صفحات ۴۸ - ۴۱
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ژرفای موســیقایی باله پرســتش بهار نســخه  ۱۹۴۷اثر ایگور
استراوینسکی با تا کید بر عنصر ریتم درشماره تمرینی  ۱تا ۵۵
سهراب کاشف*
کارشناس ارشد رهبری ارکستر از کنسرواتوار وین ،اتریش.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/8/3 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/29 :

چکیده

در مقالــه حاضــر ،عنصــر ریتــم و برخی ظرایف اجرایی باله پرســتش بهار مورد تحلیل و بررســی قرار گرفته اســت .این بررســی با
مطالعــه تطبیقــی رســاالت و کتــب مربوطــه و پارتیتور اثر و نیــز با اســتفاده از تجربیات چندین ســاله نگارنــده در زمینه رهبری
ً
ارکستر ،خصوصا تجربه تمرینات این قطعه با ارکسترهای مختلف انجام پذیرفته است .تمرکز اصلی این مقاله ،بر یافتن عوامل
موثر در پیچیدگیهای ریتمیک این باله با اســتناد به شــواهد موجود اســت و در این راســتا ،پارتیتور اثر به عنوان نزدیکترین
قتــر ریتم در کنار تحلیل و بررســی موردی عنصر
منبــع بــه ذهن آهنگســاز مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .به منظور درک عمی 
یــاد شــده ،در بخشهایــی از ایــن اثــر ،بطور ضمنی بــه برخی ابعاد شــخصیتی و هنری استراوینســکی بعنوان آهنگســاز -که بر
نگاه وی به عنصر ریتم موثر اســت  -پرداخته و به صورت دقیقتر تاثیر آن در باله پرســتش بهار نســخه  ۱۹۴۷مورد بررســی قرار
میگیرد .در این مقاله سعی شده تا تصویری قابل درک از نحوه برخورد با محتوای اثر از زاویهای معین ارائه گردد و با توجه به
پیچیدگیهای فراوان اثر ،نکات مطرح شــده در این راســتا ،تنها بخش بســیار کوچکی از مطالعه پارتیتور را شــامل میشود که
برای نزدیک شدن به اجرایی صحیح از این باله ضروری است.

واژههای کلیدی

ایگور استراوینسکی ،باله پرستش بهار ،پارتیتور ،ریتم.
* تلفکس.E-mail: sohrab.kashef@ut.ac.ir ،021-66412920 :
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ُبعــد تکنیکی موســیقی ایگــور استراوینســکی 1و ظرایف بســیار زیاد
قطعات وی از لحاظ تکنیک آهنگسازی و نیز از نظر اجرایی ،ا گرچه در
وهل ـهی اول نظرهــا را به خود معطوف میدارد ،اما با تعمق بیشــتر در
آثار وی میتوان به الیههای دیگری از موسیقی او دست یافت که درک
پیچیدگیهای فوقالذکر را آسانتر میکند .باله پرستش بهار ،2بعنوان
یکی از مهمترین آثار استراوینســکی نمونهای بارز از این نظر اســت که
در مورد آن تا به امروز پژوهشهای بسیار صورت گرفته و با مطالعهی
بخشی از آنها این نکته برمیآید که بسته به زمینه تخصصی پژوهشگر،
بیشتر تمرکز این تحقیقات بر نکات اجرایی ،بررسی ساختاری ،بررسی
ظرایف آهنگســازی ،پیشــینه آهنگســاز و یا آثار وی بوده است .ا گرچه
اثر مورد بحث به عنوان باله شــناخته شــده ولی اجرای کنســرتانت آن
نیز در سراســر جهان همواره مورد اســتقبال گســترده قرار گرفته است.
پیتــر هیل 3در کتاب استراوینســکی :پرســتش بهار ،ایــن موضوع را به
فرم منسجم قطعه مرتبط دانسته و چنین آورده است:
"پرســتش بهــار از نظــر فــرم دارای ســاختاری 4بســیار قــوی اســت و
فاصله بســیاری از یک فرم رها و یا ســاختار اپیزودیک 5دارد .تا آنجا
کــه میتوانــد به تنهایــی و بدون هیــچ برنامه[صحن ـهای] به عنوان
یــک قطعه کنســرتی اجرا شــود بی آنکه نیاز به ســاخت ســوییتی از

شهــای برجســته آن باشــد .زمانی کــه استراوینســکی در مورد
بخ 
6
قصــد دیا گلــف برای ایجــاد برشهایی برای اجــرای  ۱۹۱۳در لندن
شنید عکسالعمل شدیدی از خود نشان داد" (.)Hill, 2000, 142
7
از نظر اجرایی ،دستیابی به تفسیری با کیفیت باال از یک پارتیتور
ارکستری ،پیش از هر چیز نیازمند مطالعه پارتیتور در سطوح مختلف
بــوده و اشــراف بــه مندرجــات پارتیتور در اولویــت قــرار دارد .ایجاد پل
ارتباطی بین مندرجات پارتیتور و مطالعات جانبی در این زمینه ،این
امکان را در اختیار مفسر یا اجرا کننده موسیقی قرار میدهد که عالوه بر
نکات نوشته شده در پارتیتور به نکات نانوشته بسیاری نیز دست یابد
و از آن در راستای رسیدن به اجرایی مطلوب استفاده کند .با مطالعه
گســترده منابع موجــود در کتابخانهها و فضای مجــازی ،منبعی که از
ایــن منظر بــه موضوع ریتم در اجرای پارتیتور پرســتش بهــار پرداخته
باشــد ،یافت نشــد .الزم به ذکر اســت که به همیــن دلیل بخش قابل
ً
توجهی از نکات مطرح شده در این مقاله مستقیما بر اساس پارتیتور
اثــر و حاصــل تجربیات نگارنــده از تمرینات آن با ارکســترهای مختلف
اســت .بــا توجــه به حجــم بــاالی مثالهــا ،اســتفاده از پارتیتــور اصلی
در هنــگام مطالعــه مقالــه پیشــنهاد و از آوردن بســیاری از بخشهای
پارتیتور در مقاله خودداری میگردد.

