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 فونکسیونِل، فرم، و دیالکتیک مان: هارمونیِهاوپْتموریتس 

 پوریا رمضانیان 

 

گاِه ُمدال به تاریخِ رسمیِ موسیقی با دگردیسِی دست .تاریخِ موسیقیِ اروپایی استترین مفهوم در ترین و اساسیتُنالیته مهم
اُبژه، حتمیّتِ خود را به -بسترِ دیالکتیکِ سوژهی منزله( و نیز بهtotalityتُنالیته چونان تمامیّت ) شتود.گاهِ تُنال آغاز میدستت
 ساز درنوردیدنِ مرزهای این تُنالیته است. بدونِ این درنوردیدن، فرم پدیدی اساسیِ آهنگکند، و مسألهمی ساز زورآورآهنگ

 جوید. نگرشِمی گونه در این دیالکتیک م تتارکتدهیم که بتهوون چهمی آید. ما دیرتر )در فصتتولِ دو و ستته( ن تتاننمی
وپایی نزدیکِ عالمانِ علمِ هارمونیِ موستتیقیِ اربهتُنالیته و تفستیرِ دیالکتیکی از آن، امری تارییی بوده و  ذاتِ به دوآلیستتی
، «یدانشِ هارمون»نامِ  و عموماً زیرِ« کنترپوآن»نامِ  مان بعضاً زیرِهاوپْت سابقه است. هارمونی تا قول از موریتس به مستوو ِ

 ینی ژان فیلیپ رامو چنمثال، عنوانِ رساله داشت. برای حیات« اصتولِ بویعیِ علمِ موسیقی»، یا «ی موستیقیعلمِ نظریه»

زبانِ فرانستته(. ارجاب به ، به1722انت تتار:  )ستتالِ نیستتتین  Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturelsبود: 
«principes naturels »ا بود. دِکارت ب آمده تأثیرِ ستتنّتی استتت که با رُنه دِکارت در فرانستته پدید ، کمابیش زیرِدر این عنوان

نیستین جزوِ زبانِ لاتین( ، به1619)ستالِ نیستتین انت تار:  Compendium Musicæی موجز، و هرآینه دقیقِ نگارشِ رستاله
شتتود. هرآینه این اثر، ستتوای نقشِ می موستتیقی مساستتوه در تاریخِ -اش معنای امروزیبه - هارمونی دانشِی هانویستتنده
 Systèmeسزا در نظامِ دکارتی )ی الگویی هندسی، سهمی بهمنزلههارمونی، مستتقلّاً نیز به ستازِ خود در تاریخِ دانشِجریان

Cartésienی جوزّپه رساله تری نظیرِ ( داشتت که بسِِ آن فراتر از جُستتارِ ما استت. هرچند پیش از دکارت رسالاِت مفّصل
بودند، امّا دکارت نیستین  شده آراسته بوع زیورِ ( نیز به1558)سالِ نیستین انت ار:  Istitutioni Harmonicheعنوانِ  زارلینو با

را جوهرِ جستتم « امتداد»ی اصتلیِ او این بود که ستاخت. پروژه در نظامی فلستفی وارد پروژهکستی بود که آن را ذیلِ یک 
ی جوهر یاریِ ریاضی به مرتوهبیاورد، به حساب عَرَضِ جسم به ۹ارسطو ذیلِ  سیا ِکه بهجای آنرا به« کمّیّت»و کند،  تعریف

رگی ی شوِنوِ«یافتهی گسترشتُنالیته»ی دکارتی را ابتدای همان مسیری دید که  extensa rexتوان که می است برک د. این
ی  رسالهموردِ ی مسوری درترِ این برنهاده فراتر از جُستارِ کنونیِ ماست. مسألهبیش است. شکافتنِکرده خوش آن جا انتهای در

