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مقدمه 
پیشازآغازکالم،شایستهاستبرایننكتهانگشت
نهادهشودکهدرایننوشتاربههیچرویمقصود،نه
موسیقی درباره غامض مبانی و مباحث نمودن مطرح
استونهحتیدربابفلسفه.بَل،ُجستاریاستدر
عمیق و ظریف بنیادین، مفاهیم از یكی کاویدن باب
فلسفی،یعنی»امتداد«1،دربابموسیقی،بهگونهایکه

بتوانبهدرکیکلّیازآندستیافت.
اصوالًاذهانعموم،صورتجسمّیهرادارایامتداد
میدانندوبراساساینپندار،عموماًبرایاشیاءمادیو
جسمانیامتدادقائلند.ازاینروی،مسئلهایکهمنشاء
طرحاینپژوهشگردیدهاست،آناستکهبامّدنظر
قراردادنایننگرش،ونیزبامفروضدانستناینکه
موسیقیماهّیتیغیرتعّینیدارد،وصرفاًبهواسطةقّوۀ
سامعهادراکمیگردد؛آیامیتوانمفهومامتدادرادر
است، چنین اگر و دانست؟ تحققپذیر آن خصوص
و مؤلفهها چه اساس بر را موسیقایی امتداِد مفهوم
شاخصههاییوچگونهمیتوانمتصّورشد؟ازاینروی،
دراینمقالهدرآغاز،بهتعریفامتداددرساحتهاي
مختلفپرداختهشدهودرگامبعدبابهرهگیریازآراء
برخیفیلسوفاندربابامتداد،مفاهیموتعابیريچند
ارائهگردیدهاست.درادامه،بربنیاِنشاخصههاییکهاز
نامدار فیلسوف تعریف از اخص طور به و تعابیر، این
بهگونهاي است، شده داده دست به سینا ابن ایرانی،
قرار مطالعه مورد موسیقي در امتداد دقیق، و موجز
گرفتهاست؛تاازاینرهگذربهپرسشبنیادیِنتحقیق

پاسخدادهشود.
بایداذعانداشتکهاساساًردیابیوواکاویامتداد
درموسیقيبهگونهايغامضمينماید.چراکهموسیقی،
نههمچونمعماریومجسمهسازیوهنرهاییازاین
دستاست،کهمادۀخامدرآنباقوانینوقاعدههای
خاصشبهگونهایسهبعدیایجاد»شكل«۳نماید؛ونه
بهساندیگرهنرهاازقبیلنقاشیازساحتهایمادِی
دوبعدیبهرهمیبََرد؛ونهحتینمایشچیزییاشیئی
رابهگونهایتعّینیپیشمیکشد.امابااینهمه،بدان
سببکهموسیقیبهطورمجّردمعنانمییابد،بیگمان
خاصی و مشّخص موسیقایی قالبهای و گونهها در

میتواندمتبلورگردد،کهواکاویاینموضوع،خوددر
وسعتبخشیدنبهمباحثونگرههایمیانرشتهای،و
حائز موسیقی به فلسفی نگرۀ تحقیق، این در خاصه
اهمیتاست.براینبنیان،فرضیةاینپژوهشبراین
مدعاستکه،ازآنجاکهموسیقیبادریافتتوسطقوۀ
سامعهدرذهننقشبستهوادراکمیگردد،میتوان
امتدادیغیرتعّینیوالبتهقابلادراکتوسطذهنبرای
آنقائلبود.امتدادیکهاگرچهقابلتعّیننیست،امابا
ادراکیشنیداریدرذهنقابلتصّوراست؛وبدانسبب
کهقابلتصّوراست،امتدادپذیراست.اینامتدادازتداوم
اصواتدرگسترۀزمانخودرامیآغازدوبهگونههای
و متنوع طیفهای در و میگستراند را خود مختلفی

متكّثریخودرادرمیگنجاند.