پرستش بهار
بالــه پرســتش بهار ،یکــی از آثار مهم ایگور استراوینســکی بوده که
از جایــگاه ویــژهای در رپرتــوار ارکســترهای حرفهای در سراســر جهان
برخوردار اســت .استراوینســکی ،زبان و بیانی را در این اثر بکار گرفته
اســت کــه تــا آن زمــان کســی نظیــرش را ندیــده و نشــنیده بــود ،یک
موسیقی قوی و شدید و بیترحم سرشار از یک قدرت جنجالی و در
عین حال ابتدایی و بدوی! (ناصری.)۲۶۷ ،۱۳۷۹ ،
پیچیدگیهــای ســاختاری و اجرایــی ایــن اثــر در کنــار مفاهیــم
موسیقایی عمیق آن ،این باله را به اثری چالش برانگیز برای رهبران
ارکســتر و نوازنــدگان تبدیــل کرده اســت .ا گر چه استراوینســکی خود
را مبشــر “موســیقی آینــده “ نمیدانســت ،ولــی امــروزه بــا گذشــت
ســالها از خلــق اثــر میتوان گفــت باله پرســتش بهار ،اثــری انقالبی
و تاثیرگــذار بــر موســیقی در زمــان خــود و دوران بعد از آن اســت که از
نظر ســاختار وهمچنین تکنیــک نوازندگی مورد نیاز بــرای اجرای آن
8
دارای پیچیدگیهای بسیار بوده و همچنان از قطعات مهم رپرتوار
موسیقی ارکسترال به شمار میرود (استراوینسکی.)۲۷۰ ،۱۹۷۵ ،
از نظر نگارنده ،ردپای شــیفتگی استراوینســکی بــه نواختن بداهه
پیانو در کودکی و عدم عالقهاش به نواختن اتودها و تمرینات معمول
این ساز ،در کنار شیفتگی وی به کنترپوان ،به نوعی در پارتیتور پرستش
بهار متبلور شــده ،بطوریکه میتوان ریشــه ایدههای موسیقایی که با
خواص بداههگونه با دقت بسیار با ارکستری بزرگ رنگآمیزی شدهاند

و گاهــی بطــور غیرمنتظرهای نظم آنها دچــار دگرگونی میگردد را نیز در
همین موضوع دانســت .جســارت مثالزدنی در آزمودن روشهای نو
در ارکستراســیون کــه در این اثر به چشــم میخــورد ،آن را به نمونهای
با رنگ آمیزیهای جدید در صدادهی ارکســتر بدل کرده اســت که در
دنیای موسیقی ارکسترال آن زمان قابل تصور نبود.
تحــوالت اجتماعــی و صنعتــی در آغــاز ســده بیســتم و پیدایــش
کالنشــهرها ،بــر ادرا ک انســان مــدرن تاثیــر بســیار داشــت و مفاهیــم
زمــان و مــکان در ایــن دوره متحــول شــده و معنایــی جدیــد بــه خود
گرفتنــد .تبلــور این تغییــرات در ریتمها و اصــوات آثار صحن ـهای ایگور
ً
استراوینسکی از جمله باله پرنده آتشین و خصوصا پرستش بهار قابل
تامل است .استفاده خاص از موتیوها 9و متریال تماتیک 10نه در توالی
یکدیگر ،بلکه در ترکیبی موازی و بافتی پیچیده به مجموعهای صوتی
منجــر میشــود کــه با پیچیــده شــدن زندگــی و پیدایش کالنشــهرها
در ایــن زمــان شــباهت دارد و در زمــان خود بدیع و بعدها راهگشــای
تغییراتی مهم در روند رشد آثار ارکسترال میباشد.

