حمیدرضا دیبازر ،1فرزاد حاجیهاشمی

2

موانع ارزیابی و ارزشگذاری اجرای موسیقی
ِ

اجرای صحیح و آگاهانه ،آنگونه که از سوی جامعۀ موسیقی درخواست میشود ،همواره یکی از دغدغههای
نوازندگان در حال تحصیل علمی این رشته بوده است .در راستای تحقق این امر ارزیابی و ارزشگذاری اجراهای
آموزشی دانشگاهی برای تمیزدادن اجرای صحیح و ناصحیح
موسیقی توسط اساتید شاید یکی از مهمترین ابزار
ِ
کمی موسیقی و متعاقب آن نمرهدهی به اجرای
در جهت الگوبرداری و آموزش نوازندگان است؛ اما آیا ارزیابی ّ
موسیقی ممکن است؟ اگر ممکن است بر اساس کدام معیار؟ نحوۀ ساخت موسیقی ،تبدیل آن به متن ،یا بهطور
عمومی همان نُتنوشت و بازخوانی و اجرای آن ،وابسته به عواملی است که با معیارهای سنجش دقیق با رویکرد
دانشگاهی حال حاضر کمتر مطابقت دارد .همچنین عالوه بر اثر موسیقی که همانند موجودی زنده دارای
علمیـ
ِ
ثابتها و متغیرهایی است ،در سوی دیگر این مسئله نوازنده ،آهنگساز و مخاطب قرار دارند که آنها نیز دارای
پیچیدگیهایی ذهنی و جسمی هستند که در افراد و در شرایط گوناگون به درجات متفاوت در ارزشگذاری اجرای
موسیقی مؤثر هستند .پس از بررسی مسائلی پیرامون کرانههای اثر هنری ،آگاهی و اختیارات مخاطب و اجراکنندۀ
موسیقی در مورد اثر و استدالل در مورد امکان ارزیابی دقیق آثار و اجراهای موسیقی از روی نُتنوشت ،دیدگاهی
متفاوت نمایان میشود که راهحلهایی جدید برای ارزیابی اجرای موسیقی میطلبد.
کلیدواژهها :تفسیر نُتنوشت ،ارزیابی ،ارزشگذاری ،ترجیح ،سیالیت

 1مربی گروه آموزشی موسیقی ،دانشکدۀ موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 2کارشناس ارشد نوازندگی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران

E-mail: Dibazar_hr@yahoo.com

E-mail: Farzad_hajhashemi@yahoo.com
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موانع ارزیابی و ارزشگذاری اجرای موسیقی
ِ

تاریخ دریافت مقاله1395/11/05 :
تاریخ پذیرش مقاله1395/11/12 :
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مقدمه

یکی از اهداف تحصیل دانشگاهی رشتۀ موسیقی ،بهویژه نوازندگی ،دستیافتن به توانایی اجرای مطلوب
هدف اجرایی مورد
موسیقی است .تقریب ًا تمامی دروس تخصصی 1رشتۀ نوازندگی در راستای تحقق
ِ
قبول در انتهای هر ترم و درنهایت پایاننامه طراحی شدهاند .این رشته در نظام دانشگاهی از جهتی
کمی است .دقیق ًا به این
ارزیابی
منحصربهفرد است چراکه در بسیاری موارد
ِ
ِ
حاصل کار ،مغایر با ارزشیابی ّ
سبب که او ًال به لحاظ هستیشناختی ،تعریف و تعیین چارچوب فراگیر برای انواع موسیقی و سبکهای
آن بهسادگی امکانپذیر نیست و دوم اینکه از منظر زیباشناختی تمامی ذائقهها الزام ًا توسط یک اثر
در موقعیت یکسان راضی نمیشوند .در سطح هستیشناختی ممکن است در مورد اثبات یا رد تعریف
موسیقی بهمثابه صداهای سازمانیافته استدالل شود؛ درعینحال ممکن است دو شخص که این تعریف
را قانعکننده مییابند در سطح زیباشناختی بر سر ارزش اجرا و تفسی ِر آن اثر موسیقایی اختالفنظر
کمی (با نمره) دشوار به نظر میرسد .عالوه بر این،
داشته باشند .در اینمیان کار ارزیابی کیفی به شکل ّ
2
یکی از مهمترین اهداف دستیافتنی امر نوازندگی نیز لذتبردن از شنیدن و انتقال آن به دیگران است
کمی در اولویت قرار ندارد .این تناقض ناشی از کمتوجهی به امور متغیر
و در چنین وضعیتی ارزیابی ّ
و یا کمترشناختهای است که همواره در آفرینش و اجرای آثار موسیقایی دخیلاند و سنجهای دقیق و
موردقبول عام برای آن در دسترس نیست.

