ساز ،سبك و فرمهاي موسيقي در ايتالياي كهن
بهمن مهآبادي
بيست سال پایانی قرن هفده و بيشترین سالهاي سدة هجدهم دوران ارتقاي مقام موسيقيایی ایتاليا بهشمار میروند.
در این سالها فرانسه از تكنيك موسيقی ایتاليا الهام میگيرد و آشكارا قدمهاي مؤثري براي سهيم شدن در ساختار
فنی موسيقی اروپایی بر میدارد .این توسعه و گسترش در موسيقیِ آهنگسازانِ آلمانی به وحدت نظر كلی رسيده و به
بار مینشيند .در همين دوران ایتالياییها در پی اثباتِ وسعت و امكانات ساز و فرمهاي موسيقی همچنين اپراي خود،
با سختگيريهاي ناروا ،بالندگی و صعود موسيقی را دچار وقفه و ركورد كرده و به سراشيبی سوق میدهند .ایتاليا با
نپذیرفتن نظریه هاي تازه و راه ندادن آن ها به موسييييقی ،ایده ها و اصيييول را چه از دیدگاه فرم و چه از نظر بيان و
تكنيك ،عقيم ساخته و پذیرش آنها را از غيرخودي مردود و مطرود مینامد .با این همه ،ا ستعداد و خالقيت سر شار
آهنگ سازان آن دیار چنان شهرت برج سته و عظيمی براي آنها به بار میآورد كه در كمتر ملتی نمونة آن را میتوان
یافت .خودبينی ایتاليایی و سيييختگيري هاي بيهوده از سيييویی و ظهور قهرمانان و متفكران با ذوق از سيييوي دیگر
فرمانروایی ایتالياي برتر را دچار تزلزل كرده و به ناچار حيطههاي به ظاهر د ست نخوردة مو سيقی از طریق ا سلوب و
اسيييتي هاي جدید مورد تهاجم قرار میگيرد .فرانس جوزف هایدن 1و ولفگانگ آمادِئوس موزار 2با درایتی خاص و
سيا ستی ح ساب شده ،ر سوم و اعتقادات پي شينيان خود را كه بوي كهنگی و ماندگی شان م شام را میآزرد ،كنار
گذا شته و با سرپيچی از قوانين كهنه و فرتوت ،فرمها و راههاي بيان جدیدي را به عر صههاي مو سيقی وارد میكنند.
آنها با هوشياري فراوان راه را بر اندیشمندان و مصنفان خالق قرن نوزدهم باز كرده و بدعت تازهاي عليه كهنگیها

ولفگانگ آمادِئوس موزار
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و عقيم بودن آیينهاي كهن موسيييقی ایتاليایی آغاز میكند .این تحوالت درسييت زمانی اتفاق میافتد كه موسيييقی
ایتاليا تمام اروپا را به فرمان خود درآورده ا ست .در نيمة دوم قرن هفدهم ا ستي ِ سازي مكتب ایتاليا به سرعت رو به
توسعه و گسترش مینهد .آهنگسازان سازهاي كالویهدار ،استي ارگ و هارپسيكورد را به طور مجزا به كار گرفته و در
عين حال آثاري براي ساز ویلن ت صنيف میكنند .ماهرانهترین و اولين فرم به جاي مانده از آن دوران اثري مربوط به
اواسط قرن هفدهم است كه تریوسونات 3نام دارد .این فرم الگوي آثار بعدي موسيقی مجلسی میشود و به عنوان یك
موومان در سمفونی جاي میگيرد.

