
Tajrishcircle.org 
 

 مواجهه با مرزهای میان فضا و صدا؛ موسیقی و معماری

 اناتان کالی جنوشته

 ی علی گلستانهترجمه 

 

است  بیستمقرن آفرینشگران یبهترین نمونه زناکیس درگذشت. ۱۰۰۱در  استاد کالج گرشام بود و ۷۷تا  ۵۷۹۱های بین سال به آهنگسازی روی آورد. اوکه  بود معمار/ریاضیدانی 1یانیس زناکیس،اشاره: 

جاناتان کال آهنگساز و استاد  میان موسیقی و معماری است. پیوندهای ریاضیاتیی زناکیس و درباره 2سخنرانی جاناتان کال این متن .در بالاترین سطح به هم پیوند دادرا  معماری موسیقی و که

 است. ()بریتانیا یسیون در کالج سلطنتی موسیقیکمپوز

 

ام توجه و عماری وجود دارد توضیح خواهم دادمی پیوندهایی که میان تصنیف موسیقایی و درباره فضای فیزیکی و فضای موسیقایی. من یانی مرابطه کنکاشی است دربحث امروز من 

در درون های نوینی را تواند امکانمیپیرامون ما چگونه  و معماریگیرند خود بهره می شناسیروشرا به این امر معطوف خواهم کرد که آهنگسازان چگونه از فضای فیزیکی در 

 های موسیقایی باز کند.ایده

هایی ام. غولکنار گذاشتهناچار از این بحث مهم را به پردازانو نظریه بسیاری از آهنگسازان دهم.نبحث ارائه  این از موضوع ایجانبههمه کاملاً بررسیتا کمبود وقت موجب خواهد شد 

 گیرا باشد.بر موضوعی  جذاب ایآید مقدمهوارم آنچه در پی میهرحال امیدبه طلبند.هایی جداگانه میخودشان سلسله بحثنیز  3یر بولِزلویجی نونو و پی همچون

 کنیم.دنبال می شاننددوانریشه های موسیقایی را هنگامرشد ایده ما توانیم درون ذهن آهنگساز را در مراحل گوناگون فرایند خلاقه مشاهده کنیم.می تصور کنید که ،یدهواخیاگر م

مانند و باقی میهای دیگر . ایدهشوندپس زده میکننده و قوی یفرمی راض شدن بهتبدیل شان دربرابرظاهر سرسختانهامتناع بهی ها در نتیجهشاهدیم که چگونه برخی از این ایده

 سردرگمیغبارهای  هک، و هنگامیکنندفکرها و فرایندها محقق میای از تأثیرات متقابل افتاده خود را در مجموعههای تکامکان .کنندحرکت می واضح تعیّنیی تدریج به سوی نقطهبه

 گرفتن کرده است.به شکلها آغاز ایدهبندیِ ارو ساخت شده آشکار ای روشن و مشخصزمینه شود،محدود میبه شکلی فزاینده  هاامکان انتخابند و ورکنار می
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ای را و نقطه مان برگردیمهرحال، اگر به تحقیق فرضیبه ای بسیار شخصی و فردی خواهد بود.تجربهپیچیده است، فرایندی که برای هر آهنگسازی کلی از فرایندی شک این روایتی بی

ی موسیقایی مادهدر آن شویم که می از وضوح ایمتوجه لحظه ،کنداز امکان به واقعیت حرکت می ساختار،ی گسترش واسطه، بهما ایده در ذهن آهنگساز یک آن که در بررسی کنیم

 .است خود گرفته هفیزیکی ب هیئتی تقریباً

حمایت و  یابندپالایش می های موسیقاییسازه سازی(بصریتجسم )بلکه با ؛ شودنمی ی شنیداری ناب تعریفرونی دیگر با جنبهصوت د ،ی تجلیی من از این لحظهبنا بر تجربه

 شود.ی موسیقایی ارائه میماده که دری ببیند ، و تراکمتعادل بلندی،دنیای صوتی را با پرسپکتیو، گرانش، وزن، تواند ، تصور میبا این سنتز میان حواس دیداری و شنیداری .شوندمی

های تجربهترجمانی از  که م شدهیرستمان ی دیداریاز روی حافظههای موسیقایی در پندار ما اگرچه تجسم الگوها و شکل .شودمی آشکار 4طنینفیزیکی ساختار  یجنبهکوتاه بگویم، 

 کند.سنگ میهای مادی صوت همویژگی اب را پندار؛ بلکه کاهدامر دیداری از اعتبار امر شنیداری نمیهای موسیقایی است، فیگوراسیونی ما از هرروزه

با آن  فرد است تا جا گرفته در مرکز آهنگسازیِ من ‘صوت به مثابه ماده’ی تصور ایده» دهد:شیوایی توضیح میاین جنبه از کار خود را به اهمیت 5آهنگساز ایتالیایی، فاوستو رُمیتِلی

 و ،سازیواریخت، سنتز یعنی پیکرتراشی از صدا، یعنی پس این. دکن رویپیش ،کشسانیبافت، ضخامت، نفوذپذیری، درخشش، تراکم، و  ، مثلهای فیزیکی و ادراکیویژگیساختن  برای

 «.هاتداخلها، و اعوجاجناپذیر، تراکم دوامبه سوی وقفه ، و جنبشی بیبا ساز طیفیشناسی ریخت کردندگرگون

در اش ید طولایی فرانسه کشوری است که آهنگسازان است. افزایش یافته بسیار ی صدادهندهاجزای تشکیل ویژگی فیزیکیِ ش ما ازآگاهی و دانآکُستیک، -با گسترش فناوری الکترو

پس با عنوان که ازآن را توسعه دادند زیباشناختیی تکنیکی و رویکرد ، گروهی از آهنگسازان فرانسوی۱۵۷۰ی در دههآور نیست که اند؛ پس تعجبهای ناب داشته6ساختن طنین

رش دهد تا گست را طنیناجزای  قادر است کند کهاستفاده می 8تبدیل سریع فوریهسیستمی به نام  از تحلیل امواج صدایی است کهشامل  این روش .شودشناخته می 7کترالیسماسپ

