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فرم ،ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت
محمدرضا تفضلی* ،1حسین قنبری احمدآباد ،2همایون آرامفر

3

 1عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد آهنگسازی ،دانشکده موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3کارشناسی ارشد نوازندگی ساز جهانی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/14 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/29 :

چکیده

هــدف اصلــی ایــن پژوهش ،بررســی فرم ،ژانر ،مد و هارمونــی ،در قطعهی "توکاتا" اثر هرمز فرهت اســت .اهمیــت این قطعه از
ُ
آنروست که آهنگساز ضمن استفاده از تم محلی (تم ک َریشیم) ،با بهرهگیری از زبان هارمونیکی نو و جنبههای ویرتوزیستیک
ســاز پیانو ،قطعهای نو را به رپرتوار این ســاز در آثار آهنگســازان ایرانی افزوده اســت .پرسش این پژوهش بدین شرح است كه
"عوامل اساسی آهنگسازی و ارتباط آن با مصالح مدال در این اثر چیست؟" بدین منظور ،پیش از پرداختن به قطعه "توکاتا"،
بــا اســتناد بــه منابع كتابخانهای ،مفهوم ،پیشــینه و نیز ویژگیهای اصلی این ژانر در دورههای مختلف بررســی خواهد شــد.
قســمت دوم پژوهش ،با روش تحقیق تحلیلی ،به بررســی مولفههای توکاتا و نیز فرم قطعه میپردازد .با وجود آزادی نســبی
فرمال در ژانر توکاتا ،میتوان فرم این قطعه را سه بخشی مرکب دانست كه بخشها برگرد تم محلی کریشیم سازمان یافتهاند.
قســمت ســوم ،به بررســی گوشــهها ،مدها و ملودی اصلی و قســمت چهارم ،به رویکردهای هارمونیک در این اثر میپردازد.
طبــق بررســی انجام شــده میتــوان نتیجه گرفت ،آهنگســاز در این اثر ،تكنیكهای موســیقی نئوتنال نظیــر هارمونی کوارتال،
کویینتال ،تیرس غیرفونکسیونل و تیرسهایی با نت اضافه شده را متناسب با پتانسیل تم محلی و ژانر توكاتا بكار گرفته است.

واژههای کلیدی

ُ
توکاتا ،هارمونی ،کوارتال ،فرم ،ک َریشیم.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09121272304 :نمابر.E-mail: tafarerza53@yahoo.com ،021-22313379 :
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در قطعــه "توکاتا" اثــر هرمز فرهت ( 1952میالدی) ،فضای مدال،
ملهــم از موســیقی ایرانی اســت و در عین حال رویکــرد هارمونیک ،از
رویکرد آهنگســازان نئو تنال ۱قرن بیســتم تبعیت میکند .در واقع در
ایــن اثر ،ملــودی محلی بــا رویکردهای هارمونیک قرن بیســتم نظیر
آ کوردهای کوارتال ،کویینتال و تیرسهای غیرفونکســیونل ،تریادها
با نت اضافه شــده همراه شــدهاند .الزم به ذکر اســت ،استفاده از تم
محلی به موضوع ژانر توکاتا بیارتباط نیســت .ضمن آنکه حرکت تم
محلی کریشیم و تلفیق آن با کیفیت کوبهای پیانو که از ویژگیهای
ژانر توکاتاســت ،باعث ایجاد پتانسیل ریتمیک و موتیویک باالیی در
فرآیند گســترش میشــود و کیفیت کوبهای مورد اشــاره در ساز پیانو
را تداعی میكند.
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،پاســخ بــه ایــن پرســش اســت که
«رویکــرد اساســی آهنگســاز در اســتفاده از ســاختار مــدال موســیقی
ایرانــی ،هارمونی و فرم در این اثر چه بوده اســت؟» در نتیجه ،پیش
از ورود بــه تحلیــل قطعــه ،مروری گــذرا به ویژگیهای اصلــی توکاتا و
نمونههای شاخص آن ضروری به نظر میرسد .بدین منظور ،بخش
اول پژوهــش بــه مفاهیــم مربوط بــه توکاتــا ،شــاخصهها ،تاریخچه و