ریتم 11در باله پرستش بهار
در ایــن بالــه بــر خــاف آثــار پیــش از آن که بــه طور خــاص مبتنی
بــر گســترش ملودیــک و هارمونیــک بودنــد و از آغــاز پیدایــش فــرم
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ســونات تــا دوران ملودیهــای غنی وا گنر به بلوغی شــگرف رســیده
بودنــد ،تا کیــدی ویــژه بــر قــدرت ریتــم شــده اســت .ارزشگــذاری
مجدد استراوینســکی بر عنصر ریتم در پرســتش بهار ،آن را به عاملی
پیشبرنده در بستههای طوالنی در طول قطعه تبدیل کرده است.
از ایــن رو ،تامــل بــر علــت انتخــاب الگوهــای ریتمیک و مفهــوم آنها،
در کنار اجرای صحیح ،از اهمیت باالیی در ارائه تفســیر 12مناســب از
قطعه برخوردار اســت“ .به اعتقاد تئودور آدورنو 13در قطعه پرســتش
بهــار ،رهایــی ریتــم در روند آهنگســازی از طریق چینش و پاشــیدن،
تکه تکه کردن ،شکستن و همزمانی احیا شده و بدین ترتیب[عنصر
ریتم] از تبدیل شدن به "نیروی مکانیکی شیطانی" 14محفوظ مانده
است” (.)Woitas, 2010, 5
شــروع ســولوی فا گــوت در میزانهــای آغازین قطعه ،از یک ســو
دارای ریتمی دقیق از نظر نوشــتاری اســت و از ســوی دیگر ،به دلیل
تغییــرات بســیار در زمــان کوتــاه و فرمان روباتــو با حالتــی بداههگونه
به گوش مخاطب میرســد .این در حالی اســت کــه انتخاب فواصل
ســاده و تکــرار آنهــا بــا نظمی که بــا دقت دچــار دگرگونی میشــود ،در
ترکیــب با ریتم یاد شــده ،اصواتــی بدوی و طبیعــی را تداعی میکند.
ملحق شــدن ســایر ســازهای بــادی به ســولوی فا گوت ،بــه گونهای
اســت که تعویض نتهای آنها با ریتمی غیرهمزمان با فا گوت حالت
بدویگونه موسیقی را تقویت میکند .با توجه به توضیحات یادشده
در رابطــه بــا ایــن قســمت ،ا گرچــه ســولوی فا گــوت آزادانه بــه گوش
میرســد ،لیکــن توجه به اجــرای دقیق پلــی ریتمها در اضافهشــدن
سایر سازها اهمیت بسیار دارد (تصویر.)1
تنوع الگوهای ریتمیک در این اثر از یک سو و همزمانی تقسیمات
ً
ریتمیکی که تا آن زمان نامتعارف به شمار میرفتند ،نهایتا به بافتی
پیچیــده میانجامــد کــه ضمــن ایجــاد حس شــفافیت مــورد نظر در
دوران نئــو کالســیک ،از نظــر نحوه ایجــاد ،به نوعی "آشــفتگی دارای
نظم" منجر میشود .به عنوان مثال در شماره تمرین ۱۱ 15همیوالی
نوشــته شــده در ســاز کنتر باس و همیوالی موجود در ســاز هورن به
نحــوی در کنــار یکدیگر قرار گرفتهاند که مکمــل یکدیگر بوده ،ضمن
آنکــه اتفاقی واریاســیونی و مشــابه در بین ســازهای فلــوت پیکولو در
جریان است و در عین حال این مجموعه ،در کنار تقسیمات  5تایی
در ساز فلوت و ترمپت ،تقسیمات  6تایی درساز ابوا ،کالرینت و گروه
ویــوال کــه البته از نظر صدادهی برجســتگی کمتری نســبت به ســایر
بخشهــا دارد ،تقســیمات  7تایی در فلوت آلتو ،ابــواو کالرینت و نیز
تقسیمات  8تایی در ساز کالرینت و  ۱۰تایی در ساز فلوت و نتهای

تصویر -1سولوی فا گوت آغازگر اثر.
مأخذ)Stravinsky, 1997, Rehearsal Number: 1( :

ممتــد کنترباسهــا و تریلهــای نامنظــم قــرار گرفتــه اســت .طبیعی
اســت که چنین تقســیماتی در ارکســتر نوازنــدگان را بویــژه در تمرین
اول بــا چالشهایــی در آنســامبل روبــرو خواهد کرد که الزم اســت در
مرحله مطالعه پارتیتور بررسی شود (تصویر.)2

تصویر -2پلی ریتم در میزان سوم از شماره تمرینی .۱۱
مأخذ)Stravinsky, 1997, Rehearsal Number: 11( :
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چارلــز فردینانــد راموز ،16از معــدود افراد مورد اعتمــاد و نزدیک به
استراوینســکی ،در توصیفــی مفصل از اتاق کار ایگور استراوینســکی،
آن را اتاقــی بــا نظــم ویــژه و میــز کاری دارای کلیــه ابزار نوشــتار ،انواع
جوهــر و کاغــذ ،انــواع ابــزار بــرش و هر آنچه مورد نیاز آهنگســاز اســت
توصیــف میکنــد و بــر چیدمــان و نظمی شــفاف در اتاق و میــز کار او
تا کید دارد (.)Loeffler, 1994, 11-12
بــه بــاور نگارنــده ،از توضیح فوق میتوان اســتنباط کــرد که نظم
و دقــت استراوینســکی ،در پیشــبرد اثر به ویژه از نظــر ریتم نه تنها به
ً
مهارت وی در این کار بر میگردد ،بلکه نشان از طراحی کامال دقیق
و حساب شده دارد که شاید بتوان آن را ،تا حدی مرتبط با روحیات
و نظم ذاتی وی دانســت که در پارتیتور اینگونه متبلور میشود .این
باور با بررســی قطعات دیگر استراوینســکی قوت بیشتری میگیرد .با
مثالهــای مشــخص بیشــتری از پارتیتور پرســتش بهار کــه در ادامه
ارائه میشود ،ارتباطی که ذکر شد نمایانتر خواهد گردید.
در شــماره تمرین  ،۱۳استراوینســکی در تضاد ریتمیک با آنچه در
آغاز اثر شــنیده شــده ،از چنگهای تکرارشونده استفاده کرده که به
وسیله تا کیدهای غیرمنتظره و تقویت آ کسان آنها به کمک آ کوردهای
نواخته شده توسط  8هورن ،احساس پایداری و خصلت تکراری آنها
را تضعیــف نموده اســت .همچنین دینامیــک پلهای که از طریق کم
و زیاد کردن سازهای ارکستر به گوش میرسد ،به تاثیرگذاری حرکت
درونــی چنگهــا در ایــن بخــش کمــک شــایانی میکنــد (تصویــر.)3
ً
از شــماره تمریــن  ۱۳تــا  ،۳۲عمومــا پلــی ریتــم در بیــن ســازها از
احســاس ثبات بیشتری نسبت به شمارههای  ۱تا  ۱۲برخوردار است
چرا کــه وزنهــای غیرهمگــون ،بطــور همزمــان در کنــار یکدیگــر قــرار
نگرفتهانــد (ماننــد  ۶تایی همزمان با هفت تایی) .در مواردی نیز که
تریولههــا در مقابل تقســیمات دوتایی و یا چهارتایــی قرار میگیرند،