های صوتی ی طبیعی آزمایشتوان آن را نتیجهروش بودند؛ گرچه می آغازگران اینو اوگو دوفور تریستان مورایّ، ژرار گریسی،  شود.استفاده آهنگسازی  سیاقدر  محسوس و

بود. او  در گسترش حیات درونی صداهاشدت تأثیرگذار لویجی نونو نیز فیگوری به آهنگساز ایتالیایی، و دیگران دانست. 9ادگار وارزکهاوزن، اشتو کارلهاینزآهنگسازانی چون اُلیویه مسیان، 

 د.کشمی کارکردهای درونی طنین که ما شنوندگان را به درونجهانی موسیقایی خلق کرد 

                                                           
4.timbrelی قدیم معادل تیمبر یا طنین بوده است.: در فرانسه 

5. Fausto Romitelli 

6. timbre 

7 .spectralism.موسیقی طیفی : 
8. fast fourier transform 

9. Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, Edgard Varese 



Tajrishcircle.org 
 

 ایجادفضای موسیقایی را  وجه واقعی د،نشودر ذهن آهنگساز آشکار میهمزمان که دا ی فیزیکی صهاجنبه ذهن موش آزمایشگاهی یا همان آهنگسازمان!فرایندهای درونی برگردیم به 

ونیِ اجراء بیر در محیطها سرانجام، ایده یابد.شوند هماهنگی میی موسیقایی ایجاد میهایی که از طریق مادهبا دگرگونیانداز خیالین درونی این چشم گیری،طی فرایند شکلدر  د.نکنمی

 پیوندند.به واقعیت می

در کتاب  کند راراهی میا که این گذار را همم حواسّ و تغییر شدت در ی فرایند خلاقه استکه لازمه یبرون یتجربه به یدرونی تجربهگذار ضروری از  ، به شکلی درخشان،کاندینسکی

 که خود خیابان آیند.گون به نظر میهایش شبحو جنبش شوندمی یست، از جایی که صداهای خیابان خاموشخیابان را از قاب پنجره نگر توانمی» است: شرح داده سطح ، خط،نقطه

و  ،، گام از انزوا بیرون گذاریماینکه در را باز کنیممحضبه مند و تپنده است.سو هستیآید، در آنمیجداافتاده  به نظر شوددیده می سخت و نفوذناپذیر شفاف ولی از پشت قابِ کهمادامی

خود را به صداها نالیته و تمپوی تُ دائماً متغیّر هایدرجه کنیم.مان تجربه میبا تمام حواسهایش را ارتعاششویم و بخشی فعّال از این واقعیت میبه سوی واقعیت بیرون پیش برویم، 

ما را فرا  شوند،های مختلف کشیده میکه به جهت افقی و عمودی محورهای رویکردن بازیها با تکانهنیز،  افتند.گیرند و یکبار فرومیطور مارپیچی اوج می، بهدنپیچگرد ما می

 «شوند.های بالا یا پایین حل میو در تنالیتهروی هم خروار  رنگ هایگیرند، مثل لکهمی

ی از به حد ،اجراء نمود بیرونی در فقط ای کهشدهبازسازی خیالیِ  م، به جهانداری اشارهیت توهمی از واقع بهشک بیساختار موسیقایی،  درونی های فیزیکیجنبه گوییموقتی می

 د.نگیریرا به خود مسرابی شنیداری  و شکلِ دنمانخیالی باقی می سریک محسوسْ ظاهرهای بهنشانه آن ی فرایند خلاقه،آخرین مرحلهاما حتی در این  شود؛پذیری نزدیک میلمس

 ی ناباتجربه شونداز آن ناشی می صداها فاوتی کهشک نقاط متبی ،دبهره بگیر از فضای موسیقایی های سازیِ جدا از همگروه راه اجراء با از اگر آهنگسازی تصمیم بگیردبرای نمونه، 

 عناصرشمار ممکن است  اگرچه ی کهمبنعبپردازم،  دگیرمیریشه  منبعی واحد از به عنوان چیزی که ی خیالی فضای موسیقاییهابه جنبهدوست دارم اما حالا  .خواهد آفرید از پرسپکتیو

 .آفریندرا می یو منسجم شنیداری یکپارچه یتجربهها ویژگی وجود آنهدف مشترک ، بسیار باشد در آن

را  توان گفت معیارییا می ای ثابتاینجا آهنگساز زمینه ای است.اولی در اصل، روشی مقایسه د.بپرداز ی موسیقاییبه کاوش در ماده تواند از دو راه متمایزآهنگساز می در فرایند خلاقه

سطح بالایی از استحکام در مستلزم  روش دوم کند.ورد میبرآ دهدیراتی را که در وزن و ارتفاع ساختار موسیقایی روی میمرجعی دارد که با آن تغیی نقطه سپس شنونده، نهدبنا می

و موسیقایی،  بلکه بر اساس هماهنگی عناصرها، ها و تفاوت، نه بر اساس شباهترا بسازدای از رویدادها دنیای یکپارچهاینجا آهنگساز باید  های موسیقایی است.کردن ایدهعملی

 تصویری یکّه از نظرگاهی خاص را طرح بریزد.
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مثابه قسمتی بهانداز شنیداری درونی چشماز راه تخیلات ما با های دیداری و فیزیکی و اینکه چگونه قابلیت به خصوصیات فضای موسیقایی در درون ذهن آهنگساز پرداخته بودمتر پیش

 ی معمار آن است که. وظیفههاستهانبوهاستادانه، شایسته، و پرشکوه  بازیِمعماری »لو کُربوزیه نوشت:  ۱۵۱۱در  شوند.یری ساختار موسیقایی در هم تنیده میگضروری از فرایند شکل

 .«بدمدای حیات تازهها را پوشانده هآن انبوهسطوحی که  به

 .شتر را از سوراخ سوزن رد کند با مهارت تمام، به هنگام ضرورت تواندمی چقدر آسانذهن آدمی دهد که و این اخطار می، های مختلف بسیار ساده استبرقراری تناظر میان رشته

