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چکیده 
هنر نوازندگی همواره در طول تاریخ با چالشی بزرگ روبه رو بوده است. بيان یك قطعه ی موسيقی چگونه شکل می گيرد و آیا 
مفاهيم مشخصی برای تفسير موسيقی وجود دارد؟ این نوشتار به ارائه ی الگویی برای تفسير موسيقی کالسيك مي پردازد و 
با معرفی رویکردی کاربردی در استفاده از مصالح موجود در قطعات، روشی تازه را برای درك و دریافت موسيقی و تشویق 
نوازندگان به یافتن معانی پنهان در البالی نت ها ارائه می کند. این الگو طی مطالعه آرای اندیشمندان اثرگزار در حوزه ی 
موزیکولوژی و روانشناسی موسيقی، و با انطباق یافته های فلسفی و نظری آنها با مفاهيم کاربردی در موسيقی، و با استفاده 
از تجربيات شخصی، به تبيين ارکان شکل دهنده در تفسير موسيقی پرداخته و سه الیه ی موسيقایی تحت عناوین الیه ی 
ساختار، الیه ی زیبایی شناسی و الیه ی حرك و پویایی را معرفی کرده و عناصر شکل دهنده ی هریك را با مثال هایی از 
قطعات رپرتوار فلوت توضيح داده است.  با استفاده از این الگو، نوازندگان می توانند شناخت خود را از قطعات موسيقی تقویت 
کرده و با درك بهتر  از مصالحی که در قالب قطعه در اختيار دارند، از آزمون و خطا در فراگيری قطعات پرهيز و تمرینات 

خود را با آگاهی بيشتر به سمت اجراهای معنی دار با بيانی شيوا هدایت کنند.

واژه های کلیدی
بيان موسيقی، تفسير موسيقی، نوازندگی موسيقی کالسيك، الیه های تفسير، فلوت.

E-mail: movahed@ut.ac.ir ،021-22543250:تلفن: 09122195966، نمابر *

صفحات 25 - 36 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی  دوره 25، شماره  2، تابستان 1399



26
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 2، تابستان 1399

ایجاد نمی کنند و هنرمندان جوان اکثراً پس از چندین سال تالش و 
ممارست متوجه می شوند معنابخشيدن به یك قطعه موسيقی صرفاً 
براساس به کارگيری اطالعات نظری و توسعه مهارت های مکانيکی و 
نواختن صحيح اصوات و ریتم از روی نت نيست بلکه عمل نوازندگی، 
نيازمند به کارگيری مجموعه ای از فرایندهای در هم تنيده روان- تنی 
و  تز  با یکدیگر  رابطه  را در  نه تنها می باید مصالح موسيقی  است که 
ذهن  با  تعاملی  فرایند  یك  در  را  موسيقی  مصالح  بلکه  نماید  سنتز 
منسجمی  ارتباط  و  برساند  یکپارچگی  به  نوازنده  بدن  لذا،  فيزیك  و 
کند .   ایجاد  نوازندگی  حين  در  روان-تنی  مختلف  سطوح  بين  را 
این نوشتار به ارائه ی روشی چند الیه برای آموزش تفسير موسيقی، 
به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هنر نوازندگی مي پردازد و با معرفی 
چارچوبی جدید برای به کارگيری مصالح و مفاهيم موسيقی، راهکارهایی 
تازه را برای برقراری ارتباط بين نوازنده و نت  ارائه می کند و نوازندگان 
با در نظرگرفتن محتویات موجود در قطعه معانی  را تشویق می کند 
پنهان در البه الی نت ها و ميزان ها را جستجو کنند و به اجرای خود 
الگو سه الیه ی موسيقایی تحت  این  معنای عميق تری ببخشند.  در 
عناوین الیه ی ساختار، الیه ی زیبایی شناسی و الیه ی تحرك و پویایی 
نحوه ی  و  آنها  از  هریك  شکل دهنده ی  عناصر  و  است  شده  معرفی 
به کارگيریشان در قطعات توضيح داده شده است. نوازندگان می توانند 
با استفاده از عناصر مطرح شده در هر الیه، از آزمون و خطا در فراگيری 
اجرایی  سمت  به  بيشتر  آگاهی  با  را  خود  تمرینات  و  پرهيز  قطعات 

معنی دار هدایت کنند.

بنیان های نظری

الگویی که در این مطالعه ارائه شده است، مبتنی بر نظریه های فلسفه ی 
احساس و معنی مایر، تئوری جوششی لردال و یاکندف، روانشناسی 
شناخت اسلوبود، الگوی شناختی نارمور و نظریات شنکر طراحی شده 
و با  الهام از یافته های فلسفی و نظری این محققين، با تبدیل و انطباق 
بنيادی  حوزه ی  سه  موسيقی،  در  کاربردی  مفاهيم  به  آنها  نظریات 
تحت عناوبن ذکر شده را معرفی کرده و از آن طریق به تبيين ارکان 

شکل دهنده در تفسير موسيقی پرداخته است.
الهام  با  معنی«  و  کتاب»احساس  در  آمریکایی  دانشمند  مایر، 
از تئوری گشتالت و نظریه های فالسفه ی پراگماتيست همچون چارلز 
افراد   )چه  که  تجربه ای  که  است  کرده  اعالم  دوئی  جان  و  پيرس 
مبتنی بر احساسات  می کنند  اجرا کسب  یك  از  نوازنده(  چه  شنونده، 
حافظه  در  موسيقایی -   فرهنگی خود  پيشينه  در  که  است  عواطفی  و 
دارند   )Meyer,  1956, 10( جان سلوبودا که در حوزه ی روانشناسی 
ادراك  است،  بوده  فعال  دیگری  نظریه پرداز  هر  از  بيش  موسيقی 
اما  برمی شمارد،  فرهنگی  ادراك  و  تجربيات  مبتنی بر  را  موسيقایی 
فرهنگ ها  همه  در  را  موسيقی  درك  فرهنگی،  تفاوت های  علی رغم 
پایبند براصول ساختاری موسيقایی می داند و اظهار می دارد که این 

گسترش آموزش موسيقی کالسيك غربی و رویکرد مثبت جامعه 
ایران به فراگيری سازهای وابسته به این هنر از دهه70 شمسی،  باعث 
شده است که در ارکان مختلف فرهنگی و اجتماعی در ایران، شاهد 
رشد،  این  رغم  علی  باشيم.  موسيقی  این  زیاد  اجرای  و  به کارگيری 
تجربه چندین ساله و  بررسی فعاليت های انجام شده در جشنواره های 
ملی و استانی مؤکد این نکته است که رشد موسيقی کالسيك تنها 
جنبه ی ّکمی داشته و توجه به ظرافت های آموزشی، زیبائی شناسانه و 
نهایتا، راه و روش اصولی این شيوه، در گسترش چشمگير آن مد نظر 
متوليان آن قرار نگرفته است. از آنجا که موسيقی کالسيك از ارکان 
خودجوش  گسترش  روندهای  به  اکتفا  و  نيست  سرزمين  این  بومی 
این  به درك عميق تر  ارائه روش هایی که  بود، پس  نخواهد  مؤثر  آن 
آموزش  هنگام  که  را  آن  مشخص  معيارهای  و  کند  کمك  موسيقی 
است،  شده  نوشته  نت  صفحه  روی  بر  آنچه  از  فراتر  نوازندگی،  و 
و  زنده بودن  بدليل  نوازندگی  است.  ضروری  امری  بنماید،  تبيين 
زمانمند1بودن، از علوم محض موسيقی همچون تئوری، آناليز، تاریخ و 
هارمونی متفاوت است. گرچه آگاهی بر علوم فوق اثر مهمی در درك 
نوازندگان از محتوای موسيقی و برقراری ارتباط شنيداری با آن دارد 
و در بسياری از کالس های موسيقی هم زمان با فراگيری ساز آموزش 
داده می شوند، اما در تفسير موسيقی در حين نوازندگی و انتقال نت 
مؤلفه های  گفت  می توان  پس  ندارند.  مستقيم  تأثير  لزوماً  صدا،  به 
منتقل  نوازنده  به  نظری  علوم  طریق  از  که  مفاهيمی  همچون  ایستا 
بيانی معنی دار  به  برای دستيابی  را  و مؤثری  پویا  می شوند، شناخت 