پیشینۀ تحقیق

ارزشگذاری آثار هنری به طور عام همواره یک موضوع چالشبرانگیز و همچنان مورد مجادله است .در
مورد ارزش هنر موسیقی و ،بهطور خاص ،ارزش آثار تکین موسیقی میتوان به مقالۀ «ارزیابی موسیقی»
الپرسن 4اشاره کرد.
ِوینسن 3و در مورد آموزش موسیقی به مقالۀ «آموزش در موسیقی» نوشتۀ
ُ
نوشتۀ ل ُ
که البته نحوۀ ارزشگذاری و ارزشیابی اجراهای موسیقی در دانشگاهها در هیچکدام مورد بررسی قرار
نگرفته است .از این رو ،براساس دانستههای کنونی ،ارزیابی اجراهای موسیقی نیز بهطور قطع ممکن
نیست و در این متن نیز سعی بر موشکافی همین مسئله توسط ارائه و تحلیل نمونههایی است که گاه مربوط
به علم روانشناسی و زیباشناسی و گاه مربوط به جنبشهای هنری هستند .هرچند ادعای حل این مسئله
در یک مقاله ادعای گزافی است اما در آخر تالش کردهایم تا حدی راهحلهایی که بتوانند مقبولیت عام
پیدا کنند ارائه کنیم.

تحلیل و بحث

یکی از مواردی که از بدو ورود به دانشگاه در ذهن بعضی دانشجویان (نوازندگان) گهگاه تشویش ایجاد
چگونگی ارزیابی اجرای آنهاست .حال آنکه فرض بر این است که تحصیل در
میکند ،بیاطالعی از
ِ
دانشگاه عموم ًا قرار است به بهبود تواناییها و رسیدن به اجراهای مقبول و نتیجت ًا تحقق هدف لذت از
شنیدن و انتقال آن به دیگران بینجامد ،در این مقاله استدالل میشود که برای ارزیابی موسیقی کالسیک،
نمرهدهی دقیق چه موانعی دارد.
 .1 .1اثر موسیقی تا هنگامیکه اجرا و شنیده نشده است وجودی کامل و قابل دریافت نیست .اینکه
اثر موسیقایی دقیق ًا چیست خارج از بحث این مقاله است ،اما در مورد موسیقی تاکنون این امر مسلم
محمل هنر موسیقی از جهت مادی نُت و از جهتی دیگر اصوات هستند.
فرض گرفته شده است که
ِ

