ِ
ِ
فلسفی «امتداد» در موسیقی ،با تأویل از
واکاوی تح ّقق
 پذیری مفهومِ
تعبیر ابن سینا در باب امتداد
علی خاکسار

*

تاریخ دریافت۱۴۰۰/۲/۲۴ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۶/۳ :

چکیده

این پژوهش را میتوان از جمله تحقیقاتی ُ
برشمارد که میکوشد مفاهیم ظریف و استوارِ فلسفی را در قلمرو هنر به گونهای
مستدل بِکاود .لذا در این مقاله ،مفهوم «امتداد» بهعنوان یکی از مفاهیم تأملبرانگی ِز فلسفی ،با تأویل از تعبیر خاص ابن سینا در
ِ
پرسش بنیادین ،پاسخ داده شود که آیا با مدنظر قرار دادن
باب امتداد ،در خصوص موسیقی مورد واكاوي قرار گرفته ،تا بدین
آن که موسیقی برخالف دیگر هنرها از موا ّد خامِ تعیّنی برای ایجاد فرم استفاده ننموده و صرف ًا با اصوات در پیوند بوده و با
شنیدن ادراک میگردد ،میتوان برای آن امتدادی قائل بود؟ و اگر چنین است ،این امتداد به چه مؤلفهها و شاخصهایی وابسته
پژوهش با بکارگیری شیوة ُمدلسازی ذهنی و

بوده و چگونه خود را در موسیقی میتواند متح ّقق سازد؟ در این راستا ،این
استفاده از روش تحقیق کیفی و بهطور اخص ،بررسیهای تحلیلی از نوع تحلیل ساختارشناسانه و واسازی ساختاری به واکاوی
مسألۀ مطروحه پرداخته است .بر این بنیان ،نتایج این تحقیق بر آن اذعان دارد که در موسیقی به رغم فقدان صورت جسمیّة
ِ
اصوات
قابلتعیّن ،بر بنیان ادراکی شنیداری ،طیفی از صورتهای بالقوة امتداد ،از ُمدلی خطی ـ تک بُعدی (امتداد افقی
ِ
اصوات چندصدایی) ،و تا ُمدلی حلزونیـ چن دبُعدی (امتداد توأمان افقی و
تکصدایی) تا ُمدلی خطی از دوبُعدی (امتداد افقی
ِ
اصوات چندصدایی) قابلتح ّقق است.
عمودی

کلیدواژهها :موسیقی ،امتداد ،امتداد افقی ،امتداد عمودیُ ،مدلسازیُ ،مدل خطیُ ،مدل حلزونی

* .استادیار گروه مطالعات عالی هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران .ایران                .

Email: alikhaksar@ut.ac.ir
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مقدمه
پیش از آغاز کالم ،شایسته است بر این نکته انگشت
نهاده شود که در این نوشتار به هیچ روی مقصود ،نه
مطرح نمودن مباحث و مبانی غامض درباره موسیقی
است و نه حتی در باب فلسفه .بَلُ ،جستاری است در
باب کاویدن یکی از مفاهیم بنیادین ،ظریف و عمیق
فلسفی ،یعنی «امتداد» ،1در باب موسیقی ،بهگونهای که
بتوان به درکی کلّی از آن دست یافت.
جسمیه را دارای امتداد
اصوالً اذهان عموم ،صورت
ّ
میدانند و بر اساس این پندار ،عموماً برای اشیاء مادی و
جسمانی امتداد قائلند .از این روی ،مسئلهای که منشاء
مد نظر
طرح این پژوهش گردیده است ،آن است که با ّ
قرار دادن این نگرش ،و نیز با مفروض دانستن این که
تعینی دارد ،و صرفاً به واسطۀ ق ّوۀ
ماهیتی غیر ّ
موسیقی ّ
سامعه ادراک میگردد؛ آیا میتوان مفهوم امتداد را در
خصوص آن تحققپذیر دانست؟ و اگر چنین است،
مفهوم امتدا ِد موسیقایی را بر اساس چه مؤلفهها و
شاخصههایی و چگونه میتوان متص ّور شد؟ از این روی،
در این مقاله در آغاز ،به تعريف امتداد در ساحتهاي
مختلف پرداخته شده و در گام بعد با بهرهگیری از آراء
برخی فيلسوفان در باب امتداد ،مفاهيم و تعابيري چند
بنیان شاخصههایی که از
ارائه گردیده است .در ادامه ،بر
ِ
این تعابیر ،و به طور اخص از تعریف فیلسوف نامدار
ایرانی ،ابن سینا به دست داده شده است ،بهگونهاي
موجز و دقيق ،امتداد در موسيقي مورد مطالعه قرار
بنیادین تحقیق
گرفته است؛ تا از این رهگذر به پرسش
ِ
پاسخ داده شود.
باید اذعان داشت که اساساً ردیابی و واکاوی امتداد
در موسيقي به گونهاي غامض مينمايد .چرا که موسیقی،
نه همچون معماری و مجسمهسازی و هنرهایی از این
دست است ،که مادۀ خام در آن با قوانین و قاعدههای
خاصش به گونهای سه بعدی ایجاد «شکل» 3نماید؛ و نه
بهسان دیگر هنرها از قبیل نقاشی از ساحتهای مادیِ
یب َ َرد؛ و نه حتی نمایش چیزی یا شیئی
دو بعدی بهره م 
تعینی پیش میکشد .اما با این همه ،بدان
را به گونهای ّ
مجرد معنا نمییابد ،بیگمان
سبب که موسیقی بهطور ّ
ّ
مشخص و خاصی
در گونهها و قالبهای موسیقایی