تصویر -3آ کسانهای غیرمنتظره در چنگهای تکرارشونده شماره تمرینی .۱۳
مأخذ)Stravinsky, 1997, Rehearsal Number: 13( :

بــه دلیــل نحوه بکارگیری ســازها و محدوده اجرایــی آنها ،به گونهای
برجســته میشــوند که جدا از بخــش همراهی به گوش میرســند .از
ایــن رو ،ثبــات این قســمت از نظر ریتمیک به جهت اســتفاده از این
پلی ریتم دچار خدشه نمیشود .ملودیای که در شماره تمرین ۲۵
توسط ساز هورن نواخته میشود ،با استفاده از دیرندهای بهکاررفته
در بخش همراهی ســاخته شــده و جاری و روان به گوش رسیدن آن
در تضاد با ســلولهای آشــفته موسیقایی در بخش ناپایدار آغازین از
لحاظ ریتم قرار میگیرد.
از شــماره تمریــن  ۳۲تــا  ،۳۶بــار دیگــر بــا اضافهشــدن ریتمهای
متنــوع همزمــان بــا رویهای افزایشــی ،نه تنهــا ناآرامی بخــش آغازین
ً
مجــددا تداعــی میگــردد ،بلکــه بطــور ضمنــی زمینــه بــرای ورود بــه
قســمت مناســک جدایی (مراســم ربــودن) 17فراهم میگــردد .از نظر
اجرایــی ،اینکه نوازندگان به دلیل پیچیدگیهای ریتمیک ذکرشــده
و دشــواریهای آنســامبل ،رونــد حرکتــی مطــرح شــده را از نظــر دور
ندارند ،بســیار حائز اهمیت اســت و این موضوع میبایســت در کنار
اجــرای دقیــق جزئیــات اثــر ،همــواره مــورد توجــه باشــد .تنهــا بدین
ترتیب میتوان هیجان مورد نظر استراوینسکی که از نظر آهنگسازی
بــا ظرافت طراحی شــده را در اجــرا نیز بازآفرینی نمــود .تئودور آدورنو
در کتــاب خــود تحــت عنــوان فلســفه موســیقی مــدرن در رابطــه بــا
واریاسیون ریتمیک در این اثر چنین میگوید:
“ابتداییتریــن اصــل واریاســیون ریتمیــک -کــه اســاس تکــرار
اســت -این اســت که موتیف به گونهای ســاخته شــده باشــد که ا گر
به طور نا گهانی باز ظاهر شــود ،تا کیدهــای روی آ کورد آنها روی نتی
غیــر از نتــی کــه در ظهــور اول موتیــف قــرار گرفتــه بــود جــای میگیرد
(مثال.)Adorno, 2003, 151) "(Jeu de Rapt:
در شــماره تمریــن  ،۳۷الگویــی که توســط گــروه ویلنهــا نواخته
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میشــود ،ا گرچه در نــگاه اول الگویی دو میزانی اســت ،ولی با تعمق
بیشــتر در ســاختار آن ،ایــن نکتــه برمیآیــد کــه در حقیقــت الگویــی
دوضربی است که در میزانی سه ضربی تکرار میشود و دور آن پس از
شــش ضرب یا همان دو میزان ،کامل میگردد .این موضوع در کنار
ســنکوپهای غیرمنتظرهای که توسط کوبهایها نواخته میشود و
18
نیز نتهای موجود در سازهای بادی که مانع از تثبیت میزان نمای
 9/8به لحاظ شنیداری میشوند از یک سو و کارا کتر صوتی ناشی از
فرمان non div.و انتخاب دیرند دوالچنگ به جای چنگ در ویلنها
از ســوی دیگر ،به هیجان ریتمیک قوی منجر میشــود که مورد نیاز
صحنه در این قسمت از اثر است .با توجه به آنچه مطرح شد ،اجرای
دقیق ،کنترل شده و بدون عجله ریتمها در این بخش بسیار کلیدی
است و احساس عجله موجود در این میزانها از ساختار مطر حشده
سرچشــمه میگیــرد و آجیتاتــو 19اغراق شــده میتواند بجــای آنکه در
خدمــت ایده آهنگســاز قــرار گیرد ،بــه آن لطمه وارد کنــد (تصویر.)4
در شــماره تمریــن  ،۴۳تنــوع الگوهــای ریتمیــک کاهــش یافته و
پلیریتم ساده میشود تا آنجا که جز چنگها و ضربات بخشهایی
از ارکســتر ،الگوی ریتمیک دیگری باقی نمیماند و احساس هیجان
ایجاد شــده تا به این لحظه ،تنها بــا تغییرات پیاپی میزان نما پیش
گرفته میشود .از این رو این بخش ،ضمن وضوح و شفافیت صوتی
از نظر مجموعه صدای ارکستر ،ناپایداری احساس ریتم را که حاصل
تغییرات میزاننما است در بطن خود دارد.
شــماره تمرین  ،۴۶نمونه اغراق شــده ویژگی ذکر شــده در شماره
تمریــن  ۴۳میباشــد .در ایــن بخــش ،تقســیمات لنگ یــا مختلط و
دوقسمتی بودن ارکستر و تقابل آنهاست که موجب این حس اغراق

تصویر  -4تنش صوتی و احساس نا آرامی مستتر در شماره تمرینی .۳۷
مأخذ)Stravinsky, 1997, Rehearsal Number: 37( :

