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1تونالآموسيقي   شناسينشانه" كه عنوانشايد تحقيقي 
در مقطع دكتراي  كشد،را يدك مي "

الي را موجب شود كه ارتباط ؤول به نظر نيايد و همواره چنين سچندان معم ،شناسيي زبانرشته

ي هاي ايران رشته در دانشگاه  ناسيشبا توجه به آنكه نشانه. در چيست شناسي با اين تحقيقزبان

شناسي يا زبان يهمحدودقيقات مربوط به اين علم، در ، در نتيجه تحرودبه شمار نميمستقلي 

  .گيرد پژوهش هنر صورت مي يا  ت فرهنگيعاالطم

به موسيقي  از آن دوره، ها قبلي زيادي كه از سالبه دليل عالقه ،ي كارشناسي ارشددوره از 

اي  نامهنوشتن پايانعليرضا مشايخي، رغبت زيادي به  ،ام و همچنين آشنايي با استاد گرانقدرم  داشته

محقق نشد، اما براي  ي تحصيليهدور آن اين امر به داليلي در. مبا محوريت موسيقي در خود داشت

 و مطالعات  گاه علوم انسانيپژوهشهاي اساتيد بزرگوارم در  كه از ديدگاه  مقطع دكترا با شناختي

 ،كردم مي  بينيپژوهشگاه گرفتم و همانطور كه پيشي تحصيل در داشتم، تصميم به ادامه  فرهنگي

- شد از واكنشنگيخت، بلكه اشتياق را نيز مياي پژوهشي نه تنها مخالفتي را برنيطرح اين زمينه

كنم و از  رت ميالي و مسحار احساس خوشاز اين بابت بسي .ام احساس كرد  هاي اساتيد بسيار گرامي

 يها ضرورت بحث ،رسد اي كه ذكر آن در اين بخش الزم به نظر مي لهأمس. نهايت سپاسگزارم آنها بي

مندي از عالقهجداي . ها است اي و مسدود نبودن راه تحقيق و پژوهش در اين حوزه رشتهميان

ي خطر كردن و تالش براي ارائهها و  لزوم سير در اين حوزه  ،دانشجويان به تنوع مباحث تحقيقاتي

مجبور كردن . رسد جديد، هر چند اندك، از جهات مختلف الزم و ضروري به نظر مي  مطالبي

آنها نباشد،   هاي ذهني دغدغه ءكه شايد لزوماً جز  هايي در حوزهپژوهان به كار شجويان و دانشدان

از فرايند   توجهيتوانم بگويم كه بخش قابل ت ميأبه جر. خواهد داشترا نيز در بر ننتايج پرثمري 

شد، وقف مي آن نگارشِ فرايندهمچنين ي مطالعاتي طوالني و دوره يك نامه كه شاملانجام پايان

ها نآآمدند و سير در ام به حساب مي  ل ذهنيائمسبخش مهمي از  ها قبلشد كه از مدت  مطالبي

تمركز بر كيفيت كار، در عين لذت  با را از ياد ببرم و  ه محدوديت زمانيشد كمي موجب  گاهي
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ي ه واسطهبديهي است آنچه كه ب. ايمنمكسب  نيز ي دانشكددارم، انبردن از آنچه بدان اشتغال 

مطالب حاصل  آنخواهد داشت و فهم بهتري از   پيعالقه پيگيري شود، نتايج مثبت بيشتري در 

، اين انتقال  ي آن مطالب در جايياي براي ارائه ر صورت وجود ارادهو ددر اين حالت . دخواهد آم

ي در برنامه مديدهاي هايي كه مدتبسياري از كتاب. مفاهيم به بهترين وجه صورت خواهد پذيرفت

 اما ؛ بودشان محقق نشده  كه وجود داشتند، خواندن  هايي لهغبه دليل مشام قرار داشتند،  مطالعه

 .دشوفراهم ي كامل آنها زمان الزم براي مطالعه شد كهانجام كار رساله موجب 

ر بسيار قابل توجه و يثأام با استاد عليرضا مشايخي ت اييت بگويم كه آشنأشايد بتوانم به جر

  برخي نم با شناختاوكه موجب شد در نهايت بت ايآشنايي ؛ام داشته است  در زندگييري ذپاانكارن

ي حضور پررنگ ايشان در هوسوس. اتخاذ كنم خود   را براي زندگي  تصميمات مهمي ،هايم  توانايي

