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 معنایی   داللتِ پیرامون

 کالمدر موسیقی باکالم و بی 
 

 25/04/1401:  رشیپذ  خیتار -11/03/1401:  افتیدر  خیتار

 1پویا سرایی 

آزاد دانشگاه  گروه موسیقی، استادیار  ،  نوازنده آهنگساز و

 .اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 

 

بیتوان  را می  موسیقی و  به دو گروه  )با کالم  تقسیم   (آوازیکالم 

اگرچه قطعه نه همراه  نمود.  دارد که  فراوانی وجود  های موسیقی 

طور کلی نقاشی و بهبلکه ملهم از شعر، داستان، تابلویی    ،یک شعر

حتی گاهی آهنگساز در کنار    اند؛ای قابل تعریف تصنیف شده ژه اب

م  هاین نوع موسیقی را    .قطعه، شعر مورد نظر را نیز نوشته است

که خود قطعه موسیقی  دهیم؛ چراکالم قرار می موسیقی با  در زمرۀ

الهام شکل  منبع  با  آن  است. خود  و نسبت  مورد توجه  گیری آن 

بی مطلق موسیقی  موسیقی  زیرگروه  دو  به  را  موسیقی   2کالم  و 

 نمائیم. یا موسیقی مضمونی تقسیم می  3داربرنامه 

موسیقی نوع  دو  در  موسیقی  بیانگری  از  متفاوت    بحث  شده  یاد 

نشانه  حضور  کالمی  موسیقی  مورد  در  نظام  است.  به  متعلق  های 

و  نشانه  زبانی  نظام  به  نزدیکی  به  منجر  غیرموسیقایی  شناسی 

اینگ های شناختی آن می روش  ونه  شود. حضور شعر و داستان در 

بیان مستقیم مفاهیم منجر موارد به جهت بهره  از زبان به  گیری 

 شود.  می

  زنی   بلوی نقاشی است که برای مثال چهرۀیک تا  ق شبیهاین اتفا

می  نشان  این    دهدرا  و  است  کشیده  آغوش  در  را  کودکش  که 

از بی  این نوع موسیقی  های فراوانی از  ان است. نمونه اولین مرحله 

معروف  از  دارد.  آنوجود  آنتونیو  ترین  اثر  چهارفصل  ها کنسرتوی 

  د. در هریک از چهارتصنیف ش  1725سال    است که به   4ویوالدی 

های  کنسرتوی این اثر صداها و رخدادهای مربوط به یکی از فصل 

شود. ویوالدی برای آنکه موضوع موسیقی خود را  سال متجسم می

از   پیش  را  این شعرها  از  بنمایاند سطرهایی  آشکارترین شکل  به 
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4. Antonio Vivaldi :( 1741 -  1678آهنگساز ایتالیایی ) 

موومان  هر  عنوان   5آغاز  حتی  و  آورده  اثر  پارتیتور  هایی در 

را نیز بر    ،کندند چوپان خفته یا سگی که پارس میمان  ،توصیفی

 .  (231:    1384ین،  )کیمی   آن افزوده است

ها،  کالم مانند سمفونیاما در مورد موسیقی مطلق و یا موسیقی بی

سونات  پیش کنسرتوها،  چهارمضراب ها،  و  حتی درآمدها  که  ها 

نا یا  و  روشن عنوان  به کننده م  و  ندارند  نیز  کلی  ای    موسیقی  طور 

های  تا بدین طریق اولین روش -  ،های زبانی ندارندسازی که نشانه

 بحث دشوارتر است.    -شناختی را منتقل کنند

های  های موسیقی، که در همان قطعهکه در موسیقی سازی تن چرا

با شوند نشانه می آوازی شنیده   و  معنا نیستند و در  های قراردادی 

تا به کمک آن واقعیت، موضوع    ای زبانی وجود ندارداینجا همبسته

اندیشه  بازتاب دهند. این نوع  و یا طرحی  بر زبان( را  )با تکیه  وار 

 شود.  انگیزد شناخته می موسیقی تنها به یاری حسی که برمی 

داند.  از این نظر است که احمدی موسیقی مطلق را فاقد معنا می

ب آنچه  بود  گفته  م  وسیلۀه هانسلیک  بیان  آوایی  مواد  شود،  ی این 

 های موسیقایی خواهد بود.  تنها ایده 

در موسیقی باکالم شعری که آهنگ بر روی آن ساخته شده است  

کند.  پیوند این نوع موسیقی با زبان و بیانگری زبانی را تضمین می

نشانه با  به همبستگی  شایانی  کمک  غیرموسیقایی  و  زبانی  های 

 کند.  است می فهم آنچه موسیقی بدواً در تالش برای بیان آن  

کند. لذا  بنابراین موسیقی آوازی به یاری کالم معناهایی را بیان می

در موسیقی آوازی این کالم است که ارجاع به جهان بیرون متن  

دهد و در واقع معناهایی از آنچه بیرون از متن موسیقایی است  می

با    ؛شود اعاده می ارتباطی  و  از نیروی کالم است  برآمده  که قطعاً 

نمن موسیقایی  ناب  ایدۀ ش  به  که  است  نسبتی  یعنی    دارند. 