تصویر -5تغییر وضعیت هیجانی موسیقی و گذر به اتمسفری نا آرام در شماره تمرینی .۵۴
مأخذ)Stravinsky, 1997, Rehearsal Number: 54( :

اســت .این ناآرامی موســیقی ،با ضربات غیرمنتظره متعدد به پیش
م ـیرود و بــا فشردهشــدن ایــن ضربات در طــول زمــان ،در اوج تنش
بــا ضرباتــی کــه این بــار فلــوت پیکولو نیــز بــه آن ملحق شــده ،پایان
مییابد .همانطور که در مثالهای فوق بررســی شــد ،روند گسترش
و پی ـشروی ریتمیک موســیقی در قســمتهای ذکر شــده ،به دقت
حســاب شــده اســت و برای اجرایی منطقی از اثر ،به نوعی مدیریت
هیجان و تنش در تفسیر نیاز است.
شــماره تمرین  ۴۸که بازگشــت بهــار را تداعی میکنــد ،هرچند از
نظــر میــزان نمــا دارای تغییر اســت ،اما از نظر صدادهی ،بســیار روان
و پایــدار بــه گــوش میرســد .از شــماره تمریــن  ۴۹تــا  ،۵۴احســاس
ً
ریتمیکــی کامــا پایدار القا میشــود که با توضیح اجرایی سوســتنوتو
پزانته 20در مقابل اضطرابی که پیش از این در ریتم القا میشــد ،قرار
میگیــرد .ایــن بخــش از نظــر رونــد تکامل اجرایــی ،با افزایش ســازها
و دینامیــک ،بــه صــورت پلــهای از یک ســو و با فرمــان پزانتــه  21که با
افزایش حجم ارکســتر دارای کششــی افزایشــی اســت از ســوی دیگر،
22
هیجانــی رو بــه رشــد را ایجــاد میکند که با فرمــان پوکــو ریتارداندو
قبل از شماره تمرینی  ۵۴به اوج میرسد.
در شــماره تمریــن  ،۵۴ایــدهای جســورانه توســط گــروه فلوتهــا
نواخته میشــود که در قبل و بعد از آن شــنیده نمیشود .این فیگور
ساده ،بدون افت هیجان ایجاد شدهی پیش از آن ،اتصال سریع دو
بخش متفاوت قبل و بعد از خود به یکدیگر را میســر و تغییر نا گهانی
تمپــو را بــه خوبــی بــه انجام میرســاند .شــماره تمریــن  ۵۴و  ،۵۵در
واقع متشکل از دو پرداخت ریتمیک در هم تنیده است :مورد اول از
دوالچنگهای زهیها و بادیها تشکیل شده که چون در زهیها،
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دوالچنگها دو به دو نتی یکسان را مینوازند ،از این رو بیشتر مانند
چنگهای ناآرام به گوش میرســند ،و مــورد دوم ،ضربات کوبنده و
غیرمنتظره تمام ارکستر با دیرند سیاه میباشد (تصویر .)5
شــماره تمریــن  ،۱۰۴بــا میزانهــای مختلــط و تغییــرات بســیار
میــزان نمــا از دل  ۱۱ضربــه قــوی بیــرون میآیــد و در حقیقــت خــود
منشــاء ایدهای ریتمیک میشــود که بعدها در شماره تمرین  ۱۴۲با
دگرگونی درنغمات و ارکستراســیون و تغییرات بیشتر ریتمیک و البته
ً
بــا مضمونی متفاوت گســترش یافته و نهایتا در شــماره تمرین  ۱۷۱و
 ۱۸۶زمینه پایانی تاثیرگذار را فراهم میآورد .نکته قابل تامل اینست
که استراوینســکی توانســته با وجود تمام پیچیدگیهای یادشــده در
تمــام طــول اثر به وحدتی خارقالعاده دســت یابد کــه از نظر اجرایی
نیــز دارای اهمیتی ویژه اســت و ســختیها و پیچیدگیهــای اجرایی
ایــن قطعــه از نظر ریتــم نباید بر این موضوع ســایه بیفکنــد .کل این
بخش دارای پیچیدگیها و ظرایف فراوانی اســت و نســبت به بخش
اول از نظــر ریتمیک ،ســرعت تغییــرات و دگرگونیهــا افزایش مییابد
کــه پرداختــن بــه همه جزییــات آن در حوصلــه یک مقاله نیســت .از
ایــن رو ،جمعبنــدی مبحــث ریتــم در این اثــر ،با تمرکز بــر بخش اول
و مواردی که مورد بررسی قرار گرفت ،انجام میپذیرد (تصویر .)6

جمعبنــدی موضوع ریتم در بخش آغازین باله
پرستش بهار
با نکاتی که مطرح شــد و حجم باالی پیچیدگیهای ریتمیک در
هر ســاز و دشــواریهای آنســامبلی و پلی ریتمیک یاد شــده ،بدیهی
است که این باله از نظر اجرایی ،اثری چالش برانگیز برای نوازندگان
ارکستر باشد که اجرای دقیق آن ،سطح باالی تواناییهای نوازندگی
را میطلبــد .در کنــار بررســی جزئیــات ریتمیــک در قســمتهای
مختلف ،نگاهی کلیتر به بســتههای موســیقایی این نکته را نمایان
میکند که بلوکهای 23طراحی شــده توســط استراوینسکی در طول
اثر حس هیجان ،بیثباتی ریتمیک و ثبات نسبی در آن را با معماری
از پیش تعیین شده به گونهای در کنار یکدیگر قرار میدهد که تنوع
ایــن بخشهــا از نظر حرکت درونی ریتم و ارکستراســیون حفظ شــده