 در .ه استدبوبا محوريت موسيقي ي ضوعوهاي جدي من در انتخاب م از انگيزه  ام همواره يكي رساله

  با لطفي ،هايشان لهغپيوست و ايشان با وجود تمامي مشي من به حقيقت ياي چندين سالهؤر ،نهايت

ي رساله حاضر را پذيرفتند و من به من رسيده است، مسئوليت مشاورهكه همواره از جانب ايشان 

- اشتههايي كه افتخار شاگردي ايشان را ددر طول سال. بدين ترتيب بيش از پيش از ايشان آموختم

همين موضوع موجب  ؛امبودهي هنر و به طور اخص موسيقي به شدت جذب نگاه ايشان به مقوله ام،

مملو است از اشارات  هنوشتاين . ايشان بنگارمو نظريات  ءشده است كه اين رساله را با نگاه به آرا

همچنين گاه نقل  .بحث قرار گرفته است اين رساله مورد دركه   مسائل مختلفي يهدر زميناستاد 

ي هنر ايشان اي فلسفههاز آنها مربوط به تز  كه برخي شودمشاهده مي طوالني از ايشان  هايي قول

 ام،كه با ايشان داشته  جلسات مختلفي  است كه در طي  هايي ديگر مربوط به مصاحبه  است و برخي

ي من با استاد، در ي مصاحبهمجموعه. تبه انجام رسيده اس ستادا ي فراوانِهاظهار محبت و عالق با

الت معتبر موسيقي كشور از مج  در يكي زوديه ده است و بآمان پيوست پايان اين رساله و به عنو

 .خواهد رسيدبه چاپ 
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ز موسيقي شده است، مقصود موسيقي الزم به ذكر است كه در اين رساله هرگاه صحبت ا

گير شده همه س از آن،پ اروپا شكل گرفته امااز   ي خاصيالمللي است كه در ناحيه بين  كالسيك

در حقيقت اين نوع موسيقي كه . اختصاص ندارد )اي مركزيپارو( آن منطقه از جهان به است و تنها

المللي  شود، از مرزهاي خود فراتر رفته است و بينمعرفي مي 3و موتسارت 2با اساتيدي چون بتهوون

روزه ند كه اماهگذاري كردرا پايه  زباني ،مشايخي معتقد است كه اين اساتيد .يشود نه غربمي  تلقي

باليد دويست سال پيش به خود مي 4است و هايدن فراهم كرده در سرتاسر جهان را اسباب تفاهم

 ،در حقيقت ).25: 1388عسگري (فهمند  ميگويد كه تمام دنيا آن را سخن مي  كه به زباني

 ،در نتيجه نگارنده ؛آمده استالمللي پديد  ي موسيقي كالسيك بينتونال نيز در ادامهآموسيقي 

المللي است كه  در ارتباط با موسيقي كالسيك بين تمامي مباحثي را كه مطرح كرده است، صرفاً

موسيقي مصداق نداشته باشد و معتبر  ديگرِ ها و انواع بكممكن است الزاماً در مورد ساير س

  .محسوب نگردد

 ،محتواي مورد نظرزه داده است تا افرم رساله تغيير نداده، بلكه اج محتوا را بر اساس ،نگارنده

كه به طور معمول حجمي كمتر  را، فصل سوم، نگارنده به همين خاطر. فرم خاص خود را خلق كند

ي مورد از متفكري برجسته در زمينه از پيش گفته ريظشود و ننسبت به ساير فصول را شامل مي

به همين . مل كرده استكه تدوين آن از خود نگارنده است، كا  ي مدليارائه اكند، ب بحث را طرح مي

كرد و تمام اينها به نياز به توضيح آنچه نگارنده در مدل خود ذكر كرده است، خودنمايي مي ،علت

شد، حجمي بيش از آنچه شايد پيش از اين برايش تصور مي وم،ل ساين نتيجه ختم گرديد كه فص

اي كنون در فصل چهارم جري بود، بخشي كه هم اظطرح مباحث ن يشايد اگر قصد بر ادامه. بيابد

اما با توجه به پيوستگي اين  ؛شدمنتقل مي وم، نيز بايد به فصل س)5بحث بينامتنيت( گرفته است
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، اين بخش در فصل چهارم 6توناليتهآموضوع  فصل چهارم، خصوصاً ي ديگرحهروطممطالب  بابحث 

 .ه استبينامتنيت شكل گرفتگنجاندن مبحث بدين ترتيب ساختار فصل چهارم با  .ه استقرار گرفت