نمونههای شاخص آن اختصاص مییابد .پس از معرفی ویژگیهای
کلــی توکاتــا و مختصــری درباره پیدایــش و ظهور دوبــاره آن ،میتوان
بــه بررســی عناصری همچــون فرم ،هارمونی و ســاختار مــدال قطعه
پرداخت .در بخش دوم پژوهش ،به فرم قطعه پرداخته خواهد شد.
در حالــت کلــی" ،توکاتا" داللت بر فرم نــدارد و بکارگیری آن ،معطوف
به ژانر و کارا کتر است .در ادامه نشان داده خواهد شد که این قطعه
را میتوان یک ســه بخشــی‘ ’ABAدانســت که در هر دو قسمت آن،
تــم محلــی "کریشــیم" و خویشــاوندان موتیویــک آن مورد اســتفاده و
بســط و گسترش قرار گرفتهاند .در بخش سوم نیز به تحلیل ساختار
مــدال و گوشــهها پرداخته شــده و در ادامه هارمونــی و تکنیکهای
مورد اســتفاده با روش تحقیق تحلیلی بررســی خواهد شــد .در مورد
پیشــینه توکاتــا در قرن بیســتم ،میتوان مطالبی درخــور تامل یافت
که به ّ
اهم آنها اشاره خواهد شد؛ اما به نظر میرسد ،در مورد تحلیل
آثار هرمز فرهت ،تا کنون پژوهشــی انجام نشده است .بررسی عناصر
آهنگســازی قطعــات پیانویی این آهنگســاز میتواند گامی در جهت
رفــع نقصــان مذکــور باشــد .در ادامــه توکاتــا و رویکردهــای مختلــف
موسیقیشناسان به توکاتا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -۱مفهوم و پیشینه توکاتا
موسیقیشناســان ،توکاتــا را از ریشــه تــوکاره ایتالیایــی یــا توشــی
فرانســوی به معنای لمسکردن میدانند و برای آن تعاریف کمابیش
ً
مشابهی آوردهاند که اغلب ناظر به کارا کتر و نیز اساسا کالویهای بودن
آن است .البته اطالق توکاتا به قطعات ارکستری با کارا کتر و ویژگیهای
متفاوت ،در قرن بیستم و پیش از آن ،میتواند گمراهکننده باشد.
ً
بســیاری توکاتــا را همچــون پرلــود و فانتــزی ،قطع ـهای اساســا
ســازی و بویــژه برای ســازهای کالوی ـهای نظیر ارگ ،کالوســن و پیانو
ً
میداننــد کــه احتماال نــام آن برگرفتــه از صــدای ترومپتهای قرون
وســطی در بــاالی بــرج و نماینــده روحیــه قهرمانــی اســت (هودیــه،
142 ،1385و .)141برخــی دیگــر از شــواهد نیــز ریشــه واژه توکاتــا را
برگرفتــه از قطعــات فانفارگونــه ســازهای بــادی برنجــی میدانند .در
اصــل ،طــی قــرون  16و  ،17قطعــات فانفارگونــه را توکاتــا مینامیدند
( .)Bradshaw, 1972, 13بــرای نمونــه در تاریخ موســیقی به مواردی
از اطــاق ایــن واژه برای ابتــدای اورتور ارفئو از مونتهوردی (قســمت
۲
ترومپتها) و نیز قســمت ترومپت ُسناتهای سازی ماریزیو کازاتی
یافت میشوند (.)Hwa Song, 2011, 2
البتــه الهــام گرفتن توکاتــا از ترومپتهای قرون وســطی ،تنها یکی از
دیدگاههاســت و دیدگاههــای دیگری نیز در این زمینه وجــود دارند .در
حالــت کلــی برای حل اختــاف نظرات میتــوان دو نوع توکاتــا را در نظر
گرفــت .نــوع اول یا توکاتاهای جنوبــی ۳را می توان نوعــی همراهی برای
ً
آواز دانســت و نــوع دوم یــا توکاتاهــای شــمالی ،۴عمدتــا ســازی بودهاند
و جنبهه��ای ویرتوزیس��یتیک را گس��ترش میدهن��د (Kosnik, 1979,

 .)20از قــرن شــانزدهم بــه ایــن ســو ،آهنگســازان واژه توکاتــا را بــرای دو
نــوع از قطعات کالویهای بکار میبردند .گونه نخســت در واقع قطعات
فانفارگونه سازهای بادی برنجی بازنویسیشده برای سازهای کالویهای
بود و گونهی دوم نیز ،قطعاتی کالویهای بودند که سنکپ ،کروماتیزم،
دیســونانسهای متعــدد و نیــز ســاختار ایمیتاســیونی در بخشهــای
کند خود داشــتند .از دیگر ویژگیها میتوان به ســرعت باال ،پاســاژهای
بداههگونــه ،همچنین تغییرات نا گهانــی و دور از انتظار در ریتم ،تمپو و
دینامی��ک اش��اره ک��رد (.)Kirby, 2003, 18; Bradshaw, 1972, 13&14
در اغلــب منابــع ،تعریــف دوم از توکاتــا را معیــار قــرار میدهنــد .البته به
مرور زمان ،پیچیدگیهای بیشتری در تمام مشخصهها نمود مییابد،
بطوریکه در نمونههای متاخر و نیز قرن بیســتم نظیر قطعه "توکاتا" اثر
هرمز فرهت ،تمام مشــخصههای پیشگفته نظیر تغییرات نا گهانی در
تنالیته فزونی مییابند .اما همانطور که پیشتر اشــاره شــد ،در منابع،
توکاتــا دارای فــرم ثابتی نیســت .حتــی ا گر تعریــف دوم را بــرای قطعات
سازی معیار قرار دهیم ،توکاتا دارای فرمی آزاد خواهد بود که آهنگسازان
به شیوههای مختلفی در آن آهنگسازی کردهاند (.)Caldwell, 2010

ظهور ،افول و پیدایش مجدد ژانر توکاتا
ایتالیــا و آلمــان بدلیــل مرکزیــت فرهنگــی در دوره رنســانس و
همچنین پیشــرفت اقتصادی و فرهنگی ،به مرا کزی برای موســیقی
غیرکلیســایی تبدیل شــده بودند و هر روز بر قدرت موسیقیســازی و
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توجــه بــه جنبههای تکنیکــی آن در این دو کشــور افزایش مییافت.
در چنیــن شــرایطی ،بدیهــی اســت توجــه آهنگســازان بــه ژانرهایــی
نظیر پرلود ،فانتزی ،ســوییت ،توکاتــا و قطعات بداههپردازانه فزونی
خواهد یافت ( .)Bukholder et al., 2006, 25-265
توکاتــا ،بدلیــل شــاخصهایی همچــون بداههپردازانــه بــودن ،از
دوران رنســانس تا باروک به اوج خود رســید .از نخستین نمونههای
برجســته توکاتــا بــا ویژگیهــای پیشگفتــه ،میتــوان قطعــات ارگ از
گیرالمو دیروتا ۵دانست که در آن جنبههای ویرتوزیسیتیک برجسته
هســتند .همچنین میتوان شــاخصههای مذکور توکاتــا را به صورت
کامــل در موســیقی کالودیــو ِمرولو ۶مشــاهده کــرد چرا کــه در آثار این
آهنگســاز ،جنبههای ویرتوزیســتیک ،کمپوزیسیون آزاد و پاساژهای
ایمیتاسیونی زیادی مشاهده میشود که بعدها در آثار آهنگسازانی
چون فرسکو بالدی نیز وجود دارند .عالوه بر این در موسیقی فرسکو
بالــدی ،نوعــی از تغییــرات ســریع تونالیتــه ،آرتیکوالســیون متنــوع و
گتــر را میتــوان دیــد .ایــن رویکرد نســبت به
کروماتیــزم در ابعــاد بزر 
توکاتــا طــی ســیری تکاملــی در آثــار آهنگســازان دیگــر دیده میشــود
(.)Lee, 2008, 5; Apel, 1972
از دیگــر آثــار مهــم پیــش از یوهــان سباســتین بــاخ ،میتــوان بــه
توکاتاهای آهنگسازانی همچون جیوانی گابریلی ،۷میکآلنجلو روسی،۸
۱۰
دیتریخ بوکستهوده ۹برای ارگ و نیز توکاتاهای الساندرو اسکارالتی
بــرای هارپســیکورد اشــاره کــرد .علــی رغــم آنکــه اســکارالتی شــهرت