طبقه بندی محتوای ساختاری قطعات است که کاربرد آن را در ذهن 
بعد،   سال ها   .)Sloboda,  1985,  198(   می کند عملياتی  هنرمند 
لردال و یاکندف در تئوری زایشی موسيقی تونال که در بستر تفکرات 
در  را  فرد  قابليت  می گيرد،  شکل  گشتاری  زبان شناسی  و  چامسکی 
تفکيك واحدهای موسيقی براساس سلسله مراتب موجود در ساختار 
همچنين  برمی شمارند.  موسيقی  درك  در  پر اهميت  مسائل  از  قطعه 
درك ارتباط ميان طبقه بندی ریتميك و سلسله مراتب متریك قطعه 
را دیگر عنصر پراهميت در معنابخشيدن به جمله برمی شمارند و آن 
 Lerdahl(   می کنند معرفی  موسيقی  مفهوم  یافتن  در  اوليه  عنصر  را 
and Jackendoff, 1996, 25(. شنکر نيز در تبيين تئوری خود که 
انسجام قطعات را هميشه بر.پایه ی حرکت مشخص تونال خالصه کرده 
اما بررسی ساختار خط ملودی که آن را”ursatz“ می نامد را عالی ترین 
مرحله برای تشخيص ظرافت های موسيقی و مفهوم هر قطعه برشمرده. 
همچنين در تأثير مهم ریتم و عملکرد متر بر محتوای ساختار قطعات،  
او در رساله ی اجرای موسيقی که مجموعه مقاالتش در ارتباط با هنر 
در  پویایی  و  تضمين جنبش  برای  که  می کند  اظهار  است  نوازندگی 
موسيقی نباید از ریتم و متر در یك فرایند ظاهری و مکانيکی استفاده 
کرد بلکه باید از ریتم و متر برای یافتن "ذات درونی" قطعه استفاده 
کرد   )Schenker, 2000, 61(. در این ميان ناتيه، محقق فرانسوی در 
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پی مطالعات سميولوژی موسيقی و یافتن قوانينی که رابطه تنگاتنگ 
موسيقی و معنا را قانونمند سازد، یك طبقه بندی سه گانه را براساس 
مصالح قطعه، درك قطعه، و تاَثير قطعه2 برای درك معنای موسيقی 
پيشنهاد می کند   )Nattiez, 1990,  12( و  لردال و یاکندف در تئوری 
زایشی موسيقی تونال ساختار گروهوار3  و ساختار متریك4 را مبنای 
اصلی درك از ساختار قطعات برمی شمارند و دو اصل مهم در این نظریه 
یعنی تقليل زمانی5 و تقليل طولی6 را عميق ترین الیه ی درك موسيقی 
چه از دیدگاه درك مخاطب و چه در ذهن نوازنده معرفی می کنند که 
مبنای درك موسيقی را به سمت نحوه و روند تعامل واحدهای موسيقی 
 Lerdahl(   با هم  و نه صرفاً  محتوای خشك ساختاری سوق می دهند
and Jackendoff, 1996, 74(. همچنين مطالعات نارمور در واپسين 
سال های قرن بيستم با معرفی  فلسفه ی »انتظار«7 و تحليل شنيداری 
که  می کند  پيشنهاد  را  جدیدی  روش  موسيقایی«8  »انتظار  باب  در 
پایان، و  درك ملودی را بر مبنای سه پارامتر حرکتی یعنی تکميل، 

 .)Narmour, 1990,  56(   امتداد پر اهميت برمی شمارد
علی رغم دستاوردهای فلسفی و نظری این اندیشمندان، متأسفانه 

معلمين موسيقی و پداگوگ ها در حوزه ی نوازندگی از درون نظریه های 
این اندیشمندان بر تبيين یك روش کاربردی بمنظور استفاده در عمل 
با  مهم  این  البته  که  نکرده اند  تالشی  موزیکاليته  غنای  و  نوازندگی 
درنظر گرفتن ماهيت سيال هنر نوازندگی و دشواری در ثبت و توصيف 
از  بيان احساس و موزیکاليته چندان هم خارج  برای  مبانی مشخص 
انتظار نيست. این مطالعه با در نظرگرفتن ارکان مهم در نظریه های این 
اندیشمندان و مطالعه ی مفهومی آنها از منظری عملگرا، مبانی فلسفی 
را استخراج و نماد موسيقایی آنها را در قالب الیه های پيشنهادی معرفی 
طبقه بندی  و  ساختاری  درك  اهميت  گرفتن  نظر  در  با  است.  کرده 
واحدهای سازنده و شناخت سلسله مراتب در ساختار موسيقی   )الیه ی 
به  توجه  لزوم  و  موسيقی  ارتباطی  بسترهای  بر  تأکيد  با  و  ساختار(، 
ارکان فرهنگی و شناختی آن   )الیه ی زیبایی شناسی(  و بعالوه، اهميت 
تفاوت بين ماهيت ریتم و ذات متر و توجه به روند شکل گيری یك 
انتظار شنيداری و معيارهایی که داللت  قطعه موسيقایی در راستای 
الیه های  پویایی(،  و  حرکت  دارند   )الیه ی  موسيقی  زمانمند بودن  بر 

سه گانه در این الگو معرفی و عناصر هریك پيشنهاد شده اند. 

الیه های تفسیر در موسیقی کالسیک
1. الیه ی ساختار

همانگونه که پيشتر گفته شد، نقطه ی آغاز در تقویت بيان موسيقی، 
در  مغز  عملکرد  بدین ترتيب  و  است  قطعه  ساختار  از  نوازنده  درك 
طبقه بندی و تفکيك واحدهای ساختار موسيقایی، بستر اجتناب ناپذیر 
نوازندگان  نظریه ها،  این  طبق  است.  نوازنده  بيان  شکل گيری  برای 
هميشه بر شکل کالن جمله اتفاق نظر دارند، اما در نحوه تفکيك و 
 Rink,(   می کند عمل  متفاوت  نوازنده  هر  جمله  جزئيات  طبقه بندی 
38 ,2002(.  با توجه به اهميتی که شناخت ارکان ساختاری قطعه در 
تبيين بيان نوازنده دارد، الیه ی اول در این الگو، مفاهيم ساختاری را 
در نظر گرفته و آن را به دو دسته کالن با نام ساختار ملودی و بافت 
جریان،  دو  این  عملکرد  از  بهنگام  درك  است.  کرده  تقسيم  ملودی 
و مصالح  واحدهای جمله  افقی  با ساختار  تنها  نه  را  نوازنده  شناخت 
موتيویك و ارتباط آنها با یکدیگر تقویت خواهد کرد، بلکه تحت تأثير 

بافت جمله، ارتباطات عمودی و پویش بين خطوط هم زمان نيز  پایش 
هدفمندی جمله  و  به جهت  نسبت  کامل تری  دریافت  و  خواهد شد 
همانگونه که در عمده ی نظریه ها  مطرح شده است بوجود خواهد آمد.

