    احساس بسط و گسترش در موسیقیِ رییم، همیان  

ادامه خواهیم گفت، لزوماً نهادی تماتیک نیدارد و چنانچیه هیم    
ی متفاوت است. بیه بییانی   کلّ  نو  برخورد او با ت م به ،داشته باشد

تر، ریم به دنبیال بسیط و گسیترش ییک تیم بیا کیاراکتر         ری ص
آشنا نیست، بلنه به دنبال روشی بیرای بسیط و     مشخ  و گوش

رام درون خیود دارای   رام است. ایین کالنیگ   گسترش یک کالنگ
هیای مشیخ ، همچیون     هیا و ویژگیی   دهایی است، بیا کُی   مؤلفه

عنیوان قطیب   ها به  کروموزوم در بدن انسان. خود او از این مؤلفه
گونیه   گریگیور در همیان مقالیه ایین     و میک  22کند یاد می زایشگر

عبارت یا اصطالحی است که باید در ]قطب زایشگر[ »نویسد:  می
کار برد، گرچیه بیه معنیی دولپمیان       هتوصیف و تفسیر آثار ریم ب

کند. بازرخداد یک  احساس پیشروی و گسترش را القا می ،نیست
هایی خواهد بیود، امیا ماهییت آن     دگرگونیایده ضرورتاً همراه با 

 .(McGregor, 2007: 33) «ایده همچنان حفد خواهد شد

 ،رام رسییم کیه کالنیگ    در یک برداشت کلی به این نتیجیه میی  
در درون خود دارای یک یا چند قطب  ،یک بستر موسیقاییمنزلة   به

 ها احساسی از پیشروی و گسترش را زایشگر است که با بازرخداد آن
زایشین اسیت کیه     کند و در تقابل با ایین بسیتر ایین کالنیگ     القا می

های آن صوت اسیت،   ویژگی ةکه دربردارند ،همچون رد پایی از صوت
توجه به روینرد و نگیاه رییم    بخشد. با به موسیقی او نقش و نگار می

 توجیه گریگیور،   ریچارد مک ةهای موسیقایی و با کمک مقال به مؤلفه
رام در آثیار   کالنیگ  میدن آ وجود  ههای ب روشبر  حاضرمطالعة بیشترِ 
 ،شده است. به همین منظورمتمرکز  ،دیونیزسدر اپرای  ویژه  به ،ریم

بیه   ،آثار خیود  ةدربارریم های  و مصاحبه ،ها ها، نوشته بر اساس گفته

هیای موسییقایی موجیود در آثیار وی      بنیدی مؤلفیه   شناخت و دسته
نگاه  جذاب وی به موسییقیِ تنیال    شده است. همچنین، نیم  پرداخته

  در موسیقی او حاضر و غاییب  بای که همچون ش )و در واقع تنالیته
 شود( را بررسی خواهیم کرد. می
 

 انواع قطب زایشگر
الی که کهن را به خیود مشیغول   ؤسنخستین در بررسی این اپرا 

ود؟ آن هیم  ر کند این است که موسیقی ریم چگونه پیش می می
شویم  رو می اولین چیزی که با آن روبه. به مدت دو ساعت پیاپی

رام اسییت. جالییب ایننییه  ن کالنییگمییدوجودآ  هتعییدد ایییده در بیی
زییرا   ،نمایید  سیاده میی    ها تقریباً کردن مرز بین این ایده  مشخ 

های موتیفیک  تغییر در ساختار آکوردها و کاراکتر ارکستر و ایده
 رام و ورود بیه   است. خروز از یک کالنیگ  شدنی  راحتی کشف  به

امیا ایین قابلییت     ،شیود  خیوبی احسیاس میی     رام بعدی به کالنگ
رام اسیت.   هر کالنیگ  ةدانست  پیش  های از نیازمند شناخت ویژگی

شود کیه   یعنی ایننه مخاطب در صورتی متوجه این تغییرات می
چگیونگی ایین   بیه  راجیع  او ً منتظر این تغییرات باشید و ثانییاً   