آنتونيو ویوالدي

جوزپه تارتينی

جيووانی باتيستا ویوتی

یوهان سباستيان باخ

بدون شك آهنگسازان ایتاليایی واپسين سالهاي قرن هفدهم مقدمات اولية موسيقی را اصالح كرده و به سوي كمال
سوق میدهند كه یكی از عوام پي شرفت آنها وجود فرمهاي رایج موسيقی است .این فرمها باعث ترقی و پي شرفتی
غيرقاب انكار در زمينی مو سيقی شده و ا ستادان ایتاليایی را در مقامی باالتر از م صنفان قرن هجدهم اروپاي مركزي
مینشاند .پس میتوان نتيجه گرفت كه تعمق در آثار موسيقی ایتاليا بیدلي نيست زیرا كسانی یافت می شوند كه با
مطالعة این آثار از آن الهام گرفته و قطعاتی را ت صنيف میكنند .براي مثال یوهان سبا ستيان باخ 4كارهایی از آنتونيو
ویوالدي 5را بررسی و تجربه نموده و نسبت به رونویسی و تنظيم آنها به هارپيسكورد اقدام میكند .در نيمههاي قرن
هجدهم تكنيك ،قوة ذهنی ،اسيييتعداد شيييگفتانگيز و كاردانی جوزپه تارتينی 6راه را براي ارائة آثار ویرتوزیته در
سالهاي آتی باز كرده و باعث می شود نوابغ دیگري در آن پاي بگذارند .نمونة درخ شان این راهروان مبتكر جيووانی
باتي ستا ویوتی 7نابغة بیهمتاي ایتاليایی ا ست .اواخر قرن هفدهم و تمام سدة هجدهم دوران ج ستجوي آگاهانه براي
دستيابی به وحدت و یگانگی تم و فرم است .سونات براي دو ویلن به همراهی باس كانتينيو(8طرحی پيشنهاد شده از
سوي شمار زیادي از آهنگ سازان) تا اندازهاي شبيه به یك عهدنامة غيرر سمی ا ست با این حال این فرم به دو نوع
سونات ،اعم از مجلسی 9و كليسایی 10منفك می شود .سونات كليسایی در بيشتر موارد از پنج یا شش موومان تشكي
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10

شده و به طور معمول در سه ق سمت تنظيم می شود .این سونات بر ا ستي ایميتا سيون(تقليد) ا ستوار ا ست .چنين
قطعهاي براي یك آنسيامب سيازي كوچك در نظر گرفته میشيود .سيوناتهاي مجلسيی در اصي فرم سيویت را كه
م شتم بر رقصهاي قدیمی بوده براي خود حفظ میكنند .ن شانههاي ارائه شده در هر بخش از این سونات با عنوان
همان رقص برابرند .این فرم به مرور زمان آزادي هاي قاب توجهی را به مصييينف ارائه میكند .سيييعی و كوشيييش
آهنگ سازان درجهت حذف بع ضی از زوائد ،تقلي شماره موومانها و حفظ وحدت درونی و بيرونی ساختمان تنها تمِ
اثر در این زمانها قاب ذكر اسييت .جيووانی لگرنتسييی 11و جيووانی باتيسييتا ویتالی 12در قرن هفدهم شييك تكام
تدریجی و پیدرپی را در ساختار سونات طراحی میكنند .آركانجلو كورللی 13دقت و صراحت الزم را به آن میافزاید و
آنتونيو ویوالدي در توسعه و گسترش آن سهم به سزایی را به عهده میگيرد.

جيووانی باتيستا ویتالی

آركانجلو كورللی

جيووانی لگرنتسی

در همين دوران تمای ِ مهم دیگري در تثبيت شمارة موومانهاي سهگانه بروز میكند .كورللی با در پيش گرفتن رویة
پنج موومانی در دو بخش مجزا به هواداران موومانهاي سييهتایی كه از اوورتور ایتاليایی 14و سييمفونيا 15اقتباس شييده
اسيييت ،نمیپيوندد .او با ارائة گراو ،16آلگرو ،17ویواچه ،18الرگو 19و آلگرو راه دیگري در پيش میگيرد ،اما ویوالدي با
پذیرفتن ضيييمنی تركيب سيييه بخشيييی ،بارها و بارها به این فرم بازگشيييت میكند و در عين حال با حذف تكرار
موومانهاي تند به آن یكد ستی ،اتحاد و سازگاري الزم را ارزانی میدارد .در اوای قرن هجدهم آهنگ سازان پي شرو
قدمهایی در جهت ا ستفاده نكردن از باس كانتينيو بر میدارند كه این امر م ستلزم افزایش رنگآميزي و تمبر سازها
نيز ه ست .حركتی كه در نهایت به ا ستقالل آنها میانجامد .این دگراندی شی ،گ سترة كن سرتو گرو سو تا سنفونی
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ارك ستري را از یك سو و سونات و كن سرتو براي تكنوازان را از سوي دیگر دربر میگيرد .در ست به مانند زمانی كه
كنسرتو گروسوي اوليه گروه سولييستها را با آنسامب اركستري به مكالمه و مقابله وا میدارد .اما ویوالدي با جانشين
كردن یك ویلن سلو در یك تریو با اركستر ،باعث می شود كه ما امروزه در یك آنسامب سازي یك قسمت براي سلو،
چهار قسمت براي كنسرتينو و هشت قسمت براي كنسرتو گروسو داشته باشيم .همين جا فرم اصلی و دستنخوردة
سمفونی اركسترال و كنسرتو براي ساز سلو و اركستر پدیدار میشود .عالوه بر این با توسعه و گسترش تكنيكِ سازي،
پي شرفت و ترقی قاب اعتنایی به كار سولي ستها داده می شود كه در جریان تحول به یك ن س جدید از ویرتوزهاي
بزرگ منتهی میگردد .مهمترین وجه این توسعه و ترقی در سازهاي زهی به خصوص در ویلن و چلو به چشم