با عنوان  آهنگسازان اغلب ازبسیاری چیزها با موسیقی شریک است، و این تصادفی نیست که که در حقیقت معماری در خواهم ادعا کنم میر مخالفت با خودم، خطبا پذیرش  همه،بااین

 از هم موسیقی و هم معماری است.ی ما در تجربهعناصر اساسی گرانش، تراکم، نور، رنگ، توده، و تناسب، وزن، تعادل، دامنه، پرسپکتیو، فاصله، بلندی،  شود.معماران صدا یاد می

 ی ما از زمان را تعریف کند.تجربه تا مرزهاینیاز دارد وجودآمدن بهموسیقی برای  نیاز دارد تا مرزهای فضای فیزیکی را تعریف کند. وجودآمدنبهبرای معماری 

 یمیهامفخود خودیبه و زمان فضا»ئل کانت بر اینکه از تأکید امانو وضوح بسیار یافته است؛افزایش دانش ما از وجود، با اتنگ میان فضا و زمان انجام شده، ی تنگمطالعاتی که بر رابطه

 متناهی نور به هم مربوط ساخت. سرعت فضا و زمان را از راه که، تا اینشتین «دان شهودیتاحدی  هر دو بلکه؛ نیستند کلی

مرزها در درون  ترسیمفرایند شک بی سازد.ر میاستوارا  دو رشته اینتفاوت بنیادین میان  است که در موسیقیی ساختن زمان و وظیفه و هنوز این نقش فضای فیزیکی در معماری

یی را بیافریند که توهم فضاشود قادر می هاها و فاصلهاندازهاز راه دستکاری ظریف  سازنده نسبتی قطعی نیست؛ بلکه یپوسته یا محدودهبرقرارساختن صرفاً به معنای فضای فیزیکی 

 شده است. گشوده یا محدود

کاربست صحیح و امکانات از  آگاهی شود.در مدت زمانی معین وجود دارند به آهنگساز القاء میبا رویدادهای موسیقایی که و بخشی  ، بخشی با تمپوی موسیقیزمان در یک قطعهحس 

میان شروع و پایان رویدادهای  گذاریما زمان را از طریق تمایز طورکه بخشی از استادیِ آهنگساز است، بخشی از اسلوب سنتی هارمُنی و کنترپوان نیز هست.حس زمان همانایجاد 

باید  شود.ی موسیقی سازگار میبا جریانی معین در درون قطعهو حس درونی تمپوی ما  کنیمرسم میمان هایدر ذهن کنند،هایی در درون ساختار آن عمل می، که مثل علامتموسیقایی

 .است توالی موسیقاییهای مهم در لحظهو دیگر  ،تغییرات تمپوتغییراتِ بافت سازبندی، های تکرارشونده، موتیفها، از رویدادهای موسیقایی، تِم مقصودم م کهتأکید کن

 اگرچه .احساس کنیمای از بتهوون سمفونی درو موومانی آرام  10اسکرتزو، یک فرض، بهمدت زمانِ بین  ایموازنهعدمشود که منجر به این نمی ی ماثبت رویدادها در درون حافظهفرایند 

کنند، که در چارچوب زمان درونی ما نیز ثبت نها ذهن ما را مشغول مینه تگذرند میشمار رویدادهای موسیقایی که باشد، از موومان آرام تر موومان اسکرتزو خیلی کوتاه ممکن است

                                                           
10 .Scherzoچهارم.انگیز و تند با ضرباهنگ سه: آهنگ نشاط 
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مدت زمان در هر ی متناسب میان شمار رویدادهای موسیقایی و رابطه تر عرضه شوند.با آهنگی نرمدهد که آرام به رویدادهای موسیقایی اجازه می تر موومانِی گستردهزمینه شوند.می

 رویدادهای موسیقایی بیشتری عرضه شود. تر است،که کوتاه اسکرتزو در موومانِبسا مشابه خواهد بود؛ چه دو موومان

بسیاری  کنسرت سالن استانداردِ به واقعیت فیزیکی محیط اجراء وارد کنم.ی درونی بیرون آورم و فرایند خلاقهی[ از ]حیطه ی فضای موسیقایی رامان دربارهبررسیخواهم می در اینجا

که پژواک صوت به  است ، جاییوجود دارد معتدل صوت انتشار ی است که در آنجای آلآکوستیکِ ایده شود.شنیده می ای کهموسیقی ربط بهکننده و بیست خستهها محیطیوقت

های تری برای فرکانسبا زمان انعکاس نسبتاً طولانی های بالا و پائین وجود دارد،که تعادلی موفق میان فرکانس است جایی ،آنکه جزئیات اجراء از دست برودرسد بیانتهای سالن می

تأثیری صمیمانه  در آن ندر صورت نیاز، بتوا و جایی است که ،های آزارنده ایجاد کندی که پژواکدهندههیچ سطح بزرگ انعکاسبدون  جایی است، های بالانسبت به فرکانس پائین

 که شاید مناسب اجرای سمفونی بتهوون یا کوارتت زهی هایدن باشد. ایجاد صوتی همگنآل برای این یعنی آکوستیکی ایده ایجاد کرد.