مفاهیم نظری تحقیق
مفهومبنیادیناینتحقیقهماناامتداداست.لذابا
مقدماتیکهاجماالًارائهگردید،دراینمجالمیبایست
بهتبیینمعناومفهومامتدادپرداختهشود،تاازاین
منظر،شاخصههایبنیادینامتدادمشخصگردیدهودر

گامبعد،بتوانآنرابهموسیقیتعمیمداد.
امتداددرلغت،بهمعنایگسترشاست.بدینمعنا
کهاگرامتدادرادرشيءدرنظربگیریمبهمعنيانبساط
آناستواگرمنظور،امتداِدراهباشد،بهمعنيطوالني
بودنآناستوهمچنینامتدادروز،بهمعنيکشیده
ذهن در را آن شدن زیاد معني آب، در و آن شدن
به که نظر امتداد است همچنین و ميسازد، مجسم
:1۳۶۶ )صلیبا، چیزیست به انداختن چشم معناي
1۶0(.اگربخواهیمازتعابیراجمالیامتدادفراتررویم،

میتوانآنرادرتعابیرفلسفیجستجونمود.
امتداددرفلسفهتعاریفمتنوعيداردوفیلسوفان
تعمیق منظور به که قائلند متعّددی تعابیر آن برای

بحث،بهپارهایازآنهااشارهخواهدشد.
جسمّیه صورت معناي به را امتداد سینا ابن -
میداند.یعنيوجودجسمدرمكانبهنحويکهجسم
»اشارات« درکتاب چنانكه باشد. مكان از جزئي در
در و پایانپذیري مستلزم جسماني »امتداد ميگوید:
نتیجهمستلزمشكلاست«)ابنسینا،۶9:1۳۳9(؛و



9

������������������������������������������������������������������������������������� واکاوی تحق ق پایریل مف ویل تلزفیل واماداو، ور موییقی« با تأویِ اس ت ِیر اب  یینا ور بات اماداو

معنياینسخنآناستکه،امتداِدجسماني،درجایي
پایانميیابدوشيءمتناهیوپایانپذیر،الزاماًداراي
شكلخواهدبود.لذامیتوانگفتامتدادجزئيازمكان
)صلیبا، است نامتناهي مكان، اما است؛ پایانپذیر و

.)51:1۳70
امتدادبهمعنيبُعداست.چنانكهابنسینادرکتاب
شفاگوید:»جسمبودنجسم،معلولامتدادهايسهگانه
:1۳۶۳ سینا، )ابن نیست« ميشود، فرض آن در که
5-1(ومقصودازامتدادهايسهگانه،ابعادسهگانهاست.
نیزدرکتاب»نجات«گفتهاست:»جسمازاینجهت
جسم است، موجود بالفعل آن در سهگانه ابعاد که
نیست«)ابنسینا،۳۲7:1۳77(؛چراکه،درپشتاین
امتدادچیزدیگريوجودداردکهاینامتداددرآناست
وامتدادنميتواندقائمبهخودباشد.اینموضوعرابا
برخيازاجساممحسوِسشكلدارـمثاًلِگلـمقایسه
کن.اگرشكليمانندُکِره،ازآنساختهشود،دارايطول
وعرضوعمقخواهدبود.حالاگرشكلاینکرهبه
شكلدیگريمثاًلمكعبیابیضيتبدیلشود،طولو
عرضوعمقآنتغییرخواهدکردومقدارهرکدامغیر
ازآنخواهدشدکهاکنونهست،درحاليکهآنِگل
است.)صلیبا، نكرده تغییر بودهاست( ُکره )کهخمیر
1۶0:1۳۶۶(.وسخن»ابنطفیل«نیزدربابامتداد
قابلتأملاست؛کهمیگوید:»چیزيکهمشترکبین
تماماجسامباشد،وجودندارد،مگرامتداد،کهبهصورت
ابعادسهگانه،یعنيطولوعرضوعمق،درتماماجسام

موجوداست«)همان(.
-ازنظر»دکارت«،امتدادبرايجوهرجسم،امري
ذاتياست،وليشكليخاص،ذاتآننیستواندازهو
)کاپلستون،1۳80(. است قابلتغییر جسم یک شكل
اساساًدکارتمیانامتدادومكانفرقميگذاردواذعان
دارد:بینامتدادومكان،درمقایسهباجسمفرقينیست.
مكان، و خارجي جسم( به )نسبت امتداد اینكه جز
برايجسم، اینلحاظکه از را اگرحّیز داخلياست.
درونياستموردنظرقراردهیم،آنگاهاینحّیز،مكان
که بنگریم بدان لحاظ این از اگر و گرفت نامخواهد
نامیده امتداد راتشكیلميدهد، شكلخارجيجسم
ميشود.بنابراینحّیزداخلي،مكاناستوحّیزخارجي