میتواند متبلور گردد ،که واکاوی این موضوع ،خود در
وسعت بخشیدن به مباحث و نگرههای میانرشتهای ،و
خاصه در این تحقیق ،نگرة  فلسفی به موسیقی حائز
اهمیت است .بر این بنیان ،فرضیة این پژوهش بر این
مدعاست که ،از آنجا که موسیقی با دریافت توسط قوۀ
سامعه در ذهن نقش بسته و ادراک میگردد ،میتوان
تعینی و البته قابلادراک توسط ذهن برای
امتدادی غیر ّ
تعین نیست ،اما با
آن قائل بود .امتدادی که اگرچه قابل ّ
ادراکی شنیداری در ذهن قابلتص ّور است؛ و بدان سبب
که قابلتص ّور است ،امتدادپذیر است .این امتداد از تداوم
اصوات در گسترۀ زمان خود را میآغازد و به گونههای
مختلفی خود را میگستراند و در طیفهای متنوع و
متکثّری خود را در میگنجاند.

مفاهیم نظری تحقیق
مفهوم بنیادین این تحقیق همانا امتداد است .لذا با
مقدماتی که اجماالً ارائه گردید ،در این مجال میبایست
به تبیین معنا و مفهوم امتداد پرداخته شود ،تا از این
منظر ،شاخصههای بنیادین امتداد مشخص گردیده و در
گام بعد ،بتوان آن را به موسیقی تعمیم داد.
امتداد در لغت ،به معنای گسترش است .بدين معنا
كه اگر امتداد را در شيء در نظر بگيريم به معني انبساط
آن است و اگر منظور ،امتدا ِد راه باشد ،به معني طوالني
بودن آن است و همچنين امتداد روز ،به معني كشيده
شدن آن و در آب ،معني زياد شدن آن را در ذهن
مجسم ميسازد ،و همچنين است امتداد نظر كه به
معناي چشم انداختن به چيزيست (صلیبا:1366 ،
 .)160اگر بخواهیم از تعابیر اجمالی امتداد فراتر رویم،
میتوان آن را در تعابیر فلسفی جستجو نمود.
امتداد در فلسفه تعاریف متنوعي دارد و فیلسوفان
متعددی قائلند که به منظور تعمیق
برای آن تعابیر
ّ
بحث ،به پارهای از آنها اشاره خواهد شد.
جسميه
 ابن سینا امتداد را به معناي صورتّ
میداند .يعني وجود جسم در مكان به نحوي كه جسم
در جزئي از مكان باشد .چنانكه درکتاب «اشارات»
ميگويد« :امتداد جسماني مستلزم پايانپذيري و در
نتيجه مستلزم شكل است» (ابن سینا)69 :1339 ،؛ و

زا یوأت اب ،یقیسوم رد »دادتما« ِیفسلف ِموهفم ِیریذپ قّقحت یواکاو
������������������������������������������������������������������������������������ � دادتما بابرد انیس نبا ریبعت
ل