رسالاتِ  البِکردِ غاست. روی مان گذاشتهاز هاوپْت پیش شناسان تاکرد نویسندگان و موسیقیدکارت تأثیری است که بر روی
ی دکارت( توجّه به زارلینو )پیش از رستتالهی نظیرِ رستتالهی دکارت( و خواه ی رامو )پس از رستتالهدکارتی خواه نظیرِ رستتاله

یعیِ است. اصولی که خواصِّ بو تأکید موردِ حیِِ اصولِ بویعیِ مقوّمِ آن تر ازخواصِّ ریاضتیکِ موسیقی است. موسیقی بیش
است « وتص علمِ»ت درواقعِ نزدیکِ دکار. بنابراین علمِ هارمونی بهکرد بازنماییتوان آن را با ریاضیات نیز صوت است، و می

را  کند. ما این نگرشمی اصوات( مراد اش )که عوارت باشد از علمِ بویعتِمعنای اصتیل و نیستتینرا دقیقاً به« هارمونی»و 
های اصواتِ هارمونیکِ تر به ویژگیآن بیش نهیم، چراکه درمی ( نامConsonans Harmoniaبر کُنسُنانس ) هارمونیِ ناظر

 اخیر معنیِها؛ درمقابل، هارمونی بهو قوانینِ پیوندِ آن هم به شود، نه به رفتارهای آکوردها نسوتمی دِ صوت پرداختهدرونِ خو
 (.Dissonans Harmoniaبر دیسُنانس ) توان هارمونیِ ناظررا می
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های هرگونه علمِ ذوبنیادی نیز پایهدستتتتِ او، جدید به دورانِ امّا بعد، پس از هگل و ایضتتتاً پس از تأستتتیسِ نظامِ علم در
ی ارسطویی بود، و نه علمِ تجربی همان علمِ تجربیِ ارسطویی. شُد. دیگر نه فلسفه همان فلسفهمی نو برساخته بایست ازمی

قیقت ن حبود. با هگل ای« تاریخ»برداشت، و آن پارادایم همانا  های تفکّر پردههگل از پارادایمِ اساسیِ دیگری در تمامِ ساحت
نی م )یعی سوّپیماید، که مرحلهرا می« مفهوم»، و «ذات»، «وجود»ی گانهشد که هر دانش در بسترِ تاریخ، مراحلِ سه آشکار

شود، و ( است که دانش به خودش آگاه میBegriff. تنها در مفهوم )شودمی مسسوبی خودآگاهیِ آن دانش مفهوم( مرحله
 Die Natur der Harmonik und یرسالهدر اعتوار،  یک آید. تُنالیته، بهمی میان سوژه نیز به تنها در این مرحله است که پای

der Metrik: Zur Theorie der Musik [ی موستتتیقیبویعتتِ هتارمونی و متر: نظریته ](Hauptmann 1853)  نوعی به
 دانشِ نظریِ موسیقی( تغییری پارادایمیک مسسوبی موسیقی )= ما در نظریه نگرِ رستد. این رساله بهمی نظری خودآگاهیِ

 Hegelsche Systemعلمِ هگلی ) ( به نظامSystème Géométrique Cartésienِشود. تغییر از نظامِ هندسیِ دکارتی )می

der Wissenschaft.) 

قی در مان اثر موسیهاوپْتمفهومِ تُنالیته در این ستههرِ جدید، مجالی برای تسقّقِ ک تاکشِ دوآلیستم و مونیسم معرّفی شد. 
برای  Einheintی تُنال از سه واژه بود. او برای تویینِ موسیقیِ کرده فیرویِ تماماً دیالکتیکی معرّتُنال را اکت افِ پیش بستترِ
همین نگرش  کرد. پایانی( استفاده برای پیوند )یا وحدتِ Verbindungوآلیته )یا تیاصم یا ثنویت(، و برای د Zweiheit وحدت،
گاهِ پایانیِ توان ایستتت( تتتتتِ ریمان را میStandpunktی هوگو ریمان شتتد. موقِف )ستتازِ تفکّرِ فونکستتیُنِل در نظریهزمینه