موانع ارزیابی و ارزشگذاری اجرای موسیقی
ِ
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در یک حالت با اثر موسیقی بهمثابه متن (نُت) متشکل از فواصل ،ریتم و عالئم موسیقایی برخورد
میکنیم که مورد خوانش و بهراحتی قابل استناد است 5.در حالتی دیگر با اجرایی مواجه هستیم که به
استناد متن اثر از طریق شنوایی در ذهن شکل میگیرد .به این دلیل که میتوان استدالل کرد که هر
تجربه و دریافتی از اثر موسیقی با تجربه و دریافتی دیگر متفاوت است و هر اجرا نتیجهای متفاوت
با اجرای دیگر دارد ،تعریف مبنا برای ارزیابی دشوار است.
عموم ًا در سنت موسیقی کالسیک برای ارجاع به اثر از اعداد و سال ساخت آن یا شمارهای که
آهنگساز یا ناشر مشخص میکند استفاده میکنیم؛ اما بهراستی هیچکدام از این مختصات بهواقع
بیانکنندۀ تمام هستی اثر بهدرستی نیستند .زبان نیز در توصیف تمامی وجوه گوناگون موسیقی کمتوان
است« .قطعۀ موسیقی هرقدر که با وسواس و دقت نتنویسی شده باشد ،هرقدر که برای پرهیز از هر
ابهام ممکن در تندا ،سایهروشنهای بیانی ،عبارتبندی ،تأکیدها و غیره نشانهگذاری شده باشد ،باز
ِ
کامل دیالکتیک
همیشه عناصری نهفته دارد که قابلتعریف نیستند ،زیرا دیالکتیک کالمی از تبیین ِ
موسیقایی ناتوان است» (نقل از بِنسِ ن .)106 ،1394 ،برای مثال اگر سکوت را بهعنوان یکی از عناصر
سازندۀ موسیقی و دارای آن ارزشی که باید به آن گوش فرا داد در نظر بگیریم ،هرگونه نغمهپردازی،
توصیف یا سخنوری پیرامون آن نمیتواند مانند خو ِد سکوت و فقط گوش فرادادن به سکوت حق
مطلب را ادا کند« 6.شاید فکر کنید که کارکرد سکوت تنها میتواند سازمان بخشیدن به اصوات موسیقی
باشد .یک دلیل نقض این است که شنوندۀ فهیم به سکوتها گوش میدهد ،درست همانگونه که به
صداها گوش میسپارد .دلیلی دیگر ارائۀ نمونههایی ادعایی از موسیقی است که در آنها سکوت بدان
یوسه
شیوه که سکوتهای معمولی ساختاری هستند ،اینچنین نیستند .اغلب قطعۀ چهار دقیقه و س 
ثانیۀ جان کیج مورد بررسی قرار میگیرد» (کَنیا.)21 ،1394 ،
در نوعی از موسیقی که هدف آن بازنمایی نیست با مفاهیمی انتزاعی سروکار داریم که بهسختی
میتوانیم هریک را به عرصۀ آگاهی وارد کنیم و در موسیقی بازنما (توصیفی) با تشبیهات و
توصیفاتی سروکار داریم که بهطور طبیعی هرگز با اصل برابری نمیکنند .درنهایت هنگام شنیدن
اثر به یقین و اطمینان در مورد اینکه از کدام اثر سخن میگوییم خواهیم رسید .البته این به این معنا
نیست که از اثر موسیقی تصویری ایدئال در ذهن داریم .ابتدا و انتهای رون ِد آهنگسازی یک قطعه
را بهطور قطعی نمیتوان تعیین کرد چراکه آهنگساز در ابتدای این عمل از مسبوقاتی استفاده میکند
که گهگاه به فرهنگی چندصدساله تعلق دارند و در پایان این روند نیز اتمام رسمی آن را اعالم
نمیکند .اثر ممکن است بارها مورد اصالح قرار بگیرد و جدا از آن نیز توسط نوازندگان بارها به
ن رو بر اساس این سیالیت ،اثر موسیقی موجودی زنده تلقی میشود.
انحای گوناگون تفسیر شود .از ای 
اگر در هنر نقاشی ،معماری یا مجسمهسازی با یک اثر ایستا روبهرو هستیم که دریافتهایی متفاوت
از آن حاصل میشود در موسیقی عالوه بر آن با اثری مواجهیم که هر اجرا از آن نیز با اجرایی دیگر
از همان اثر متفاوت است .ما در مواجهه با موسیقی با پدیدهای سیال روبهرو هستیم« .آهنگسازان و