هاي خود را  مدليخي آنها را طرح كرده است، امفاهيمي كه عليرضا مش  نگارنده با استفاده از برخي

ي هنر فلسفه زهايي تاز مجموعهكه  "به گذشته  نگاهي"  مفاهيمي از قبيل تز ؛كرده است  طراحي

كه از مباحث مورد طرح   "نيف شنيداري" و "شنيداري ناب"همچنين است بحث . باشدوي مي

بوده كه از   ي فهميهنتيجشده است، در كه طرح   در ضمن بسياري از نكاتي. باشدمشايخي مي

اصطالحات نيز از ايرو   برخي. حاصل آمده است با ايشانمشترك  هاي نشست  ها و برخي كالس

اصطالحات و مفاهيمي چون . شناس فنالندي اخذ شده استسيقيشناس و مونشانه ٧تاراستي

"ساختارهاي ارتباط"

"ساختارهاي داللت"و  ٨

 ،مدآهاي آتي خواهد  كه همانطور كه در فصل ٩

هاي ارائه شده  بناي مدل ي خامِاند و تنها نقش مادهت از سوي نگارنده را در خود ديدهمتفاو  نگاهي

  .اند و نه بيشتررا داشته

اي مختلف نگارش اين زهست، در عمل براي نگارنده و در فامبحث الهام ذكر شده ا آنچه در

رسيدند و  كه يك به يك به ذهن مي  هايي ابتداي كار تا ايده از حيرانيِ. رساله رخ داده است

 طرحبدون نقص نيستند و تنها شروعي براي  كه قطعاً  هايي مدل. اندكه در پايان ارائه شده  هايي مدل

ارائه دهد،  ومصد داشت كه تنها يك مدل در فصل سر ابتدا نگارنده قد. در اين حوزه هستند  لبيمطا

كه  قرار بر اين شد ،جاي گرفتن آن در فصل چهارم ومتنيت ااما پس از آن و با جدا شدن بحث بين

اين دو مدل در كنار هم  ،ل در فصل سوم ارائه شود و در انتهاديك مدل در فصل چهارم و يك م

كار در اين ديده شد كه يك مدل  كدام از اين مسائل رخ نداد و صالحِهيچ ،اما در پايان. قرار گيرند

هاي پژوهشي اين مباحث و آنكه ادامهاميد . ارائه گردد در فصل چهارم دو مدل و در فصل سوم

  .شودحال تفكر و رشد انديشه كمك ،آتي
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مت زحام جناب دكتر سجودي كه قبول  استاد فرزانه  زسگزاري خود را اشايسته است مراتب سپا

ان خود را نثار ايپدارم و همچنين تشكر بي زي اين رساله را بر عهده داشته اند، ابرايهنماافرموده و ر

  .اندبرايم بوده  بنمايم كه همواره قوت قلبي تمام نشدني  استاد عزيزم جناب دكتر عاصي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

        فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم                                                                                                            

        

پيشينه و 

  چارچوب نظري
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        ::::ي تحقيقي تحقيقي تحقيقي تحقيقپيشينهپيشينهپيشينهپيشينه- - - - 1111- - - - 2222

داري ، معني"گيري معنا در موسيقيداللت يا تداعي؟ روند شكل"اي با عنوان  ساساني در مقاله

- داري به سمت قطب داللتكند و اعتقاد دارد در زبان، معني را در زبان و موسيقي با هم مقايسه مي

تاً از  همراه با شعر، معنا عمدكند و در موسيقي، چه موسيقيِ سازي و چه موسيقي  گري حركت مي

. كند گري سوق پيدا ميداري به سمت قطب تداعيگيرد و نتيجتاً معني  طريق تداعي شكل مي

داند و نه اجماع و توافق نظر جمعي؛ بدين ترتيب   فهم افراد ميبر پيش  ساساني تداعي را مبتني

فهم او و يك نفر اتفاق بيفتد، چون پيش تواند تنها يك بار و براي  كند كه تداعي مي گيري مينتيجه

او به نقل از . ي خاص مختص خودش استبه عبارتي دانش، تجربه و احساسات او در آن لحظه

را داراي   هايي پردازد و چنين تداعي  به رد ارتباط طبيعي ميان غمناكي و گام مينور مي 1سوئين

و باز هم به نقل از سوئين، موسيقي را داراي ساساني در ادامه . داندمي  هاي عرفي و فرهنگي جنبه