تواند تأثیری چیزی است که می، اما اهمیت باشدبی که ممکن است به نظر خودشان طلبدرا میبسیاری  موانعدر پرهیز از  شناسانصوت ی چشمگیراندیشدور جا،امر به دستیابی به این

بنابراین اغلب این احساس وجود دارد که  باشد. شده نزدیکحتی آل امروز در لندن سالنی نداریم که به این ایدهآور است که برای من شگفت .بر کیفیت صوت داشته باشدهشداردهنده 

 هایمان را فراموش کنمترین سالننامرا در یکی از صاحب 12ی دُبوسی11دریای توانم اجرای درخشان قطعهشود. نمیآل برآورده نمیاجرائی ایده کردنترین شرایط برای تجربهایحتی پایه

 !نداقدر محبوب شدهپادها اینیدارد که آتعجبی ن ی هوا، تباه شد.ارها خاموش و روشن شدن دستگاه تهویهبارها و بحاصل از  زیْ وبا ن ،که

هایی که در طول شمار عظیمی از موسیقی برای اجرای فضایی ناکارآمد آن را به اشناپذیریانعطافای داشته باشد، کنندهاما اگر حتی سالن برای رپرتواری مشخص آکوستیک راضی

 .آل نیستحتی برای اجرای سمفونی بتهوون ایده، جای گرفته است هاصندلی های متعددردیفروی روبه ی کهبا ارکستر، طراحی متعارف یک سالن .کندمی تبدیل تاریخ نوشته شده

 چناندر ارکستر  طورعادی،به»گوید: می اشهای طبق معمول گزندهدر یکی از مصاحبه کند وقتیامر تأکید میبر این ، های کنسرت ما، منتقد سرسخت سالناشتوکهاوزن کارلهاینز

فاصله در هایی را که بیصوت که در ردیف جلو نشسته است کسی شود.می شنیده ای درهم و برهمکنندهطرز گیجبه که صوت ایجادشده گیردقرار میبیشتر مخاطبان  باای فاصله

های میان طنین گذاریاز واقعیتِ قادربودن به تمایزقطعِ نظر  که شودصدایی استریوفونیک پخش میاند، کند. برای مردمی که در بخش میانی سالن نشستههستند دریافت می اشمقابل

 دریافتامکان با  است یسالن فضایی عمومی درکردن فراهم کندمیآنچه همیشه مرا مجاب »دهد: ادامه میاو « .استارزش بی موسیقایی نظر از تر،از طریقی واضح مختلف صوتی

ین و کمی کمتر از ی وُلوم و طناندازهبه هااهمیت این ی نخست اهمیت اند.ها در درجهدایت صوت، حرکت و هدر روش آهنگسازی من .درجه۱۶۰از طریق گردشی  منشاء امواج صوتی

                                                           
11. La Mer 

12. Debussy 
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که گاه انتشار  های مختلف دیوارها،حاصل از گونهمشکل آکوستیکی هیچ در تالار این مهم است که در کنسرت، سازی سازِ دیگر را در خود غرق نکند و  .های صوت استفرکانس

 «.، وجود نداشته باشدهای پایین راد و گاه انتشار فرکانسنکنهای بالا را تسهیل میفرکانس

که از  های مارش ارتشبه گروهست آدمی کافی اند.سوق یافته آرایش سازها جایگزین هایسازماندهی نتایج کاوش دربه سوی  در طول تاریخ آهنگسازان بنیانگذارشک بسیاری از یب

سازها استقرارِ ی[ نحوه]تفاوت در بیاندیشد تا دریابد که  کنندمخابره میوگاه دیگر ارد از اردوگاهی به هااز فراز دره ها راای که پیامدهندهمتهای علاطبل به یا گذرندمی ی شهرهاخیابان

 در طول تاریخ تا چه اندازه مهم بوده است.

 ی پانزدهمسدهدر  13مازاتچو یک سده پس از آن پدیدار شد که، ای که به کاوش در امکانات موسیقی فضایی پرداختندهکارهای منتشرشدجالب است به این نکته اشاره کنم که نخستین 

بخشی هشت دعای شامگاهی که رهبر نوازندگان کلیسای بازیلیک سن مارکو در ونیز بود، 14آهنگساز فلاندری، آدریان ویلارتمیلادی،  ۱۹۹۰در  .اشی اروپایی رواج دادپرسپکتیو را در نق

دو اُرگِ شامل ، که را بازیلیکی کلیسای و شکل معمارانه شدشناخته  16شکستهکُر به عنوان تنظیم فضایی  این های نوازنده نوشت.و گروه 15خوانگروه کُر مخالفخود را برای دو 

ی شانزدهم سدهرا ساخت و در پایان  17ورتهف اِ  پیانسونات  اش، جووانی گابریِلیو برادرزاده این روند را دنبال کرد شاگرد ویلارت، آندرئا گابریِلی به کار گرفت. شد،روی هم میروبه

 ی موسیقی است.کاررفته در یک قطعهی بهتباین پویاشده از ی شناختهترین نمونهاین ]سونات[ قدیمی منتشر کرد.

گیری باز هم جای باشد. ۱۶۱۰در سال  19وردیاثر کلودیو مونته 18ی متبرکدعاهای باکره، ین بار در سن مارکو اجراء شده، که به اعتقاد بسیاری نخستترین قطعهمشهورشاید 

 را به کار بندد. ی بازیلیککلیسا درخشانتواند تمام امتیازهای معماری می اجراءکنندگان مختلف

 هشت بهخوانندگان  اثر، نایدر  .را به مناسبت چهلمین سالروز تولد ملکه الیزابت اول ساخت 20اسپِم این آلیوم، اشبخشیچهلموتت تکبرآمیز  توماس تالیس، ۱۹۷۱قبلاً در انگلستان، در 

 اند.تقسیم شده 21یبخشپنج کُر

                                                           
13. Masaccio 

14. Adrian Willaert 
 ند.خوانرا به صورت متناوب می موسیقی خطوط . دو گروه کُر که15

16. cori spezzati 

17. Pian e Forte 

18. Vespers of the Blessed Virgin 

19. Claudio Monteverdi 

20. Spem in Alium 

 پنج صدا، شامل سوپرانو، آلتو، تنور، باریتون، باس.. 21
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سازی، دو  بخش ۱۳آوازی،  آن بخش ۱۶بخش، که  ۹۱این قطعه عبارت بود از  اجراء شد. کلیسای جامع سالزبورگ وقف نخستین بار در 23وُلیهیو بناوراتس اثر 22مس روز عید ،۱۶۱۷در 

 بودند. 24باسو کانتینوبخش اُرگ، و یک بخش 

لیوز، وردی، و سمفونی های بر25رکوئیمدر  امااند؛ فونیِ فضایی نداشتهپُلیامکانات  کاویدنرسد که آهنگسازان دلمشغولی چندانی در به نظر میی نوزدهم، ی بارُک متأخر تا سدهاز دوره