اســت .در کنــار آن ،نکتــه حائز اهمیت دیگر ،دســتیابی آهنگســاز به
وحدتی قوی در کنار تنوع مذکور اســت بطوریکه شــنونده ،سررشــته
شــنیداری را از دســت ندهد .از این رو تمرکز بر اجرای دقیق جزئیات
ریتمیــک در کنار فراهــمآوردن کمانهای بزرگ اجرایی اســت که در
رســیدن بــه نتیجه صوتــی مطلوب ،تاثیر به ســزایی خواهد داشــت.
بیان داستانی بربرگونه و ایجاد اتمسفری بدوی که داستان این باله
طلب میکند ،توســط ارکستری مدرن نیازمند چنین پیچیدگیهای
ریتمیــک و پلــی ریتمهای ســنجیده اســت که استراوینســکی بســیار
حساب شده و با نظم و دقت ذاتی خود به خوبی به آن دست یافته
است .به باور نگارنده ،بینظمی ظاهری اصوات که در واقع با نظمی
ویژه ایجاد شــدهاند و نیز این حجم از محاسبات در قالب ساختاری
منسجم در فرمی به ظاهر آزاد که به آن اشاره شد ،نمیتواند اتفاقی
باشــد و تا حد زیادی با ویژگیهای شــخصیتی استراوینســکی و نظم
و دقــت ذاتی وی در ارتباط اســت .با توجه بــه اهمیت موارد فوق در
درک اثر ،بدیهی است که نوازندگان برای اجرای چنین اثری در کنار
تواناییهای فنی و اجرایی به تعمق در این نکات نیاز دارند.

نکاتی چند برای درک بهتر اثر
باله پرســتش بهار ،یکی از آثار پیچیده دنیای موســیقی ارکسترال
به شــمار میرود و بررســی ارکستراســیون چنین اثری به طور مفصل
در حوصلــه ایــن مقالــه نبــوده و بــه مقالهای دیگــر موکــول میگردد.
امــا از آنجــا کــه ارکستراســیون در بســیاری از میزانهــای پرســتش
بهــار در خدمــت تاثیــرات ریتم قرارگرفتــه و به آن کمــک میکند و نیز
پلــی ریتمهای مورد اســتفاده در ارکستراســیون این اثــر نقش مهمی
ً
بــازی میکننــد ،مــواردی اجمــاال در بخــش ریتــم مــورد اشــاره قــرار
ً
گرفتنــد .در رابطــه با ســازبندی این بالــه ،مختصــرا در ادامه مواردی
مطــرح میشــوند که از نظر نگارنــده میتواند به درک بهتر موســیقی
استراوینسکی کمک کند.
 .۱استراوینســکی بــا اســتفاده از صداهــای بســیار بــم کنترفا گوت
تــا صــدای زیــر فلــوت پیکولــو در کنــار ســایر ســازها و البتــه گاهــی در
محدودههــای صوتــی نــه چنــدان متــداول آنهــا ،گســترهای وســیع
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با تا کید بر عنصر ریتم درشماره تمرینی  ۱تا ۵۵

از اصــوات ارکســتر را در اختیــار گرفتــه و ایــن کار را بــه گون ـهای انجام
داده که اصوات از وضوح کافی نیز برخوردارند .باید توجه داشت که
کارا کتر اجرایی هر ساز در اجرا ،علیرغم صدادهی شلوغ اثر ،به خوبی
به گوش میرســد و از این رو توجــه به اجرای دقیق نکات مندرج در
پارتیتور ،از سوی تک تک نوازندگان مورد تا کید قرار میگیرد.
 .۲اســتفاده استراوینســکی از ســازهای گونا گون در محدودههای
صوتی مختلف و نه چندان معمول آنها ،در قسمتهای مختلف باله
پرســتش بهار به طوری که در آن زمان رایج نبود ،یکی از چالشهای
نوازندگان در اجرای این اثر بوده که ا گرچه امروزه با گذشــت ســالها و
رشــد سطح نوازندگی و تکامل سازها سادهتر از زمان پیدایش اثر شده
ولی همچنان دارای سطح دشواری باالیی است .بعنوان مثال استفاده
از ساز فا گوت برای اجرای سولو در آغاز اثر در محدودهای زیر (تصویر.)1
ً
ا گــر چــه چالشهایــی از ایــن دســت غالبــا بــرای مجریــان اثــر از
بعــد تکنیکــی مــورد توجــه اســت ،امــا بایــد در نظــر داشــت کــه قصد
استراوینســکی از انتخــاب چنیــن محدودههــای نامعمــول ،فراتــر از
نوشتن اتود برای ارکستر بوده و دستیابی به نسخه اجرایی متناسب
با محتوای این انتخاب نیازمند تعمق در مضامین و کلیت اثر است.
 .۳بــا قــدری تامــل در تنــوع رنگآمیــزی ارکستراستراوینســکی
در قســمتهای مختلــف اثــر بــه ایــن نکتــه پــی میبریــم کــه عنصــر
ارکستراســیون ،ابــزاری موثــر در ایجــاد تنــوع در ایــن اثــر پیچیــده
میباشــد .بــه عقیــده نگارنــده ،تضادهایــی شــدید و عامدانــه مانند
نتهای کشــیده و آرام از نظر تحرک ریتمیک در شــماره تمرین ۱۰که
توســط نوازنــدگان کنتر بــاس و ویلنســل نواخته میشــود ،در تقابل
بــا بافتــی متشــکل از ســلولهای موســیقایی کوچــک کــه در روندی
سریع و فشردهشونده به نوعی آشفتگی در سازهای بادی میرسد،
نشــان از جســارت در ســازبندی و محاســبهای دقیق برای دستیابی
بــه اصوات ارکســتری جدیــد دارد .اجــرای دقیق ریتمیــک در چنین
قسمتهایی تاثیر بسیار در شفافیت مجموع صدای ارکستر دارد.