نکِر،  و موستتیقیِ نظری موقِفبعد، تاریخِ  خودآگاهیِ تُنالیته دانستتت. از ریمان به منظرِ جدیدی در تفستتیرِ تُنالیته ندارد. شتتِ
ترش گس و ی بردباریِ این مفهوم، بسطستهمِ خود همین دیدگاه را تا واپستین نقطهشتوِنوِر،، وِبِرْنْ، و آدورنو نیز هریک به

 ن برحهای گوناگو[ئولوژی]اندک زیرِ لوای ایدهلِ قرنِ بیستم اندکی اوّهای متفاوت به این مسأله از نیمهاند. گرچه نگاهداده

را فرزندِ  که خودر، برای آننوِشوِریمانی هستند. -مانیهاوپْت-تأثیرِ پارادایمِ هگلی بنیادْ زیرِ ها دری این نگرششد، امّا عمده
همین  رد.ک موستتیقی تکیه تاریخِ تُنالیته در منابعِ رویِپیش ی بستتطِبدهد، به ایده فِ استتلافِ خود از بات تا برامس ن تتانلَخَ

 یاحدّبود، و ت های اجتماعی بی تتیده. ریهِل به تُنالیته فونکستتیُنبود هکرد نوزدهم برح قرنِ ز در اواستتطِتلمهولدیدگاه را هِ
ناپذیرِ ابونِ بویعی و اجتنآتُنال برای وبرن، کولمیناستتتی ی موستتتیقیِحتّ مونتا بود که آدورنو تُنالیته را جامعه نامید. برهمین
حال  دو امرِ متیاصم و درعینِتتتتِ  aufhebung رفع و حلّ یا برای آدورنو ستنتزِ دیالکتیکی یا تیفیک بود.ی بنیانیِ مُپروسته

بنابراین، دیگر.  ویموسیقایی ازس نابِ مثابهِ ستیستتمِستو، و تعالیِ تُنالیته بهر ازیکمتأخّ یگانه: پراکستیسِ مُتیفیکِ رمانتیکِ
 ستا ی چیستیِ تُنالیته و در پاسخ به چراییِ نفیِ آن در جهانِ پساشوِنوِرگی، ایننظری به مسأله یافتِ نهاییِ تاریخِ موسیقیِره

بیرون و درون.  یا ؛تیاصمِ عقلانیت و ناعقلانیت یکروماتیک دارد: نوع یدیاتونیک و بیرون یتُنال درواقع، درون موستیقیِکه: 
ما،  نگرِ دهد.[ بهمی معنا ( تُنالیتهobjectiveکروماتیستتتم، حیِِ برونِ ) و( تُنالیته subjectiveدیاتونیستتتم، حیِِ درونِ )= ]

ساختِ ژرف» و «روساختِ کروماتیسم»ی شناس، دوگانهاساس، با یاریِ مفاهیمِ چامسکیِ زبان همین برنستاین نیز بر لئونارد
ی درنیتهم غربی، بسرانِ کلاستتیکِ ژرف از موستتیقیِ یبه همین نظریه تسلیل استتتناد و با کرد، بندیرا صتتورت «دیاتونیستتم

  .داد دست موسیقی به یموسیقایی، و آینده

 مانی موریتس هاوپْتنوشته ی موسیقیطبیعتِ هارمونی و متر: نظریهی رساله
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ی مان نیستین رسالهی موریتس هاوپْتنوشته( Hauptmann 1853) ی موستیقیبویعتِ هارمونی و متر: نظریهی رستاله
دِ هگل برای منشناسیِ نظامآن از اصطلاح شد، و نویسنده در ی فلستفیِ هگل نوشتتهبه منظومه نظر فنّیِ موستیقی بود که با

ساله، اثرِ ی انگلیسیِ خود از این ربر ترجمه یامهعنوانِ مقدّاش بهی عالمانهبُرد. هیثکات در مقاله ت ریحِ بویعتِ تُنالیته بهره
عظیم از قوانین و  یار هر دو اثر بدنهد»نویستتد: کند، و میمی هگل قیاس قِ منطی مان را در روش و برح با رستتالههاوپْت