. ها تثبيت شده است داند؛ چرا كه در زبان معناي واژه  انعطاف معنايي بيشتري نسبت به زبان مي

در  "گرابرون"و  "گرادرون"در موسيقي را در دو حالت  "پردازيمعني" 2ساساني به نقل از آگاوو

گرا آنگاه كه موسيقي عر با موسيقي همراه است و برونكه ش  گرا زماني استگيرد؛ درون نظر مي

. كند ي بحث بيان ميي معناي موسيقي در ادامهرا درباره 3ساساني نظر مونل. بدون شعر باشد

مونل معتقد است معنا را بايد به موسيقي . نظري كه بر غايب بودن معناي موسيقي مبتني است

متذكر  "شدن  ي فرهنگيداللي شدن در نتيجه"نوان ساساني زير ع ي بحث،در ادامه .نسبت داد

اي  خاص از متني موسيقايي يا اليه  از مردم در فرهنگي  ي گروهي خاص يا جمعيشود كه تجربه مي

از آن و سپس تداعي مكرر تجربه ي مذكور به هنگام گوش فرا دادن به آن موسيقي، به مرور زمان 

شدن سروكار داريم،  طالح در قياس با زبان كه با واژگانيكند و به اص به آن چيزِ مشخص داللت مي

  حالت ديگر اينكه ممكن است متني موسيقايي در فرهنگي. شدن روبرو هستيم  در اينجا با فرهنگي
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ساساني در  .ديگر چنين داللتي نداشته باشد  خاص داللت بر مدلولي مشخص كند اما در فرهنگي

پردازد و معتقد است كه اگرچه ممكن است در   سيقي و زبان ميپايان به تفاوت ميان داللت در مو

شود، اما آن مدلول، شفافيت و مشخص بودگي   ي مدلول موسيقايي توافق حاصل محيطي درباره

  .)251-258: 1386ساساني (را دارا نخواهد بود   مدلول زباني

ي شنيداري، مورد موسيقي را به عنوان يك رسانه ،خود كاربردي  شناسينشانهدر كتاب سجودي 

- موسيقي نمي  شناسيي نشانهتفصيلي درباره  او كتابش را مجالي براي بحثي. قرار داده است  بررسي

. اولين موضوع تعريف موسيقي است. داند و به ذكر مباحثي مختصر در اين باره پرداخته است

شرط اول  "نواي سنجش پذير"كند كه  دهم، نقل مي، منتقد معروف قرن نوز4سجودي از هانسليك

رود كه   اين در حقيقت معياري آكوستيكي به شمار مي. رودهر نوع موسيقي به شمار مي  و اصلي

سجودي در برابر اين . كند شود، متمايز ميناميده مي "نوفه"اصوات داراي زير و بميِ ثابت را با آنچه 

كوك اعتقاد . نگردمتفاوت و در حقيقت متضاد به موسيقي مي  هياز نگا 5اظهارنظر به نقل از كوك

توانند تنها معيار تعريف موسيقي باشند و تأثير شنونده و محيط دارد كه كيفيت اصوات نمي

در موردپذيرش قرار گرفتن   رسند، نقش مهمياي كه در آن، اصوات به گوش شنونده مي موسيقايي

تر سجودي باز هم پيش). 230- 231: 1387سجودي (كند  مي يك رويداد به عنوان موسيقي بازي

- اي به مبحث تعريف موسيقي نزديك مي اليه  شناسيتر و از منظر نشانهرود و با رويكردي جديد  مي

هاي متني همنشين به مثابه موسيقي دريافت  آن اصواتي كه با توجه به اليه«: او معتقد است. شود

اي  كيفيت موسيقايي كه داشته باشند، و اين موسيقي بودن به گونهشوند، موسيقي هستند، حال هر 

به عبارت . است  تمام و كمال تابع هيچ مقررات از پيش موجودي نيست بلكه فرايندي متني و نسبي

هاي متني است كه به گروهي از اصوات  ديگر نگارنده مدعي است كه قبل از هر چيز اين ديگر اليه

از تأثيري است   ي متني ناشيموسيقي تلقي كردن يك اليه. دهديا نميدهد كيفيت موسيقايي مي

برد   مثالي كه سجودي از آن نام مي). 232: همان(» هاي متني همنشين با آن دارند كه ديگر اليه
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در اجراي اين . نام دارد "و سه ثانيه  چهار دقيقه و سي"است كه  6جان كيج "سكوت"ي قطعه