معني اين سخن آن است كه ،امتدا ِد جسماني ،در جايي
پايان مييابد و شيء متناهی و پايانپذير ،الزاماً داراي
شكل خواهد بود .لذا میتوان گفت امتداد جزئي از مكان
و پايانپذير است؛ اما مكان ،نامتناهي است (صلیبا،
.)51 :1370
امتداد به معنيبُعد است .چنانكه ابن سينا در کتاب
شفا گويد« :جسم بودن جسم ،معلول امتدادهاي سهگانه
كه در آن فرض ميشود ،نيست» (ابن سینا:1363 ،
 )1-5و مقصود از امتدادهاي سهگانه ،ابعاد سهگانه است.
نيز در كتاب «نجات» گفته است« :جسم از اين جهت
كه ابعاد سهگانه در آن بالفعل موجود است ،جسم
نيست» (ابن سینا)327 :1377 ،؛ چرا که ،در پشت اين
امتداد چيز ديگري وجود دارد كه اين امتداد در آن است
و امتداد نميتواند قائم به خود باشد .اين موضوع را با
محسوس شكلدار ـ مث ً
ال گِل ـ مقايسه
برخي از اجسام
ِ
كن .اگر شكلي مانند ُ ك ِره ،از آن ساخته شود ،داراي طول
و عرض و عمق خواهد بود .حال اگر شكل اين كره به
شكل ديگري مث ً
ال مكعب يا بيضي تبديل شود ،طول و
عرض و عمق آن تغيير خواهد كرد و مقدار هر كدام غير
از آن خواهد شد كه اكنون هست ،در حالي كه آن گِل
(كه خمير ُ
 كره بوده است) تغيير نكرده است( .صلیبا،
 .)160 :1366و سخن «ابن طفيل» نيز در باب امتداد
قابل تأمل است؛ که میگوید« :چيزي كه مشترك بين
تمام اجسام باشد ،وجود ندارد ،مگر امتداد ،كه بهصورت
ابعاد سهگانه ،يعني طول و عرض و عمق ،در تمام اجسام
موجود است» (همان).
 از نظر «دكارت» ،امتداد براي جوهر جسم ،امريذاتي است ،ولي شكلي خاص ،ذات آن نيست و اندازه و
شكل يك  جسم قابلتغيير است (کاپلستون.)1380 ،
ق ميگذارد و اذعان
اساساً دكارت ميان امتداد و مكان فر 
دارد :بين امتداد و مكان ،درمقايسه با جسم فرقي نيست.
جز اينكه امتداد (نسبت به جسم) خارجي و مكان،
حيز را از اين لحاظ كه براي جسم،
داخلي است .اگر ّ
حيز ،مكان
دروني است مورد نظر قرار دهيم ،آنگاه اين ّ
نام خواهد گرفت و اگر از اين لحاظ بدان بنگريم كه
ل ميدهد ،امتداد ناميده
شكل خارجي جسم را تشكي 
حيز خارجي
حيز داخلي ،مكان است و ّ
ميشود .بنابراين ّ

امتداد .ولي ما اغلب امتداد را در مورد سطحي كه
مستقيماً بر جسم محيط باشد و يا بهطور كلي در مورد
سطح بهكار ميبريم .در نهایت ،دكارت معتقد است كه
امتداد ،همان خصوصيت بنياديني است كه ماده را قوام
ميبخشد و همانگونه كه مادهاي بدون امتداد وجود
ندارد ،امتداد نيز بدون ماده وجود ندارد (همان).
«مالبرانش» نیز در فلسفة خويش به امتداد معقول
اشاره ميكند كه آن عبارت است از مقداري كه فاقد
هرگونه كيفيت حسي باشد كه موضوع علم جبر و تحليل
رياضي است (صلیبا  .)51 :1370 ،
در این مقاله بر اساس آنچه که به اجمال اشاره شد،
چارچوب نظری پژوهش بر مفهوم فلسفی «امتداد» و
بهطور مشخص ،تعریف ابن سینا از مفهوم مذکور ،و
واکاوی تحققپذیری آن در خصوص موسیقی استوار
است .لذا در یك نگاه كلي ،تحقيق حاضر دربارة يك 
مفهو ِم فلسفی خاص ،یعنی «امتداد»و مشخصاً در باب
یکی از هنرها یعنی موسیقی مطرح شده است .بنابراین،
در این تحقیق ،با استفاده از روش تحقیق کیفی و بهطور
خاص تحلیل ساختارشناسانه و واسازی ساختاری
بهصورت توأمان ،به تفسیر و تبیین مفهوم امتداد در این
قلمرو پرداخته شده است .از سویی دیگر ،اطالعات در
خصوص مفهوم امتداد از طریق مراجعه به اسناد
کتابخانهای و همچنین در خصوص آثار موسیقایی ،از
طریق تجربههای شنیداری و مشاهدۀ توأم با مشارکت
(تجربۀ  زیسته) جمعآوری شده است .در نهایت به
منظور تجزیه و تحلیل یافتههای علمی تحقیق ،از روش
استقرایی استفاده شده است .در این روش برای وصول
نتایج نهایی تحقیق ،از کنار هم نهادن اطالعات جزئیتر
استفاده شده و در حقیقت از جزء به کل حرکت شده
است.
در این تحقیق ،به منظور اجتناب از پراکندگی بحث،
و تعمیق بیشتر و در نتیجه دست یافتن به اهدافی
مشخصتر ،قلمروهای خاص و محدودی اتخاذ شده
است .لذا از نقطهنظر مبحث انتخابی ،اگر چه پیرامون
یکی از شاخههای معرفتی تحت عنوان هنر کنکاش
شده ،اما در این نوشتار منحصرا ً به یکی از شاخههای
هنر ،یعنی موسیقی پرداخته شده است .از سویی دیگر،
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از آنجا که بنیان نظری بحث ،بر تعاریف فلسفی از امتداد
استوار است ،لذا به طور اعم از نظریات فالسفه و باالخص
ابن سینا در تحلیل امتداد و در نتیجه تعمیم آن به
موسیقی بهره برده شده است.