 انگیز فراهم کرد.ایجاد لحظات درخشان دراماتیک و هیجانو همین فرصتی برای  فاصله گرفتند شانیموقعیت متعارف ارکستر ، سازهای برنجی از26سوم مالِر

خواهم اندکی بر سه شخصیتی درنگ کنم می د.تمایل یافتن در اجراهای خود های متفاوتبه روش های فضایی سازهاآرایش امکانات کاویدنبه  بسیاری از آهنگسازان ی بیستمدر سده

 گشودند. گسازان بعدیهای آهنسوی پویش شان دری را بهکه هرکدام

 ترپیش برلیوز است که رکوئیم های برنتهای شروع تجربهیکی از نقطه 27کند.در کانادا به دنیا آمد و خوشبختانه هنوز هم در کنار ماست و آهنگسازی می ۱۵۱۱هنری برنت در 

و  کننداند و به نوبت شروع به نواختن میرفتهگ جایای متفاوت از بالکن سالن کنسرت که هرکدام در گوشه در این قطعه، چهار گروه سازهای برنجی وجود دارد اش رفت.صحبت

 یبغرنج برنت نوشتن موسیقی نهایی هدف ست کهاین در حالی نوازند در یک طیف هارمُنیک مشترک قرار دارد.ای که میریزد؛ اما موسیقیرانجام صداهایشان روی هم میس

روزمره را  هستیتواند ام که موسیقی میهمواره احساس کرده ای ساده به چشم من نیامده است.زندگی هرگز همچون ماده»که خودش گفته است: چنان عناصر متباین بود.از  شدهتشکیل

های یکدیگر از کنار هم خبر از نیازها و ترسمردمان بی بُعدی نیست.کرویدادی دنیوی در زندگی روزمره هرگز ت بازتاب دهد. اشی درونی و بیرونیی رویدادهای پیچیدهبا همه

کند که بمباران هایی را فراهم میمجالاند، شکلی آزادانه مرتبط و درعین حال مهارشدهکه به ها، رویدادهای موسیقایی با بالاترین تباین های فضاییبرای من ترکیب گذرند.می

 «های موسیقایی بازنمایی کنم.آشوبد، در سالن کنسرت با معادلروزمره را برمی هستیای را که محیطیزیستی فجایع اجتماعی و وقفهبی

درون قطعات  های متفاوت موسیقی درگونهاز  در استفاده را زمانیهمو  های فرم کُلاژآیوز ایده .تأثیر فراوان گرفت ،امریکایی مبتکرهنرمند  28،چارلز آیوز از برنتنیست که  آورتعجب

 چارلز جوان را اشیایموسیق هایآزمایش او در هایآزمایش بود اثر پذیرفت. امریکا جنگ داخلی ی نظامی درر دستهی خود از پدرش، جرج، که رهبچارلز آیوز نیز به نوبه گسترش داد.

                                                           
22. Festal Mass 

23. Orazio Benevoli 

24 .basso-continuoکند.یا اُرگ( را همراهی میای )عمدتاً هارپسیکورد که در آن یک ساز باس مثل ویلنسل یا باسون، سازی کلاویه : فرمی در موسیقی بارُک 

25. requiem 

26. Berlioz, Verdi, Mahler 

27 .Henry Brant درگذشت. ۱۰۰۷ایراد شده است. هنری برنت در  ۱۰۰۷در . این سخنرانی 
28. Charles Ives 
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کاملاً متفاوت حرکت  هاییجهت میدان شهر در دو گروه مارش را که در او همچنین شد.میهمراه ی دیگر جرج در کلید خود که، درحالیسرود بخواند کلید یکدر  کرد کهوادار می

، بازآفرینی کرد، که در آننوشته شده است  ۱۵۱۳تا  ۱۵۰۱های که بین سال 29سه منطقه در نیوانگلندی کودکی را در اثر خود با نام های دورهآیوز این تجربه کرد.کردند رهبری میمی

 بودند. ۱۷۷۶اورتور و مارس و  گروه مارش میهنیکند. این دو اثر، نوشت ترکیب می ۱۵۰۱را که در ی او دو اثردر کنار آثار دیگر، 

درسی که او  یافته است. عملیهای آکوستیک و برای شماری از آشوب خلاقانه یپاسخ ،آمیز در فضای اجرایی توزیع کندتشکلی موفقیبه  را های موسیقاییبرای آنکه ایدههنری برنت، 

که  واحد مثابه یک صوترا به ها، تمایل داریم آندنشوای یکسان از راست و چپ ما تولید میبا فاصله همانند که وقتی دو صوتِ  یوز گرفت این بودبرل 30«آیندشیپورها به صدا درمی»از 

های گرچه ممکن است صوتاینکه  سپس .ها را به صورت جدا از هم بشنویمتوانیم آنمیتر سانآ ،تولید شوندای متفاوت هجااز  دو طرح ]صوتی[ اگر آید بشنویم؛ امامان میاز مقابل

دار و ها غیرجهتسرآخر، برخی از صوت ها را در فضا تشخیص خواهیم داد.منشاء آن صوتسرمعمولاً  های مستقیم با شدت بیشتری به ما برسند،در قیاس با صوت یافتهبازتاب

 کنند.می پراکندهدر تمام جهات  ی یکسانشدتامواج صدا را با اند، یعنی  31ایزوتروپیک

در فرایند خلاقه بسیار پیش  چنانکه یکدیگر را ببینند یا بشنوند.شود نوازندگان نتوانند ]نوازندگی[ ه موجب میها مربوط است کهای سازی کنسرتاصلی به جدایی گروه عملی مشکلات

بود پذیر رویکردی انعطافخلق  اتپاسخ برنت به این مشکل د.کنهدایت میی انشدهبینیپیش ازاینجدید و تا پیش امکانات سوی را به ، فردمشکلات مشخصحل برای ی راهارائهآید، می

 .پذیر نیستصورت امکان آندر غیر  د کهشومی حاصل وضوح ی ازسطحدر  فضا در نقاط مختلف هالایه ترکیبو  شودتأکید می گوناگونهای های ناهمانند گروهکیفیت بر در آن که