خود را مدیون قطعات آوازی اســت ،اما نقش شــایانی در تکامل ژانر
توکاتا داشــته اســت .بویــژه در  40توکاتای خــود (از مجموع  50قطعه
کالوی ـهای خود) ،حداقل یک قســمت به تکنیکهایــی نظیر اجرای
گام ،ترمولوهــای ا کتاو ،آرپژ اختصاص داده اســت و همچنین عناصر
کنتراستی و واریاسیونی را میتوان در آن مشاهد نمود (.)Apel, 1972
در بــاروک پایانــی میتــوان بــه توکاتاهــای یوهــان سباســتین باخ
اشــاره کرد که گاه همچون مجموعه "هفت توکاتا" مستقل هستند و
گاه همراه با کمپوزیسیونی دیگر نظیر توکاتا و فوگ ر مینور یا در مقدمه
ســوییت (نظیر پارتیتا می مینور شــماره  )6همراه میشوند كه در آن
تاثیرات ســبکی بوکستهوده مشاهده میشود .آهنگسازان در دوران
کالسیک و رمانتیک ،علی رغم توجه به موسیقی سازی ،کمتر در ژانر
توکاتا نوشــتهاند .بطوریکه تنها چند نمونه شــاخص از آهنگسازانی
همچون موتســیو کلمنتی ُ(سنات پیانو اپوس  )11و شومان و لیست
در دوره رمانتیک یافت .آهنگسازانی همچون ُمتسارت و بتهوون به
جای "توکاتا" اغلب به ژانر "فانتزی" روی آوردند.
بــه عقیــده برخــی موسیقیشناســان ،دلیــل توجــه بیشــتر بــه
فانتــزی در ایــن دوره ،گســتره بیشــتر بداههپــردازی و نیــز بســط
تماتیــک در فانتــزی نســبت به توکاتا اســت .بطوریکــه مطابق اصول
زیباییشناســی دوران کالســیک ،در فانتــزی میتــوان ابعــاد فرمــال
بزرگتــری را خلـ�ق کـ�رد ( .)Drabkin, 2001, 554- 555شــاید بتــوان
گفت مشخصههای ژانر توکاتا همچنان در فانتزیها حفظ شدهاند.

الف

الف

تصویر  -1توکاتای پروکفیف.
ماخذ( :توکاتای ر مینور اثر پروکفیف)
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پــس از دوره رمانتیــک و بــا ظهــور امپرسیونیســم ،شــاهد پیدایــش
مجــدد توکاتــا هســتیم .بطور مثــال در برخــی موومانهای آثــار کلود
دبوسی و موریس راول ،ژانر توکاتا نمود مییابد .البته احیای مجدد
توکاتــا ایــن بــار بــا ترکیبــی از رنگآمیــزی هارمونیک امپرسیونیســم و
همچنین گستردگی مشخصههای آزادانه ژانر توکاتا همراه است.
برخــی موسیقیشناســان ،ایــن طیــف از آثــار دبوســی را دارای
مشـ�خصههای نئوکالسـ�یکی نیـ�ز میداننـ�د ( .)Schmitz, 1970در
قطعــات توکاتــای راول و دبوســی ،علــی رغــم بافــت غالــب آ کــوردی،
هوموفونیــک و رنگآمیزیهــای امپرسیونیســتی ،گاه بــا بافــت
پلیفونیــک (مشــخصه توکاتــا) مواجــه میشــویم .عــاوه بــر ایــن
پاســاژهای ویرتوزیســتیک ،وجه مشــخصه توکاتا ،در آثاری همچون
قســمت ششــم از  Le tombeau de Couprinاثر راول دیده میشــود.
بــرای مثــال پوزیســیون قفلشــده دس ـتها ۱۱در نوازندگــی پیانــو،
آرپژهای متوالی ،ریتم پویا و سریع در جایجای این اثر دیده میشود.
پــس از راول میتــوان نمونههایــی شــاخص از توکاتــا را در آثــار
ســرگئی پروکفیــف مشــاهد کــرد .در ایــن آثــار ،ویژگــی بیــان صریــح و
شفاف تماتیک ،موتیفهای ریتمیک پر انرژی و گرایش به فرمهای
کالســیک ،ویژگــی نئوکالســیکی توکاتاهــای پروکفیــف را نســبت بــه
راول و دبوســی برجســتهتر میکنــد .از ســوی دیگــر ،میتــوان تاثیــر
زبــان هارمونیــک ،همیوالهــا (یــا بــه تعبیــر پروکفیــف ســاختارهای
هایپرمتریــک و پلیمتریــک )۱۲و کیفیــت کوب ـهای ایــن آثــار را ،وجــه
مشــخصهی توکاتاهــای پروکفیــف دانســت (تصویــر -1الــف) .زبــان
هارمونیــک خــاص پروکفیــف را نیــز میتــوان حتــی در پلیفونــی او
مشــاهده کرد .برای مثال ،در توکاتای رمینور ،در حالی که صداهای
بیرونــی حرکتــی کنترپوآنــی دارنــد ،صداهــای میانــی بــه آ کوردهــای
دیســونانس و کروماتیــک اختصــاص مییابنــد و در برخــی مقاطــع از
حرکت کنترپوآنی و حرکات خالف جهت هم بخشها ،در بخشهای
میانی آ کوردهای کروماتیک ایجاد میشوند (تصویر  -1ب).
در توکاتاهــای پروکفیــف ،ویژگــی ویرتوزیســتیک توکاتــا تــا حدود
زیــادی گســترش یافتــه اســت .بهطــوری کــه برخــی ادعــا کردهانــد
در توکاتــای رمینــور ،پروکفیــف بــا وجــود تــوان بــاالی نوازندگیش ،با
دشواری در اجرا روبرو میشد! (.)Gutman,1990
در قــرن بیســتم ،در کنــار نمونههــای کالوی ـهای برای ســاز پیانو،
نمونههــای ارکســتری نیــز شــکل گرفتند .علیرغــم اینکــه توکاتا اغلب