10

بررسی شاخصهای مفهوم امتداد در موسیقی
با بررسی تعاریف امتداد ـ که پیش از این ارائه
گردید ،درخواهیم یافت آنچه از این تعابیر و تعاریف  
متضمن آن است که امتداد با گسترش و
برمیآید،
ّ
انبساط در پیوند است .همچنین میتواند قابلتغییر و
گونهگونی و حائز تکثّر صوری باشد .از منظری دیگر ،با
مفروض دانستن تعبیر ابن سینا از امتداد ،به معنای
صورت جسمیهای که جزئی از مکان بوده ،پایانپذیر
باشد و در نتیجه دارای شکل باشد (ابن سینا :1339 ،
 ،)69و با تأویل از این تعریف و تعمیم آن به موسیقی،
الزم است در گام نخست مفهوم و مقولة «مکان» را در
خصوص موسیقی بازتعریف نمود و در گام بعد ،فضای
موسیقایی را جزئی از مکان موسیقایی به حساب آورد و
در نتیجه حائز امتداد دانست  .
در تبیین مکان در موسیقی ،میتوان آن را شامل
خصوصی ِ
ت
تمامی امکانات بالقوهای از اصوات دانست که با
ّ
نامتناهی و پایانناپذیری ،میتوانند بهعنوان مواد خام
موسیقایی ،بستری را برای شکلگیری هر گونه نظام
صوتی در قالب فضاهای صوتی متن ّوع و متکثّر فراهم
آورند .براین بنیان ،امتداد ،که خود جزئی از مکان است،
میتواند در یک قطعة موسیقایی که فرجام یافته و پایان
ّ
مشخصی را از آن خود کرده ،قابل تص ّور
پذیرفته و فرم
باشد .از منظری دیگر ،خو ِد امتداد ،در تعاریف ارائه شده
دارای بُعد است؛ که این ابعاد عبارتاند از طول ،عرض و
ارتفاع (عمق) .حال ،با مفروض دانستن این ابعاد بهعنوان
شاخصههای امتداد ،بایستی به منظور تبیین امتداد در
موسیقی ،این شاخصها را به موسیقی تعمیم داد تا
بتوان امتداد را در این مقوله ترسیم نمود .در این راستا
و در تحلیل و واکاوی مفهوم ابعاد در فضای موسیقایی،
باید بر این تکیه کرد که اصوالً موسيقي ،بخشي از جهان
صوتي ،و هنري قلمداد میگردد که مبتني بر نظام
اصوات در قالب زمان است .از این روی ،موسيقي را به

واسطۀ  چهار ويژگي بنياديني كه داراست ،میتوان از
سایر اصوات متمايز کرد .این ویژگیها عبارتند از:
 .1نواک يا ارتفاع صوت ،4که منظور همان قرارگیری
صداها و نغمات موسیقایی در سطوح مختلف زیر و بمی
است.
5
 .2كشش يا مدت تداوم صوت  ،كه در نهایت باعث
ايجاد ریتم ميگردد.
6
شدتِ صوت  ،که ضعیف یا قوی بودن
 .3ديناميك يا ّ
اصوات را اشاره دارد.
َ .4رنگ صوتي 7یا شیوش یا شخصیت صوتی ،که
این خصوصیت ،همان شاخصهای است که باعث تمیز و
بازشناختن صدای سازهای مختلف میگردد (نک.
منصوری.)1379 ،