1- 1.  ساختار ملودی
در طبقه بندی واحدهای سازنده ی ساختار ملودی، تشخيص اجزاء 
سکانس،  جواب،  و  سؤال  جمله،  نيم  موتيف،  تم،  همچون  کوچك تر 
تقليد، کدا، پاسا     ژ انتقال، پاساژ اتصال، واحد اوج، حرکت به اوج، پاساژ 
افول، واحد سکون و بسياری واحدهای خرد دیگر از اهميت برخوردار 
است.9 توجه به واحدهای خرد، تعامل و اشتراك و تضاد بين واحدها 
از  ممتد  خط  یك  نه به عنوان  را  جمله  و  شفاف  نوازنده  ذهن  در  را 
واحدها و سلسله  از  بلکه تسلسلی  از نت ها،  انقطاء  تسلسلی غيرقابل 
مراتب  محتوایی روشن خواهد کرد و باعث ایجاد شفافيت در بيان جمله 
خواهد شد. )تصویر های  1، 2 و 3( به تنوع واحدهای سازنده ی جمالت 
نشان  را  روابط  و  طبقه بندی  این  از  نوع  سه  و  دارد  اشاره  موسيقی 

 
تصویر 1- واحدهای سازنده ی ملودی در قطعۀ موتزارت آندانته در دوماژور K .315 میزان های 16-1. 
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می دهد.
 به غيراز تشخيص واحدهای سازنده ی جمله، درك ساختار ملودی 
نيازمند درك سلسله مراتب واحدها و رابطه ی بين مواد و مصالح خرد 
با یکدیگر و تشخيص نقش هریك از آنها در شکل گيری جمله است 

زیرا از طریق تشخيص واحدهای موسيقایی و نمایش ارتباط ساختاری 
بين واحدها در حين اجرا، کيفيت اجرا تقویت می شود. )تصاویر  4 و 5( 

نمونه ای از این ارتباطات را نشان می دهد.

1-2. بافت ملودی

 

تصویر 2- واحدهای سازنده ی ملودی در مقدمه ی قطعۀ فانتزی تلمان در المینور میزان های 16-1.

 

تصویر 3- واحدهای سازنده ی ملودی در موومان اول از باخ سونات دوماژورBWV 1033 میزان های 10-1.

 

 

. Image op. 38 تصویر4- دسته  بندی مواد و مصالح در حرکت به کادانس جمله در میزان 20 قطعۀ بوتزا

.Pièce تصویر5- دسته بندی مواد و مصالح در پاساژ انتقال به اوج در میزان 68 قطعۀ ایبر
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تعامل  و  عمودی  ارتباطات  درك  شد،  ذکر  باال  در  که  همانگونه 
و  جمله  ساختار  به  نسبت  کامل تری  دریافت  همزمان،  خطوط  بين 
گوناگون  انواع  شامل  ملودی  بافت  می کند.  ایجاد  آن  هدفمندی 
همچون   بافت پلی فونيك   )ملودی با کنترسوژه(، بافت ترکيبی   )حرکت 
اصوات  با  همراهی  و  ملودی  بافت  دیگر(،  خطی  به  خطی  از  ملودی 
ساختار، بافتی که با آکمپانيمان هارمونيك یا ریتميك بوجود می آید، 
اصوات یك  به ظاهر مشترك  نقش  بافت هوموفونيك که علی رغم  و 
صدا نقش مهم تری از دیگر صداها ایفا می کند. در بافت پلی فونيك که 
خطوط هم زمان در انسجام کامل تونال با یکدیگر حرکت می کنند هر 
یك از خطوط هرکدام شامل واحدهای متنوع و خردتر هستند که در 
تعامل با هم مفهوم منسجم جمله را ایجاد می کنند و علی رغم سبك 
یا سنگين شدن بافت بدليل ميزان حرکت ایده ها در خطوط مختلف، 
ملودی های  در  اما  می شوند.  باعث  را  جمله  ساختار  در  یکپارچگی 
ترکيبی که خطوط به تناوب در سؤال و جواب و یا تقليد از یکدیگر 
جابجا می شوند هر واحد به تنهایی می تواند شکل جمله را تحت تأثير 
قرار دهد. بدین ترتيب، نوازندگان باید توجه داشته باشند که اتصال 
واحدهای متفرق در برایند صوت و نحوه حرکت از یك صدا به صدایی 
دیگر برای ایجاد انسجام و یکپارچگی از اهميت زیادی برخوردار است. 
در بسياری مواقع ساختار ملودی در سازی دیگر توسط اصوات کشيده 
با  و  می شود  تقویت  و  تحکيم  ملودی(  ساختار  کم تحرك    )نت های  و 
هماهنگی  عدم  ملودی،  ماهيت  تقویت  در  امر  این  اهميت  به  توجه 
واحدها،  اتصال  یا   تفکيك  در  اصلی  ملودی  و  ساختار  ملودی  بين 
مفهوم جمله را مخدوش می سازد. درك ارتباط بين واحدهای ملودی و 
بافت های شکل گرفته در حين حرکت افقی، کمك شایانی به مدیریت 
و  خطوط  بين  منسجم  ارتباط  برقراری  و  خط  هر  در  صدا  متجانس 

واحدهای قطعه می کند و شفافيت ارگانيك بوجود می اورد.

2. الیه ی زیبایی شناسی

الیه ی دوم در الگوی پيشنهادی، بر اهميت توجه به عناصر  زیبائی شناسی 
تاریخی و فرهنگی و به کارگيری آگاهی های سبك شناسانه در تفسير 
قطعات موسيقی تأکيد می ورزد. این امر نه تنها در نظریه های مختلف 
پيشتر  ناتيه که  و  مایر، سلوبودا  اندیشمندان مختلف همچون  توسط 
در قالب های نظری و روانشناسی به آنها اشاره شد تأکيد گشته،  بلکه 
هاگوود10  کریستوفر  چون  هنرمندانی  توسط  ميالدی  دهه ی70  از 
و  آغاز شد  قدیمی  قطعات  اجرای  موثق"11 در  به "اصالت  پایبندی  با 
مورخين و محققينی همچون سيدی و براون   )Brown, 1990( توجه 
و  زیبایی شناسی  منظر  از  سبك ها  تاریخی  شناخت  به  را  نوازندگان 

کاربرد رساالت قدیم و تطبيق مباحث آنها با فرایند اجرا جلب کردند. 
راستای  در  تاریخی  محض  اطالعات  انتقال  جنيش  این  هدف  گرچه 
تقليد از آنها نبود و قصد آن به کارگيری اطالعات تاریخی برای آشنایی 
آهنگساز  زیبایی شناسی در ذهن  معيارهای  و  فرهنگ دوره  با  بيشتر 
بود   )Lawson and Stowell, 1999(، در درازمدت به تقویت درك 
نوازندگان از استتيك دوره و درك سبك شناسانه تاریخی منجر شد و 
امروزه از مهم ترین ارکان آموزش در کالس های ساز است. با توجه به 
تعداد زیاد کتب مربوط به این بحث که تحت عناوین اجرای دوره ای 
این  در  هستند،  بررسی  قابل  تاریخی12  آگاهی  مبتنی بر  اجرای  یا  و 
مقاله تنها به بيان ویژگی های کليدی هر دوره که ذهن هنرمند را در 

جستجوی مفاهيم اصلی روشن خواهد کرد اکتفا شده است.