دیگر ایننه ریم گاهی اوقیات و بنیا بیر     ةتغییرات آگاه باشد. ننت
هیایی پوشییده نگیه     ا منان بیا راهنیار   نیاز این تغییرات را حتی

 های آغازین اپرا توجه کنید: زیر از میزان ةدارد. به نمون می
شییده شییاید بتوانیید تفییاوت دو قطییب را   یییک گییوش تربیییت

ها در هر دو  ویلن  گرفتن تریل  اشتراک  تشخی  دهد، اما ریم با به
 را تا حدودی بپوشاند. قطب سعی کرده که آن 

شیود کیه نگارنیده از دو اصیطالح      ، مشاهده میی 2تصویر در 
اسیت. منظیور از     استفاده کرده «کرماتیک»و  «قطب دیاتونیک»

ها متعلق به گام دیاتونیک بوده  قطب دیاتونیک این است که نت
عنوان قطب کرماتیک درنظر گرفته شده   صورت به  و در غیر این

 ةموسیقایی است؛ یک مؤلف ةاست. قطب زایشگر در واقع یک اید
د توانید سیاختارهای گونیاگونی بیه خیو      موسیقایی است که میی 

موسیقایی محور  ةها بر اساس ایننه کدام مؤلف بگیرد. این ساختار
 اند: بندی شده قرار گرفته باشد به شنل زیر دسته

 داشیته باشید   تواند اساسی تماتیک یک قطب زایشگر می 

کییه منییرراً در   23(4 ة)هماننیید شییرو  کوارتییت زهییی شییمار   
تو م با تغییرات ریتمیک هستند ارائیه   های متفاوتی که کانتنس

که در این تغییرات ماهیت و کاراکتر تم کرد شود؛ باید توجه  می
مانید و همیین امیر باعیث حفید       نخورده باقی می  همچنان دست

 زیر، قطب زایشگرِ تماتیک ةشود. در نمون وحدت در طول اثر می
 ةتی است که هویت اصلی آن را سیه جفیت فاصیل   نُ  یک تمِ شش

کند. ایین   تر از ششم( تعیین می  ملودیک  با رونده )معمو ً بزرر
عنیوان ییک قطیب زایشیگر، بالفاصیله شیرو  بیه زاییش           به ،تم

ی شی کند و این همان احساس بسط و گستر های مشابه می نمونه
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تر به آن اشیاره کیردیم و منظیور از تفیاوت آن بیا       است که پیش
شیود.   تیر میی   در اینجا مشخ  «سنتی دولپمانِ»و  «تم»مفهوم 

 یکه یک تم بدون تغییر ریتم خودنمایی کندی ی   اتفاقاتی نظیر این
 شود. ندرت دیده و شنیده می  در موسیقی ریم به

 

 
 دیونیزسهای آغازین اپرای  میزان. 2 تصویر

 

 داشیته باشید. در    تواند اساسی ملودییک  قطب زایشگر می
کار   هب 24این اپرا، راهنارهایی که ریم برای محور قراردادن ملودی

هیای   بندد متفاوت است. قطیب زایشیگرِ ملودییک بیه حالیت      می
 :استکه به شرح زیر  شدهگوناگونی استفاده 

تواند متعلیق بیه ییک گیام      یک قطب زایشگرِ ملودیک می. 1
بیشیتر  ای از هر دو باشید. در   کرماتیک یا آمیختهیا  25دیاتونیک

برای ساز یا  یمعمو ً تغزلی یا اکسپرسیوی   مواقع یک خط ملودی

بیه  سولو نوشته شده است و قطب دیاتونیک این ملودی  ةخوانند
بیرعنس. مجمیو     دو قطب کرماتیک احاطه شده است یاوسیلة 

 .ندور وطهغ ،آکوردیمعمو ً ، رامِ دیگر ها در یک کالنگ این قطب
کالرینیت و   بیاس  به وسیلةکه  ،(4)تصویر  دیونیزسزیر از  ةنمون