تعمقی بر دو اجرای پیشنهادی برای شنیدن
با توجه به اینکه پرســتش بهار از آثار مهم در رپرتوار ارکســتری به
شــمار میآید ،طبیعی اســت که اجراهای بســیار زیادی از آن موجود
باشــد .پــس از بررســی اجراهای در دســترس ،از میان آنهــا دو اجرای
زنــده کــه ضبط صوتــی و تصویری شــدهاند و دارای کیفیت و ســطح
باالیــی هســتند ،پیشــنهاد میگردنــد :یکــی اجــرای پرســتش بهــار
استراوینســکی توســط ارکســتر ســمفونیک لندن 24به رهبری لئونارد
برنشــتاین 25در ســال  ۱۹۶۶و دیگــری اجــرای ایــن اثر توســط ارکســتر
27
سمفونیک بی بی سی 26در سال  ۱۹۹۷به رهبری پیر بولز.
در ایــن اجراهــا ،احتــرام به خواســته آهنگســاز در اولیــن مواجهه
جلــب نظــر میکند و هــر دو از لحــاظ پایبندی به مندرجــات پارتیتور
دقیــق و بــه عالئــم استراوینســکی وفــادار هســتند .هــر دو اجــرا،
کمانهای بزرگ و به هم متصل اثر را در بســتههای طوالنی به دقت
تفسیر کرده و نکات مثبت مشترک بسیاری دارند .در عین حال ،هر
یــک از این اجراها دارای ویژگیهای منحصر به فردی نیز میباشــند

کــه بررســی همه جزییات آنهــا از حوصله این مقاله خارج اســت و در
ادامه به ذکر مواردی که برجستهتر هستند ،بسنده خواهد شد.
در اجــرای برنشــتاین کال پارتــه 28در آغــاز اثــر بــا ظرافــت بســیار
هدایتشده ودر مقایسه با اجرای پیر بولز از دقت باالتری در پلی ریتمها
در این قسمت نیز برخوردار است .این موضوع در حقیقت نتیجه دو
نگاه متفاوت نسبت به میزان آزادی عمل ساز سولو و سایر سازهای
همراهیکننده و نحوه هدایت آنها از نظر تکنیک رهبری ارکستر است.
در شماره تمرینی  ،۲برنشتاین ،نقطه اوج جمله را در سکوتهای
کرانگله میداند و بیانی منحصر به فرد و در عین حال قانعکننده را ارائه
میکنــد و در مقابــل از نگاه پیر بولز ســاختاری یکنواختتر در جملهها
مدنظــر اســت .بطور کلــی در تمام طــول دو اجرا موارد مشــابهی دیده
میشــود که نشــان از دو دیدگاه متفاوت به مقوله جملهبندی دارد و
آنچــه در بیــن این موارد با اندکی اغماض قابل دســتهبندی میباشــد
اینســت کــه برنشــتاین در ا کثر میزانهــا بیانی متنوع تر از ســلولهای
کوچکتــر را در کنــار هــم آورده و در نهایت همه آنها را در زیر یک کمان
وحدت اجرایی میبخشد .ولی پیر بولز برای تکههای اجرایی طوالنی
اولویــت قائل بــوده و در زیر کمانهای اجرایی طوالنی به ســلولهای
کتــر موســیقایی معنــا میبخشــد .شــاید بتــوان دقــت بیشــتر
کوچ 
پلیریتمها در اجرای برنشــتاین در آغاز اثر را به همین موضوع مرتبط
دانست ا گر چه این موضوع صددرصد قابل اثبات نیست.
در اجرای برنشتاین ،اتصال بستههای موسیقایی از نظر اجرایی
به خوبی انجام گرفته است وسولوها بیان و تفسیری منحصر به فرد
دارنــد کــه بعضــی ظرایف موجود در ایــن اجرا در پارتیتور درج نشــده
اســت .بــه عنــوان مثــال دو میزان قبــل از لتر  ۴دکرشــندو بر روی نت
سیاه که توسط کرانگله نواخته میشود و موجهای دینامیکی بسیار
ظریف در میزان بعد تفســیر شــخصی اوست و توســط استراوینسکی
نوشــته نشده که البته بســیار قانعکننده به گوش میرسد و تناقضی
با پارتیتور ندارد .مواردی از این دست در طول اجرا شنیده میشود
کــه بــدون خودنمایــی در خدمت اثر قرار دارد و این اجرا را نســبت به
بسیاری از اجراهای دیگر برجسته مینماید.
در اجــرای پیــر بولز در شــماره تمرینــی  ،۴توجه به فرمان اســتا کاتو
برای ساز ابوا و برجستگی آن بیشتر است که این امر احساس شادابی
صوتی را ایجاد کرده اســت در صورتی که اجرای برنشــتاین ورود ابوا را
با باالنســی متفاوت در نظر گرفته و ورود کالرینت را بیشــتر مورد توجه
قرار داده اســت .نمونههای مشــابه بســیاری را میتوان در این اجراها
یافت که مربوط به برداشــتهای مختلف مفســرین از نقش سازها در
ً
ترکیب با یکدیگر است که گاها به وضعیتهای تعادلی صوتی متنوعی
میانجامــد .در ضمــن اینگونــه تفاوتهــای اجرایــی میتوانند بدون
تناقض با مندرجات پارتیتور در خدمت بازآفرینی اثر در اجرا قرار گیرند.
در شــماره تمرینــی  ،۹ورود کالرینت و تک تــک ورودهای پس از آن در
هر دو اجرا با تا کید ویژه همراه است و شلوغی حاصله در لتر  ۱۱با دقت
بسیار باالیی در پلی ریتمها اداره شده است.
در شــماره تمرینی  ۳۷تا  ۴۸پیر بولز با آرامش بیشــتری نسبت به
برنشــتاین به جزییات اصوات پرداخته و به شــفافیت در صدا دست
یافتــه ،حــال آنکه برنشــتاین در تمپویــی که مقداری جزئی ســریعتر
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اســت ،ایــن بخــش را اجــرا و در تمــام مــدت آجیتاتــو  29پــر قــدرت و
پرتنش را جانمایه اجرا قرار داده اســت که ا گر چه نوشــته نشــده ولی
از محتوای این میزانها بطور غیرمســتقیم اســتنباط میگردد .نکته
حائز اهمیت آن اســت که این مهم با مدیریت بســیار دقیق هیجان
ً
انجام گرفته و کامال در خدمت اثر است.
در شماره تمرینی  49تا  ،54پیر بولز تا کیدی خاص بر باالنس و نحوه
در هــم رفتــن اصــوات دارد و مجموعــه صدادهــی ارکســتر تحــت رهبری
او ،در مقایســه بــا برنشــتاین ،درخشــانتر و شــفافتر اســت .در همیــن