2-1. ویژگی های سبک باروک
چند  باروك  دوره  زیبایی شناسی  اصول  از  خالصه  شرحی  برای 
اصل مهم را باید در نظر داشت. اول دکترین افکت ها13 که تحت تأثير 
فلسفه ی اومانيزم تمایل بر ارائه حاالت گوناگون انسان در قطعه دارد 
انسان  از احساسات  و هر موومان را محلی برای نمادین ساختن یکی 
برميشمارد.  اصل دوم، دکترین فيگورها14 است که در رویکردی مشابه 
به دکترین افکت ها، به کدگزاری  واحدهای کوچك موسيقی پرداخته 
مفاهيم  و  معانی  برخی  برای  نشانه ای  به عنوان  را  کوچك  تم های  و 
احساس  از  استفاده  با  آهنگسازان  دوران  این  در  می کند.  مشخص 
موومان و یا کدهای مستتر که در البه الی نت ها به کار گرفته می شد 
در  و دگرگوني  تضاد  اما  و  برقرار می شد  موومان  در هر  ثبات حسی 
و  مختلف  روحيات  ترتيب  بدین  و  می کردند  ایجاد  موومان ها  بين 
به  امروز  آنچه  می گزاردند.  نمایش  به  قطعه  یك  در  را  انسان  متضاد 
غلط به عنوان عالئم تمپو در قطعات باروك در نظر گرفته می شوند، در 
زمان باروك حالت قطعه را تداعی می کرده و نه سرعت، مثاًل ویواچه به 
معنی سرزنده،  پرستو به معنی عجول و فراری، آداجيو به معنی محزون، 
الرگو به معنی سنگين،  آندانته به معنی حالت قدم زدن.15 همچنين 
باید در نظر داشت در دوران باروك کاربرد ساختارهای دوصدایی که 
در بستر فلسفه ی اومانيزم در تقابل بين انسان قدسی و انسان زمينی 
در آهنگسازی باروك با ایده های دو خطی در قطعات نمادین می شود 
یا  و  رقص ها  متریك  تأکيدهای  از  الهام  با  ریتميك  یا ساختارهای  و 
ساختارهای کالمی همچون ترکيب هجاهای کوتاه- بلند شعر از دیگر 
مبانی در الهام بخشيدن به قطعات در دوران باروك بوده اند. )تصاویر 6  

و 7( دو مورد از اصول یادشده را به نمایش می گزارند.  

2-2.  ویژگی های سبک کالسیک 

 

تصویر 6-  میزان های 1-6 ساراباند از پارتیتا در المینور BWV 1013  اثر باخ که براساس روابط کوتاه- بلند هجای کالمی نوشته شده.

الگویی کاربردی برای تفسیر در نوازندگی موسیقی کالسیک
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در تبيين معيارهای زیبائی شناسانه موسيقی کالسيك بيش از هرچيز 
است.  برخوردار  اهميت  از  گاالنت  و  امپفيندزامر  سبك  دو  شناخت 
سبك امپفيندزامر که به سبك طبع گرایی یا سبك احساس معروف 
دل  یا  و  نوازی  شيرین  سبك  به  که  گاالنت  سبك  دیگری  و  است 
نوازی معروف است16، هردو بگونه ای منحصربه فرد جمله را در دوران 
کالسيك تحت تأثير می گزارند. سبك امپفيندزامر با ایجاد هيجان در 
موتيف  ادغام  و  معترضه  موتيف های  و  اکتاو  پرش های  توسط  جمله 
القاء می کنند   )تصویر 7(  متفاوتی  احساس  یا  هایی که هریك حالت 
و سبك گاالنت با استفاده از خطوط موسيقيای بلند و آوازی و ایجاد 
عشوه و دل نوازی در قالب ملودی های طویل و ظرافت های ریتميك 
یا عرضی لحظه ای. تحت تأثير همين عوامل و بدليل تنوع و تضاد زیاد 
در شکل ملودی، قطعات دوران کالسيك استحکام و ثبات خود را در 
کاربرد فرم و بسط های هارمونی تضمين می کنند.17 )تصویر 8( کاریرد 
و  متفاوت،  حالتی  با  هریك  متعدد  موتيف های  جابجایی  از  موتزارت 

ایجاد تعجب و هيجان با پرش های اکتاو را نشان می دهد

2-3.  ویژگی های سبک رمانتیک 
فضای  در  پهلوانی  و  افسانه ای  روحيه  توسعه ی  رمانتيك  دوران  در 
فرهنگی اجتماعی اروپا و فشارهای وارده از انقالب صنعتی و دور شدن 
زندگی از طبيعت و فضاهای دلپذیر، جامعه اروپا را با حسرت نسبت به 
آنچه که از دست داده با آمال و افسوس ها روبه رو کرده و آهنگسازان 
در بی تابی آرمان های از دست رفته خود، از ملودی های طول و طویل 
و مستمر که پایان های معلق و دست نيافتنی دارند و حس بيتابی را 

القاء می کنند استفاده می کند. جمله های بلند پياپی،  کادانس هایی که 
از نظر حرکت ملودی شاید بسمت رکود بروند اما از نظر ریتميك و 
زمانی سکون واقعی ندارند، ادغام حل جمله در آغاز جمله ی بعدی، 
دیرکرد در رسيدن به کادانس و حس تعليق  و ناپایداری، محدوده های 
صوتی افراطی و حرکت های ریتميك که  هم زمان با اوج گيری تحرکات 
بيانی  در  را  انسان  بيتابی  از  نمادی  و  می گيرند  سرعت  هارمونی 
موسيقایی نشان می دهند. روحيه پهلوانی یا اسطوره ای، حس عاشقی،  
حس اعجوبگی،  حس ماليخوليا براحتی در جمله های طویل و گسترش 
یافته و حرکت های متریك غيرمتعارف و بسط های هارمونيك غيرپایدار 
و  هارمونيك  گسترش  و  بسط  در  آزادی  همچنين  می شوند.  تداعی 
مدوالسيون های زیاد که نمایانگر طالتم و بی ثباتی است الزم می دارد 
با استفاده از تحرکات صوتی، ویبراتوهای متظاهر، تضاد های دیناميکی 
افراطی و ارتيکوالسيون و تأکيدگزاری های بارز، به بيان حالت رمانتيك 

این جمالت بپردازیم.18 

2-4. ویژگی های سبک امپرسیونیزم
اوج  به عنوان  باید  را  امپرسيونيزم  زیبایی شناسی در دوره ی  تحوالت 
قبل   دوره های  چارچوب های  از  خروج  سمت  به  رومانتيك  تحوالت 
بپذیریم. در دوران امپرسيونيزم صدا در هنر موسيقی با رنگ در هنر 
نقاشی مقایسه می گردد. زیبایی شناسی این دوره از دگرگونی اجسام 
در تابش نور و یا جریان های سيال سایه روشن ها و محو شدن چارچوب 
اجسام تأثير پذیرفته است. به همين دليل موسيقی امپرسيونيستی نيز 
یا استفاده از روابط غيرمرسوم بين اصوات به سمت برچيدن انسجام 

 

تصویر 7- تأکید های ضربانی در پرستو از موومان اول سونات دوماژور باخ  BWV 1033 میزان های 9-16 که نشان دهنده ی حرک پا )بلند- کوتاه-کوتاه( در رقص کورانت 
دوران باروک است. این تصویر ضربان موتیویک را که جلوتر بحث خواهد شد نیز نشان می دهد.