شیود، حیال و هیوای     صورت سولو اجرا میی ه سل ب باسون و ویلن
 کند. موسیقی آلبان برر را تداعی می

 

 
 دیونیزساپرای  91تا  83های  میزان. 3 تصویر

 

 

 
 دیونیزساپرای  76تا  72های  میزان. 4 تصویر

 

های  توالی این دو قطب کرماتیک و دیاتونیک ینی از تننیک
 رام در این اپراست. وجودآوردن کالنگ  هرایج ریم در ب

نییز داشیته    تنیال تواند گرایش  قطب زایشگرِ ملودیک می. 2

گییرد و   باشد. در این روش نیز یک خط ملودی محیور قیرار میی   
خییوش  کییادانس برسیید چنییدین بییار دسییت قبییل از ایننییه بییه 
اسییت کییه هییارمونیِ    اییین در حییالی  ؛شییود مدو سیییون مییی 
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شده نیز تا حدودی کارکردی است. این همان چیزی   درنظرگرفته
 ةاز آن یاد شید. نمونی   «شب  تنالیته» نام ااست که پیش از این ب

زیر، شرو  ملودی تغزلی ابوا است که پس از یک کادانس کوتیاه  
 کند. ها واگذار می ودی را به فلوتمل ةادام

 

 
 دیونیزس اپرای 35تا  30 های میزان. 5 تصویر

 

 
 دیونیزساپرای  22میزان . 6 تصویر

 

زییر توجیه کنیید. تننییک       ةبه موتیف فانفارگونی  ،همچنین
های تزئین ملیودی اسیت    نیز ینی از روش 26هارمونیک پل ینینگ

صورت کرماتیک بسییار از  ه صورت دیاتونیک هم به هم ب که ریم
هارمونیک پلینینگ عبارت است از حرکت »کند.  آن استفاده می

تیوان دو شینل    زمان و موازیِ دو یا چند خط ملودی، که می هم
 ةدر گونی  کرماتیک و دیاتونییک بیرای آن درنظیر گرفیت.     ةعمد

نیو    ،و غیره( ،عالوه بر عدد فاصله )دوم، سوم، چهارم ،کرماتیک
ماند؛ امیا در   و غیره( نیز ثابت می ،فاصله )بزرر، کوچک، درست

دیاتونیک، چون خطو  ملودی فقط بر روی درجیات ییک    ةگون
« مانید  عدد فاصله ثابیت میی  فقط کند،  گام دیاتونیک حرکت می

(Cope, 2001: 16). 

    گاهی اوقات قطب زایشگر اساسیی کنترپوانتییک دارد. در
ظیاهراً  زیرا  ،کنیم بسنده می تننیک خاص به ککر دوفقط اینجا 

بیش از سیایر آثیارش از آن اسیتفاده     دیونیزسریم در موسیقی 
بسییار میورد   است. از آنجا که قطب دیاتونیک در این اپیرا   کرده 

این دو تننیک نیز ساختاری دیاتونیک دارند؛ در  ،توجه ریم بوده
صیورت  ه از درجات یک یا چند گامِ دیاتونیک بی فقط این حالت، 

داشیته   تنیال شود که ممنن است گرایش  کنترپوانی استفاده می
هیم گفتیه    27دیاتونیسیم  یا نداشته باشید. بیه ایین تننییک پیان     

شینلی از  »دیاتونییک آمیده:    پیان شود. در تعرییف موسییقی    می
های گام  موسیقی با تنالیتة آزاد و کامالً دیاتونیک است که از نت

کنید و ممنین اسیت نتیی غییر از       یا مد مفروضی اسیتفاده میی  
های این گام ییا مید در آن وارد شیود ییا اصیالً وارد نشیود و        نت

« های آن فاقید ارتبیا  کیارکرد هارمونییک اسیت      بیشتر قسمت
 (.85 :1386)تورک، 

پارتیتور اپرا است. بیا توجیه    64تا  60 رو میزان  پیش ةنمون
دیاتونیسیم مشیخ     سپرانو، استفاده از پیان  ةبه خط دو خوانند

