سويت
بهمن مهآبادي

در اواخر قرن هفدهم ،سويت ،1به مجموعهاي كوتاه از كنتراستها(از نظر ريتم و ملودي) كه در موسيقي رقص
پشت سر هم قرار ميگرفتند ،اطالق ميشد؛ نام ايتاليايي سويت ،پارتيتا 2است ،علت كاربرد دو كلمه براي يك
فرم موسيقي ،نقش دو كشور فرانسه و ايتاليا در دورانهاي مختلف تاريخ موسيقي بوده است؛ زيرا اين دو كشور
در پرورش و باروري قالبهاي موزيكال و سازهاي موسيقي نقش مؤثري داشتهاند ،سويت داراي

موومانهاي متعدد براي رقص است؛ مصنفان سويت در تغييرات ريتميك آن در صورت نياز ،آزاد بودند ،اين
قطعات معموالً در يك توناليته نوشته ميشدند كه گهگاه با تغييراتي جزئي به وسيلة مدوالسيون 3از ماژور به
مينور يا برعكس ،حركت ميكردند؛ موومانهاي ضروري و اساسي سويت عبارتند از :آلِماند ،4كورِنت ،5ساراباند
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Partita
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Modulation
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Allemande
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Courante
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Sarabande
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و ژيك ،7البته گاهي رقصهاي ديگري نيز به اين جمع ميپيوست؛ باخ از چنين الگويي در تمام سويتهايش
براي اركستر و سُلو استفاده كرده است.
آلِماند وجه اشتراكي جزئي با رقصي به نام آلمان 8داشته است ،آلِماند با حالتي آهسته ،زيبا و باوقار در يك
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ميانه و معتدل ،معموالً با يك ضربة كوتاه آغاز ميشد و با نتهايي با آرايه و تزئين ،شبيه به گزارشي مختصر
از گامها و آرپژها اجرا ميگرديد.

3

دو نوع كورِنت وجود داشت ،كورِنت فرانسوي و كورِنت ايتاليايي ،كورِنت ايتاليايي در ميزان سريع
حالتي جاري و متصل اجرا ميشد و كورِنت فرانسوي در حالتي نسبتاً آرام با ضربي بين

3
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و
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يا
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4

با

با وقاري

خاص به اجرا درميآمد.

ساراباند از آهستهترين رقصهاي قرن هفدهم به شمار ميآمد ،در دومين ضربة اين رقص نوعي كشيدگي وجود
داشت كه نشان ويژة ساراباند بود.

Gigue

7

Alman
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ساراباند معموالً با برگشتي از ميانة قطعه نواخته ميشد ،آرايشها و تزئينات استادانه در ساراباند در تكرارها و
گفتگوها كامالً هويداست؛ نوازندگان قرن هجدهم ،آرايشها و تزئينهاي اين قطعه را به طور فيالبداهه
مينواختند؛ باخ يكي از نخستين مصنفاني بود كه اين آرايهها و زيورها را براي اولين بار نوشت ،اين اقدامي
بسيار سنجيده بود و در آثار او كامالً منطقي و اصولي به نظر ميرسيد ،اما مسألة عمده پيچيدگي و بغرنج
بودن اين قطعات براي نوازنده بود.

ژيك از جيك ،9رقص تند انگليسي به وجود آمد ،تركيب ريتميك ژيك نيز تند و سريع است؛ ژيك اغلب
حالتي جهنده داشت كه به قدمهاي پرقدرت رقصندگان مربوط ميشد.

ژيك ،اغلب آخرين رقص سويت به شمار ميآمد ،اما گاهي براي موومانهاي اضافي كه تا دوازده موومان نيز
قابل گسترش بود ،رقصهاي ديگري مثل بوره ،10گاوُت 11و منوئِت 12در نظر گرفته ميشد كه بين ساراباند و
ژيك جاي ميگرفت؛ يك بوره به وسيلة بوره دوم تكميل ميشد ،در تونيك ماژور يا مينور با يك داكاپو 13به
اول.
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Bourree
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Gavotte
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Minuet
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Dacapo
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گاوُت با ريتم نسبتاً سريع

2
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تصنيف ميگرديد ،اين قطعه از نيمة ميزان آغاز ميشد

در گاوت شمارة  ،2حالت مخصوصي كه به قسمتي از يك رقص روستايي به نام مُوزِت 14مربوط ميشد ،مالحظه
ميشود؛ مُوِزت يكي از نيانبانهاي فرانسوي قرن هفدهم بود ،به همين دليل نيز در موسيقي با كشيدگي نت
باس ،به گونهاي تقليد صدايِ بَمِ نيانبان بود.