 

تصویر 8- ملودی با تم هایی از حاالت متضاد در موتزارت کنسرتو سل ماژورK .313 میزان های30-33 و میزان های50-46. 
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قابل  و  از حالت های سيمتریك  و شکل جمله  تونال حرکت می کند 
پيش بينی خارج می شود   )تصویر 9(. برخالف تصور رایج،  موسيقی دوره ی 
امپرسيونيزم پنتاتونيك، تمام پرده و یا کروماتيك نوشته نمی شود بلکه 
چارچوب های  ملودی،  پردازش  در  قالب ها  این  کاربرد  با  ٱهنگساز 
مرسوم را تضعيف می کند. ریتم در قطعات امپرسيونيستی بسيار سيال 
است   )تصاویر  9 و10( و تفکيك ضرب سياه در انواع تقسيم بندي هاي 
دگرگونی  همچون  و  می شود  دیده  نامتقارن  و  متقارن  چه  گوناگون 
اجسام در نور، در موسيقی هم تکرار موتيف های تماتيك یا ریتميك 

هربار با تغييرات کوچك دگرگون می شوند.

3. الیه ی حرکت و پویایی

سومين رکن از الگوی پيشنهادی، الیه ی حرکت و پویایی است که 
به موجب آن تأثير دیگر الیه ها نيز بر بيان موسيقایی تسری می آبد. 
نظریه های  عطف  نقطه ی  همگی  نارمور  و  یاکندف،  و  لردال   شنکر، 
به  دانسته اند،  وابسته  و جریان منسجم قطعه  به ذات درونی  را  خود 
عبارتی دیگر روند شکل گيری جمله و زمانمند بودن اتفاقات و استلزام 
مجموعه  لذا،  شناخته اند.  موسيقی  اثرگزاری  مبنای  را  موسيقایی 
عناصری که در الیه ی حرکت و پویایی معرفی شده اند تضمين کننده ی 

پویش عناصر معرفی شده در الیه های دیگر و پویایی و جنب و جوش 
و حرکت نيرو در حين نوازندگی هستند و بر این نکته تأکيد می ورزند 
که مقوله ی تمپو که هميشه در ذهن نوازندگان کليد اصلی در ایجاد 
حرکت و پویایی در قطعات به حساب می آید تأثير مستقيم بر تفهيم 
معنای درونی موسيقی ندارد و مهم تر از آن، درك روابط درونی بين 
نت های یك واحد، و درك روابط درونی بين یك واحد با واحدی دیگر 
تأثير بر تعامل این واحدها در جریان موسيقی دارد و  است که نهایتاً 
 .)Clarke, 2002, 59(   مبنای تحرك و پویایی در صدا قرار می گيرد
بدین ترتيب عناصری که در این الیه معرفی شده اند با توجه به فرایند 
اثر دیناميك و  تسلسل واحدها و تأثير آنها بر تحرکات صوت چه بر 
چه بر اثر تأکيدها در نظر گرفته شده اند و باعث شکل گيری انتظار و 
احساس موسيقایی براساس تنش و رهایی، شروع- اوج- پایان و باز و 

بسته شدن ایده ها در قالب جمالت هستند.

3-1. ضربان موتیویک )پالس(
گروهوار  واحدهای  تشخيص  نت ها،  بين  درونی  روابط  ارزیابی  در 
در ملودی امری ضروریست. واحدهای گروهوار براساس نقش متریك 
درونی  آنها    ذات  و  اصوات  رابطه ی  براساس  بلکه  نمی شوند  تنظيم 
تشکيل   می شوند.     تشخيص     ضربان     موتيویك     یا    پالس،  مبتنی بر تشخيص 

 

 

تصویر 9- کاربرد اصوات در قطعۀ دبوسی Syrinx در روابط تمام پرده و کروماتیک و تقسیم بندی متغیر ضرب سیاه. *

تصویر 10- جمله ی اول در قطعۀ Pièce ایبر میزان های1-15 مبتنی بر فاصله ی تریتون)D-Ab( و تقسیم بندی متغیر ضرب سیاه.

الگویی کاربردی برای تفسیر در نوازندگی موسیقی کالسیک
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واحدهای گروهوار در یك جمله است و با تأکيد بر نت آغاز هر واحد 
ميتوان نيروی محرکه یا تکانه ای19 بر موتيف ایجاد کرد و ملودی را 
موتيویك  ضربان  مبنای  بر  نوازندگی  کرد.   جنبش  و  تحرك  دچار 
باعث کاهش تأکيدها و سبك شدن حرکت قطعه می شود. در تصویر 
است.  مبتنی بر   2  موتيویك  4،   ضربان  متر  شماره ی  11    علی رغم 
می دهد.   نشان  را  واحدها  بين  دوتایی  رابطه ی  اصوات  دسته بندی 
)تصاویر  7، 12 و 13( ضربان موتيویك را در سه قطعه ی دیگر نشان 

می دهد.

 3-2. فراز و نشیب ملودی20
به  توجه  پویایی  و  حرکت  الیه ی  در  مهم  عناصر  از  دیگر  یکی 
یا  جمله  در  فرازو نشيب  است.  جمله  شکل  لذا  و  جمله  فرازونشيب 
یا رکود در  و  اوج گيری  با  انحناء و پيچش ملودی،  حرکت صوت در 
صدا فرصت مناسب برای شفاف کردن شکل جمله بحساب می آیند و 
باعث تأکيد های طبيعی بر عبارت ها می شوند که ایجاد پویایی در صدا 
می کنند. از عوامل مهم که فرازونشيب ملودی را تحت تأثير می گذارد، 

مدیریت نيرو در صدای ساز و ایجاد تنش و رهایی در صدا در قالب 
مصالح موجود در جمله یا واحدهای آن است.22 )تصاویر  14 و 15( با 
ایجاد  برای  نيرو  کاربرد  مکان های  دکرشندو؛  کرشندو  و  فلش  عالئم 

فرازونشيب در ملودی را نشان می دهد. 

