موسيقي مذهبي رنسانس
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بهمن مهآبادی
دو فرم عمده و اصلي موسيقي مذهبي رنسانس ،مُوتِت 2و مِس 3نام
دارد .اين دو از نظر استيل به هم شبيهاند ،اما يك مِس از لحاظ
ساختمان آهنگسازي بلندتر از موتت تصنيف ميگردد .موتت رنسانس
يك كرال پليفونيك است كه براي متون مذهبي التين تدارك ديده
ميشود .اين فرم در طي نيمة دوم قرن سيزدهم به عنوان رايجترين
نوع موسيقي چند بخشي از اهميت برخوردار شد .موتتها عموماً بر
اساس ملودي آوازهاي گريگورين تصنيف ميشدند و هويتي مِتريك
مييافتند .آواز ياد شده يا كانتوس فيرموس 4معموالً به وسيلة گروه
تِنور 5اجرا ميشد و در طي قطعه چندين بارتكرار ميگرديد .افزودن
دو بخش ديگر به كانتوس فيرموس در پيدايي سبك ماهرانه و
پليفونيك موتت مؤثر بود ،زيرا هر كدام از اين دو بخش ،تِكست مربوط
به خود را كه با ديگري متفاوت بود ،ميسرودند .اگر كانتوس فيرموس
به زبان التين بود ،موسيقيِ بخش ديگر به يكي از زبانهاي محلي اجرا
ميگرديد .موتتها غالباً از متون مذهبي و غيرمذهبي به طور مركب استفاده ميكردند كه در نتيجه از اهميت
تِكست كاسته ميشد و به ارزش مادة موسيقي افزوده ميگرديد .در ملودي اين فرم ،حركات كروماتيك نيز به كار
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گرفته ميشد و استعمال درجات اوكتاو و پنجم ،بيش از آكوردهاي سهصدايي با فاصلة سوم معمول بود .موتت در
سدة پانزدهم يك تصنيف نسبتاً كوتاه پليفونيك براي آواز تنها محسوب ميشد كه در آن ايميتاسيون 6كنتراپونتال
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بخشي از يك موتت

با چندين ايده كوتاهِ تماتيك به كار ميرفت .با اين كه اين اصطالح از سدههاي مياني تا قرن هجدهم نيز رايج بود،
اما رونق ادبيات و هنر موتت ،مربوط به دوران رنسانس است.
مِس رنسانس نيز يك كُرال پليفونيك به حساب ميآيد .مِس از كهنترين فرمهاي موسيقي آوازي محسوب ميشود
كه در پنج قسمت تهيه ميگردد.
 -1كيريه :8به مفهوم "خدايا" كه از سه آوازِ دسته جمعي تشكيل شده است .اين قطعات به ترتيب عبارتند از:
الف– رحمت خداوند بر ما جاري باد

"A."Kyrie eleison

ب– رحمت مسيح بر ما جاري باد

"B. "Christe eleison

ج -رحمت خداوند بر ما جاري باد

"C. "Kyrie eleison
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 -2گلوريا :9به معني "باشكوه و مجلل" است كه در افتخار و گراميداشت آفريدگار هستي و استغفار از گناهان
سروده ميشود .گلوريا سمبل شكوه و عظمت خداوند است .اين قسمت داراي نه بخش ميباشد.

بخشي از يك مِس

 -3كِرِدو :10سمبل باورداشتن و ايمان است ،يقين به خداي يگانه و اطمينان به داوري و بخشش او كه مهربانترين
بخشندگان است.
 -4سانكتوس 11كه همان قدوس است .رب جاويدي كه ايمان آورندگان خود را رستگار ميكند و آنان را به حيات
ابدي رهنمون ميشود.
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 -5آگنوس داي :12به معني "بره خداوند" آمده است .فرستادهاي كه براي رستگاري بشريت ،خويش را قرباني
ساخت و گناهان را بخشيد .او به خاطر انسانها سختي را به جان خريد و براي كماليابي و پاكي آنان از هيچ
كوششي دريغ نكرد.
قديميترين آرانژمان از موسيقي مِس متعلق به هزار و سيصدسال پيش است .مِس در گراميداشت شعاير مذهبي
كليساي رومن كاتولي و به يادبود آخرين شام عيسي مسيح سروده ميشود .اين فرم موسيقي در دو شكل ارائه
ميگردد .نوع اول آن با بكارگيري پنج بخش ذكر شده ،مناجاتي يك يا چند صدايي را به وجود ميآورد .نوع دوم،
مِس ويژهايست كه از هر يكشنبه به يكشنبه با تغييراتي به اجرا درميآيد .اين آوازها از بخشهاي مخصوص به
خود برخوردارند.
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