چون تاالر،   هايي اليه. ي موسيقي حضور دارند جز خود صوتتني يك قطعههاي م قطعه تمامي اليه

سجودي به اهميت نام . فروش بليط، چاپ پوستر، نام آهنگساز و مخاطبينِ حاضر در كنسرت

او . كند ي بسيار مهم ياد ميي متني و نشانهكند و از آن به عنوان يك اليه  آهنگساز اشاره مي

كند و در اين تحليل، ديدگاه  ي سرشار از سكوت كيج اضافه ميث قطعهرا به بح  تحليل جالبي

بر اساس نگاه ساختگرايانه، سكوت در تقابل با صوت . داندساختگرايي را مرتبط با اين موضوع مي

ي مشهور كيج رخ داده است كه در واقع دار باشد و به اعتقاد او همين اتفاق در قطعهتواند معنيمي

در ادامه، سجودي به ذكر نظر جان كيج در . رودشناسي سوسوري به شمار مياي زباناز دستاورده

افزايد كه اين تصميم، پردازد و مي  باب نقش شنونده در موسيقي شمرده شدن يا نشدن يك اثر مي

گيري يا شكل نگرفتن هاي ديگرِ متني، در شكل نخواهد بود، چراكه عملكرد اليه  تصميمي شخصي

اي  در پايان، سجودي در تعريف موسيقي، آن را پديده. بسيار اثرگذار خواهند بود آن تصميم،

كند و در صورت تغيير آن  هاي ديگر كسب اعتبار مي ي اليهداند كه به واسطهمي  غيرقطعي و نسبي

  .)232-234: همان(معنا يا همچون صداهايي نابهنجار تعبير شود  ها، ممكن است بي اليه

- نشانه"به بررسي موسيقي از ديدگاه  موسيقي تعزيه  شناسينشانهر كتاب د صادق رشيدي

در اين پژوهش، موسيقي چون متني شنيداري در نظر گرفته شده و . پرداخته است "اي اليه  شناسي

ي نويسنده). 45 :1390 رشيدي(هاي همنشين، مورد مطالعه قرار گرفته است  در تعامل با ديگر اليه

معنا و معناشناسي را اصطالحات خطرناكي براي بحث دريافت  ،موسيقي تعزيه  شناسينشانهكتابِ 

اند كه با طبيعت فهمِ موسيقي تعريف شده  اي داند؛ چونكه به نظر او اين كلمات به گونه  موسيقي مي

: همان(كند  را پيشنهاد مي  "معناي ضمني"براي حل اين مشكل، وي اصطالحِ . سازگار نيستند

  شناسيِنشانه"كند، تحت عنوان   اش را طرح مياو در فصل سوم، كه مالحظات نظري پژوهش. )13

تأكيد او بر دو پارامتر . پردازد  مي "تداعي معاني"و  "گريداللت"، به ايجاد تمايز ميان "موسيقي
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د از آن جهت است كه او موسيقي را برخالف ساير هنرهايي كه ابعا "تداعي معاني"و  "داللت"

بازنمايي در "داند؛ اگرچه او بحث ي واقعيت بيروني نميبصري آنها مورد توجه است، بازنماياننده

اش با وي موسيقي را به دليل آميختگي .داند  برانگيزي ميي بحثرا اساساً مسأله "موسيقي

ر را نيز در داند و تأثير شعقابل تفسير نمي  و ايدئولوژيك مخاطبانش به راحتي  هاي فرهنگي نگرش

رشيدي همچنين قائل به گوناگوني تفسير براي شنوندگانِ . شمارد  تداعي معاني حائز اهميت مي

انگيز است و پردازد كه موسيقي ايراني در ذات خود حزن  مختلف موسيقي است و به نقد اين ادعا مي

به موسيقي را مورد  "شادي"و  "غم"ي حاالتي چون به طور غيرمستقيم، نسبت دادن بي پروايانه

شود كه معنا در ذهن شنونده،   او در توضيح بيشترِ فرايند تداعي متذكر مي. دهد ترديد قرار مي

ي ژاك دريدا، مدلول موسيقايي است و به پيروي از آراي پساساختارگرايانه "گونهاحساس"و   "كلي"

اي نيز به نظريات  وي اشاره. داندروشن نمي  شمارد و تداعي را داراي حالتي  مي "به تعويق افتاده"را 