3-3.  برجسته ساختن اصوات ساختار22
پارامترهای مهم  از  ملودی یکی دیگر  اصوات ساختار  برجسته کردن 
در تهييج حرکت و پویایی در قطعه است. این امر توسط تميزگزاردن 
بين نت های اصلی و نت هایی که تزئيين کننده یا تکميل کننده حرکت 
معنای  به  اصوات  برجسته کردن  می شود.  ایجاد  هستند  موسيقایی 
برای طنين  به معنی یافتن روشی  بلکه  بر نت ها نيست  تأکيدگزاردن 
بيشتر صدا در آن لحظه که همچون در کالم، برخی هجاها با تأکيد یا 
طنين بيشتر  و برخی با سکون و رکود صدا ادا شوند.  برجسته کردن 
صدای  در  انرژی  کاربرد  از  نوازنده  درك  مبتنی بر  ساختار  نت های 
ساز است. تصاویر  2،   3،    16   تا 18 اصوات ساختار را که نيازمند طنين 
عميق تر صدا هستند در قطعاتی از دوره های مختلف نشان می دهند. 

 

 

 

تصویر 11- ضربان موتیویک در موومان اولکنسرتو سل ماژورK. 313 موتزارت میزان های 30-34 و 44-38.

تصویر 12- ضربان موتیویک)دو میزان( در قسمت آلگرو از قطعۀ Andante et Scherzo اثر گان میزان های 71-86 که هردو میزان یک تکانه را شامل می شود.

تصویر 13- ضربان موتیویک و کاربرد هم زمان 2تایی و سه تایی در Spirituoso قطعۀ تلمان فانتزی در ر مینور میزان های 12-1 .
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تصویر 16- اصوات ساختار در Dolce قطعۀ تلمان فانتزی در ر مینور میزان های 4-1.

تصویر 15- فراز و نشیب و انتقال نیرو در قطعۀ موتزارت روندو در رماژورK .184 میزان های 40-37.

.modéré تصویر 14- فراز و نشیب و انتقال نیرو در قطعۀ فانتزی اثر ژرژ- او میزان های 2-10 بخش

 

تصویر 17-  اصوات ساختار در واریاسیون اول تم و واریاسیونop. 160  اثر شوبرت میزان های 1-2 و میزان 17 و 21.

الگویی کاربردی برای تفسیر در نوازندگی موسیقی کالسیک



34
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 2، تابستان 1399

 
تصویر 18- اصوات ساختار در موومان اول از پرکوفیف سونات فلوت و پیانوop. 94 میزان های 9-11 و میزان های 23-14.

3-4. تحرکات تدریجی در صدا23
در اینجا الزم است تحرکات تدریجی در صدا را نيز در زمره عناصر 
مهم در بعد حرك و پویایی نام ببریم. تحرك در صدا مبتنی بر مدیریت 
انرژی بدن در صدای ساز و اشراف بر مدیریت سطوح متنوع  کوران 

برای معرفی الیه  ها و عناصر موسيقایی این الگو در یك طبقه بندی 
متودولوژیك، مقاله حاضر تأکيد بر  ارتباط کالن هریك از این واحدها 
با یکدیگر و رابطه ی در هم تنيده ی آنها دارد. علی رغم تفکيك عناصر 
در هر الیه و معرفی هریك از آنها به صورت جداگانه، اما در رویکردی 
گشتالتی هر یك از این عناصر را باید بخشی از یك کل درنظر بگيریم 
و ارتباط تنگاتنگ آنها را فراموش نکنيم. در استفاده از این الگو الزم 
است نوازندگان و معلمين، تمامی اجزاء را در راستای هم و در ارتباط 
یکپارچه مدیریت نمایند و تأثير هریك بر دیگری را در عمل نوازندگی 
تجربه کنند. گرچه نباید توقع داشت که جزء جزء عناصر مطرح شده 
در هریك از الیه ها هم زمان در همه ی قطعات موسيقی یافت شوند،  
که  عناصری  همگن سازی  و  هم آميختن  در  که  شد  یادآور  باید  اما 
برخوردار  زیادی  بسيار  اهميت  از  می شوند  داده  تشخيص  قطعه  در 
موسيقی ست  اجرای  در حين  عناصر  این  انسجام  و  ترکيب  و  است 
که درك و دریافت هنرمند را توسعه می دهد و با مرور زمان تبدیل 
به  دستيابی  که  شد  متذکر  باید  می کند.  او  شخصی  بيان  ارکان  به 
تمرین  با  که  است  زمان بر  و  طوالنی  بسيار  روندی  یکپارچگی  این 
به کارگيری  و  قطعه  هر  در  معرفی شده  الیه های  تشخيص  و  زیاد 
فراگيری قطعات مختلف  و  تمرین  عناصر هریك در حين  آگاهانه ی 
و  قطعه  هر  در  عناصر  این  خالق  به کارگيری  با  شد.  خواهد  ميسر 
بيان  تقویت درك و دریافت موسيقایی در حين فراگيری هر قطعه، 
در  را  خود  حياتی  نقش  گام به گام  و  یافت  خواهد  توسعه  نوازنده 
 تثبيت مهارت های نوازندگی و اجراهای شيوا و مؤثر ایفا خواهد کرد.  
در اینجا باید یادآور شد که مطالعات در حوزه ی روانشناسی شناخت و 
روانشناسی موسيقی، منشاء شکل گيری درك و دریافت موسيقایی را 
حافظه ی حرکتی و دستگاه عصبی مرکزی هنرمند تشخيص داده اند و 

نيازمند  تمبر  در  تغيير  و  دیناميك  درجات  اجرای  است.  دیناميکی 
مدیریت قوی سونوریته24 و توانمندی در هم تنيده ای از مدیریت نيرو 
ساز  بموقع  پاسخ دهی  و  انگشتان  عملکرد  با  آن  همزمانی  صدا،  در 
هم زمان با حرکت و پویایی در سه گانه ی ریتم- هارمونی- بافت است.

توسعه فرایند شناخت در هنرمند را مبتنی بر قابليت   وی در پيش بينی، 
Ber-(    ددرك و ارزیابی پيامدهای حرکتی و فعاليت ها در بدن دانسته ان

thoz, 2000, 9(. رالف گودوی نيز در مطالعه ی   ژست های موسيقی،  
بيان موسيقایی را مبتنی بر نقش حرکت در بدن هنرمند برشمرده و 
و  واکنش غریزی در دستگاه عصبی مرکزی   نتيجه گرفته است که 
حرکتی به گونه ایست که موسيقی حس جنبشی را تحریك کرده و 
نه تنها تحریك آن منجربه حرکت نيرو در بدن هنرمند می شود، بلکه 
در برآیند آن، احساس موسيقایی شکل گرفته و هنرمند در یکپارچگی 
شکل گرفته،  احساس  مبتنی بر  خود،  مرکزی  عصبی  دستگاه  با 
را  خود  موسيقی  بيان  و  کرده  مدیریت  را  اجرا  پيچيده ی  عملکرد 
مطالعات  در  آنچه  بنابراین   .)Godoy, 2009, 212(   می دهد شکل 
علی رغم  که  دارد  اشاره  نکته  این  به  است  شده  روشن  روانشناختی 
بيان موسيقی  بدليل در هم تنيدگی  یا تجربی،  ادراك نظری  هرگونه 
در شکل گيری  اساسی  نقش  بدن  در  فرایند حرکت  هنرمند،  بدن  با 
آگاهی  فقدان  با  هنرمند  صورتيکه  در  و  می کند  ایفا  نوازندگی  عمل 
نسبت به هماهنگی عاليه بدن خود مواجه باشد، کاربرد صحيح نيرو در 
.)Pierce, 2010, 120(   بيان موسيقایی غيرقابل مدیریت خواهد بود 