واکاوی مفهوم امتداد در موسیقی
صهای برسازندة 
ق به مؤلفهها و شاخ 
در نگاهی دقي 
امتداد در موسیقی ،درخواهيم يافت كه مؤلفههاي  3و   4
بهگونهاي مستقيم به مؤلفههاي  1و  2وابستهاند و در
صورت فقدان مؤلفههاي  1و   ،2ساير مؤلفهها تحقّق
نمییابند .همچنين در ميان دو مؤلفة نخست نيز آنچه
مهمتر از ديگري است ،همانا مولفة  1است .چرا كه
هستۀ اولیۀ ظهور امتداد در موسيقي بهطور مستقيم به
اين مؤلفه وابسته است .زیرا مادامی که صوتی وجود
نداشته باشد ،امکان تصور کشش و تداوم آن صوت نیز
امکانپذیر نخواهد بود.
بر این اساس ،مؤلفۀ 1و  2که بهطور مبنایی برساخته
بنیادین «فضا» و «زمان» است ،بهعنوان
از دو عنصر
ِ
سنگ اولیۀ بنای یک موسیقی در خور توجه است؛ و
یـوزنی
یـصوتی ،و   زمان 
تحت عنوان مؤلفۀ  فضای 
صورتبندی میشوند ( )Touma, 2003: 38و امتزاج این
کلیت یک قطع ه و
دو با یکدیگر موجب شکلگیری ّ
فضای موسیقایی خواهد شد .در واقع «مؤلفة نخست،
صوتی حاصل از امتزاج گروهی از
معطوف به فضای
ِ
اصوات با ساختاری ویژه از لحاظ ابعاد و روابط میان آنها
است؛ در حالی که مؤلفة دوم حاکی از چگونگی قرار
گرفتن اصوات در بستر زمان است» (اسعدی:1385 ،
29؛ و نک .مسعودیه.)31 :1383 ،

زا یوأت اب ،یقیسوم رد »دادتما« ِیفسلف ِموهفم ِیریذپ قّقحت یواکاو
������������������������������������������������������������������������������������ � دادتما بابرد انیس نبا ریبعت
ل

در واکاوی این مؤلفهها باید گفت ،مؤلفة  ،1موسوم
ي-صوتي ،مهمترين عامل آغاز شکلگیری
به مؤلفة فضاي 
و ایجاد يك  فضای موسيقايي محسوب ميگردد .اين
مؤلفه ،در ابتداييترين حالت خود ،يك  «صوت» 8را
شامل ميشود؛ که میتوان آن را کوچکترین واحد در
ساختار هر ملودی دانست .تا اين مرحله امتداد متحقق
نشده است .آنسان كه صوت دومي به صوت نخست
افزوده ميگردد ،مؤلفه  ،2که همانا مؤلفة زمانی ریتمیک
باشد ،بروز میکند و با کششی که از نظر زمانی در
اصوات موسیقایی ایجاد میشود ،قطعه یا اثر موسيقايي
بسط مییابد .در اين مرحله ،که میتوان آن را به صورت
نخستین مرحلةامتداد موسيقايي متص ّور شد ،با افزوده
شدن صوتهای دیگر ،یا به تعبیر موسیقایی ،نتهاي
همنام و غيرهمنام ديگر به اين خط سير ،چه به صورت
یک ملودی باالرونده و چه در قالب یک ملودی پایین
کبُعدی و افقی امتداد
رونده ،موسيقي به صورت خطی ،ت 
مییابد.
در مرحلة دوم ،که ادامۀ روند پیشین است ،با انباشت
و افزوده شدن نغمات دیگر ،و به تعبیری دقیقتر ،چند
نغمه یا نت که معموالً از سه تا هشت نت را شامل
میشود ،و گسترش یافتن اصوات موسيقايي ،یک
«عبارتِ » 9موسیقایی شكل ميگيرد ،كه خود،
كوچكترين قسمت از يك  قطعة موسيقی به شمار
ميآید؛ و عموماً بر اساس یک الگوی ریتمیک شاخص،
کنار هم قرار میگیرند .عبارت موسیقایی «در حقیقت،
واحدی است تماتیک که میتواند ملودیک ،ریتمیک ،و
یا ترکیبی از آنها باشد؛ و در حقیقت ،عنصری است
تکرارشونده و تغییرپذیر .و از این رو تماتیک نامیده
میشود ،که همواره بازآی و آشناست» (پیستون:1377 ،
.)93
یک عبارت موسیقایی در عين حال ،حكم آجرهاي
يك بناي موسيقايي را دارد كه به گونههاي مختلف در
ساختار قطعه تكرار و تن ّوع مييابد و در نهايت با گسترش
خود در ساختار ملودی ،باعث شكلگيري واحدی
بزرگتر تحت عنوان «جمله» 10میگردد؛ که معموالً بین
چهار تا هشت میزان است و در آن ،ایدههای موسیقای
بسط و گسترش مییابند .این جملهها ممکن است