اجراگران هر دو در چارچوب یک کاربست خاص موسیقایی فعالیت میکنند که برای آنچه ـ ازنظر
هار ُمنی ،سبک ،طول اثر و بسیاری ویژگیهای دیگر ـ ُمجاز یا غیرمجاز است مرزهایی تعریفشده
دارد .برای نمونه ،آهنگساز کالسیک امروزی میتواند اثری با ریتم و حس خاص بلوز بنویسد اما
این "حس" باید با اسلوبی بیان شود که دستکم مشابهتی با موسیقی کالسیک داشته باشد .از سوی
دیگر ،خو ِد کاربست نیز میتواند ـ گرچه شاید نه براثر فقط یک مور ِد متفاوت ـ دچار تغییر شود،
زیرا کاربستها تاریخیاند و ،به همین سبب ،در سیالن دائم» (بِنسِ ن .)66 ،1394 ،بنسن کمی بعد
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میافزاید« :اجراها را نیز بهراحتی میتوان نقدی بر آثار مورد اجرا دانست" .عرصۀ" جوالن بین
متون اصلی و فرعی یا بین متون و اجراهاست که به گفتمان [کاربست] امکان گسترش و تغییر
میدهد» (همان) .بعد نتیجه میگیرد «بهاینترتیب ،اثر موسیقایی بهجای "ما ّدۀ خام" با محدودیتها
سروکار دارد» (همان) .اما به هرشکل توصیف یا توضیح اثر موسیقی بر اساس ارجاعات ساختاری
مانند م ُلدی ،هارمونی ،فرم ،سازبندی ،تکنیکهای ساخت اثر وغیره ،و نیز ارزیابی آنها ممکن به
نظر میرسد.
 .2 .1اثر موسیقی را نمیتوان با نُت یکی دانست .منطقی به نظر میرسد که بنا به س ّنتهای موجود در
موسیقی کالسیک ،صِ رف اجرای موبهموی نُتها و عالئم ثبتشده در نُت را الزام ًا یک اجرای خوب
ُت صرف پای میگذارد
بهحساب نیاوریم .در روند تبدیل نُت به موسیقی نوازنده فراتر از نواختن ن ِ
و از بسیاری از مسبوقات خود بهره میجوید .در مورد موسیقی اعصار گذشته و آهنگسازانی که
دیگر زنده نیستند روند تفسیر و اجرای نُت میتواند محل مجادلۀ بسیار باشد .روشنگری بِنسِ ن
دربارۀ اهمیت نُتنوشت و نقاط مبهم آن حائز اهمیت است« :نتنوشت عالوه بر اینکه برای
دسترسی موسیقیدانان
اصلی
تعریف مجموعۀ مرجع آثار موسیقایی به کار گرفته میشود ،منبع
ِ
ِ
به این آثار است» (بِنسِ ن .)103 ،1394 ،سپس در مورد اهمیت نُتنوشت اینگونه ادامه میدهد:
«وجود نتنوشت نهفقط به حفظ اثر موسیقایی کمک میکند بلکه در عمل به آن نوعی موجودیت
خودسامان نیز میدهد .وجود نتنوشت (یا حتی فقط جدولی از آکوردها در "فِیک بوک"های پاپ
تاریخی پیدایش آن ممکن بلکه امکان
و جاز) نهتنها بقای اثر موسیقایی را مستقل از مؤلف و شرایط
ِ
تعلّق اثر به گفتما ن موسیقایی دیگر ،شاید حتی گفتمانهایی نسبت ًا بیگانه با بستر پیدایش آن ،را نیز
فراهم میکند» (همان) .اما در مورد نسبت نتنوشت با اجرا در سنت موسیقی کالسیک به این نتیجه
میرسد که« :همین تأثیر رهاییبخش نگارش موسیقی است که تنشی اجتنابناپذیر ایجاد میکند.
جاودانگی اثر هنری به آن دامن زده،
حیات مستمر و خودسامانِ "آفریدهها" ،که بیتردید انگاشت
ِ
از یکسو انگاشت راهنمای بسیاری از آهنگسازان کالسیک بوده و از سوی دیگر سبب شده
است که آنها اغلب رغبتی به رهاکردنِ عنان حاکمیت خود بر نتنوشت آثارشان و تأمین مجالی
حقیقی این آثار نداشته باشند .چنین بود که استراوینسکی ـ تا حد انزجار ـ ضبط
خودسامانی
برای
ِ
ِ
آثارش به رهبری خود را الزم دانست تا شیوۀ اجرای دقیق آنها را به دنیای موسیقی نشان دهد.
مشکل اینجاست که تحقق یکی از این انگاشتها به زیان تحقق دیگری تمام میشود؛ نتنوشت