در سرکلید  سیل میاژور شیرو      54رام از میزان  کالنگ. این است
 شود. رام دیگری می وارد کالنگ 66تا ایننه در میزان  شود می
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 دیونیزساپرای  64تا  60میزان . 7 تصویر

 

 زیر توجه کنید: ةورود آزاد است. ابتدا به نمون ةایمیتاسیون با ریتم و فاصلدیگییر قطییب زایشییگر کنترپوانتیییک بییا سییاختار دیاتونیییک   ةگونیی
 

 
 دیونیزساپرای  54میزان . 8 تصویر

 

ریم در این نو  ایمیتاسییون   ،شود طور که مشاهده می همان
 ةدر حیوز فقیط  پایبند به هیچ نو  قانون و محدودیتی نیسیت و  

بییه  هییای گییام دیاتونیییک بییا سییرکلید سییل مییاژور آزادانییه  نییت
دو گروه ایمیتاسیونی بیا   8پردازد. در تصویر  نویسی می  کنترپوان

اند. در گروهیی    در دایره و مربع مشخ  شده 4، و 3، 2، 1 اعداد

 حالی در ؛ها حفد شده است که با دایره مشخ  شده ترتیب نت
 ها به هم خورده است. که در گروه دیگر ترتیب نت

 هیا  آکوردهیا و سیاختار آن   ةتواند بر پایی  قطب زایشگر می 
 یعنی استفاده از آکوردها با ساختارهای گوناگون )تیرسی، ؛باشد

و غیره( و گسترش آن در طیول اثیر    ،کالستر کوارتال، سنوندال،
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رود. این شییوه   شمار می  هب که امضای ریم ، با راهنارهایی خالقانه
رام اسیت.   وجیودآوردن کالنیگ    هترین روش رییم بیرای بی    متداول

کنید: ییا در    معمو ً ریم به دو صورت با این آکوردها برخورد میی 
کنید و   های آکورد ایجاد نمیی  نت ةتمام طول اثر تغییری در نغم

هیای دیگیر بیه آکیورد      کیردن نیت    با تغییر وضعیت و اضافهفقط 
آکیوردی   یاکوب لنزریم در اپرای  الً،ما .برد موسیقی را پیش می

را ییک قطیب زایشیگر     و سیی  ،بمیل، فیا   سل های نتمتشنل از 
 :(Rihm, 1997, 314-315) 28کند معرفی می

 

 
 لنزآکورد زایشگر . 9 تصویر

 
به  ،شیفرهو  29گ بیلدپس از این اپرا، دوباره در  ،آکورد همین

. مایال زییر ییک نمونیه از     شیود  میعنوان قطب زایشگر استفاده 
 است: 1  ةشیفراین آکورد در  کاربرد 

 
 1  ةشیفر 31میزان . 10 تصویر

 

رام  هیا بیرای ایجیاد کالنیگ     حالت دیگیر اسیتفاده از آکیورد   
 ،میاالً  .استفاده از یک یا چند نو  آکورد با ساختار مشخ  است

وفور در آثیار    استفاده از آکورد با ساختار تیرسی یا کوارتال که به
شیود. در ایین حالیت     یافت می ،دیونیزسخصوص   هب، متوخر ریم
اسیتفاده از انیوا     ةکند نحو اهمیت دوچندان پیدا میچیزی که 

کیاربردن    ههاسیت. بی   آکوردهای تیرسی و چگیونگی تسلسیل آن  
شیمار    هرایج ریم ب عالیقهای اضافه نیز از  کرد و آکورد با نت پلی
 توجه کنید: دیونیزسزیر از  ةرود. به نمون می

 

 
 

 دیونیزساپرای  76تا  66میزان  .11 تصویر

 