که سطحي مورد در را امتداد اغلب ما ولي امتداد.
مستقیماًبرجسممحیطباشدویابهطورکليدرمورد
سطحبهکارميبریم.درنهایت،دکارتمعتقداستکه
امتداد،همانخصوصیتبنیادینياستکهمادهراقوام
وجود امتداد بدون مادهاي که همانگونه و ميبخشد

ندارد،امتدادنیزبدونمادهوجودندارد)همان(.
»مالبرانش«نیزدرفلسفةخویشبهامتدادمعقول
فاقد که مقداري از است عبارت آن اشارهميکندکه
هرگونهکیفیتحسيباشدکهموضوععلمجبروتحلیل

ریاضياست)صلیبا،51:1۳70(.
دراینمقالهبراساسآنچهکهبهاجمالاشارهشد،
برمفهومفلسفی»امتداد«و چارچوبنظریپژوهش
و مذکور، مفهوم از سینا ابن تعریف مشخص، بهطور
استوار موسیقی خصوص در آن تحققپذیری واکاوی
دربارۀیک تحقیقحاضر کلي، نگاه دریک لذا است.
مفهوِمفلسفیخاص،یعنی»امتداد«ومشخصاًدرباب
یكیازهنرهایعنیموسیقیمطرحشدهاست.بنابراین،
دراینتحقیق،بااستفادهازروشتحقیقکیفیوبهطور
ساختاری واسازی و ساختارشناسانه تحلیل خاص
بهصورتتوأمان،بهتفسیروتبیینمفهومامتداددراین
قلمروپرداختهشدهاست.ازسوییدیگر،اطالعاتدر
اسناد به مراجعه طریق از امتداد مفهوم خصوص
از آثارموسیقایی، وهمچنیندرخصوص کتابخانهای
طریقتجربههایشنیداریومشاهدۀتوأمبامشارکت
به نهایت در است. شده جمعآوری زیسته( )تجربة
منظورتجزیهوتحلیلیافتههایعلمیتحقیق،ازروش
استقراییاستفادهشدهاست.دراینروشبرایوصول
نتایجنهاییتحقیق،ازکنارهمنهادناطالعاتجزئیتر
استفادهشدهودرحقیقتازجزءبهکلحرکتشده

است.
دراینتحقیق،بهمنظوراجتنابازپراکندگیبحث،
اهدافی به یافتن دست نتیجه در و بیشتر تعمیق و
شده اتخاذ محدودی و خاص قلمروهای مشخصتر،
است.لذاازنقطهنظرمبحثانتخابی،اگرچهپیرامون
کنكاش هنر عنوان تحت معرفتی شاخههای از یكی
ازشاخههای بهیكی ایننوشتارمنحصراً امادر شده،
هنر،یعنیموسیقیپرداختهشدهاست.ازسوییدیگر،
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ازآنجاکهبنیاننظریبحث،برتعاریففلسفیازامتداد
استواراست،لذابهطوراعمازنظریاتفالسفهوباالخص
به آن تعمیم نتیجه در و امتداد تحلیل در سینا ابن

موسیقیبهرهبردهشدهاست.

برریی شاخص های مف وی اماداو ور موییقی
ارائه این از پیش که ـ امتداد تعاریف بررسی با
تعاریف و تعابیر این از آنچه یافت درخواهیم گردید،
و گسترش با امتداد که است آن متضّمن برمیآید،
قابلتغییرو انبساطدرپیونداست.همچنینمیتواند
گونهگونیوحائزتكّثرصوریباشد.ازمنظریدیگر،با
معنای به امتداد، از سینا ابن تعبیر دانستن مفروض
پایانپذیر بوده، مكان از جزئی که جسمیهای صورت
باشدودرنتیجهدارایشكلباشد)ابنسینا،1۳۳9:
۶9(،وباتأویلازاینتعریفوتعمیمآنبهموسیقی،
الزماستدرگامنخستمفهومومقولة»مكان«رادر
خصوصموسیقیبازتعریفنمودودرگامبعد،فضای
موسیقاییراجزئیازمكانموسیقاییبهحسابآوردو