بــر کالویهای بودن قطعه داللت دارد ،در قرن بیســتم با نمونههایی
مواجهیم که در آن ،کارا کتر توکاتا بیشتر مورد تا کید است .در اینگونه
قطعــات ،همچنــان ویژگیهــای توکاتاهــای ســازی نظیر پاســاژهای
ویرتوزیســتیک ،مدوالســیونهای پیاپی و نا گهانی ،کنتراســتهای
شدید ،بافت پلیفونیک ،خاصیت کوبهای و دیسونانسهای شدید
را میتــوان مشــاهده کرد .گاهی آهنگســاز خــود نام توکاتــا را برای اثر
برنمیگزینــد ولی میتوان مشــخصههای توکاتــا را در اثر یافت .برخی
آثار شــاخص در ژانر توکاتا برای ارکســتر همچون اسکرتســو از کنســرتو
پیانو شــماره  2و نیز توکاتا از کنســرتو شــماره  5اثر پروکفیف ،موومان
ســوم سمفونی شــماره  8اثر شســتا کویچ ،موومان اول کنسرتو پیانو
اثر بریتن ،موســیقی برای ارکســتر مجلسی ۱۳شــماره  5اثر هیندمیت،
موومــان آخــر ســمفونی شــماره  8اثــر ون ویلیامــز ،موومــان ســوم از
کنســرتو بــرای ارکســتر اثــر ُ
لوتسالوســکی از جمله آثار برجســته در این
زمینه هستند.
توکاتــا اثــر هرمــز فرهــت نیــز یکــی از موفقتریــن قطعــات در زمینــه
اســتفاده از تــم محلــی و نیــز ویژگیهای ژانــر توکاتا باالخــص در رپرتوآر
آهنگسازان ایرانی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه
تالش بر آن است تا به بررسی عناصر اساسی این قطعه پرداخته شود.

 -2بررسی فرم و ژانر توکـاتا اثر هرمز فرهت
همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد ،توکاتــا از لحــاظ فــرم
از قاعــده خاصــی پیــروی نمیکنــد .فــرم ایــن قطعــه را میتــوان یک
سهبخشــی دانست که با کدایی کوتاه ،پایان مییابد .آهنگساز خود
بر این عقیده است که تنها در قسمت  ،Bاز تم محلی استفاده کرده
است؛ اما در واقع برای معرفی تم محلی مورد نظر در  ،Bدر قسمت A
موتیفهای برگرفته از این تم را معرفی میکند .موتیف معرفیشــده
در قســمت  Aدر تصویــر -2الــف ،برگرفتــه از تــم محلــی "کریشــیم" و
زمینهساز ظهور کامل این تم در بخش  Bاست .این موتیف ،بدلیل
ریتــم صریــح و مقطع ،به همــراه آ کوردهایی با ریتم مشــابه ملودی،
کیفیــت کوب ـهای پیانــو را تداعــی میکنــد و ایــن موضــوع ،نمایانگــر
یکی از شــاخصههای توکاتا اســت .تم قســمت  ،Aبخش ســوپرانوی
میزانهای  ١تا  ۴را در بر میگیرد (تصویر -2ب).
در ادامــه از میــزان  ۵تــا  ١۹ایــن تــم و آ کومپانیمان آن در دســت

الف
ب

تصویر  -2موتیف معرفی شده و تم مبتنی بر آن (الف و ب) و آرپژهای رابط شکل -2ج.
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)
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چپ دو بار سکوئنس میشود و پس از آن بخش رابط در میزانهای
 ۲٠و  ۲١میآیــد (تصویــر -2ج) .ایــن رابــط نیــز دیگــر مشــخصههای
توکاتــا را تداعــی میکنــد ،چرا که به شــکل آرپژهــای پیدرپی معرفی
میشــود و در رونــد موســیقی ،کنتراســت ایجــاد میکنــد .آرپژهــای
مذکــور ،همــراه بــا تغییــرات نا گهانی در تــن مرکزی اســت ،بطوریکه
دشــوار بتوان توجیه فونکسیونل برای بیش از دو آ کورد پیاپی یافت
(تصویــر-2ج) .پــس از ایــن دو میــزان ،بســط و گســترش موتیف آغاز
میشود .در این قسمت ،عالوه بر گسترش تماتیک ،گسترش فضای
ُمدال نیز صورت میپذیرد .پس از یک پاساژ رابط در میزانهای ۳۴
و  ،۳۵در میزان  36قسمت  Bآغاز میشود .در قسمت  ،Bپس از دو
میزان آمادهســازی مــدال و ریتمیک ،تم جدید کــه همان تم محلی
"کریشیم"است ،معرفی میشود (تصویر -3الف).
اصل این تم محلی به اســتناد کتاب دســتور تار و ســه تار موســی
معروفــی و نصرالــه زریــن پنجــه در بخش بررســی مدال و دســتگاهی
ایــن پژوهــش بطور کامــل آمده اســت .پــس از معرفی تــم ،بالفاصله
بســط و گســترش آن از میــزان  45آغــاز میشــود .بســط تــم همــراه
ُ
بــا سکوئنسشــدن تــم و کانــن پلیتنــال از میــزان  45همــراه اســت.