به اثر ماهیت انگارهای میبخشد به این معنا که آن را در دسترس همگان میگذارد اما با همین
کار آن را از آهنگساز منفک میکند و در معرض تفسیرهای بسیار گوناگون نیز قرار میدهد»
(بِنسِ ن )1394،104 ،و در نهایت با بررسی آرای اینگاردن ،بت ُهون و استراوینسکی به این نتیجۀ
مهم میرسد« :نتنوشت گرچه بهوضوح راهی برای حفاظت از برخی عناصر اثر در برابر تغییر
همخوانی کامل و موبهمو بین آنچه
فراهم میکند ،نمیتواند چنان تجسمی از اثر موسیقایی باشد که
ِ
بر کاغذ است و آنچه میشنویم برقرار شود» (همان)« .حتی در تفصیلیترین نتنوشتها نیز وضوح
اثر بهشدت کاهش مییابد .نتنوشتها جنبههای عینی مهمی از اثر را پیش روی ما میگذارند اما
زیرایی
شنیداری آن باشند .خالصه اینکه ،نتنوشت بر
فقط تااندازهای میتوانند گویای کیفیت
ِ
ِ
نتها و نیز معمو ًال بر اطالعاتی دربارۀ شیوۀ اجرای این نتها داللت دارد اما دربارۀ صداهای
واقعی چیزی نمیگوید» (بِنسِ ن .)106 :1394 ،الفبا و نحوۀ نگارش نتهای موسیقی اگرچه مانند
زبانی با مشخصههای نشانهشناسی تعریفشده هستند اما در حین اجرا توسط افراد گوناگون نسبت به
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زبانهای رایج مانند فارسی ،ایتالیایی ،آلمانی و  ، ...فاقد دقت باال یا بهنوعی از آزادی بیشتر در اجرا
برخوردار هستند .حتی در نت موسیقی از عباراتی استفاده میشود که گاهی به زبانهای ایتالیایی
آلمانی یا غیرهاند و مابهازائی در موسیقی ندارند 7.چگونگی استنباط ازاینگونه موارد در متن آثار
موسیقی عموم ًا به عهدۀ نوازنده است تا با مسبوقات ذهنی 8خود آنها را تفسیر و اجرا کند .تکلیف
ارزیابی دقیق و نمرهدهی نیز در اینگونه موارد دقیق ًا روشن نیست و ممکن است بسیار سلیقهای
باشد ،بهگونهای که یک مسئله از نظر یک شخص مزیت و از نظر دیگری نقص به شمار رود.
همانطور که پیرو پیدایش نظریۀ اصالت اجرا ،بحثهایی مشابه پیرامون آن به وجود آمد .اجرای
اصیل یا اجرای تاریخی ـ آنگونه که برخی بیشتر میپسندند ـ احیاکنندۀ شیوه و رسمی از گذشته
است .به این معنی که تا جای ممکن شرایط اجرای مربوط به زمان ساخت اثر را بازآفرینی کنند
که البته همین امر دلیل بسیاری از هجمهها و دفاعیات نسبت به آن بوده است .این نهضت ابتدا در
موفقیت آن،
اعتراض به اجرای آثار با ُرک و ُرنسانس با وسایل مدرن و امروزی شروع شد و در پی
ِ
به دوران کالسیک و غیره نیز سرایت کرد .اقامۀ یک دلیل مهم از سوی منتقدان آن ،امکانِ تفسی ِر
موسیقی (بهگونهای شخصی و امروزی در مقابل اجرای اصیل و موبهمو) منطقی به نظر میرسد .در
9
این زمینه نمیتوان هرکدام از دالیل موافقان و مخالفان را قاطعانه رد یا قبول کرد.
واحدی دانشگاهی و در تعداد جلسات معین
 .3 .1تحصیل موسیقی در غالب رشتۀ دانشگاهی در نظام
ِ
(و بسیار مفید برای اکثر رشتهها) انجام میشود که نیاز به مدیریت زمان و آمادهسازی رپرتوار در
هر ترم بهطور زمانمند دارد .از طرفی ،دانشجو بهناچار رپرتوار نهایی و تعیینشدهای را اجرا میکند
که زمانِ موردنیاز برای درک اثر (متناسب با تواناییها و ویژگیهایش) را در نظر نمیگیرد .حال
آنکه فرایند درک و فهم آثار به صورتی سیال و فارغ از تاریخ و نظم زمانی رخ میدهد و گاه برای
هنرمندان سالها به طول میانجامد (و اساس ًا پایانناپذیر است و این به این معنی نیست که اجراهای