این  در  که  الگویی  از  رکن حياتی  دیگر  به عنوان  بدن  راستا،  این  در 
مقاله معرفی شده است نباید نادیده گرفته شود و در آموزش نوازندگی، 
خصوصا در تفهيم فرایند تفسير می باید مد نظر معلمان و نوازندگان 
قرار گيرد. بدن ضامن هماهنگی روان- تنی و سرعت انتقال و مدیریت 
متوازن نيرو در حين نوازندگی است که برای رسيدن به درك صحيح 
منسجم  و  آزاد  یکپارچه،  بستری  نيازمند  هنرمند  آن،  از  کاربردی  و 
است که بتواند واسطه ای مؤثر برای انتقال محرکه های شناختی ذهن 
و محرکه های موتور - حرکتی او در فرایند پيچيده نوازندگی باشد. در 
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این راستا الیه ی بدن به عنوان چهارمين رکن این الگو، نيازمند فرصتی 
جداگانه برای معرفی و تبيين نقش و عناصر سازنده آن به عنوان واسطه 
و  متفاوت  ماهيت  بدليل  که  است  موسيقایی  بيان  مدیریت  در  مهم 

ویژه اش، امکان ارائه آن در این مقاله نيست و در مقاله ای دیگر معرفی 
خواهد شد.25

پی نوشت ها
1. Temporal.
2. Poietic, Esthetic and Neutral.

Gener-( در تئوری زایشی موسيقی تونال Lerdahl and Jackendoff 3.
ative Theory of Tonal Music( طبقه بندی واحدها از کوچك به بزرگ   )از 
موسيقی  درك  بنيادی ترین   مرحله  را  بخش(  به  و  دور  به  جمله  به  موتيف 
معرفی می کند و اظهار می دارد درك ساختار   گروهوار قطعه، مهم ترین مرحله 

.Grouping Structure .شناخت موسيقی است
4. ساختار متریك به این معناست که وقایع موسيقایی در یك قطعه تونال توسط  
تناوب ضرب سبك و سنگين دریك طبقه بندی مشخص، به یکدیگر مرتيط می شوند. 

.Metrical Structure
5. تقليل زمانی یا Time-span reduction از طریق تحليل تحرکات ریتم 
و یافتن اشکال تکراری، با طراحی الگوهای درختی بدنبال تفکيك موسيقی 
در  است.  مختلف  در سطوح  تکراری  و  مساوی  ریميك  ادوار  های  قالب  در 
تقليل زمانی نقش سلسله مراتب اتفاقات موتيویك و ریتميك در شکل گيری 
به  شود  مراجعه  مفهوم  این  کامل  بررسی  برای  می شود.  بررسی  قطعه  کل 

.)Lerdahl and Jackendoff, 1996, pp. 105(
ProlongationalReduction  به  تحليل  دریافت  6. تقليل  طولی  یا  
روانشناسانه ی ما از وقایع موسيقایی در قطعه می پردازد و دریافت ما از تنش 
و رهایی در صوت را در الگوهای درختی نشان می دهد. در تقليل طولی تأثير 
روانی واحدها بر ایجاد تنش و رهایی و ایجاد حس ادامه یا پابان در جریان 
 ibid موسيقی بررسی می شود.  برای بررسی کامل این مفهوم مراجعه شود به
7.  برای درك فلسفه ی انتظار نارمور Musical expectation باید با تحليل 

واحدها در قالب تسلسل های ملودیك آشنا شد. 
Implication-Realization Model     .8 یا مدل" استلزام- تحقق"مربوط 
به محقق معروف آمریکایی یوجين نارمور   )Narmour, 1999( است که در 
تئوری Musical Expectation در تالش برای جایگزین کردن روش تئوریك 
شنکر با روشی که درك و شناخت واحدهای ملودیك را در روندی روانشناسانه 
تحليل و طبقه بندی کند نوشته شده و وقایع یك قطعه را در قالب واحدهای 
ملودیك در باب داللت بر فهم و شناخت شنونده و انتظار و توقع شنيداری 

احساس بررسی می کند.
9.  واحد های جمله و اصوالً همه ی عناصر نامبرده شده لزوما در در تفسير 
موسيقی همه ی قطعات هم زمان و یکجا کاربرد ندارند و هر قطعه با توجه به 

ماهيت خاص خود دربرگيرنده ی موارد ذکر شده است. 
Christopher Hogwood    .10 بنيان گزار جنبش" اجرا مبتنی بر آگاهی 

تاریخی، HIP" سال 1367 ميالدی است.
11. Authenticity.
12. “Performance Practice”و “Historically Informed Perfor-

mance.”
13.  Doctrine of  affects )Burkholder ,Grout and Palisca 2009(.

برای مطالعه بيشتر پيرامون این اصل مراجعه کنيد به کتاب تاریخ موسيقی 
غرب. 

14. Doctrine of  Figures, همان.
مراجعه  باروك  دوران  در  زیبایی شناسی  اصول  دقيق  بررسی  برای   .15
انگليسی  معروف  محقق   Robert Donnington )1982( کتاب  به   کنيد 
 Baroque Music, Style and Performance: A Handbook، انتشارات: 

 W.W. Norton
16.  تاریخ موسيقی غرب برای مطالعه بيشتر پيرامون این دو سبك مراجعه 
 Empfindsamerstil and Style Galant )Burkholder کتاب:  به  کنيد 

.)Grout and Palisca, 2009
17.  برای بررسی دقيق اصول زیبایی شناسی   در  موسيقی  دوران   کالسيك 
مراجعه کنيد به مقاله ی    )موحد، 1392( "اصول زیبایی شناسی در نوازندگی 
موتزارت" نشریه ی  هنرهای  زیبا-  هنرهای نمایشی  و   موسيقی، دوره      18، شماره 
 Classical and Romantic کتاب  به  کنيد  مراجعه  یا  و  2، صص   40-31 
 ،Clive Brown )2004(   نوشته ی  Performing Practice 1750-1900

.Oxford University Press انتشارات
دوران   رومانتيك مراجعه  در  زیبایی شناسی  اصول  دقيق  بررسی  برای   .18

.Ibid کنيد به
19. Impulse یا Impetus. 

سبك شناسان  و       Melodic   Inflection  )Lawson,  1999,  53(      .20
متخصصين اجرای دوره باروك قبال از این عبارت استفاده کرده اند البته باید 
یادآور شد که با توجه به ابهامات غيرضروری که در قرن معاصر در ارتباط با 
مسئله ی دیناميك در اجرای موسيقی باروك پيش آمده، این عبارت اصوال در 
قالب تحرکات دیناميك در ساختار جمله بررسی می شود در صورتی که فراز 
و نشيب جمله تنها به اوج گيری و یا افول در شدت صدا مبتنی با ساختار 
سبك شدن  و  سنگين شدن  به جا،  تأکيدهای  بلکه  نمی شود  محدود  جمله 

اصوات صحيح نيز در ایجاد فراز و نشيب صوت تأثيرگزار هستند. 
21. تنش و رهایی مهم ترین اصل پویایی و تحرك در موسيقی کالسيك 
نوازنده  توسط  ساز  صدای  در  نيرو  مدیریت  به  بستگی  تماماً  و  است  غرب 
 management of therise and tide of energy in the musi است. شنکر
)moment )Schenker, 2000,   85   امر بسيار مهمی در تبيين ساختار جمله 

می شناسد.
Accentuation )Lawson,1999,  55(   .22 سبك شناسان  و متخصصين  

اجرای دوره باروك قبال از این عبارت استفاده کرده اند.
23. Gradations in Sound.