ارکستر روی صحنه جا  بزرگترینِ این سه کند.های برنت را تصویر میوضوح دلمشغولیبه ،که هرکدام یک رهبر نیاز دارند ساخته شد برای سه ارکستر مجزا ۱۵۷۷که در  32تثلیث افلاک

 گیرند.ای را در بر میسازهای کوبهو  چوبیسازهای بادیدو ارکستر کوچکتر  شود.را شامل می ایپیانو، و سازهای کوبهدو هارپ، ارکستر زهی، گرفته است و 

صدای سازها را  ایهر شنونده آنکه آل برایموقعیت ایده نیست اشاره کنیم کهبد  های کنسرت خودمان.در سالن اجراهای متداول شکل حاصل از های گریزناپذیربازگردیم به محدودیت

تواند چنان تأثیر شنیداری آدمی نهایتاً میگیری و گسترش فناوری الکتروآکوستیک با شکل گروه همنوازان است.مقدم بر ارکستر یا  درحقیقت اختلال بشنودوضوح و کمترین ترین با بیش

 .آلی مثل خیالپردازیِ اوتوپیایی استی کنونی احتمال چنان ایدهگرچه در زمانه ؛کندآلی را ایجاد ایده

                                                           
29. Three Places in New England 

30 .Tuba Mirum  های فرعی قالب رکوئیم است.از بخش« آیندشیپورها به صدا درمی»یا 

31 .Isotropic : سمت به رو را خاصیت همان که بگیریم را اینتیجه همان کنیم، گیریاندازه فضا از خاصی سمت به رو را خاصیت آن اگر یعنی شود. منجر یکسان اینتیجه به فضایی جهت هر در آن گیریهانداز ی است کهخاصیتهمسانگرد یا ایزوتروپیک 
 باشیم. گرفته اندازه دیگری

32. Trinity of Spheres 
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به شکل یک زبان موسیقایی های آن پیشرفت آمیزتکمیل موفقیتدر و هم  مندکردن موسیقیفضاهای نوینِ پژوهش در پیشرفتی یکی از تأثیرگذارترین کاوشگران، هم در زمینه

های ، برای صوت33آواز جواناناش با نام ی قطعهها را در طرح اولیهآلکوشید تا این ایده، ۱۵۹۶قدر زود در اشتوکهاوزن آنتعجبی نیست که  .است اشتوکهاوزن کارلهاینز منسجم،

بلندگو بر فراز سر شنوندگان بود؛ اما این طرح بنا به دلایل  شناورکردن یکهدف اصلی اشتوکهاوزن در اینجا  تحقق بخشد. ،بچهی سوپرانوی یک پسرشدهضبط آوایالکترونیک و 

در  .باقی ماند در تاریخ موسیقی الکترونیک عنوان اثری انقلابی به های الکترونیکآواز و صوتخبرگی اشتوکهاوزن در آمیختن به دلیل  هرحال، این قطعهبه تدارکاتی هرگز محقق نشد.

دو مفهوم مقابلِ هم  فقط به عنوان مصنوعیهای و صوتهای آوایی طبیعی تا این زمان، صوت را به روش الکترونیک بازآفرینی کند. آوازیهای صوت موفق شد تا ایتااندازه این کار او

 .وجود داشتند

 هرکجاتا  است انتشار سرتاسری صوت گیرممیهدفی که من پی »دهد: گونه توضیح میپی گرفت. خودش این ی شنیداری دورنی رایک تجربه تحقق به عنوان جایگزین، اشتوکهاوزن

در یک »که  دهدشرح میاو وانگهی،  «.خود را وسط ارکستر بیابد رکسی موسیقی را از درون آن بشنود، آنچنانکهخواهم همی .اطراف و انتهای محیط سرحدات تا، محسوس باشد که

 «غایت نزدیک شود.دور یا بهآید تواند تا حدی که به تصورمان میبلکه میکند، حرکت میای ثابت با فاصله صوت در اطراف شنونده نه تنهاچندلایه، کمپوزیسیون فضایی 

احتمالاً  به عنوان را این اثر به پایان برد. ۱۵۶۰باشد که ساخت آن را در  34تماسانسته در آن این مبانی را پیاده کند، ی کارش توی اولیهزن در دورهترین اثری که اشتوکهاوموفقشاید 

های در نقطه نهد.پیش می ترکیبیهای مادی لایهبا استفاده از  را فضای عمیقی اشتوکهاوزن تجربه ،تماسدر  .اندشناختههای الکترونیک چهارکاناله برای صوت نخستین کمپوزیسیون

پرسپکتیو موسیقایی را در برابر  درک ازآهنگساز این  د.آشکار گردزمینه ای ثانوی از بافت در پسلایه تا خوردبرش می شود،کم تقویت میکه کم متراکمی صوتی دیوارمتعدد این قطعه، 

 یسیستم ، اشتوکهاوزن ازخوبی در فضا حرکت کندبه شدهبرای آنکه صدای ضبط سازیم.های ملودی و هارمُنی را میلایهدوبعدی موسیقی سنتی  سطحدر  ما گذارد کهروشی می

 بلندگوی گردان استفاده کرد. مکانیسمبا  گرامافونی

از اشتوکهاوزن نقل قول  ،تماسالکترونیک  موسیقی یبارهدراضافه شده است.  ایپیانو و سازهای کوبه ،نواری شدهضبط پیشاز بخش به ،که در دومی استوجود م دو نسخه تماساز 

 هایمنبعتناوب، ی، پیچشحرکت چرخش، کنند: های بسیار گوناگون با یکدیگر تلاقی میتلف که از راههای مخها و جهتسرعت هایی ازشکل شش حرکت متفاوت فضایی،»کنم: می

های سازی که نوعی جناح مخالف با این ]بخش الکترونیک[ را بخش افتاده.تک های فضاییِنقطهه هم، همه شبی، صوتی ثابت متصل هایمنبع، هرکدام متفاوت، جداگانه ثابت صوتیِ

 «کنند.های صوتی ساکن در فضا را بازنمایی میمنبعدهند، شکل می

                                                           
33. Gesang der Junglinge 

34. Kontakte 
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شنونده  برای یکدرجه ۱۶۰از نمایش صدا را با پخش آل خود هاید اش کرد،ترجمه« بودنهماهنگ»یا « کردنکوک»توان به ، که می35اشتیمونگدر اثری با نام  ۱۵۶۷در اشتوکهاوزن 

خوان را تقویت اند و صدای شش تکشنونده را احاطه کرده ست کههای مساویفاصلهشامل شش بلندگو با  گیرد کهقرار می آنسامبلر، شنونده در مرکز صوتی ثادر این  تحقق بخشید.