الف

ب

ج

د
تصویر  -3معرفی تم و کانن بر روی آن؛  -3الف و  -3ب بخش رابط (-3ج) و کدا (-3د).
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

همانطــور کــه پیشتــر در معرفــی توکاتــا اشــاره شــد ،در توکاتاهــای
بســیاری آهنگســازان ،بخشهــای پلیفونیــک در تمپــوی آرامتــر (یــا
بــه تعبیــری ریتــم کمتحرکتر یا ایســتاتر و یا با بکارگیری کشــشهای
ُ
۱۴
بلندتــر) آمــده اســت .از میــزان  ،45تــم کریشــیم بصــورت کانینــک
ُ
ارائــه میشــود .کانــن جملــه اول ایــن تــم بدینگونــه اســت کــه
پروپوســتای ۱۴آن در بافتــی هارمونیــک همــراه بــا دوبلــه صــدای
باالیــی در ا کتــاو ارائــه شــده و همــراه بــا آن در بخــش میانــی ،خطی
۱۵
مســتقل بصــورت همجهــت بــا آن حرکــت میکنــد .امــا ریسپوســتا
ً
یــا بخــش ایمیتاســیونکننده ،صرفــا بصــورت دوبلــه در ا کتــاو ارائــه
میشــود .از میــزان  ،49جملــهی دوم تــم کریشــیم که ادامــه همان
ُ
کانن اســت ،ارائه میشــود .با این تفاوت که این بار پروپوســتا از سه
صدایی خارج و به یک صدایی تقلیل مییابد (تصویر -3ب).
از میــزان  ۶۴تــا  ،۶۸یــک رابــط بســیار پــر هیجــان بــا ریتمــی
متفــاوت از کل قطعــه ارائــه میشــود و پــس از آن در میــزان 69
رپریــز قطعــه شــروع میشــود .این رابــط نیز همچــون رابــط آرپژگون
قبلــی ،رونــد پیشــین موســیقی را متوقــف میکنــد .بــا ظهــور ایــن
رابــط ،مشــخصهی تغییــرات نا گهانــی ژانــر توکاتــا به شــکل واضحتر،

66
نشریه هنرهایزیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲۳شماره ،۲تابستان ۱۳۹۷

نمــود مییابــد .عــاوه بــر ایــن میتــوان همچــون توکاتــای ر مینــور
پروکفیــف اپــوس شــماره  ،11کیفیــت کوب ـهای پیانــو را در ایــن رابــط
مشــاهد نمــود (تصویــر  -3ج) .در انتهــای رپریــز در میــزان ،۹۶
تــم کریشــیم و موتیفهــای برگرفتــه شــده از آن بســط مییابنــد .در
میزانهــای  ١٠۴و  ١٠۵کــه بــه کــدا اختصــاص مییابنــد ،موتیــف
بخــش  Aو حالت کادانســی آن اســتفاده شــده اســت (تصویر-3د).

-3بررسی ُمدال قطعه
هرمز فرهت خود معتقد است که در این قطعه ،تنها در قسمتB
از ملودی محلی ایرانی استفاده کرده و در سایر قسمتهای آن ،هیچ
رویکردی برای صدادهی دستگاهی و یا موسیقی ایرانی وجود نداشته
ً
اســت .در واقع آهنگســاز این اثر را کامال با معیارهای آهنگسازی قرن
بیستم ساخته است .اما حضور تم محلی در قسمت  Bو آمادهسازی
آن در قســمت  Aموجب شــده که آهنگســاز برای برقراری انســجام و
یکپارچگی ،نوعی رویکرد خاص مدال را در قطعه دنبال کند .در واقع

الف

ب

ج
تصویر-4بستر صوتی شور می (الف) ،ارائه تم در فریژین (ب) و سکوئنس شدن تم (ج).
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

تصویر  -5ادامه اثر در همایون ال یا بیداد می.
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