رقص منوئت در ابتدا به فرم منوئتهاي هنري پرسل )1695-1759(15وفادار بود ،ولي از زمانيكه به عنوان
يك رقص با شكوه به رسميت شناخته شد ،يك قسمت تندتري نيز به آن افزوده شد كه در اوايل به منوئت
دوم مشهور بود ،اين دومين منوئت براي سه نوازندة ساز سُلو تصنيف ميشد و اگر در يك سويت براي
هارپسيكورد 16نوشته شده بود ،به طريقة سه صدايي با يك داكاپو به اجرا درميآمد ،منوئت دوم در آغاز ،منوئت
تريو 17ناميده ميشد كه خيلي زود به "تريو" شهرت يافت.

Musette

14

Henry Purcele

15

Harpsichord
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Minuet Trio

17

در هر موومان از يك سويت معموالً يك جفت ميزان نصنيف شده ،در اول و آخر ،و يك مدوالسيون به
دومينات 18كه پايدار بود و به مُد گرديهاي گذرا شباهت نداشت ،وجود دارد؛ اين موومانها در تكرار به تونيك
مراجعت كرده و به اين ترتيب نيمة اول ميزانِ ناقصِ سرآغاز را در پايان تكميل ميكردند؛ توناليته ميتوانست
در موومانهاي مختلفِ يك سويت تغيير كند ،اما در كادانس 19به تونيك باز ميگشت؛ بعضي از موومانهاي
سويت ،دوبخشي هستند كه خود به خود "فرم بينِر "20را تداعي ميكنند ،برخي ديگر دو قسمت مساوي و
همانند در " "Aو " "Cو يك قسمت وسط بعنوان كنتراست در " "Bدارند كه القاكنندة فرم تِرنر 21هستند.
تعدادي از سويتهاي اركسترال باخ با عنوان اورتور22ها مشهور
شدهاند ،البته كلمة اورتور نبايد با آنچه كه امروز به آثاري در
اين قالب گفته ميشود ،اشتباه گرفته شود؛ اوروتورهاي باخ كه
نخستين موومانهاي سويت بودند و اغلب طبق فرم اورتورِ
اپرايِ فرانسويِ قرن هفدهم تصنيف ميشدند ،به اين نام
مرسوماند؛ اين اورتورها با مقدمهاي بسيار باشكوه و پرعظمت
در ريتمي مُقَطّع عرضه شدهاند ،در آن دوره نام اورتور اسمي
در خور و اليق براي موومانهاي آغازين به شمار ميرفت و در
مورد ساز
سُلو به همان اندازة كارهاي اركستري مقبول بود؛ در اصل اورتورِ آن زمان يك پرلود 23بود كه قبل از همة
موومانها نواخته ميشد.

Dominant
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Overture
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Prelude
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باخ بزرگ همچنين از نام سنفونيا 24در آثار موسيقي اركستري و قطعات براي هارپسيكورد نيز سود جسته
است كه يك شباهت اسمي بيش نيست و با آنچه امروزه سمفوني 25نام دارد بيارتباط است.
پارتيتاها و سويتهاي باخ براي ويلن و ويلنسلِ تنها و بدون همراهي ،كارهاي ويرتوزيته 26اند كه اجرا كنندگان
همزمان با انتقال ملودي ،هارموني آن را نيز منتقل ميكنند؛ پايه و شالودة اصلي هارموني باخ ،شفافيت موسيقي
او و قابل شناسايي بودن آن توسط آكوردهايش با توجه به وضع تكنيكي ساز و قابليت اجراييِ آنهاست؛ در
نمونة زير "فيگور"هاي بسيار استادانة او را ميبينيم كه از نظر هارموني نيز هيچ اشكالي ندارند.

به هر حال ،اگر ما سه نت اولية هر ميزان را به شكل آكوردي ،به آرامي و آهستگي در خور اجرا كنيم ،در
مييابيم كه موسيقي باخ ،با وجود پيچيدگي به سادگي يك آكورد است.

Sinfonia

24

Symphony

25

Virtuese
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