درنتیجهحائزامتداددانست.
درتبیینمكاندرموسیقی،میتوانآنراشامل
تمامیامكاناتبالقوهایازاصواتدانستکهباخصوصّیِت
موادخام بهعنوان پایانناپذیری،میتوانند و نامتناهی
نظام گونه هر شكلگیری برای را بستری موسیقایی،
فراهم متكّثر و متنّوع فضاهایصوتی قالب در صوتی
آورند.براینبنیان،امتداد،کهخودجزئیازمكاناست،
میتوانددریکقطعةموسیقاییکهفرجامیافتهوپایان
پذیرفتهوفرممشّخصیراازآنخودکرده،قابلتصّور
باشد.ازمنظریدیگر،خوِدامتداد،درتعاریفارائهشده
دارایبُعداست؛کهاینابعادعبارتاندازطول،عرضو
ارتفاع)عمق(.حال،بامفروضدانستناینابعادبهعنوان
شاخصههایامتداد،بایستیبهمنظورتبیینامتداددر
تا داد تعمیم موسیقی به را شاخصها این موسیقی،
بتوانامتدادرادراینمقولهترسیمنمود.دراینراستا
ودرتحلیلوواکاویمفهومابعاددرفضایموسیقایی،
بایدبراینتكیهکردکهاصوالًموسیقي،بخشيازجهان
نظام بر مبتني که میگردد قلمداد هنري و صوتي،
اصواتدرقالبزماناست.ازاینروی،موسیقيرابه

از میتوان داراست، که بنیادیني ویژگي چهار واسطة
سایراصواتمتمایزکرد.اینویژگیهاعبارتنداز:

1.نواکیاارتفاعصوت۴،کهمنظورهمانقرارگیری
صداهاونغماتموسیقاییدرسطوحمختلفزیروبمی

است.
۲.کششیامدتتداومصوت5،کهدرنهایتباعث

ایجادریتمميگردد.
۳.دینامیکیاشّدِتصوت۶،کهضعیفیاقویبودن

اصواترااشارهدارد.
یاشخصیتصوتی،که یاشیوش َرنگصوتي7 .۴
اینخصوصیت،همانشاخصهایاستکهباعثتمیزو
)نک. میگردد مختلف سازهای صدای بازشناختن

منصوری،1۳79(.

واکاوی مف وی اماداو ور موییقی
درنگاهیدقیقبهمؤلفههاوشاخصهایبرسازندۀ
امتداددرموسیقی،درخواهیمیافتکهمؤلفههاي۳و۴
بهگونهايمستقیمبهمؤلفههاي1و۲وابستهاندودر
صورتفقدانمؤلفههاي1و۲،سایرمؤلفههاتحّقق
نمییابند.همچنیندرمیاندومؤلفةنخستنیزآنچه
که چرا است. 1 مولفة همانا است، دیگري از مهمتر
هستةاولیةظهورامتداددرموسیقيبهطورمستقیمبه
وجود صوتی که مادامی زیرا است. وابسته مؤلفه این
نداشتهباشد،امكانتصورکششوتداومآنصوتنیز

امكانپذیرنخواهدبود.
برایناساس،مؤلفة1و۲کهبهطورمبناییبرساخته
بهعنوان است، »زمان« و »فضا« بنیادیِن عنصر دو از
و است؛ توجه بناییکموسیقیدرخور اولیة سنگ
زمانیـوزنی  و فضاییـصوتی، مؤلفة عنوان تحت
صورتبندیمیشوند)Touma, 2003: 38(وامتزاجاین
و قطعه یک کلّیت شكلگیری موجب یكدیگر با دو
واقع»مؤلفةنخست، فضایموسیقاییخواهدشد.در
از گروهی امتزاج از حاصل صوتِی فضای به معطوف
اصواتباساختاریویژهازلحاظابعادوروابطمیانآنها
قرار ازچگونگی دومحاکی مؤلفة که حالی در است؛
)اسعدی،1۳85: است« زمان بستر در اصوات گرفتن