میتوان حضور برخی مدهای ایرانی را بصورت تعدیل شده در قطعه
مشــاهده کرد .با چنین رویکردی ،این قطعه را با تسامح میتوان در
شور "می" یا به تعبیر دقیقتر در مد فریژین "می" دانست .بستر صوتی
شور "می" (بدون در نظر گرفتن آلتراسیونها و مدگردیها) ،در تصویر
-4الف نشــان داده شــده اســت .ا گر در این مد فا بکار را تعدیلشــده
و معادل فاســری در نظر گرفته شــود ،بستر صوتی می فریژین بدست
میآید .اما از آنجا که در موسیقی ایرانی ،هویت دستگاهها ،گوشهها
و مدهــا برگرفتــه از انگارههــای موتیویک (و نیــز ریتیمیک -ملودیک)
ً
مدگردیهــا و آلتراســیونها اســت ،نمیتــوان شــور را دقیقــا معــادل
فریژیــن در نظــر گرفــت .ا گــر انعطــاف نســبی فواصــل موســیقی در
موســیقی ایرانــی را نیــز در نظر بگیریم ،به طور حتم "شــور" و "فریژین"
معادلهای دقیقی نخواهند بود .به هر حال میتوان حضور فریژین و
نیز تم محلی و فضای کلی قطعه را تا حدودی تداعیگر شور دانست.
ارائه تم در دست راست فریژین "می" ،همراه با بافت آ کوردی است
که در آن ،صدای باالیی نقش ارائه تم را بر عهده دارد و صداهای میانی
در یک چهارم پایینتر بصورت موازی ارائه میشود .ا گر مد حاضر معادل
شــور تعدیل شده فرض شود ،این خط موازی در چهارم پایینرونده با
ِ
نــت شــاهد "ســی" میتوانــد تداعیکننده مقــام دشــتی (آواز دشــتی) از
شــور "می" باشــد (تصویر -4ب) .در ادامه در میزان ،12روند پیشــین در
فاصله پنجم باالتر ،یعنی در فریژین "ســی" ســکوئنس میشود .در این
قســمت نیز ،تم بــه فاصلهی یک چهارم پایینتر بهشــکل مــوازی ارائه
ـتی "فــا دیز" اســت (تصویــر -4ج) .از میــزان ۲۸
میشــود کــه یــادآور دشـ ِ
قطعــه را میتــوان تداعیگر بیداد مــی و همایون ال دانســت (تصویر .)5
در میزان  ۳4نیز فواصل بکار رفته ،فواصل موســیقی دســتگاهی
ً
ُ
را تداعــی میکننــد و ســپس تــم «ک َریشــیم» مجــددا ارائــه میشــود.
ّ
کریشــیم ،یک ترانه محلی گیالن و در مقام (گوشــه) «شــهناز» است.
بســتر صوتی گوشــه شــهناز بر مبنای شــور ال در تصویر-6الف ،نشان
داده شده است .اصل ملودی کریشیم به استناد کتاب دوم دستور
ّ
مقدماتی تار و سهتار ،نوشته موسی معروفی و نصرا...زرین پنجه در
تصویر -6ب ،نشان داده شده است.
این ملودی را میتوان متعلق به "شــور ر" دانســت که عالمتهای
ســرکلید آن "ســی بمــل" و "مــی کرن" هســتند .همانطور که مشــاهده
میشــود ،در ابتــدای میــزان  ،١۷نــت ایســت با فلش مشــخص شــده
اســت .آهنگســاز در قطعــه توکاتــا ،از ادامــهی ملودی یعنــی جایی که
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ایست این ترانهی محلی در شور "ال" ،نت "دو" خواهد بود که در اینجا
در فرآینــد تعدیلســازی بــا بمــل شــدن میکــرن ،رنگ مینــور به خود
ً
ُ
میگیــرد (تصویر -7الف) .این تم در میــزان  ۴5بصورت کانن ،عینا به
شکل قبل با فاصلهی چهارم کاسته نسبت به قبل میآید .تصویر-3
ُ
الف و ب که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت ،ابتدای این کانن را نشان
ً
میدهد .تم بار دیگر در میزان  ۵۹و مجددا به طور کامل ،در میزان ۹١
در خط سوپرانو باز هم با نت ایست "ال" تکرار میشود (تصویر -7ب).

نت آلتره "ال کرن" به "ال بکار" تبدیل میشــود ،اســتفاده نکرده است.
در واقــع در قطعــه "توکاتا" ،تنها قســمت اول تم محلی کریشــیم مورد
بســط قرار گرفتهاســت .حال ا گر ایــن ملودی به شــور "ال" انتقال داده
شود ،عالمت سرکلید آن "سی کرن" ،و نت آلتره آن در گوشهی شهناز،
ُ
"مــی کــرن" خواهــد بود .ا گــر بجای"می کــرن" ،تعدیل شــده آن یعنی
"می بمل" را مورد استفاده قرار گیرد ،میتوان آنرا متعلق به دو مینور
شــاهد شــهناز در اینجا نت ر اســت ،ولی نت
دانســت؛ زیرا ا گر چه نت
ِ

الف
الف
الف

ب

بب

تصویر  -6بستر صوتی شهناز بر مبنای شور ال (الف) و اصل ملودی کریشیم (ب).
ماخذ( :معروفی و زرین پنجه)1389،

الف

تصویر  -7تم کریشیم بصورت تعدیل شده (الف) و کانن بر روی تم (ب).
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

ب
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 -4بررسی هارمونی قطعه

آ کوردهــای تیــرس بــا نتهایــی اضافــی .حال پرســش اینجاســت که
چگونــه میتــوان تمامی این ترفندهــا را در کنار یکدیگــر در یک قطعه
بکار برد ،بیآنکه به انسجام قطعه به لحاظ هارمونیک لطمهای وارد
شود .در ادامه ،در راستای پاسخگویی به این پرسش ،مثالهایی در
این زمینه تحلیل خواهد شد.
چهــار میزان ابتدایی قطعه شــامل آ کوردهایی کوارتال اســت که
میتوان فاصلهی چهارم موازی به همراه نتهای "ســل" در دســت
راســت و پــدال "مــی" در دســت چــپ را در سیســتم تیــرس توجیــه
کــرد (تصویــر -8الــف) .در واقــع آ کــورد اول قطعــه را میتــوان آ کــورد
کوارتــال (می-ال-ر-ســل) بــر پایــهی نــت "می" دانســت .آ کــورد دوم
نیــز میتوانــد آ کورد کوارتال "فا -ســی -می" باشــد .در هــر دو آ کورد،
بــا توجــه به تنالیتــه و حضور "مــی" در باس و همچنین حرکت "ســی
بــه مــی" ،میتوان پایــه آ کوردها را نت "مــی" دانســت .مطابق نظریه
وینســت پرســیکتی ،در آ کوردهای کوارتال ،صرفنظر از صدانویسی
(فضا گــذاری آ کوردهــا) ،پایــه مبهــم بــوده و عواملی همچــون بخش
متحــرک پایــه را تعیین میکنند (پرســیکتی .)122 ،1375 ،به همین
دلیل ،نت "می" را میتوان پایه هر دو آ کورد دانســت .در مورد آ کورد
دوم ،بــا در نظــر گرفتــن مرکزیــت مــی ،کنــار هــم قرارگرفتن مــی و فا و
تشکیل فاصله دوم ،به تداعی شور" می" کمک میکند.
در خــال آ کوردهــای کوارتال در میزان ســوم ،آ کــورد تیرس می-
ســل -ســی آمــده اســت .آوردن آ کوردی تیــرس در میــان آ کوردهای
کوارتــال در اینجــا ،بافــت را ناهمگــون نمیکنــد ،چرا که ایــن آ کورد از