 یثر از آغازگاهشوند. ]...[ هر دو ا( بازشناسی میsystemی یک منظومه )دهندهی ]عناصرِ[ ت کیلمنزلهشده بهاصتولِ داده
 آید و خود را تکثیر و گستتترشپیچیده از دلِ آن بیرون می یکنند، و بعد مفاهیممی ستتاده حرکتِ ]مفهومیِ[ خود را شتتروب

 والمتّسدال کل را دن یمعنای بستط در زمان یا یک توالیِ صترف نیست( قانونگستترش )که صترفاً به و دهد. این بستطمی

که هر مرحله با انجام یا نسویشود، بهمی تقسیم یمفهومی[ به مراحل تتتتِ کردِ آن، روندِ این بسط ]عملبریقِ  کند، که ازمی
عدی بیافته، و سرانجام تمامِ مفاهیمِ قولی در مراحلِ  مفاهیم شمول آن شده، و سهس در صمفاهیمِ خاص م یّ یتکاملِ برخ

 .(Hauptmann 1888: xvii) «شوندمی کامل

 یهمف به فسر متوقّمان از موسیقی نیز یکتهگلی است، فهمِ هاوپْ یتأثیرِ نظم و برحِ رستاله که سیت زیرِفارغ از روش 
برای دوآلیته )یا تیاصتتم یا ثنویت(، و Zweiheit  برای وحدت، Einheint ی استتاسِ همان ستته دقیقه هگلی استتت. او بر

Verbindung ِواژه خودش دقایقِ قولِها یا بهفونکستتتیُنها و تموقعیّ ،پایانی( برای پیوند )یا وحدت(هگلی:  یاMoment )
( استوار بود، که این اقوال را نیافت تا Speculativeه )شناسیِ متعالیّاصطلاح یمان بر نوعکرد. نظامِ هاوپْت صتُنالیته را م یّ

لاً به توان اوّی این بداقوالی را می. عمدهبود علومِ ریاضیک استوار یِشناسبایستتد، که بر اصطلاح یرویاروی گفتارِ نظامِ رایج
آلیستتتِ ی ایدههای فلستتفه، که علیهِ ادعاها و روش۱۳۸۱ی موجِ جدیدِ آمهیریستتم در فلستتفه، پس از مر،ِ هگل در غلوه

مدتاً زیرِ ه ع، کدانست نظری مرتوط کردهای ریاضیک به هارمونی و موسیقیِی رویبُرد، و ثانیاً به غلوهپساکانتی یورش می
ردها در کدوی این روی نقدِ اساسیِ هر بویعتِ هارمونی و مِترمان در کتابِ . قانونِ هاوپْتتأثیرِ نظامِ هندستیِ دکارتی بودند

 (.Moshaver 2009: 264موسیقی بود )
 «مان از فرمِ دیالکتیکیهاوپْتروند: بازخوانیِ کاربردِ آی فرمثابهستتاختار به»گرش با عنوانِ ی روشتتنمریم م تتاور در مقاله

(Moshaver 2009توضیح می )قالبِ منطقِ ترکیوی ]و  توانند درهای متریک و هارمونیک میمان، نسوتدهد که در هاوپْت
فرما تُنال حکم ی از هگل در جهانِمان با تأستتّ را که هاوپْت یروندآشتتوند. فر آشتتکارگی فهم-حال[ خودآیینِ خود عینِ در
از  یواسطه، که ازبریقِ عنصرخویش و نفیِ این ضدیّت: وحدتِ بی حدت، با ضدِّو»کرد:  توان ت ریحشکل میبدین داند،می

جا سه مرحله را در بنابراین، در این .(Hauptmann 1888: xvii) «کندمی یافته گذارسوی وحدتِ وسابتاضعاف با خود، به
عاف یا ی اض( مرحلهβوحدتِ سرآغازین که پدیدار در آن بست و بسیط است؛  ی( مرحلهαکنیم: می ر بازشناسیفرآیندِ تفکّ