۲9؛ونک.مسعودیه،۳1:1۳8۳(.
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درواکاویاینمؤلفههابایدگفت،مؤلفة1،موسوم
بهمؤلفةفضایي-صوتي،مهمترینعاملآغازشكلگیری
این ميگردد. محسوب موسیقایي فضای یک ایجاد و
را »صوت«8 یک خود، حالت ابتدایيترین در مؤلفه،
شاملميشود؛کهمیتوانآنراکوچکترینواحددر
ساختارهرملودیدانست.تااینمرحلهامتدادمتحقق
نخست بهصوت دومي کهصوت آنسان است. نشده
افزودهميگردد،مؤلفه۲،کههمانامؤلفةزمانیریتمیک
در زمانی نظر از که کششی با و میکند بروز باشد،
اصواتموسیقاییایجادمیشود،قطعهیااثرموسیقایي
بسطمییابد.دراینمرحله،کهمیتوانآنرابهصورت
نخستینمرحلةامتدادموسیقایيمتصّورشد،باافزوده
تعبیرموسیقایی،نتهاي به یا شدنصوتهایدیگر،
همناموغیرهمنامدیگربهاینخطسیر،چهبهصورت
یکملودیباالروندهوچهدرقالبیکملودیپایین
رونده،موسیقيبهصورتخطی،تکبُعدیوافقیامتداد

مییابد.
درمرحلةدوم،کهادامةروندپیشیناست،باانباشت
وافزودهشدننغماتدیگر،وبهتعبیریدقیقتر،چند
شامل را نت هشت تا سه از معموالً که نت یا نغمه
یک موسیقایي، اصوات یافتن گسترش و میشود،
خود، که ميگیرد، شكل موسیقایی »عبارِت«9
شمار به موسیقی قطعة یک از قسمت کوچكترین
ميآید؛وعموماًبراساسیکالگویریتمیکشاخص،
کنارهمقرارمیگیرند.عبارتموسیقایی»درحقیقت،
واحدیاستتماتیککهمیتواندملودیک،ریتمیک،و
است عنصری حقیقت، در و باشد؛ آنها از ترکیبی یا
نامیده تماتیک رو این از و تغییرپذیر. و تكرارشونده
میشود،کههموارهبازآیوآشناست«)پیستون،1۳77:

.)9۳
یکعبارتموسیقاییدرعینحال،حكمآجرهاي
یکبنايموسیقایيراداردکهبهگونههايمختلفدر
ساختارقطعهتكراروتنّوعميیابدودرنهایتباگسترش
واحدی شكلگیري باعث ملودی، ساختار در خود
بزرگترتحتعنوان»جمله«10میگردد؛کهمعموالًبین
چهارتاهشتمیزاناستودرآن،ایدههایموسیقای
است ممكن جملهها این مییابند. گسترش و بسط

الگوهایریتمیکمشابهداشته و بم بازیرو نتهایی
ملودی یكپارچگی و انسجام به تشابه این که باشند
کمکمیکند.ازطرفی،عبارتهایمتضادهممیتوانند
ین،1۳80: )کیمی شوند ملودی سیر در تنّوع سبب
97(.میتوانگفت»جمله«درموسیقی،قابلمقایسهبا
مصرعهاییکشعراستوهمانندیکجملةدستوری،
بهعنوانیکواحدموسیقاییمعموالًخواهان»جملة«
دیگریبهدنبالخودمیباشد،کهدراینحالتملحق
شدندوجملةموسیقاییبایكدیگر،واحدیبزرگتررا
تحتعنوان»دوره«11ایجادمیکند)پیستون،1۳77:

.)9۶
دراینجامیتوانبربنیانتعریفامتدادوابعادآن،
بعدطولیوافقیرابهعنوانیكیازابعادوشاخصههای
امتداددرموسیقیبازیافت،وآنراتسلسلیازاصوات
موسیقایی،دانستکهدرقالبدومؤلفةفضایی-صوتی
وزمانی-وزنیپشتسرهموازپیهممیآیند.بنابراین
انباشتچند با که یافت اجمالی،درخواهیم نگاهی با
صوتدرقالبعبارتموسیقاییفضایموسیقاییامتداد
قطعة در یافتن امتداد با موسیقایی، عبارت مییابد.
موسیقایي،واحديبزرگترتحتعنوانجملةموسیقایی
ومتعاقبآن،جمالتموسیقایینیزبامضاعفشدن،و
باامتدادیافتن،باعثشكلگیریواحدیبزرگتریعنی
کنار در واحدها این امتداد نهایت در میگردد. دوره
یكدیگر،زنجیرهایازصداهایپیاپیرامیسازندکهدر
باعثشكلگیریتمهاوملودیهادرسراسر مجموع،
قطعهمیشوندوکلّیتیشنیداری،قابلتصّورودرخور
به تمها و ملودیها این میزنند. رقم را تشخیص
پیش مییابند، امتداد مختلفی و متنوع گونههای
و شكل جهت، دارای و مییابند پایان میروند،
پیوستگیاند)همان(؛ودرعینحال،بابسطوگسترش
خوددرطولقطعه،درنهایت،کلّیتیکقطعهوفضای
موسیقاییرابرمیسازند.البتهالزمبهتوضیحاستکه
اینشیوۀنامیدناصواتوسیرتوالیوانباشتگیآنها،به
کالسیک موسیقی مبانی و اصول به مربوط اعم طور
استکهبهعنوانتعاریفیمشترکمیانبسیاریازملل
درمواجههباموسیقیبهکاربردهمیشود.ایندرحالی
استکهبهرغمطرحکلیانباشتوتداوماصوات،ممكن
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استباتوجهبهاصولوبنیانهاینظریموسیقیسایر
اقوام،ازنامگذاریهایمختلفیاستفادهگردد.