نتهایی با زیر و بم و الگوهای ریتمیک مشابه داشته
باشند که این تشابه به انسجام و یکپارچگی ملودی
کمک میکند .از طرفی ،عبارتهای متضاد هم میتوانند
سبب تن ّوع در سیر ملودی شوند (کیمی ین:1380 ،
 .)97میتوان گفت «جمله» در موسیقی ،قابل مقایسه با
مصرعهای یک شعر است و همانند یک جملة دستوری،
به عنوان یک واحد موسیقایی معموالً خواهان «جملة»
دیگری به دنبال خود میباشد ،که در این حالت ملحق
شدن دو جملة موسیقایی با یکدیگر ،واحدی بزرگتر را
تحت عنوان «دوره» 11ایجاد میکند (پیستون:1377 ،
  .)96
در اینجا میتوان بر بنیان تعریف امتداد و ابعاد آن،
بعد طولی و افقی را بهعنوان یکی از ابعاد و شاخصههای
امتداد در موسیقی بازیافت ،و آن را تسلسلی از اصوات
ی-صوتی
موسیقایی ،دانست که در قالب دو مؤلفۀ فضای 
ی-وزنی پشت سر هم و از پی هم میآیند .بنابراين
و زمان 
با نگاهی اجمالی ،درخواهيم يافت كه با انباشت چند
صوت در قالب عبارت موسیقایی فضای موسیقایی امتداد
مییابد .عبارت موسیقایی ،با امتداد يافتن در قطعة
موسيقايي ،واحدي بزرگتر تحت عنوان جملة موسیقایی
و متعاقب آن ،جمالت موسیقایی نیز با مضاعف شدن ،و
با امتداد یافتن ،باعث شکلگیری واحدی بزرگتر یعنی
دوره میگردد .در نهایت امتداد این واحدها در کنار
یکدیگر ،زنجیرهای از صداهای پیاپی را میسازند که در
مجموع ،باعث شکلگیری تمها و ملودیها در سراسر
کلیتی شنیداری ،قابل تص ّور و در خور
قطعه میشوند و ّ
تشخیص را رقم میزنند .این ملودیها و تمها به
گونههای متنوع و مختلفی امتداد مییابند ،پیش
میروند ،پایان مییابند و دارای جهت ،شکل و
پیوستگیاند (همان)؛ و در عین حال ،با بسط و گسترش
کلیت یک قطعه و فضای
خود در طول قطعه ،در نهایتّ ،
موسیقایی را برمیسازند .البته الزم به توضیح است که
این شیوة نامیدن اصوات و سیر توالی و انباشتگی آنها ،به
طور اعم مربوط به اصول و مبانی موسیقی کالسیک
است که به عنوان تعاریفی مشترک میان بسیاری از ملل
در مواجهه با موسیقی بهکاربرده میشود .این در حالی
است که بهرغم طرح کلی انباشت و تداوم اصوات ،ممکن
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کبُعدی (امتداد افقی اصواتِ تکصدایی)
ی -ت 
تصویر ُ :2مدل خط 

12

است با توجه به اصول و بنیانهای نظری موسیقی سایر
اقوام ،از نامگذاریهای مختلفی استفاده گردد.
تا اين مرحله ،امتداد در يك  بافت موسیقایی
تكصدايي 12مورد مالحظه قرار گرفته است ،و بر اساس
کبُعدی
تحقّق بعد طولی و افقی در آنُ ،مدلی خطی -ت 
را برای امتداد اصوات میتوان قائل بود که در آن ،امتداد
اصوات ،به صورت افقی و تکصدایی حاصل شده است.
در صورتي كه يك قطعة موسيقايي ميتواند به گونههاي
ديگری ،گسترش و امتداد يابد .یکی از شاخصهها و
پتانسیلهای بالقوه موسیقی ،امکان چینش و امتزاج
چندصدایی اصوات در آن است که میتواند در کنار
امتداد طولی و خطی اصوات ،یعنی حرکت اصوات به
صورت افقی ،امتدادی عمودی و عمقی نیز در آن ایجاد
نماید؛ یعنی حرکت از رأس و نقطۀ  مبدأ به جلو ،به
همراه گسترش عرضی و عمقی فضای صوتی.
بنابراین ،زمانی كه با استفاده از قوانين و اصول
هماهنگتباریِ اصوات ،گسترهای از اصوات بهطور
همزمان با هم ایجاد میشوند ،اصوات خود را به گونهاي
عمودي و عرضی گسترش و امتداد ميدهند .در اين
حالت به جاي نواختن يك نت ،از آميزهاي از چند صداي
موسيقايي بهطور همزمان استفاده ميشود ،که باعث
شکلگیری آکورد میشود« .در حقيقت ،هارموني را
میتوان روش و دانشی به شمار آورد برای چندبخشی
کردن موسیقی ،بر پایۀ خصوصیات آکوردها و شایستگی