كند و   ، مي8ي مكتب فرانكفورت و شاگرد آرنولد شوئنبرگپرداز برجسته، نظريه7تئودور آدورنو

- وبا ساز  ذهني موسيقي پاپ را كه همانا ايجاد سازگاريِ  اعتقاد آدورنو در باب كاركرد اجتماعيِ

 ).45-49: همان(دارد  ي مخاطبان آن است، بيان ميامروزه  رهاي زندگيكا

كه ترجمه و تأليف عزيزاهللا احمديان  در تئوري موسيقي  شناسيو اصطالح  شناسينشانهكتاب 

ها و اصطالحات  ترين نشانه و تحليل مهم  است و انتشارات چنگ آن را منتشر كرده، به بررسي

و   شناسي، نشانه شناسيي ناشر، به اختصار به زبان، زبانبخش مقدمهدر . موسيقي پرداخته است

عام، نيازمند نشانه و اصطالح و داراي يك   پرداخته شده و موسيقي به عنوان زباني  شناسياصطالح

كتاب داراي شش فصل است؛ در فصل ). 11: 1382احمديان (ويژه دانسته شده است   شناسيزبان

  هايي در فصل دوم نشانه. نگاريِ موسيقي بيان شده استهاي نت تكامل نشانهاول مختصري از سير 

"مردنت"ي زينتي دارند، مانند تر جنبهاند كه بيششده  معرفي

"تريل"يا  9

ي فصل سوم درباره. 10
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و  "كسر ميزان"هاي  ي اختصاري دارند، مانند نشانهتر جنبهكند كه بيش  صحبت مي  هايي نشانه

"فرماتا"ي اجرايي دارند، مانند دارد كه جنبه  هايي فصل چهارم اختصاص به نشانه. "هابرگشت"

يا  11

"استكاتو"

"فورتيسيمو"هاي ديناميكي مانند  فصل پنجم به نشانه. 12

سرعتي -هاي حركتي ، نشانه13

"آچلراندو"مانند 

"پرستو"و  14

هاي حاالت روحي و  ، كه تحت عنوان نشانه هاي بياني و نشانه 15

"آجيتاتو"مطرح شده است، مانند 

در فصل ششم كه فصل پاياني كتاب نيز . اختصاص دارد 16

 .مند آورده شده است ي عالقهي خوانندهجهت استفاده  هايي باشد، تمرين  مي

  شناسينشانهرا در خود جاي داده است،  "سيقيمو  شناسينشانه"هايي كه عنوان از كتاب  يكي

ي نكته. موسيقي نام دارد  شناسينشانه ،فصل دوم اين كتاب. اثر تورج زاهدي است موسيقي فيلم

در كشورمان است، به جز يك   ي پژوهشي نوييبسيار عجيب اينكه در اين فصل كه عنوانش زمينه

. شود  متني ديگري مشاهده نمياست، ارجاع درون مورد نقل قول كوتاه كه آن هم به زبان آلماني

اهدي به جاي تعريف در اين بخش، ز. ي فصل، تعريف موسيقي استاولين مطلب مورد اشاره

اي كه معناي موسيقي را  ها واژه كند كه در برخي زبان كم بحث در اين باره ادعا ميموسيقي يا دست

موسيقي "كند كه  تيترِ ديگري خودنمايي مي ،ادامهدر ). 41: 1388زاهدي (بيان كند، وجود ندارد 

ي اكنون بايد ديد معناي امروزي كلمه«: در زير اين عنوان آمده است. نام دارد "و دال موسيقايي

خواهيم ابتدا روشن كنيم كه موسيقي به عنوان يك دال در واقع مي. موسيقي چگونه پديد آمد

ترين هنر بشري،  اين كهن  شناختير يك نظام نشانهد. سوسوري، چه ارتباطي با مدلول آن دارد

انجامد، كه   روشن مي "تصور صوتي"است كه در درون نظام زبان، به يك  "نشانه"موسيقي يك 

آن نيز، همان برداشتي است كه  "تصور معنايي". شود  موسيقي را موجب مي  شناختي فلسفه زيبايي

. انجامد  نر خوش الحان صوتي، به نام موسيقي ميگيرد، و به يك ه از ذهن موسيقايي نشئت مي

                                                             
11

 Fermata 

12

 Staccato 

13

 Fortissimo 
14

 Accelerando 

15

 Presto 

16

 Agitato 



 

 

13 

 