میتــوان ایــن قطعــه را اثری نئوتنال دانســت که هدف آهنگســاز
در آن ،اســتفاده از ســبک هارمونیهــا و صدادهــی موســیقی قــرن
بیســتم و نیــز کنترپوآن ُمــدال در آثار برخی آهنگســازان قرن بیســتم
بوده اســت .الزم به ذکر اســت که آهنگســاز تا کید میکند" :هارمونی
ً
مــدرن و هارمونــی قــرن بیســتم اصطــاح کامال اشــتباهی اســت چرا
کــه ایــن تعبیــر را به ذهــن متبادر میکند کــه چیزی مــدون در زمینه
هارمونی قرن بیستم وجود دارد" (ریاضی .)14 ،1387 ،ا گر بخواهیم
با آهنگســاز همداستان شویم ،در واقع "هارمونی مدرن" و "هارمونی
قــرن بیســتم" در معنــای گفتــه شــده ،نمایانگــر سیســتم مــدون و
تثبیتشدهای از روابط تنال یا مدال است .از آنجاییکه آهنگسازان
پــس از اریکســاتی و دبوســی ،هــر یــک راهــی کمابیــش جــدا را در
هارمونــی و به تعبیر کلیتــر چندصدایی پیشگرفتهانــد ،نمیتوان از
"سیســتم هارمونــی قرن بیســتم" در مقابل هارمونــی عمومی (باخ تا
برامس) یا (فونکسیونل کالسیک) سخن گفت.
ً
آهنگســاز در این اثر ،غالبا از آ کوردهای کوارتال و گاهی آ کوردهای
تیرس اســتفاده کــرده و ترفندهای متعــددی را بکار برده اســت که به
برخی از آنها اشاره میشود .الف) آ کوردهای کوراتال که با ریتم مشابه
با ملودی ،آن را همراهی میکنند .ب) ایجاد تیرسهای کنترپوآنی در
کنــار آ کوردهــای کوارتــال ج) تیرسهای غیرفونکســیونل د) بکارگیری
آ کوردهــای تیــرس در خــال آ کوردهــــــای کوارتــال ه)همراهشــدن

الف

ب

ج

تصویر -8تشکیل آ کوردهای تیرس در کنار کوارتال.
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

د
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حرکت کنترپوآنی بخشها تشــکیل شــده اســت و در واقــع نت "می"
نتهــای پــدال و ال نیــز نــت همســایه اســت .پــس میتــوان تعبیــر
نتهــای گذر در چند بخش از هارمونی فونکســیونل را در این بافت
نیــز معتبر دانســت .همچنیــن در میزان  ۱۳این فواصــل موازی روی
ً
تم ،سکوئنس شدهاند و مجددا میتوان همان فواصل و پیوندهای
هارمونیک را مشاهده نمود.
همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،در بخشهایــی از قطعــه،
آ کوردهــای تیــرس همــراه با نتهــای اضافهشــده میآینــد .از جمله
در میــزان ،۱۷اســتفاده از هارمون ـی تیــرس به همراه نتهــای اضافه
شــده مشــاهده میشــود (تصویر -8ب) .میزان  ۱۷در دست راست،
آ کورد سل ماژور با دوم کوچک اضافه شده را نشان میدهد .در این
مثال ،در میان چندین آ کورد تیرس ،آ کورد کوارتال در ضرب چهارم
میزان  18آمده اســت .آ کورد کوارتال مذکور یعنی ر -ســل -دودیز-فا
بــکار ،از حرکــت کنترپوآنــی بخشهای دو آ کورد ضــرب چهارم میزان
 18و ضرب اول میزان  19تشــکیل شــده اســت .یعنی میتوان آ کورد
کوارتــال مذکــور را حاصل از روی هم قرار گرفتــن خطوط ملودیک در

حرکــت فادیــز – فابــکار -مــی در بمتریــن نــت آ کورد ،ال-ســل-ال ،دو
بــکار -دودیــز -دوبــکار ،مــی -فادیز -ســل در نظــر گرفت یــا میتوان
ایــن آ کــورد کوارتال را ،آ کــوردی حاصــل از نتهای غیــر هارمونیک در
چنــد بخش دانســت .تعبیری مشــابه ،البته برای پیونــد آ کوردهای
فونکســیونل ،در کتاب دوبفســکی یافتنی اســت (دوبفسکی،1391 ،
 .)402در میزانهــای  ۲٠و  ،۲۱توالــی آ کوردهــای تیــرس مشــاهده
میشود که در نظام فونکسیونل کالسیک ارتباطی با یکدیگر ندارند
و حالــت بیثباتــی تنــال را تداعــی میکننــد (تصویــر -8ج) .اســکلت
اصلی این آ کوردها در تصویر -8د آمده است.
در میزانهای  ۲۲تا  ،۲۷باز هم آ کوردهای تیرس و کوارتال در دست
راســت در کنــار یکدیگر قرار میگیرند .در میــزان  ۲۸تا  ۳۳نیز ،خطوط
مخالف
کنترپوآنی در مدهای ایرانی به همراه نت پدال "ال" حرکتهای
ِ
هــم دارند .در این قســمت ،وصــل آ کوردهای کوارتال و تیــرس از آنجا
که حاصل حرکت نرم بخشهاست ،همگون و پذیرفتنی است (تصویر
 -9الف) .هارمونیهای ایجاد شده ناشی از حرکت کنترپوآنی بخشها
را در هــر مقطــع ،میتوان به گونــهای متفاوت توجیه کــرد ،اما دیدگاه