وصلشان به یکدیگر ،به قصد ساختن و پرداختن و به هم
بافتن ملودیهای زیبا ،با توجه به چگونگی تونالیته و نیز
بافتهای ناشی از ریتمهای گوناگون که از وصل آکوردها
ناشی میشوند» (منصوری .)1378 ،البته باید خاطر
نشان کرد که يك ملودي ممكن است به چندين شیوه
كه همگي از نظر موسيقايي رضايتبخش هستند،
هارمونيزه شوند و به گونههای مختلف و متنوعی به
گونهای افقی و عرضی امتداد یابند .در اینجا میتوان یک
بعد دیگر از ابعاد امتداد ،یعنی بعد عرضی را در موسیقی
بازیافت .بنابراين چند صدایی کردن ملودي ،خود يكي از
طرق بنيادين امتداد دادن عرضی يك قطع ة موسيقايي
محسوب ميگردد ،كه بر بنیان تحقق بعد عرضی امتداد
در موسیقی ،در نهايت باعث پيدايي و خلق يك قطعة
موسيقايي چند صدايي از نوع هموفونیک 13ميگردد و
در این حالتُ ،مدلی خطی-دوبُعدی را ایجاد کرده که
امتداد اصوات در آن به صورت افقی ،عرضی و چند
صدایی است.
در کنار گسترش و امتداد افقی و عرضی ،یعنی
آنسان که یک فضای موسیقایی در فضایی افقی بر بستر
زمان با انباشته شدن نغمات به صورت عرضی بر هم
امتداد می یابد ،و با نواخته شدن همزمان اصوات و
نغمات ،گسترش و امتدادی دوبعدی مییابد ،در گامی
دیگر به جهت بهکارگیری تمام پتانسیلهای بالقوة 
فضای موسیقایی جهت تحقق امتدادی افزونتر ،میتوان
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تصویر  :3قسمتی از سمفونی شماره  ،5از لودویگ وان بتهوون.

اصوات چندصدایی)
ی-دوبُعدی (امتداد افقی
تصویر ُ :4مدل خط 
ِ

همزمان خطهاي ملوديك،
با درآميختن و تلفيق
ِ
آميزهاي با معنا و موسيقايي ایجاد نمود که امتدادی
عمقی و چندبعدی را بر میسازد .در این بافت موسیقایی،
که در علم آهنگسازی با عنوان بافت كنترپواني از آن یاد
میشود ،چندين خط ملوديك از نظر نمود موسيقايي و
عمدتاً توسط سازهاي مختلف به رقابت ميپردازند
(کیمی ین ،)1380 ،بر این بنیان ،در این حالت با
استفاده از اصول و قوانين كنترپوان ،14بافتي چندصدایی
از نوع پليفونيک 15یا هموفونیک نمايان ميگردد ،که
اين بافت ،با تحقق سومین بعد امتداد یعنی بعد عمقی،
به موسيقي امتدادي غيرقابل وصف ميبخشد ،که
میتوان از این منظر برای آن امتدادی عمودی و عمقی
قائل شد؛ به گونهاي كه این فرم از امتداد را ميتوان با
پرسپكتيو در نقاشي مقايسه نمود .در اين مرحله و با
شکلگیری یک قطعۀ موسیقایی ،امتدادي بينظير بر
بنیان ابعاد سهگانۀ  امتداد در قطعة موسیقی ايجاد
ميگردد كه به ايجاد و خلق تام و تمام فضایی موسیقایی
ميانجامد كه از  قابليتهاي خاص خود در امتداد اصوات

چه به صورت افقي و چه به صورت عمودي استفاده
ی چن دبُعدی،
ی حلزون 
است .در این حالت ،در قالب ُمدل 
امتداد توأمان افقی و عمودی اصواتِ چندصدایی تحقّق
مییابد.
در تبیین مقولۀ امتداد در موسیقی ،باید خاطر نشان
نمود که به طور مبنایی ،امتداد در موسیقی بهطور نظری
و بالقوه میتواند بر مبنای اصوات بهعنوان مواد خا ِم
ی انجام پذیرد .بر این اساس اگر چه
برسازندة  موسیق 
میتوان یک چارچوب کلّی را از بهر امکانها و
پتانسیلهای بالقوة مختلف گسترش و امتداد اصوات را
در قالب امتداد تکصدایی افقی اصوات ،گسترش
چندصدایی عمودی اصوات و نهایت ٌا امتداد چندصدایی
افقی اصوات در ذهن متصور ساخت؛ اما نحوه و چگونگی
امتداد اصوات موسیقایی در قالب مدلهای فوق ،بر
اساس قوانین و اصول موسیقایی هر فرهنگی ،بهگونهای
خاص به ظهور میرسد .بدین معنا که هر فرهنگی بر
اساس بینش و معیارهای زیباییشناسانۀ  خاصی که
داراست ،ساماندهی ویژهای را در خصوص اصوات و در
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صدایی شمارۀ   ،3از یوهان سباستیان باخ.
تصویر  :5قسمتی از انوانسیون سه
ِ