قبلی بدون درک اجراشدهاند) .برای مثال در این مورد میتوان به اجراهای متعدد از سمفونی  9بت ُهون
به رهبری فورتونگل ِر 10اشاره کرد .نتیجه آنکه نظم واحدی دانشگاهی با فرایند درک و فهم آثار
چارچوب از
در تضاد است .این نظم واحدی بیشتر شبیه به نموداری پلکانی و منظم دارای ابعاد و
ِ
پیش مشخصی است که با نمودار نامنظم و پرفرازونشیب درک اثر هنری منطبق نیست .این تضاد
در بسیاری از موارد بازدارندۀ دستیابی به هدف لذت از شنیدن است.
 .2اثر موسیقی مانند یک جسم ثابت و فارغ از قید و شرط نیست بلکه همواره در وضعیتهای گوناگون
انتزاعی موسیقی دانست .پس بهعنوان مفسر
سیالیت هنر
شناسایی میشود .این را میتوان ناشی از
ِ
ِ
آثار مفید است شرایط ساخت اثر و شرایط اجتماعی حال حاضر را نیز مد نظر داشت .وضعیتهایی
که اثر موسیقی در بستر آن آفریده ،اجرا و درک شده ممکن است تغییر کنند ،از بین بروند یا تشدید
شوند .هنگام لذتبردن از اثر هنری الزم است در نظر داشت که آن اثر الزام ًا تمام آنچه که در
تماس اول دریافت میشود نیست .لذت از موسیقی را میتوان با چشمپوشی از انواع احتمالی دیگر
دارای دو نوع کلی دانست .لذتی آنی که به دلیل شنیدن اصوات احساسات و عواطفی را بر اساس
مسبوقات ذهنی برمیانگیزد .هرچند این نوع لذت ممکن است ابتداییتر به نظر برسد اما ویژگی
بارز آن تکرارپذیری است .نوع دیگر ،لذتی است که بهجای مبهوتِاثرشدن ،فاصلهگرفتن موقتی از
آن را میطلبد؛ یعنی لذتی که از مواجهه با ساختار اثر هنری و عوامل شکلدهندۀ آن حاصل میشود.
متن آن اظهارنظر کند اما
یک منتقد میتواند بهراحتی دربارۀ توالی هار ُمنی و سازبندی اثر بر اساس ِ
زیبایی آن توالی هار ُمنی یا میزان دقیق ارزشمندی آن کار دشوارتر به نظر میرسد .یک
در مورد
ِ
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راه این است که ارزیابی آثار هنری را بر اساس امور ثابتی (مختصات) قرار دهیم که در ساختار اثر
همواره وجود دارند .یک راه دیگر آن است که کام ً
ال سلیقهای عمل کنیم.
 .1 .3وقوف بر شرایط جسمی و روحی برای رسیدن به اجرای مقبول همچنین تدریس مؤثر ضروری
است .شرایط جسمی از آن لحاظ که بدن نوازنده ،کیفیت نوازندگیاش را بسیار تحت تأثیر قرار
میدهد حائز اهمیت است .شیوۀ ایستادن یا نشستن هنگام نوازندگی ،تنفس ،خواب ،خوراک و
مواردی از این دست ،ممکن است بهصورت دائم یا طوالنیمدت کیفیت نوازندگی را تحت تأثیر
قرار دهند .نوازنده پس از گذراندن مدتی بیخوابی یا خواب نامطلوب دچار افت و عدم یادگیری
نسبی خواهد شد .نحوۀ قرارگیری بدن نسبت به ساز ،ساختار طبیعی بدن ،تنفس و غیره نیز بهصورت
طوالنیمدت یا دائم شرایط نوازندگی را تحت تأثیر قرار میدهند .این شرایط که در جامعۀ موسیقی
غالب ًا با واژه ا ِ ُکل 11نوازندگی تبیین میشود از هر شخص تا شخص دیگر میتواند متغیر باشد .هرچند
12
میتوان چارچوب کلی برای آن تعیین کرد.
 .2 .3شرایط روحی نوازنده از آن لحاظ حائز اهمیت است که نهتنها نوازنده بلکه روند اجرا و نتیجت ًا
مخاطبان را تحت تأثیر قرار میدهد .نوازنده نمیتواند ذهن خود را بر روی جریانات گذرای هنگام
اجرا ،حتی جریانات قبل و بعد از اجرا ببندد .یک خبر خوش هنگام نواختن و بازآفرینی یک
موسیقی تلخ میتواند در موفقیت و اثرگذاری اختالل ایجاد کند .البته منظور آن نیست که در صورت