تصویر  -9آ کوردهای ایجاد شده در اثر حرکت کنترپوآنی بخشها (الف) و ایجاد هارمونیهای متفاوت در میزانهای ( 49-45ب).
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)
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هارمونیک در این مقطع ،چندان راهگشــا نیســت .در میزانهای ۴۵
ُ
تا  ۴۹آ کوردهای تشکیلشــده شــامل فواصل ا کتــاو  ،پنجم ،چهارم و
گاه ســوم هســتند که حرکتهــای کروماتیک پایین رونــده در دل این
فواصل (در خط پایینی دســت راســت) ،سبب تشکیل هارمونیهایی
متفاوت در هر لحظه میشود (تصویر -9ب).
ُ
در میزان  ،۵۵همچون میزانهای  ۴۵تا  ،۴۹فواصل ا کتاو و تیرس
و پنجــم وجــود دارنــد؛ ولــی نســبت به حالت قبــل تغییراتی مشــاهده
ُ
میشود .فواصل کروماتیک باالرونده در دل آنها و همراهی استیناتویی
تکرارشونده در دست چپ برگرفته از ریتم کریشیم ،از جمله مهمترین
تغییرات هستند (تصویر-10الف) .در میزانهای  ۶۴الی  ۶۸هارمونی
در دســت چپ شــکل متفاوتی را به خود میگیرد (تصویر-10ب و ج).
آ کــورد (تصویــر  -10ب) را براحتــی میتــوان بصــورت یــک آ کــورد
کوارتــال چهارصدایــی توجیــه کــرد کــه متشــکل از نتهــای فادیــز-

ســی-می-الدیز (آ کــورد کوارتــال چهــارم درســت -چهــارم درســت-
چهارم درســت -چهارم افزوده) با صدانویســی (فضا گذاری) "می" در
بــاس اســت .در ادامــه در میــزان  ،١٠٠همانند میــزان ،۲٠تیرسهای
غیرفونکســیونل ،البتــه در ابعــادی بزرگتــر نســبت به قبل مشــاهده
میشــوند که این تسلســل تا میزان  ١٠۳ادامه پیدا میکند .اســکلت
اصلی این آ کوردها در تصویر  -11الف نشان داده شده است.
در دو میــزان نهایــی قطعــه خاتمــه روی تونیک یا "مــی" بوده که
ً
مجددا از هارمونی کوارتال مشــابه ابتدای قطعه اســتفاده شده و در
آن پیوند دومینانت -تونیک تداعی میشود .در آ کورد پایانی قطعه،
دســت چــپ روی نــت تونیــک تأ کیــد میکند و آ کورد دســت راســت
نیــز آ کــوردی کوارتال بــا تکرار نت "ال" اســت .ا گرچه تفکــر هارمونیک
ً
آهنگساز عمدا مبتنی بر استفاده از هارمونی کوارتال است ،اما تعبیر
پلیکورد نیز چندان دور از واقعیت نیست.

الف

ب

ج
تصویر  -10تشکیل آ کوردها به همراه استیناتوی برگرفته از تم (الف) آ کورد کوارتال استفاده شده (ب).
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)
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الف

ب
تصویر  -11اسکلت اصلی آ کوردهای اجرا شده (الف) و کادانس بر روی تونیک در میزانهای پایانی.
ماخذ( :پارتیتور قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت)

در این پژوهش ،ویژگیهای مختلف قطعه "توکاتا" اثر هرمز فرهت را
از منظر فرم ،ژانر ،هارمونی و مد مورد بررسی قرار گرفت .از دیدگاه ژانری
میتــوان ایــن قطعــه را یکی از بدیعتریــن قطعات در رپرتوآر موســیقی
آهنگســازان ایرانــی دانســت .آهنگســاز بــا بهرهگیری از ملــودی محلی
کریشیم و قابلیت موتیویک آن ،دست به آفرینش قطع های در ژانر توکاتا
زده اســت .در عین حال رویکرد آهنگســاز به توکاتا ،همچون بســیاری
آهنگســازان دیگــر ،در جهــت نمایــش جنبههــای ویرتوئوزیســتیک،
پاســاژهای قابــل ارائــه بــا ســازهای شســتیدار ،تغییــرات نا گهانــی در
کارا کتر ،کروماتیزم گســترده ،بخشهای پلیفونیک ،کیفیت کوبهای
پیانو بود .با وجود اینکه هدف آهنگساز ،ساخت کمپوزیسیونی ایرانی

نبوده اســت ،اما از منظر مدال میتوان تاثیر مدهای موســیقی ایرانی
را با رویکرد تعدیلشــده یافت .همچنین یکی از دالیل وجود تاثیرات
مدال در تمام بخشهای قطعه ،گرایش آهنگساز برای انسجامبخشی
بــه اثــرش بــود .از ســوی دیگــر ،رویکرد هارمونیــک آهنگســاز مبتنی بر
تکنیکهــای مــورد اســتفاده در قــرن بیســتم نظیــر هارمونــی کوارتال
(کویینتال) ،و ترکیب هارمونی تیرس و کوارتال بود .البته برای همگونی
صدادهــی نیــز ترفندهایــی نظیــر صدانویســی متناســب دو سیســتم
کوارتالــی و تیرسهــای غیرفونکســیونل در قطعــه در نظــر گرفته شــده
اســت .پس از بررســی مشخصههای این قطعه میتوان به جنبههای
نوآورانه این اثر و اهمیت آن در رپرتوار سازی آهنگسازان ایرانی پی برد.
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