شدت  اند،استوار شده 36سی بِمُل ، که اینجا بر بنیاد گامهای هارمُنیکمجموعهطیف  یفکورانه را با آهنگمندسازی فضا مگنه هایویژگی اشتیمونگی موسیقایی ماده کنند.می

 رسد.های هارمُنیک هیچ صدای ترکیبی دیگری به گوش نمیمجموعه جز عناصر در این اثر .بخشدمی

همه ، اینشانحرکت در مسیر هاصوت هایو شکل هاو سرعت جنبشی کردن و تجربهدنبال برای تواناشدن ،شدن با صوتاحاطهوت، نشستن در درون ص»گوید: می دوبارهآهنگساز 

 «.شود ختمبعدیِ ]موسیقی[ سهمندی فضا تواند بهفضایی موسیقایی سرانجام می سیر کند.ی موسیقایی ایجاد میواقع موقعیتی کاملاً نو برای تجربهبه

و  (۱۵۹۷) برای سه ارکستر 37هاگروه، آثاری همچون با آثاری صرفاً سازی دنبال کردموسیقی فضایی را  ی[ گسترش]ایدهکند، هایش بسنده نمیکامیابیاشتوکهاوزن، که هرگز به 

 هاگروهی ترین لحظهنمادینشاید  اند.کنار هم ردیف شده Uبه شکل  روی شنوندهدر چپ و راست و روبه سه ارکستر هاگروهدر  .(۶۰و۱۵۹۵)ارکستر و چهار کُر  برای چهار 38چهارگوش

 .زنددور می سه ارکستر در میان سر برسد که ای از آکوردهامجموعهچرخش دراماتیک  با

اثری برای  ۵۱تا  ۱۵۵۱از  رد.راهبری کمندسازی موسیقی فضاهای جلوه ترو غیرمتعارف ترآشکار هایوجوی جلوهجستبه او را  ی اشتوکهاوزنبینانهکنجکاوی ژرفهای اخیرتر، در سال

عبارت  نوازند کهپارتیتویی را میاین نوازندگان همزمان،  کند.حدود شش کیلومتر بر فراز سالن کنسرت پرواز می ارتفاعیدر  یبا هلیکوپتر که طی آن هر نوازندهکوارتت زهی ساخت 

 نمایشگرهایی که در محل ای ازبرای مجموعه ییهاو میکروفن دوربین از راه و هلیکوپترهایشان کدام از نوازندگانهرتصویر  .39به روش گلیساندو صدای[ موتور هلیکوپتر] بازتاباست از 

 ها را ببینند.آنشود تا شنوندگان بتوانند کنسرت قرار دارند فرستاده می

 سرشت 40تُن فلدمنآهنگساز امریکایی، موربرای نمونه،  از ارزش ذاتی موسیقی سوق داده است. پرسشتولیدات اشتوکهاوزن برخی منتقدان را به در های آشکارا تئاتری گونه ژستاین

 دیده است.« های تجارینمایشبسیار شبیه به »ملاحظگی اظهار کرد که رویکرد او را وی بیآزارنده و سطحی یافت و از رکلی کار اشتوکهاوزن را 

                                                           
35. Stimmung 

36. B-flat 

37. Gruppen 

38. Carré 

39 .Glissandi: شوند.چسبیده، با تکنیک لغزاندن انگشت روی سیم، اجراء میهمشکلی بهی صوتی، بههای دامنهی نتروشی است که در آن همه 
40. Morton Feldman 
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به انزوا رانده شده ی ما دوره در حامی مالی موسیقی ثروتمند و بیشتر موسساتاغلب از سوی او  حاصل کارتر، ، یا به بیان دقیقادامه داده است خود زمین زدنبه شخماما اشتوکهاوزن 

ویژه نسل به، اندنبوغ او را درک کرده آهنگسازان از بسیاری اگرچه و هنوز در قالب یک مجموعه اجراء نشده است نام دارد 41نوری او که ی هفت اپراشدهی اخیراً کاملمجموعه است.

که تقریباً او  مؤسسات موسیقیبسیاری از مردم پولدار و نهند، را ارج می شاتفااشتکا آشکارهای منفعت ه استاو پا به نودسالگی گذاشت حال که که نوازان و خوانندگان باسدرام ترجوان

کار  من باور دارم که.فکریمعنوی و  اکتشافاتارزشمند برای  ایدستمایههمچون عرضه کنند، نه سرگرمی صِرف  به عنواندهند که موسیقی را می، ترجیح اندرا نادیده گرفته

 ی آن بنایی خواهد شد که آهنگسازان آینده خواهند ساخت.شالوده او دستاورد ماندگار خواهد شد و هاستدورغم وجود پولبه اشتوکهاوزن

اشتوکهاوزن با هر  ماند.تر باقی میتر و غامضفردی حال این دستاورداثرگذار است؛ بااین اش )اشتوکهاوزن(معاصر آلمانی یبه اندازهکه از بسیاری جهات درحالی یانیس زناکیس دستاورد

ی تجربه دانست. یدنیای موسیقایی واحد تر دردم ژرفهم شکاوهمچون توان کار زناکیس را در کل میکه تا دنیای موسیقایی نویی را بیافریند، درحالیست ا هدیکوش یی جدیدپروژه