لویيجی بوكرینی

پيانوفورته

بارتولوميو كریستوفُري

دومينيكو اسكارالتی
21

میخورد.این تحولها مدیون كارها و زحمتهاي آركانجلو كورللی و لویيجی بوكرینی 20اسييت .اما اختراع پيانوفورته
تو سط بارتولوميو كری ستوفُري 22در حدود سال  1709تأثير عميقی بر مو سيقی كيبورد 23میگذارد .با این همه این
سيياز جدید یكباره مورد قبول واقع نمیشييود ولی اسييتي كارهاي هارپسيييكورد به تدریج دچار دگرگونی شييده و در
جریان تكام خود توسييط دومينيكو اسييكارالتی 24و موزیو كلمنتی )1752-1832(25به سيياختارِ درحال شييك گيري
پيانو كمك مؤثري میكند .در این روند انفعالی نقش دومينيكو اسييكارالتی به وی ه در مورد فرم براي پيانو قاب تعمق
ا ست .او در بي شتر موارد سونات بیتماتيك یا همان سي ستم دو تِمی را پيشبينی میكند و این در حالی ست كه به
الگوي موومانهاي دوتایی سویيت وفادار نمیماند .كارهاي او داراي یك نوع دِولوپمانِ درونیِ مركزي است كه میتواند
دليلی بر تحت الشييعاع بودن فرم سييونات سييهتایی كالسيييك تلقی شييود .لودویك فُن بتهوون 26در این خط سييير
پيشييرفتهاي قاب مالحظهاي را به دنياي موسيييقی وارد میكند و كلمنتیِ ایتاليایی نيز خدمات بیشييماري در این
حيطه از خود به یادگار میگذارد .او با استعداد ذاتی خود تحول چشمگيري در فرم به وجود میآورد كه بعدها در آثار
لودویك فُن بتهوون جلوههاي وی هاي مییابد كه این شاید حاكی از تأثير متقاب دو استاد بر هم باشد .به عنوان مثال
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میتوان از سيييونات هاي كِلمنتی مربوط به سيييال هاي  1788تا  1790كه با مهارت و اسيييتادي كام از تم ها و
هارمونیهاي پيشرفتهاي بهره گرفته ،نام برد .در مقایسة این آثار با كارهاي بتهوون درمییابيم كه بتهوون بيست سال
بعد آنها را به كار میبندد .در این حال سویتهاي  1815تا  1820كلمنتی هم ،گونهاي مطابقت و پيروي از بتهوون
را در خود دارند .كِلمنتی با این رویه به درخشش استي خود كمك مؤثري میكند و آزادي بيان و احساسات

فِرِدریك شوپَن

لودویك فُن بتهوون

موزیو كلمنتی

را تا حد اغراقآميز فِرِدریك شوپَن 27و حتی سمفونیهاي بزرگ دوران رومانتيك آلمان با مهارت گسترش میدهد .در
این دوران ارتباط و انتقال نزدیك بين فرمهايِ كهن كالسيييك و كالسييسييسيم راهگشيياي جنبش و حركت جدیدي
میشود كه به فرمهاي عصر رمانتيسيسم ختم میگردد.

Frédéric Chopin
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