 (، مینورM) آکوردهای ماژور ،شود طور که مشاهده می همان
(mهفتمِ نمایان ،) (C7هفتمِ ماژور ،) (CM7)،  مینیور بیا    و آکیورد

Cm) هفتم ماژور
#

رکیاربردترین آکوردهیا در   ترین و پُ از مهم 30(7

 اپرا هستند. رام در این  ایجاد کالنگ
کیار    های بی  تسلسل هارمونی، رییم ترفنید زیرکانیه    ةاما در نحو

دانیم که در ییک گیام دیاتونییک تسلسیل دو آکیورد       بندد. می می
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با فواصل دوم بزرر و چهارم درست  فقط ماژور یا دو آکورد مینور
 تنالها  ها میسر است و طبیعتاً این گونه تسلسل های آن و معنوس
رسیند. امیا رییم دقیقیاً عنیس ایین        نظیر میی    بیه  تیر  آشینا  و گوش
در دقیت کنیید:    1 کند. به جدول آشنا رفتار می  های گوش تسلسل

کیه در  اسیت  هیایی   تسلسل ةدهند این جدول، جاهای خالی نشان
مواقیع از همیین   بیشیتر  یک گام دیاتونیک موجود نیست. ریم در 

سیومِ   ةپایه تیا پایی   ة، توالیِ دو آکورد ماژور با فاصلالًها )ما تسلسل
هارمونییک و   کوچک و بزرر، چهیارم افیزوده و تمیام فواصیل آن    

کند. در چنین بافیت آکیوردی، ظهیور     ها( استفاده می معنوس آن
( چهیارم ییا پینجمِ درسیت     ة)پایه تا پای ةناگهانی دو آکورد با فاصل

حدودی یادآور یک کیادانس   خیلی برجسته شده و ممنن است تا
هیای ممنین در تیوالی دو آکیورد را      تسلسیل  1 تنال باشد. جدول

های متشینل از سیه آکیورد قضییه      دهد. اما در تسلسل نمایش می
شده بر درجات یک   های واقع اندکی متفاوت است. چنانچه به تریاد
توالی سیه آکیورد   الً کنیم که ما گام دیاتونیک بنگریم، مشاهده می
دوم بیزرر )و   ةپاییه تیا پایی    ةماژور یا سه آکیورد مینیور بیا فاصیل    

تیوان تیوالیِ    هایی از این دست( غیرممنن است؛ بنابراین، می نمونه
دومِ بزرر یا چهارمِ درست )و  ةپایه تا پای ةدو آکورد ماژور، با فاصل

ییا در برخیی میوارد ییادآور      ندآشیناتر   ، که گوشرا ها( معنوس آن
کیار    های بی  گونیه  بیه آکیورد    های متشنل از سه در سلولاند،   تنالیته

 نداشته باشد. تنالگرفت که توجیه 
 

 های هارمونیکِ ممکن در یک گام دیاتونیک تسلسل. 1 جدول

 
 (پذیر است تعمیم)موارد این جدول به معکوس این فواصل نیز 

 

هیا و   سیادگی ممنین    تیوان بیه   ، میی 12 تصیویر با توجیه بیه   
در تسلسل سه آکورد پییدا کیرد. در ایین شینل،     را ها  غیرممنن

توان روی اعداد  خواه، می با هر مبنای دل ،دوازده نت  موسیقی را
های یک گام دیاتونییک را روی   ساعت چید و سپس نت 12تا  1

کیه   ،نییز را آن مشخ  کرد و بر همان اساس سیاختار ترییادی   
توان  ا مینشان داد. در اینج ،گیرد روی هریک از درجات قرار می

هیا در ییک گیام دیاتونییک ممنین و       دریافت که کدام تسلسیل 
، توالی دو آکورد میاژور و ییک مینیور    الًها ناممنن است. ما کدام

(Maj-Maj-min) دوم بزرر غیرممنن - چهارم درست ةبا فاصل 
بیا   (min-min-Maj)و توالی دو آکورد مینور و ییک میاژور    است
 ممنن است.دوم بزرر  -سوم کوچک  ةفاصل
 