، ميان جامعه  است كه به طور عملي  موسيقي نيز، تمامي سلسله روابطي "تصور مصداقي"

- از نوازنده و خواننده گرفته، تا آهنگساز و شاعر و رهبر اركستر و تنظيم(موسيقيدانان يك كشور 

جمالتي از اين  .)43: همان(» را پديد آورد گ موسيقايي آن كشوربرقرار است، تا فرهن) كننده

از آنها نگرديدم، در   رغم تمامي تالشي كه انجام دادم، موفق به دريافت مطلب خاصي دست كه علي

  شناسينشانه"چندان مشخص نيست كه نگارنده از بيان عبارت . شوداين فصل باز هم يافت مي

  يابيجز از طريق ريشه«: دهداو ادامه مي. يابم كم من در نميچه در سر دارد؛ يا دست "موسيقي

هنر   شناختيپردازد، پردازش نشانه  هر كلمه مي ◌ٔ ، كه به جستجوي خاستگاه و منشا شناختيلغت

البته در اين ميان نكات مثبت و قابل قبولي نيز به  .)همان: همان(» دموسيقي، ميسر نخواهد بو

- معنا مي، موسيقي را بدون وجود شنونده بي"و ارتباطموسيقي "آنجا كه در بحث . خوردچشم مي

همان، (دهد كند كه به خود ارجاع مي مي  اي تلقي و يا آنجايي كه موسيقي را نشانه) 46: همان(داند 

اي به دنياي  هاي انكارناشدنيوابستگي ،همچنين طرح اين نكته كه پارامترهاي موسيقايي). همان

اجتماعي و اهداف و - هاي فرهنگي رتباط با عامل شنونده، موقعيتخارج از موسيقي دارند و در ا

هاي توليدكنندگان آثار موسيقي قرار دارند، از نكات حائز اهميتي است كه زاهدي به آنها  انگيزه

موسيقي «گويد كه آورد و ميدر ادامه به تحليل موسيقي در زبان رو مي). 52: همان(پرداخته است 

به نظر  .)55: همان(» ر قاموس زبان، به لهجه موسوم استزي است كه دتلفظ كلمات، همان چي

ظاهراً   آيد كه نويسنده چندان حساسيتي در مورد استفاده از اصطالحات ندارد و پس از بحثي  مي

  "زبانيموسيقي درون"برد و عنواني چون ي موسيقي، به يكباره آن را به داخل زبان ميجدي درباره

كه در اين رساله به قدر  "بيانگري در موسيقي"بحث ). 56: همان(دهد اي ميرا در كتابش ج

خواننده را رها  ،شود، مبحثي است كه تا پايان فصلي اين سطور به آن پرداخته ميبضاعت نگارنده

آثار «گويد پردازد و مي  بتهوون مي 18دوم سمفوني پاستورال 17موومان  زاهدي به بررسي. كندنمي

ي نرم و اين موومان با زمزمه. اندهاي بكر روستايي، مدلولي براي دال موسيقايي محيططبيعي در 

                                                             
17
 Movement 

18

 Pastoral Symphony 



 

 

14 

 

ثابت كه در كل اثر تداوم دارد، ادامه  19شود، و در مقام يك آكومپانيمان  شيرين جويبار آغاز مي

» يابد  و كوكو و بلدرچين خاتمه ميسرايي فاخته پيش از اتمام، به چهچهه و نغمه  يافته، و كمي

ي اين سطور بر نرم و شيرين، فاخته و كوكو و بلدرچين؛ اين كلمات، تعجب نگارنده .)63: همان(

طرات درشت شود تا ق  اي شاد ناگهان قطعه مي نغمه«گويد كه يا درباره موومان سوم مي. انگيزد مي

از يك   هايي ها صحنهشود كه اينزاهدي در ادامه متذكر مي .)64: همان(» باران زمين را خيس كند

اين احساسات و تصورات با گوش دادن به اين قطعه در ادراك شنونده نقش . فيلم سينمايي نيست

"دون كيشوت"مشابه همين اظهارات را به  .)همان: همان. (بندد مي

"ريشارد اشتراوس" 20

نسبت  21

دارش را با و مباشر وفا "دون كيشوت"دهد و اعتقاد دارد كه آهنگساز تمام ويژگيهاي شخصيت مي

بخش باس اركستر كه «: گويداو مي .)همان: همان. (كند تدبيرهاي موسيقايي به شنونده منتقل مي