قســمت ،برنشــتاین فرمــان پزانتــه را با حرکتی ســنگین اما پرکشــش به
عنوان یکی از اولویتهای مهم خود قرار داده و تا حدودی حالت بدوی
گونــه موســیقی را در بخشهــای مختلــف ســازی هــم بطور مجــزا و هم
در برآینــد صدای کل ارکســتر مورد تا کید قرار میدهــد .در رابطه با برخی
ویژگیهای صوتی سازها و ترکیبات رنگهای صوتی ،به سختی میتوان
اظهارنظر قطعی کرد چرا که فاصله زمانی قابل توجهی بین این دو اجرا
وجــود دارد و فنــاوری ضبــط صــدا در ایــن زمــان ،تغییرات چشــمگیری
ً
داشــته اســت که طبعا دربررســی این اجراهــا باید مورد توجه قــرار گیرد.

نقش عنصر ریتم در پیشــبرد قطعه پرســتش بهار ،نقشی کلیدی
بوده و به دلیل پیچیدگی فراوان ریتمیک ،درک این اثر در نگاه اول،
چالشــی بزرگ به نظر میرســد .از این رو ،بخشی از ظرایف موجود در
پارتیتور با استفاده از مثالهایی از این منظر مورد بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر ،ضمن توضیح در مورد نظم ذاتی استراوینسکی و تاثیر
آن در عنصــر ریتــم در آثــار وی بــه ویــژه باله پرســتش بهار بــا انتخاب
موردی مثالهایی متناسب با این مهم از پارتیتور اثر نشان دادهشد
قتــراز ویژگیهای فــردی آهنگســاز برخی دالیل
کــه بــا شــناخت عمی 

نحــوه عملکــرد وی در پیشــبرد قطعــه روشــنتر و درک اثــر آســانتر
میشــود .در ضمــن امــکان دســتیابی به تفســیری مناســب از قطعه
تنهــا با تمرکز بر جزئیات تکنیکی ممکن نیســت و نوعی نگاه عمیقتر
به شخصیت استراوینسکی و شرایط اجتماعی در زمان او ،برای درک
بهتــر موســیقی وی و دالیلــش در انتخاب رویکرد وی در آهنگســازی
میتواند در این راســتا کمککننده باشــد .از این رو مطالعه پیشــینه
اثــر و آهنگســاز درکنــار مطالعــه جزییــات تکنیکــی برای دســتیابی به
تفسیری عمیقتر برای دانشجویان نوازندگی راهگشا خواهد بود.

پینوشتها
1 Igor Stravinsky.
2 Le Sacre du Printemps (The Rite of Spring).
3 Peter Hill.
4 Structure.
5 Episodic Structure.
).مدیر و مشاور هنری تئاتر مارینسکی  ۱۹۲۹ – ۱۸۷۲م( 6 Serge Diaghilev
7 Partiture.
8 Repertoire.
9 Motive.
10 Thematic Material.
11 Rhythm.
12 Interpretation.
13 Theodor W. Adorno.
14 Maschinellen Dämonie.
15 Rehearsal Number.
16 Charles Ferdinand Ramuz.
17 Jeu du Rapt.
18 Time Signature.
19 Agitato.
20 Sostenuto e Pesante.
21 Pesante.
22 Poco Rit.
23 Block.

24 London Symphony Orchestra.
25 Leonard Bernstein.
26 BBC Symphony Orchestra.
27 Pierre Boulez.
28 Colla parte.
29 Agitato.

فهرست منابع
استراوینســکی ،ایگــور ( ،)۱۹۷۵زندگــی مــن ،ترجمه کیــکاووس جهانداری،
انتشارات خوارزمی ،تهران.
ناصری ،فریدون ( ،)۱۳۷۹تاریخ موسیقی روس ،پژوهنده ،تهران.
Adorno, Theodor W (2003), Philosophy of Modern Music, Continuum, London and New York.
Hill, Peter (2000), Stravinsky: The Rite of Spring, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
Loeffler, Peter (1994), Die Geschichte vom Soldaten: L’Histoire du
Soldat, Springer, Basel AG.
Stravinsky, Igor (1997), Le Sacre du Printemps Full orchestral score
(Revised 1947), Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd, London, UK.
Woitas, Monika (2010), Strawinsky Transformation des Urbanen,
ACT zeitschrift für music & performance, (Bochum/München), Ausgabe 2010/1, P. 5.