 
 های دیاتونیک طبیعی گام مبتنی برها  تریادانواع چیدمان . 12تصویر 

 

جالب توجه  دیگر ایننه تیوالی دو آکیورد میاژور ییا دو      ةننت
دوم بیزرر و کوچیک و    ةغیر از تیوالی بیا فاصیل    آکورد مینور، به

چهارم افزوده، لزوماً دارای یک نت مشترک است که در واقع این 
شود. ریم به  ها می ترشدن وصل این آکورد نت مشترک باعث نرم

هایی که نیت مشیترک    هدف رسیدن به نت مشترک در تسلسل
دوم بیزرر و کوچیک و چهیارم     ةندارند )یعنیی تیوالی بیا فاصیل    

صورت هفتم   ها را معمو ً به  شیده و آندیگری اندی ةافزوده( چار
برد، که در ایین حالیت دو    کار می ماژور به -نمایان یا هفتمِ مینور

 آکورد متوالی لزوماً دارای یک یا دو نت مشترک خواهند بود.
هیای دیاتونییک )میاژور و انیوا       این موضو  شامل انوا  گام

متوجیه فراوانییِ    شود و با یک نگاه  اجمالی به پارتیتور مینور( می
تیر، غیردیاتونییک    بیه بییانی جیامع    ،یا تنالهای غیر این تسلسل

 کنیم: به ککر یک نمونه بسنده میفقط در اینجا  ی  شویم می
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 دیونیزساپرای  39تا  35میزان . 13تصویر 

 

 (.14 )تصویر آکوردی مشخ  شده است  دوآکوردی و سهها به صورت تسلسلِ غیردیاتونیک   آکورد در این نمونه، توالیِ

 

 

 دیونیزساپرای  39تا  35توالی آکوردهای میزان  .14 تصویر

 

امنان وقو  هیچ یک از این  ،شود طور که مشاهده می همان
ها در یک گام دیاتونییک میسیر نیسیت. مگیر در اولیین       تسلسل

اسیت.  شیده  آکوردی که در شنل فیوق نییز مشیخ       توالی سه
شبحی از تنالیته را دریافت خیواهیم کیرد    ،چنانچه نیک بنگریم

کییه درواقییع تییوالی اییین سییه آکییورد کادانسییی را در گییام       
با توجه به آکوردهیای   ،و البتهکند  تداعی می 31دومینانت فریژین
وجود  ،همچنین است. دادنی  سختی تشخی   به ،آناز و بعد قبل 

مشیترک( بیین دو آکیورد     ةتیر نغمی   نت مشترک )به بیان دقیق
که کرد شود. باید توجه  ها مالحظه می پیوندبیشتر متوالی نیز در 

تنیال  کرد  رهیای غیردیاتونییک کیا    یک از این تسلسل  برای هیچ
توان درنظر گرفت، یعنی ممنن است تصور شود که ینیی از   نمی

یا بعدی عملنرد تنال داشیته  این آکوردها نسبت به آکورد قبلی 
شود و در صیورت   ندرت مشاهده می  اما این اتفاق خیلی بهباشد، 

شیب   » ا نیام تیر از آن بی   پییش  هنگارنید ظهور چنیین تسلسیلی،   
 .ستیاد کرده ا «تنالیته

 

 های شاخص موسیقی ریم برخی از ویژگی

 و تمپو ،میزان نما، متر

اگرچییه در موسیییقی ریییم دینامیییک، حجییم ارکسییتر، ماهیییت   

ای دائمیاً   رام و درکل تنش و هیجانات ارکستری و صیحنه  کالنگ
اوقات این نوسانات به حیدی اسیت   در حال نوسان است و گاهی 

متر و تمپو تقریباً ثابت و همواره  ،کند گیر می  که شنونده را غافل
فیر  رییم از متیرِ مییزان، در      مانید. پییش   بدون نوسان باقی می