فهماند كه اين دو مرد، در تمام شود، به شنونده ميتمام مدت، در اعماق اصوات اركستر شنيده مي

از زمين جدا نشده طول آن تصورات، مقهور تخيالت خود بوده و هرگز در واقعيت بيروني، پايشان 

هاي توليد شده اين همه جزئيات روحي و انتزاعي چگونه از فركانس به واقع ).همان: همان(» !است

ي من با عليرضا مشايخي، وي شوند؟ در قسمتي از مصاحبهتوسط سازهاي اركستر دريافت مي

"موسيقي توصيفي"

كه حتي  داند كهدر موسيقي مي  را عامل ايجاد يك سوءتفاهم تاريخي 22

وي كه تنها . بسياري از نوابغ موسيقي از جمله ريشارد اشتراوس بزرگ را تحت تأثير قرار داده است

  هاي او نتوانسته بود رنگ لباس يكيسمفونياز پوئم  از دوستانش با شنيدن يكي  به دليل اينكه يكي

كند  او اضافه مي). 145: پيوست 1391مشايخي (زند، بسيار برافروخته شد از قهرمانان را حدس ب

ي از هزار جمله "باز كردن در"در ارتباط با  "در را باز كن"بسيار ساده و ملموس است كه عبارت «

زاهدي اين بحث را به . به اين بحث باز خواهيم گشت). همان: همان(» موسيقي گوياتر است

اين   ابتدايي 23تيفدارد كه مودهد و با قاطعيت بيان ميسمفوني پنجم بتهوون هم تعميم مي
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هاي  نشانه"اما اوج اين اظهارات تحت عنوان ). 66: 1388زاهدي (است  "البابدق"همان  ،سمفوني

"سن سان"شود كه شود و گفته ميمطرح مي "هاي موسيقي بصري در كنسرت

در سوئيت  24

"كارناوال حيوانات"

پشت، به تجسم حيوانات متعددي چون شير، مرغ و خروس، قاطر، الك خود ٢٥

بحث در مورد كتاب زاهدي را با ذكر تنها يك ). 69: همان(پردازد فيل، كانگورو، كوكو، و قو مي

از «: گفته است "دستگاه چهارگاه  شناسينشانه"او زير عنوان . رسانم ي ديگر به پايان مينكته

بر   مبتني كند، كه را ايجاد مي  موسيقي، دستگاه چهارگاه حاالت خاصي  شناسيديدگاه نشانه

: همان(» كند و صفات جوانمردي و فتوت را در شنوندگانش تقويت مي.... دالوري و رزمندگي است

شده است، و  كه در مراسم عروسي اجرا مي "مباركباد"ي سؤال ساده اينجاست كه ترانه) 177-176

دي و فتوت به ، ارتباطش با دالوري، رزمندگي، جوانمردستگاه چهارگاه هم تصنيف شده اتفاقاً در

 چه شكل خواهد بود؟

به سطوح متفاوت تحليل  "شناسيتحليل موسيقي از ديدگاه زبان"اي با عنوان  افراشي در مقاله

و   "شناختيعصب"، "شناختيروان"را شامل سه سطح   "سطح شناختي"كند و  موسيقي اشاره مي

نوع عوامل مؤثر در درك معناي او اين سطح آخر را به دليل ت. داندمي  "شناختينشانه- معني"

او در توضيح بيشتر اين بحث با اشاره به تأثيرپذيري . داندي انواع آن ميتر از بقيهپيچيده ،موسيقي

سطح "  تفسير از سطح دانش و مهارت شنونده در رمزگشايي و همچنين بافت اثر، به طور كلي

او پس از مختصر . داندتر ميتر و ژرفهاي ديگر تحليل موسيقي، انتزاعي را از اليه  "شناختي

  شناختينشانه -معني  موسيقي، به بررسي) نحوي -صرفي(شناختي و دستوري واج  اي به بررسي اشاره

تواند به تحليل آنها بپردازد،   مي  شناسيگويد قالب قطعاتي كه نشانهافراشي مي. پردازدموسيقي مي

او . گذارند  هاي آن به نمايش مي يان صوت و داللتتصويرگونه م  قطعاتي هستند كه ارتباطي

 .شماردمي ديگر تصويرسازتر  قطعات را از برخي  داند و برخيموسيقي را داراي توان تصويرسازي مي

كند  بسيار عجيب جلوه مي. انتقاداتي كه نگارنده به زاهدي وارد كرده است، به افراشي هم وارد است
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