موسیقایی بافت یک در امتداد مرحله، این تا
تکصدایي1۲موردمالحظهقرارگرفتهاست،وبراساس
تحّققبعدطولیوافقیدرآن،ُمدلیخطی-تکبُعدی
رابرایامتداداصواتمیتوانقائلبودکهدرآن،امتداد
اصوات،بهصورتافقیوتکصداییحاصلشدهاست.
درصورتيکهیکقطعةموسیقایيميتواندبهگونههاي
و شاخصهها از یكی یابد. امتداد و گسترش دیگری،
امتزاج و چینش امكان موسیقی، بالقوه پتانسیلهای
کنار در میتواند که است آن در اصوات چندصدایی
به اصوات یعنیحرکت اصوات، وخطی امتدادطولی
صورتافقی،امتدادیعمودیوعمقینیزدرآنایجاد
به جلو، به مبدأ نقطة و رأس از حرکت یعنی نماید؛

همراهگسترشعرضیوعمقیفضایصوتی.
اصول و قوانین از استفاده با که زمانی بنابراین،
بهطور اصوات از گسترهای اصوات، هماهنگتبارِی
همزمانباهمایجادمیشوند،اصواتخودرابهگونهاي
این در ميدهند. امتداد و گسترش عرضی و عمودي
حالتبهجاينواختنیکنت،ازآمیزهايازچندصداي
باعث که ميشود، استفاده همزمان بهطور موسیقایي
را هارموني حقیقت، »در میشود. آکورد شكلگیری
میتوانروشودانشیبهشمارآوردبرایچندبخشی
کردنموسیقی،برپایةخصوصیاتآکوردهاوشایستگی

وصلشانبهیكدیگر،بهقصدساختنوپرداختنوبههم
بافتنملودیهایزیبا،باتوجهبهچگونگیتونالیتهونیز
بافتهایناشیازریتمهایگوناگونکهازوصلآکوردها
خاطر باید البته .)1۳78 )منصوری، میشوند« ناشی
نشانکردکهیکملوديممكناستبهچندینشیوه
هستند، رضایتبخش موسیقایي نظر از همگي که
به متنوعی و مختلف گونههای به و شوند هارمونیزه
گونهایافقیوعرضیامتدادیابند.دراینجامیتوانیک
بعددیگرازابعادامتداد،یعنیبعدعرضیرادرموسیقی
بازیافت.بنابراینچندصداییکردنملودي،خودیكياز
طرقبنیادینامتداددادنعرضییکقطعةموسیقایي
محسوبميگردد،کهبربنیانتحققبعدعرضیامتداد
درموسیقی،درنهایتباعثپیدایيوخلقیکقطعة
موسیقایيچندصدایيازنوعهموفونیک1۳ميگرددو
دراینحالت،ُمدلیخطی-دوبُعدیراایجادکردهکه
چند و عرضی افقی، صورت به آن در اصوات امتداد

صداییاست.
یعنی عرضی، و افقی امتداد و گسترش کنار در
آنسانکهیکفضایموسیقاییدرفضاییافقیبربستر
برهم بهصورتعرضی نغمات انباشتهشدن با زمان
و اصوات همزمان شدن نواخته با و یابد، می امتداد
نغمات،گسترشوامتدادیدوبعدیمییابد،درگامی
بالقوۀ پتانسیلهای تمام بهکارگیری جهت به دیگر
فضایموسیقاییجهتتحققامتدادیافزونتر،میتوان

تصویر 1: قسمتی از سمفونی شماره 3، از یوهانس برامس.