ندرت بیه دیرنید  دیگیری      ( است و به، یک سیاه )شآثاربیشتر 
 کند. تغییر پیدا می

بیشیتر  رییم در   ةسیتفاد های مورد ا در این صورت، میزان نما

استفاده از هیر   مقدار. و   مواقع چیزی نخواهد بود جز
طیور   همیان  ؛مده استآنما بر اساس تعداد میزان در اینجا   میزان

مییزان   91فقط میزان در این اپرا  2603از  ،شود که مشاهده می

 است. و  نمایی غیر از   آن میزان
 

 
 دیونیزساپرای های  تعداد انواع میزا. 15 تصویر

 

 تنالیته شبح

ای بیه تنالیتیه و هیارمونیِ تنیال در      گاهی اوقات، گرایش لحظیه 
بیه   ،شود و حدود سه یا چهار آکورد در موسیقی ریم احساس می



 165 

 دیونیزس اپرای در ریم ولفگانگ سازی   آهنگ های تننیک بررسی
 

اسیت در ظیرف   های کشیمش   تعبیری، این لحظات همچون دانه
ای به زیر دندان آمده و دهیان را شییرین    ماست، که برای لحظه

تیری   کند. اما گاهی اوقات این گرایش به تنالیته بخش وسیع می
موومان دومِ کوارتت  در انتهای الً،گیرد. ما از موسیقی را دربر می

تا آخر( موسیقی او به نرمی و زیبیایی   38)میزان  3 ةزهی شمار
کند؛ بیان و هارمونی  سمت دو ماژور سوق پیدا می هرچه تمام به

 .استمالر  ةهای آهست موومان ةکنند  این قسمت بسیار تداعی

 

 
 3 ةکوارتت زهی شمار 42تا  35میزان . 16 تصویر

 

 
 دیونیزساول  ةهای صحن آخرین میزان. 17تصویر 
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بهیره   خود را نیز از این شب  تنالیته بیی  دیونیزسِریم اپرای 
تر اشاره شید. امیا، از بیاب     نگذاشته است. به چند نمونة آن پیش

موسیقی ریم  (15تصویر  ←) 586تا  553های  نمونه، در میزان

ا و هی  شود، گرچه ریم از تمهییداتی ماننید آکیورد    تنال می  کامالً
( بییرای 582تیا   578و  571هیای   مییزان  ←هیای بیگانیه )   نیت 

 کند. دارکردن این تنالیته استفاده می خدشه
 

  ___________________________________________________________ گیری  نتیجه

هییای سیینتیِ   و تننیییک ،ارهییادیییدیم کییه ریییم مفییاهیم، ابز  
و میدهای   ،هیای دیاتونییک   همچون تنالیتیه، گیام  ی   یساز  آهنگ

پییرده و   ای چییون فریییژین، مینسییولیدین، تمییام شییده  شییناخته
دومینانت، تریادها و آکوردهای تیرسی و همچنین حفید   فریژین

 یی  های رایج ایمیتاسیونی نت مشترک در وصل آکوردها و تننیک
بیا تفنیر    ،بنیدد. همچنیین   کار میی   هدر موسیقی خود چگونه برا 

پیشیبرد موسییقی و ایجیاد    بیرای  های زایشگر  رام و قطب  کالنگ
های مختلف  موسیقی او آشنا شدیم. روینرد او  رابطه میان بخش

اما ننات بسییاری  . شداجمال بررسی  هنسبت به متر و تمپو نیز ب
 .ه استماند  های ارکستراسیون وی باقی شگفتی بارةدر

زایشیگر و    های قطب  ترین شاخصه مهم ،در یک برداشت کلی
 :استبه شرح زیر  دیونیزسدر موسیقی اپرای   رام  کالنگ
و  ،قطییب زایشییگر معمییو ً سییاختاری تماتیییک، ملودیییک      -

 شود. کنترپوانتیک دارد و گاهی روینرد سریال نیز در آن مشاهده می

قطییب زایشییگر ملودیییک دارای دو قطییب دیاتونیییک و      -
 کرماتیک است.