ا پایانی، ی ی وحدتِ( مرحلهγکند؛ و می ستتازد، و توامان به نفیِ غیر هم قیامجداشتتدگی، که پدیدار از خود، غیر را متولّد می
این ، شناسیگفتارهای زیواییدرساز خودِ هگل در به تأسّی سازد. او رفعِ غیر، خود را بازمی و آشتتی، که پدیدار ازبریقِ حلّ

 ر را ت ریحدیگی آن، منطقِ تکثیرِ اصواتِ هارمونیک از یکوسیلهکند، و بهمی قانون را نیست در بویعتِ اصوات بازشناسی

ه در فصتتلِ ویژه متأثّمان که بهچه بیواهیم با زبانِ هاوپْتکند. چنانمی  تِائمیّق بالذات و غیرِ تِقائمیّ»ر از بیانِ هگل )خاصتتّ
م چنین توانیکنیم، می دیگر را ت تتریحاستتت، تکثیرِ اصتتواتِ هارمونیک از دلِ یک«( بالذاتِ خودآگاهی: خدایگانی و بندگی

 دهیم: دست به یتصویر
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آید یم که از صوت بیرون یندارد. نیستین جزئ یی نیستینِ خود، بِکر و بسیط است، که هنوز اجزایصتوتِ واحد در مرحله
ه مرحل این است. صوت در خود بدل ن ده از صتوت استت که از خود گسسته، امّا هنوز به غیرِ یاستت. اکتاو، ستاحت« اکتاو»

مان برخلافِ اسلافِ خود، صوتِ مونا است. هرچند باید افزود که هاوپْت اش از خود شدهرِ بسیطدر تصوّ یلِ شکافصرفاً متسمّ
، «پنجم»این اضتتتعاف، در صتتتوتِ بعد، یعنی  .(Shirlaw 1917/1969: 356آورد و نه نتِ منفرد )میرا خودِ اکتاو در نظر 

استتت، مرتفع « ترکیوی[ ی] اکتاو»شتتود، و ستتهس غیریّتِ خود را در صتتوتِ بعدی که مجدداً رفع می و حلّ« غیر» شتتکلِبه
ستتازد، و می نو دچارِ اضتتعاف ی قول را ازمرحلهترکیوی یا ستتنتزِ  ، وحدتِ«مستتوّ»ستتازد، و باز در صتتوتِ بعد، یعنی می
هولت آن س تسامح و صرفاً برای توانیم بام از هر مرحله، که میی سوّرود. باید توجه داشت که دقیقهمی ترتیب پیشهمینبه
م ی سوّقهشود. دقیمی رفع و خود حلّ از ی بعدرود، بلکه در دقیقهنمی دست از ی قولی پاکتِ دقیقهبیوانیم، ثنویّ« زنتِسَت »را 

چهارمِ صوت، یعنی  شود. هارمونیکِمی ( فراخواندهrealityیابد و به واقعیت )ت میاستت که صتوت در آن انضمامیّ یادقیقه
 یازسوی« مسوّ»شود. می آن آغاز هارمونی بادانشِ خواند، و ت فرامیاستت که صوت را به واقعیّ ی، همان هارمونیک«مستوّ»

مِ بزر، وّبویعی )س مِی سوّشود. یک فاصلهمسسوب می نیز دالسازِ مُتدیگر عنصرِ هویّ است، و ازسوینیز د مونای یک تریا
مِ وت به سوّحضورش نس رِم یا تأخّشود[( بسته به تقدّمی ی تکثیرِ بویعیِ اصواتِ هارمونیک از صوتِ واحد متولّدنتیجه ]که در