در جستاری  42که نوریتسا متاسیانطورآن داده است.شکل او را اکتشافات موسیقایی  ازهمه کارش در مقام معمار،و بیشاش به ریاضیات، فردی زناکیس در مقام جنگجوی مقاومت، علاقه

توزیع خاص  بلکه شعارهای ریتمیک، و شلیک مسلسل،مردم،  و داد جیغ نظیر ییهاصوت ذاتیکیفیات  نه این دانست کهزناکیس می»: نویسدمیی زندگی آهنگساز یونانی گیرا درباره

ارگانیسم  ترکیب نوی ، چیزی کهشوددگرگون می پیوستهشان در فضا حرکتترکیب و تناسب که  است ای عظیم،گرافیرودر کُ  کاررفتهبه بسیار متفاوت قطعات، شمار وسیعی از رویدادها

 «.را ساخته استزنده  صوتی

ای دو در این محیط چندرسانه نمایشگاه جهانی بازل دریافت کرد.ای در از فیلیپس سفارشی برای طراحی غرفهکرد، کار می 43، زناکیس که به عنوان دستیار برای لو کُربوزیه۱۵۹۷در 

عنوان  ذغال در حال سوختن ساخته شده بود.ی الکترونیک کوتاهی که از صداهای از زناکیس، قطعه 45اچپین بتُ و زاز وارِ 44پوئم الکترونیکی نمادین قطعهی جدید اجراء شد: قطعه

موازی  سطحو  قائمهمخروط منحنی  تقاطعاز  دار است کهمحیطی قوس  47سهمیشکل  .46هاوارهذلولی ایو شکل پایه، ن مسلحی بتُمادهطراحی بنا اشاره دارد: به عناصر اصلی  قطعه

 شکل گرفته است. عنصری از آن منحنیبا 

                                                           
41. Licht 

42. Nouritza Matossian 

43. Le Corbusier 

44. Poème électronique 
45. Concret HP 

46 .hyperbolic paraboloids سهمی»شکل  دو نوع: یکی از.» 
47. parabola 
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 یهاتناظرشود، شناسد آشکار میقی او را میدرنگ بر کسی که موسیآنچه بی دادن به سطوح بود.داد که مبنای آن تابطلوع معماری نوینی نشان می پسی فیلیغرفه برای زناکیس

را  هاسقفخواهد مرزهای میان دیوارها و میاو  د.شوظاهر میهای ارکستری او دائماً در بسیاری از تصنیفای است که وقفهگلیساندوی بیو  های زناکیسطرحدار سطوح قوسن میا

 .جداگانه هایهای بین بخشبدون مانعِ شکستگی، ایجاد کند در سطوح رکتی متداومحو  حذف کند

( ۶۷تا۱۵۶۷) 48نوموس گاماسازی به این هدف دست یافت، آثاری مثل اری کاملاً در آثاو  جنگند.می برای تلفیق فضای موسیقایی و فیزیکیست که فهرست کارهای زناکیس پر از آثاری

تگرگ یا حتی  بارشهمچون  توانست» خود آهنگساز نوشته است، چنانکه، کهطوریبه کستر بین شنوندگان پخش شده بودند؛ارنفر از نوازندگان  ۵۷( که در آن ۶۶تا۱۵۶۹) 49تِکتورهتِر و

 «گیرد.در بر  ی شنوندگان راهمه های صنوبری جنگلهمهمه

ترمزهای چراغای که با پیچیدههای نوریِ درهمدر میان انبوه جلوه یی تجسم کرد کههااز گاوها و اسب را اتفاقی یالگوهای ،اشایهای چندرسانهکاریطافرا آخرینِ در، ۱۵۷۷در زناکیس 

تئاتر به هم ی آمفیاین واقعیت که در نخستین اجراء، حیوانات هراسان از نورها و صداهای موسیقی در گوشه .دوندوحشیانه می ،تئاتر رومیِ شهر آرلاند، در آمفیگردان خلق شده

 هاست از دست نداد.بینیی ژرفی همهای را که لازمهسادگی کودکانه هرگز زناکیس در نهایتبرای من حاکی از این است که چسبیده بودند، 

 تا زمانی که کننده است.امندسازی موسیقی تعیینفضدرک ما از  به اما ارتباط آنانیر بولِز. است، چنانکه میراث لویجی نونو و پیغامض  سترگ و اشتوکهاوزنمیراث زناکیس و 

سایمن سن، بندیکت ماجانتی هریسن، آهنگسازانی چون فقط در همین بریتانیا،  خوشبختانهباقی خواهند ماند.  آنان نیز شوند،های صوت همچنان مجذوب ویژگی آهنگسازانی باشند که

ی آینده سراسردر اهمیت این حوزه  قوت باور دارم کهمن به اند.این حوزه از طرح موسیقایی کرده تمامی خود را وقف گسترشبههستند که و بسیار دیگرانی  50ترِوِر ویشارت،نبریج، اب

 ـ پذیر همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.بینیپیش

 

.۱۰۰۷ی ژانویه ۱۱کالج گرِشام،   

 

 

                                                           
48. Nomos Gamma 

49. Terretektorh 

50. Jonty Harrison, Benedict Mason, Simon Bainbridge, Trevor Wishart 
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 1نگاره  

 2نگاره 
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 3نگاره 

 4نگاره 
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 5نگاره 

 6نگاره 
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 7نگاره 

 

 

 

 ها:نگاره

 بتهوون. منهسمفونی اجرای در  و گروه کُر چیدمان ارکستر. ۱

 ، اثر اشتوکهاوزن.آواز جوانان یاصلی قطعه اجرای. ۱

 .تماساشتوکهاوزن در حال اجرای . ۱

 اند.شنونده را احاطه کرده Uسه ارکستر به شکل  :ی اشتوکهاوزنهاگروهاجرای . ۳

 بر فراز پاریس.اشتوکهاوزن  کوارتت هلیکوپتراجرای . ۹

 یانیس زناکیس. در نمایشگاه جهانی بازل، اثری فیلیپس غرفه. ۶

 ، اثر یانیس زناکیس.Pithopraktaپارتیتوی . ۷