تصویر۲:ُمدلخطی-تکبُعدی)امتدادافقیاصواِتتکصدایی(



13

������������������������������������������������������������������������������������� واکاوی تحق ق پایریل مف ویل تلزفیل واماداو، ور موییقی« با تأویِ اس ت ِیر اب  یینا ور بات اماداو

ملودیک، خطهاي همزماِن تلفیق و درآمیختن با
امتدادی که نمود ایجاد موسیقایي و معنا با آمیزهاي
عمقیوچندبعدیرابرمیسازد.دراینبافتموسیقایی،
کهدرعلمآهنگسازیباعنوانبافتکنترپوانيازآنیاد
میشود،چندینخطملودیکازنظرنمودموسیقایيو
ميپردازند رقابت به مختلف توسطسازهاي عمدتاً
با حالت این در بنیان، این بر ،)1۳80 ین، )کیمی
استفادهازاصولوقوانینکنترپوان1۴،بافتيچندصدایی
نمایانميگردد،که یاهموفونیک نوعپليفونیک15 از
اینبافت،باتحققسومینبعدامتدادیعنیبعدعمقی،
که ميبخشد، وصف غیرقابل امتدادي موسیقي به
میتوانازاینمنظربرایآنامتدادیعمودیوعمقی
قائلشد؛بهگونهايکهاینفرمازامتدادراميتوانبا
با اینمرحلهو نقاشيمقایسهنمود.در پرسپكتیودر
بر بينظیر امتدادي موسیقایی، قطعة یک شكلگیری
ایجاد موسیقی قطعة در امتداد سهگانة ابعاد بنیان
ميگرددکهبهایجادوخلقتاموتمامفضاییموسیقایی
ميانجامدکهازقابلیتهايخاصخوددرامتداداصوات

استفاده عمودي صورت به چه و افقي صورت به چه
است.دراینحالت،درقالبُمدلیحلزونیچندبُعدی،
امتدادتوأمانافقیوعمودیاصواِتچندصداییتحّقق

مییابد.
درتبیینمقولةامتداددرموسیقی،بایدخاطرنشان
نمودکهبهطورمبنایی،امتداددرموسیقیبهطورنظری
خاِم مواد بهعنوان اصوات مبنای بر میتواند بالقوه و
چه اگر اساس این بر انجامپذیرد. موسیقی برسازندۀ
و امكانها بهر از را کلّی چارچوب یک میتوان
پتانسیلهایبالقوۀمختلفگسترشوامتداداصواترا
گسترش اصوات، افقی تکصدایی امتداد قالب در
امتدادچندصدایی چندصداییعمودیاصواتونهایتاٌ
افقیاصواتدرذهنمتصورساخت؛امانحوهوچگونگی
بر فوق، مدلهای قالب در موسیقایی اصوات امتداد
اساسقوانینواصولموسیقاییهرفرهنگی،بهگونهای
خاصبهظهورمیرسد.بدینمعناکههرفرهنگیبر
که خاصی زیباییشناسانة معیارهای و بینش اساس
داراست،ساماندهیویژهایرادرخصوصاصواتودر

تصویر 3: قسمتی از سمفونی شماره 5، از لودویگ وان بتهوون.

تصویر 4: ُمدل خطی - دوبُعدی )امتداد افقی اصواِت چند صدایی(
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نهایت،شكلدهییکقطعهوفضایموسیقاییاتخاذ
میکندکهالزاماًقابلتعمیمبهسایرفرهنگهانیست.در
همینراستا،بهتعبیراتنوموزیكولوگبرجستةمعاصر،
برونونتل،درهرموسیقیاینوعیویژگیهایمرکزی
وجودداردکهازاهمیتافزونترینسبتبهویژگیهای
دیگربرخوردارند) Nettl, 1985(.لذابامدنظرقراردادن
تأثیرگذاری موسیقایی، فرهنگ هر در که نكته این
خصوصیاتمرکزیبرنحوۀامتداداصواتغیرقابلکتمان
است،ازاینروی،بهرغمکلّیتتقریباًهمساِنحرکتو
امتداداصواتوانباشتافقیوعمودیآنها،والبتهبا
گاه و خاص عملی و نظری شیوههای و تكنیکها
جزئیات شامل را کلی قانون یک نمیتوان متفاوت،
حرکتوامتداداصواتموسیقاییبهگونهاییكسان،به
همةفرهنگهایموسیقاییتعمیمداد؛گرچهدریک

قالبکلیازروندامتداداصواتقابلتعمیماست.