شامل هوموژنئيته،  سونوریته  صحيح  کيفيت  در  سه گانه  معيارهای   .24
اگاليته و سوپلس می شوند. برای بررسی دقيق  نقش سونوریته در نوازندگی 
آموزش  در  1395(    "پارامترهای   سمعی  )موحد،   مقاله ی  به  کنيد  مراجعه 
نوازندگی فلوت" نشریه ی هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی   و    موسيقی، دوره  21، 

شماره 2، صص 62-53. 
25. این موضوع در قالب سخنرانی توسط نگارنده در سمپوزیوم بين المللی 
هنر و بعد چهارم ارائه شده. رجوع کنيد به خالصه مقاالت سمپوزیوم هنر و 
بُعد چهارم، با عنوان "بدن به مثابه واسطه ی تحرك و پویایی در موسيقی" 

پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، دی ماه 1397.

فهرست منابع

موتزارت،  نوازندگی  در  زیبایی شناسی  اصول  آذین   )1392(،   موحد، 
نشریه ی هنرهای هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسيقی، دوره 18، شماره 

2، پایيز و زمستان 1392، صص 40-31.
فلوت،  نوازندگی  آموزش  در  سمعی  )1395(،    پارامترهای  آذین  موحد، 
 ،2 شماره   ،21 دوره  موسيقی،  و  نمایشی  -  هنرهای  زیبا  هنرهای  نشریه ی 

پایيز و زمستان 1395، صص 62-53.

الگویی کاربردی برای تفسیر در نوازندگی موسیقی کالسیک



36
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 2، تابستان 1399

Berthoz, Alain. )2000(, The Brain’s Sense of Movement, 
Translated by Giselle Weiss, Harvard University Press, Cam-
bridge, MA.

Brown, Clive. )2004(, Classical and Romantic Performing 
Practice 1750-1900, Oxford University Press, Oxford, New 
York.

Brown, Howard Meyer. )1990(, Performance Practice, The 
New Grove Handbooks in Music, edited by Howard Meyer 
Brown and Stanley Sadie, W.W. Norton, New York, London.

Burkholder, Peter J. and Donald J. Grout and Claude V. 
Palisca. )2009(, A History of Western Music, 8th Edition, W.W. 
Norton, New York, London.

Clarke, Eric. )2002(, Understanding the psychology of per-
formance in Musical Performance: A Guide to Understanding, 
edited by John Rink, pp. 59-74, Cambridge University Press, 
Cambridge.

Donnington, Robert. )1982(, Baroque Music, Style and Per-
formance: A Handbook, W.W. Norton, New York, London.

Godoy, Rolf Inge. )2009(, Musical Gestures: Sound, Move-
ment, and Meaning, Routledge, Milton Park.

Lawson, Colin and Robin Stowell. )1999(, The Historical 
Performance of Music, Cambridge University Press, Cam-
bridge.

Lerdahl, Fred and Ray Jackendoff. )1996(, A Generative 
Theory of Tonal Music, The MIT Press, Cambridge, MA.

Meyer, Leonard B. )1956(, Emotion and Meaning in Music, 
University of Chicago Press, Chicago, London.

Narmour, Eugene. )1990(, The Analysis and Cognition of 
Basic Melodic Structures, The Implication-Realization Model,  
University of Chicago Press, Chicago, London.

Nattiez, Jean Jaques. )1990(, Music and Discourse, Toward 
a Semiology of Music, Translated by Carolyn Abatte, Princeton 
University Press, Princeton, NJ.

Pierce, Alexandra. )2010(, Deepening Musical Performance 
through Movement, Indiana University Press, Bloomington.

Rink, John. )2002(, Analysis and (or?) performance in Mu-
sical Performance: A Guide to Understanding, edited by John 
Rink, Cambridge University Press, Cambridge, pp.35-58.

Schenker,   Heinrich .  )2000(,   The    Art     of     Performance, 
edited by   Heribert   Esser,  translated by Irene Schreier, Oxford 
University Press, Oxford, New York.

Sloboda, John. )1985(, The Musical Mind, The Cognitive 
Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford, New 
York.



hroughout history, the art of musical perfor-
mance has continuously posed a critical chal-
lenge to musicologists. How do musicians 

create an expressive performance?Is there any 
given and conscious set of rules that govern musi-
cal expression or is interpretation an intuitive act 
where it is neither learnable nor capable of being 
instructed. This article reflects on the art of inter-
pretation as one of the most fundamental pillars 
of musical performance and explores the inherent 
musical elements which shape musical expression. 
While making an effort in instigating the need for 
a deeper and more sophisticated approach to the 
performance of instrumental repertoire, the article 
introduces a model for a deliberate and determined 
process of interpretation in which three fundamen-
tal layers are recommended in order to define musi-
cal parameters that enhance expression. The three 
layers, namely the Structural layer, the Aesthetic 
layer and Musical motion and dynamism are each 
separately discussed and the parameters underlying 
each layer are categorized. Although all examples 
are cited from the flute repertoire, the article’s treat-
ment of the examples is transparent and clear-cut 
and suitable to appeal to all instrumentalists. While 
providing a pragmatic approach toward simple 
guidelines for the art of interpretation, the model 
helps to enhance cognitive capabilities and analyti-
cal insights in performers and provides them with 
a strong basis for aesthetic and artistic judgments 
which could be used while learning and perform-
ing musical works. Within the classifications made 
under each layer; the Structural layer clarifies the 
relationships embedded in the phrase structure and 
highlights the importance of a hierarchical organi-
zation of the motivic and melodic divisions in the 
phrase and calls it the most critical structural con-
sideration in the path to appropriate expression. In 
the Aesthetic layer, knowledge of historically in-
formed performance and a stylistic approach to the 
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T music of each period has encouraged the author to 
highlight and elaborate those elements of perfor-
mance practice that help performers make aesthetic 
judgments and cultivate elements intrinsic in the 
musical style of each epoch.  Consequently, aes-
thetic elements that lead performers to better under-
stand the structural differences in the music of each 
period are explained in an attempt to clarify am-
biguities in performance practice and to encourage 
the practical application of highlighted elements 
while performing on modern instruments. In the fi-
nal but most important layer called Musical motion 
and dynamism the article has identified elements 
that present themselves as the source of motion in 
music. Motivic pulse, melodic inflection, accentua-
tion, and gradations in sound are categorized as the 
elements that shape melodic motion and dynamism. 
While emphasizing the critical role played by this 
layer, the article posits the important position as-
sumed by musical pulse versus meter and tempo 
and underlies the importance of grouping structures 
in the formation of musical tension and release and 
melodic span and closure. In conclusion, the article 
encourages performers to consider the vital position 
of the body in the dissemination and management 
of the flow of energy through musical performance 
and postulates that musical expression is the sole 
outcome of embodied performance. 

Keywords
Musical Expression, Musical Interpretation, Perfor-
mance of Classical Music, Layers of Interpretation, 
Flute.
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