پرده   های گام تمام نغمه ةدربردارندقطب کرماتیک معمو ً   -
 یا اُکتاتونیک است.

هییا و مییدهای  گییام ةقطییب دیاتونیییک معمییو ً دربردارنیید  -
 کلیسایی است.

 تنال داشته باشد.  تواند گرایش قطب زایشگر دیاتونیک می  -

هیای   انیوا  تننییک   ةقطب زایشگر کنترپوانتیک دربردارند  -
 است.دیاتونیسم  ایمیتاسیونی و پان

 شوند. آکوردها و ارکستراسیون ایجاد میبه وسیلة غالباً  ها رام  کالنگ  -

 رام آکوردی معمو ً ساختاری تیرسی دارد.  کالنگ  -

رامِ آکوردی معمیو ً غیردیاتونییک و     پیوند آکوردها در کالنگ  -
همراه با نت مشترک میان دو آکیورد متیوالی اسیت؛ عملنیرد تنیال      

 این صورت از آن به عنوان شب  تنالیته یاد شده است.ندارد، در غیر 

 
 

 ها نوشت پی
1. Wolfgang Rihm 
2. Dionysos (Dionysus) 
3. Richard McGregor 
4. Interpreting Compositional Process in Wolfgang 

Rihm’s Chiffre Cycle 
5 new simplicity عبارات دیگری نیز به این جنبش نسبت داده .
 new romanticism، وnew tonalitynew inwardnessشود:  می

6. impulsive 
بودن این است که موسیقی تولیدشده بدون   واسطه . مقصود از بی7

آوانگارد از سازان   ای باشد که آهنگ ساخته  استفاده از ابزارها و اصوات پیش
 کردند. آن استفاده می

8. Universal Edition (UE) 
9. http://www.universaledition.com/Wolfgang-

Rihm/composers-and-works/composer/599. 
10. Abgesangsszene (سین اَبگزاین)  

11. Chiffre 
12. Verwandlung (فرواندلون)  

 Interpreting»نام ای با  گریگور در مطالعه . ریچارد مک13

Compositional Process in Wolfgang Rihm's Chiffre 
Cycle »کند را دقیق بررسی می شیفره روابط موجود در مجموعة. 

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 
ها، ناخودآگاه، نگارنده را متوجه شباهت  توصیف ریم از این مؤلفه. 22

 و قطب زایشگر کرد.  بین کروموزوم
میسر است: مراجعه  صورت آنالین دسترسی به پارتیتور فقط به . 23

 .UE (Universal Edition)سایت  به
ای است موزینال که  جمله« ملودی»در اینجا مقصود نگارنده از . 24

 کند. دارد و در پایان نیز احساسی از خاتمه را القا می شروعی مشخ 
نتیِ رایج در  های هفت . مقصود از گام دیاتونیک همان گام25

 .است موسیقی کالسیک غربی در انوا  ماژور و مینور آن
26. Harmonic Planing (with single N): /pleɪnɪŋ/. 
27. Pandiatonicism 
28. “The sound underlying the whole work” 
29. Gebild 

 Aهای هفتم را از کتاب  گذاری آکورد نگارنده این شیوة نام. 30

Classical Approach to Jazz Piano .وام گرفته است 
ای مد مینور است با ساختاری مشابه مد  دومینانت گونه . فریژین31

رود و  پرده با  می فریژین، با این تفاوت که درجة سوم آن در کادانس نیم 
شود. توالی دو آکورد درجة دوم و  تریادی ماژور روی تونیک ساخته می

تونیک در این مد همانند تسلسل درجة شش به پنج در مود مینور 
 ک است.هارمونی

  

http://www.universaledition.com/Wolfgang-Rihm/composers-and-works/composer/599
http://www.universaledition.com/Wolfgang-Rihm/composers-and-works/composer/599
http://www.universaledition.com/Wolfgang-Rihm/composers-and-works/composer/599
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