نایجه گیری
بهعنوانجمعبندیونتیجهگیریغاییبحث،باید
از دیگر بهرغمهنرهای اگرچهموسیقی، اذعانداشت
موادخامقابلتعّینوقابللمسبهمنظورایجادفرم
استفادهننمودهاست؛امااینخصوصیت،امكانوجود
را امتداد بل نمیدارد؛ منتفی موسیقی در را امتداد
قابل و شنیداری اما و غیرتعّینی گونهای به میتوان
این بر قوۀسامعه،درذهنمتصّورشد. توسط ادراک
بنیان،میتوانگفت،امتداددرموسیقیبهطورمشخص
»زمانی- و »صوتي«، »فضایي« مؤلفة دو واسطة به
گام در دو، این که است؛ تشخیص قابل ریتمیک«
نخست،امتدادافقیاصواترابربنیانتحققبُعدطولی
هارمونیزه با بعد مرحلة در مینمایند. حاصل امتداد
شدنملودیهاوشكلگیریبافتچندصدایِیمبتنیبر
اصولوقوانینهماهنگتبارِیاصوات،درعیندارابودن

تصویر5:قسمتیازانوانسیونسهصدایِیشمارۀ۳،ازیوهانسباستیانباخ.

تصویر۶:ُمدلحلزونی-چندبُعدی)امتدادتوأمانافقیوعمودیاصواِتچندصدایی(.
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تحّقق امتداد در نیز اصوات عرضی بعد طولی، امتداد
تلفیقخطهای و آمیختن با پسین، درگام و مییابد.
ملودیکهمزماندرقالببافتموسیقایی،بُعدارتفاعبه
مثابهبُعددیگریازامتدادرادرقالبامتدادیعمقی
میتواندرفضایموسیقاییبازُجست.برایناساسدر
امتداد هم و افقی امتداد هم بالقوه بهطور موسیقی
عمودیاصواتقابلادراکاست؛وازاینروی،میتوان
بهصورتیکپیوستار،ازُمدلیخطیتاُمدلیحلزونی
رابهعنوانُمدلهایبالقوۀامتدادیدرموسیقی،والبته
بامدنظرقراردادنتنوعوتكّثرصورتهایامتدادی
تحقق قابل موسیقی، از گونه هر خصوص در حاصله

دانست.

پی نوشت ها
1. Extension
2. Case Study
3. Form
4. Pitch
5. Duration
6. Dynamics 
7. Tone Color
8. Tone 
9. Motif / Motive 
10. Phrase 
11. Period
بافتی به بافتتکصدایی،و بهمعنای Monophonic .1۲؛
گفتهمیشودکهازیکخطملودیتنهاوبدونهمراهی

تشكیلشدهاست.
با که را اصلی ملودی یک که هنگامی :Homophonic .1۳
را موسیقی بافت میشنویم، میشود همراه آکورهایی
:1۳80 ین، )کیمی آورد حساب به هموفونیک میتوان

.)117-119
14. Counterpoint 
Polyphonic.15:اجرایهمزماندویاچندخطملودیککه
اهمیتوجذابیتیکموبیشیكسانداشتهباشندبافتیرا

پدیدمیآوردکهپليفونیکنامیدهمیشود)همان(.

کاابنامه
و التنبیهات ،)1۳۳9( عبداهلل. بن حسین ابوعلی سینا، ابن

االشارات،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.
ابنسینا،ابوعلیحسینبنعبداهلل.)1۳۶۳(،روانشناسیشفا،

ترجمهاکبرداناسرشت،چاپخانهسپهر،تهران.
ــــــــ)1۳77(،الهیاتنجات،تهران:نشرفكرروز.

اسعدی،هومان.)1۳85(،»مفهوموساختاردستگاهدرموسیقی
در دکتری رسالة ردیف«. تطبیقی بررسی ایران، کالسیک
مدرس. تربیت دانشگاه هنر، دانشكدۀ هنر. پژوهش رشتة
دکتر مشاور: استادان صفوت. داریوش دکتر راهنما: استاد

رابرتاستیونبالم،حسینعلیزاده.
بیضایی، سیاوش ترجمة هارمونی، ،)1۳77( والتر. پیستون،

تهران:انتشاراترودکی.
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