 کند.می کوچک، هویتِ مُدالِ تریاد را برملا

د، که دهمی دست شتناستیِ دقیقِ موستیقایی بهاز اصتطلاح یکند، و نظاممی او همین منطق را در فونکستیُنِ تریادها دنوال
گستتییتگی و ستتردرگمیِ زبانی در  ینوع هُلِر بهدرستتتی و با ارجاب به رومِّنتماماً هگلی دارند. هرچند مُ تتاوِر به یهایدلالت
اش به هر دو نظامِ زمانکه ناشی از وابستگیِ هم یا(؛ سردرگمیMoshaver 2009: 263کند )می مان اشارههاوپْت نوشتتارِ
، که دقایقِ هدش اساساً دیالتیکی تعویر یاست. تُنالیته در این نگرش بسترشتناستیِ فلستفیِ هگل، و ادبیِ گوته بودهاصتطلاح
مهوزیستتتیونِ دیالکتیکی در هر مرحله از کُ ینسوها، تأخیرها، و...( بها، و حلاش )اعم از فواصتتتل، تریتادها، پیوندهمیتلف

دیدگاه است که  یابند. تنها با پذیرفتنِ اینمی بار ترکیویی اینبسیط داشته، اضعاف پذیرفته، و دوباره وحدت یموسیقایی وحدت
گفت. اگر  تاریییِ خود ستتین ستتنجیده و در تکاملِ یمعناینیز به(« Sonata Formستتونات ) فرمِ»تکوینِ  توان از تاریخِمی

واحد( نیز  کلِّ اش تا انتها در یکیتِ خود )یعنی از آغازِ تجلّیّبایست در کلّتماماً دیالکتیکی باشد، ضرورتاً می یتُنالیته بستتر
ارمونیک روندِ هآنانسی و فردیالکتیکی، خود را از تریاد به گام، و از آن به رفتارهای دیسُ کند. منطقِ همین منطق را بازسازی

ی دیالکتیکی سونات درواقع همان تُنالیته دهد. فرمِمی دست دیالکتیکی به یتفرم، کلّیّ یکه در هیأتِ نوعتا آن ،دهدمی بسط
تیکی را دیالک یاند که امکانکرده در تاریخِ خود وضع ینسورا بههای میتلفِ این فرم خود است. بیشیافته تاست که تمامیّ

 یکند و حالتمی اش وضعشدهدادهپیش های ازکه تُنالیته خود را ازبریقِ فونکسیُن یا( اکستهوزیسیون: مرحلهαبیاورد:  بار به

ستتاز، متلاشتتی شتتده و دچارِ اضتتعاف هنگکه تُنالیته رویاروی نیروهای درونیِ آ یا( دِوِلُهمان: مرحلهβبستتیط و بست دارد. 
 ارک ستتاز بهکنند، که خود، معلولِ رفتارهای فرمالی هستتتند که آهنگها نقشِ این تلاشتتی را بازی میشتتود. مدولاستتیونمی
چه یابد. آنب ترکیوی وحدت نسوِیابد تا خود را بازسازی کند و بهکه تُنالیته مجال می یاپریز: مرحله( رγِگیرد. و سرانجام می

اه هارمونی، گگاه تُنالیته، و آنگفتن آن را داشتتتیم، آن بود که منطقِ دیالکتیکیِ تکوینِ صتتوت، و آن جا قصتتدِصتترفاً در این
ی از نقطه ک فِ رفتارِ دیالکتیکیِ تُنالیته سونات. شتود که استاساً دیالکتیکی است، یعنی فرمِمی یمنجر به پدید آوردنِ فرم

 ( از هارمونی را پیشfunctionalمان، امکانِ تفسیرِ فونکسیُنِل )موستیقایی( توستطِ هاوپْت وت( تا انتها )اثرِصتفر )یعنی صت
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شناسیم، اولاً مرهونِ تغییرِ مفهومی از نظامِ دکارتی به نظامِ هگلی، و ثانیاً می« هارمونیِ فونکسیونِل»چه امروز به آن گذاشت.
 است.مان مرهونِ تلاشِ موریتس هاوپْت
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