 .  (51،    1390)سرایی،  موسیقایی داده شده است

ماند و آن حضور موسیقی در کنار اما موضوعی در اینجا باقی می

آیا تصنیف قطعه بر روی قطعهکالم است.  ای شعری  ای موسیقی 

اضافه  حکم  تزئینی  در  سازای  تنها  حالت  بهترین  در  و    ندۀ است 

یا اینکه باید موسیقی و   ی متناسب با حال و هوای شعر است؛فضای

یک در حکم   ای بدانیم که هرشعر را در این زمینه چنان همبسته

   تشدید حضور دیگری است؟

بیان   کلمات  کمک  به  شعر  در  آنچه  تا  دارد  وجود  موسیقی  آیا 

زی  آوا  های موسیقایی در موسیقی یا تن   ؛شود را بهتر بیان کندمی

 ؟است  -کندو فارغ از روند آنچه شعر بیان می-مستقل  

می   که  اینجاست  تعریف  از  آوازی  موسیقی  در  را  بیانگری  توان 

نمود. تصور خواندن شعر بدون همراهی اندک موسیقی نیز دشوار  

 
5 . Movement : خش کاملی از یک سمفومی، کنسرتو و سونات با  ب
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

شود )با صدای  خوانده می است. نباید منکر این شد که شعری که   

ویژه توسط خود شاعر بارها بیشتر از شعر نوشته شده مؤثر  بلند( به

 و گیرا است.  

امر آهنگ موسیقایی هرچند بسیار مختصری است که   این  دلیل 

یم یک گویکند. زمانی که میی ادا میخواننده هنگام خواندن شعر 

یابد و تفسیر  شعر در ماهیت شعر بودن خویش است که معنا می 

افتادگی صورت  در حکم از شکل   ادبی  آن به زبان روزمره و حتی

قطعۀ آن  است   تامۀ  که    ؛شعری  مفهومی  آن  معناست که  این  به 

بیان داشته است  جز در قالب شعر    ،شاعر در شعر خود تالش به 

می آسیب  یا  و  نیست  انتقال  قابل  شده  کامل  سروده  یا  و  بیند 

   .شود(تر میهنگام ترجمه جدی   نیست )این امر

د اینجا  در  که  موسیقی  است  شعر  برای  جدید  قالبی  حکم  ر 

جدید  مجموعه  دیگر  -ای  نه  و  است  محض  شعر  دیگر  نه  که 

محض می   -موسیقی  عنوان    ؛آوردپدید  تحت  جدید  قالبی  بلکه 

موسیقی آوازی است. این به معنای کامل شدن و رفع نقص شعر و 

یا موسیقی نیست پیوندی است در جهت ایجاد پدیداری جدید که 

ه موفق نبوده و در بسیاری موارد منجر صدمه به شعر  لزوماً همیش

 . سرایی، همان()   شودنیز می

شعر     با  موسیقی  همراهی  لزوم  و  اینجا  در  موسیقی  کارکرد  اما 

لزوماً آیا  اینکه  و  است  بای  مورد توجه  بیان  موسیقی  د در خدمت 

 تواند مَنشی مستقل داشته باشد؟ یا می محتوای شعر باشد  

بو  هانسلیک محتوامعتقد  آوازی  موسیقی  در  ناشی    د  شعر  از 

موسیقی می برای  اعتبار  این  به  موسیقی.  از  نه  در  شناشود  سان 

درجۀ در  آنچه  آوازی  دارد  موسیقی  قرار  اهمیت  ختار  سا  ،اول 

تأ بعد  مرحلۀ  در  و  است  اثر  مطرح  موسیقایی  آن  بر  کالم  ثیر 

 . (73  ،1891هانسلیک ،  ) شود می

موسیقی   است که اگر داستانی همراه قطعۀده این عقی  برنشتاین بر

باشد، به موسیقی آسیب نمی رساند. چنین داستانی  وجود داشته 

می  حقیقت  تنها  در  و  ببخشد  موسیقی  به  اضافه  معنایی  تواند 

اگرچه    سازد، داستان آن نیست؛سیقی را می چیزی که معنای مو

به   باشد.  موسیقی  با  کامل  ارتباط  در  داستان  ترتیاین  با  این  ب 

این سوال مطرح می  این دیدگاه  اساساًتوجه به  هدف از    شود که 

 ( 71،  1388ای موسیقی آوازی چیست؟ )برنشتاین،  تصنیف قطعه

برای   فضاسازی  و  بهتر  بیان  حکم  در  را  آواز  همراه  موسیقی  اگر 

آنگاه جداسازی بررسی ساختاری موسیقی از شعر در    ،شعر بدانیم

از ماهیت این نوع موسیقی است.    حقیقت نادیده گرفتن این وجه

از   بدین طریق است که اصوالً مفهوم بیانگری در موسیقی آوازی 

 بیانگری در موسیقی مطلق یا سازی جداست.  

فضای بهتر شعر    ش موسیقی در جهت ارائۀدر موسیقی آوازی تال

معانی شعر و  مفاهیم  متبلور ساختن  بیانگرانۀ  و  به    و کارکرد  آن 

؛  را نباید به معنای حذف نقش آهنگساز دانست   آید. اینحساب می 

درچرا نظر  مورد  از شعر  آهنگساز  برداشت  و  انتخاب  حقیقت    که 

ویژه  این همبستۀدنیای  پیدایش  موجب  است که  و    ای  موسیقی 

 شعر است. 

از موسیقی غرب به موسیقی آوازی  به هر حال بخش قابل توجهی  

نی نیز موسیقی چنان  اختصاص دارد. در موسیقی ایرا  (ویژه اپرا)به

نیز   را  سازی  موسیقی  اصوالً  که  است  شده  عجین  شعر  با 

قر تحت راالشعاع  سازی  موسیقی  و  است  داده  از    ار  پیروی  به 

 های موسیقی آوازی وادار نموده است.  ها و خصلت ویژگی

نمونه بنابر  و  آوازی  به موسیقی  فراوان آن میاین توجه  تواند  های 

آهنگسازان از تصنیف موسیقی بر روی شعر  راهی به سوی اهداف  

 باشد. 
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