14
ی-چن دبُعدی (امتداد توأمان افقی و عمودی اصواتِ چندصدایی).
تصویر ُ :6مدل حلزون 
نهایت ،شکلدهی یک قطعه و فضای موسیقایی اتخاذ
میکند که الزاماً قابلتعمیم به سایر فرهنگها نیست .در
همین راستا ،به تعبیر اتنوموزیکولوگ برجستۀ معاصر،
برونو نتل ،در هر موسیقیای نوعی ویژگیهای مرکزی
وجود دارد که از اهمیت افزونتری نسبت به ویژگیهای
دیگر برخوردارند ( .)Nettl, 1985لذا با مد نظر قرار دادن
این نکته که در هر فرهنگ موسیقایی ،تأثیرگذاری
خصوصیات مرکزی بر نحوۀ امتداد اصوات غیرقابلکتمان
کلیت تقریباً
همسان حرکت و
ِ
است ،از این روی ،بهرغم ّ
امتداد اصوات و انباشت افقی و عمودی آنها ،و البته با
تکنیکها و شیوههای نظری و عملی خاص و گاه
متفاوت ،نمیتوان یک قانون کلی را شامل جزئیات
حرکت و امتداد اصوات موسیقایی به گونهای یکسان ،به
همۀ فرهنگهای موسیقایی تعمیم داد؛ گرچه در یک
قالب کلی از روند امتداد اصوات قابل تعمیم است.

نتیجهگیری
بهعنوان جمعبندی و نتیجهگیری غایی بحث ،باید
اذعان داشت اگرچه موسیقی ،بهرغم هنرهای دیگر از
تعین و قابل لمس به منظور ایجاد فرم
مواد خام قابل ّ
استفاده ننموده است؛ اما این خصوصیت ،امکان وجود
امتداد را در موسیقی منتفی نمیدارد؛ بل امتداد را
تعینی و اما شنیداری و قابل
میتوان به گونهای غیر ّ
ادراک توسط قوۀ سامعه ،در ذهن متص ّور شد .بر این
بنیان ،میتوان گفت ،امتداد در موسیقی بهطور مشخص
به واسطۀ  دو مؤلفة «فضايي» «صوتي» ،و «زمانی-
ریتمیک» قابل تشخیص است؛ که این دو ،در گام
نخست ،امتداد افقی اصوات را بر بنیان تحقق بُعد طولی
امتداد حاصل مینمایند .در مرحلۀ  بعد با هارمونیزه
صدایی مبتنی بر
شدن ملودیها و شکلگیری بافت چند
ِ
اصول و قوانین هماهنگتباریِ اصوات ،در عین دارا بودن
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امتداد طولی ،بعد عرضی اصوات نیز در امتداد تحقّق
مییابد .و درگام پسین ،با آمیختن و تلفیق خطهای
ملودیک همزمان در قالب بافت موسیقایی ،بُعد ارتفاع به
مثابه بُعد دیگری از امتداد را در قالب امتدادی عمقی
بازجست  .بر این اساس در
میتوان در فضای موسیقایی ُ
موسیقی بهطور بالقوه هم امتداد افقی و هم امتداد
عمودی اصوات قابل ادراک است؛ و از این روی ،میتوان
به صورت یک پیوستار ،از ُمدلی خطی تا ُمدلی حلزونی
را بهعنوان ُمدلهای بالقوة امتدادی در موسیقی ،و البته
با مد نظر قرار دادن تنوع و تکثّر صورتهای امتدادی
حاصله در خصوص هر گونه از موسیقی ،قابل تحقق
دانست.

پینوشتها
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
ت تکصدایی ،و به بافتی
Monophonic .12؛  به معنای باف 
گفته میشود که از یک خط ملودی تنها و بدون همراهی
تشکیل شده است.
 :Homophonic .13هنگامی که یک ملودی اصلی را که با
آکورهایی همراه میشود میشنویم ،بافت موسیقی را
میتوان هموفونیک به حساب آورد (کیمی ین:1380 ،
.)117-119
14. Counterpoint
 :Polyphonic .15اجرای همزمان دو یا چند خط ملودیک که
اهمیت و جذابیتی کم و بیش یکسان داشته باشند بافتی را
پدید میآورد که پليفونیک نامیده میشود (همان).
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