بروز این حالت اجرا همیشه خراب خواهد شد .برای نمونه اشاره میکنیم به ماجرای فوت مادر
ریختر زمانی اندک قبل از برگزاری کنسرت که او با تأثّر فراوان اجرای خود را همچون همیشه
برگزار کرد 13.بستن ذهن بر جریانات نامطلوب مؤثر بر اجرا هرچند ناممکن به نظر میرسد ،این
خود با هدف لذت از شنیدن و انتقال به دیگران در تضاد است .به همین دلیل اغلب به نوازندگان
توصیه میشود که اجرای آگاهانه داشته باشند هرچند که استفاده از این تعبیر توسط بسیاری از اهالی
موسیقی (مدرسین) با آخرین دستاوردهای علمی در حوزۀ تعریف این پدیده زیاد منطبق نیست.
در حال حاضر آنگونه که از بررسی نظریات اقشار گوناگونِ علم آگاهی بر میآید ،آگاهی تاکنون
تعریف فراگیر و کام ً
چیستی آن و
ال تبیینکنندهای ندارد .مجادالت اخیر بر سر وجو ِد آگاهی،
ِ
چگونگی پیدایش آن در جریان هستند .بهطور عمده آگاهی را پدیدهای ذهنی و غیر فیزیکی و
یا نتیجۀ فعالیتهای ارگانهای طبیعی (بهنوعی مادی) میدانند .با توجه به آخرین مطالعات در این
زمینه ،نظریات آگاهی دارای انواعی است که برای ادامۀ این بحث اشاره به دو نوع آن کفایت میکند:
• حالتی که خود شخص از آن مطلع است و میداند که آگاه است« :حالتی که شخص از آن مطلع
است [ ]...حالت ذهنی آگاهانه صرف ًا حالتی است که شخص از قرارداشتن در آن مطلع است
[ ]...حالت ذهنی که خود ،دربارۀ حالت ذهنی است» (ونگولیک.)22 ،1392 ،
• حالت دسترسی :که در آن حالت اطالعات و ذهن هر دو برای تعامل با یکدیگر در دسترس
هستند (همان).
میتوان گفت اطالع از این نظریات میتواند بیشترین اهمیت را برای نوازنده داشته باشد .ازآنجاکه
مفهوم آگاهی و نظریههای 14مربوط به آن نتیجهای کام ً
ال مجابکننده در بر نداشتهاند برای ارزیابی
یا سنجش مقدار آگاهی و نتیجت ًا سنجش ارزش اثر وسیلهای در دسترس نیست .آنچه که از دست
معلم در این شرایط برمیآید صرف ًا همان توصیهای است که شخص آگاهانه بنوازد و آنچه از نوازنده
برمیآید آن است که هرگاه از بین چند گزینه دست به انتخاب میزند در خاطر داشته باشد که به
گزینش خاص خود زده است .ازاینرو اگر یک پیانیست به دلیل شرایط
چه دلیل یا دالیلی دست به
ِ
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جسمی خاص خود ترجیح میدهد که بهجای استفاده از صندلی متداول پیانو از یک چهارپایه
استفاده کند میتوان بر او خرده گرفت اما نکته در این است که در مورد نوازندگان یا رهبرانی مانند
برنشتاین و گولد ،تفسیرهای بسیار متفاوت و بدعتهایی که پایه گذاشتند منجر به محصوالتی
(بدعت) ایشان مورد قبول
ت
ِ
شگفتانگیز میشد که گهگاه آنچنان منحصربهفرد بودند که خو ِد س ّن ِ
اکثریت قرار گرفته و به گفتمان رایج راه پیدا میکرد .برای مثال ،دوستداران اجرای اصیل از آثار
باخ ،نحوۀ لمس کالویههای پیانو در آثار باخ توسط گولد را بهعنوان روشی پایبند به اصول دورۀ
15
با ُرک میدانند چرا که سعی در تولید اصوات به سبک سازهای آن دوران دارد.
در این بخش با شرایط ثابتی روبهرو شدیم که تغییر هرکدام نه غیرممکن اما دشوار به نظر میرسد
و در حال حاضر وسیله و معیاری برای ارزیابی دقیق هیچکدام وجود ندارد .همچنین موارد و عوامل
متغیری را دیدیم که میتوان اصالح کرد که به همین دلیل باز هم نمیتوانند معیار مناسبی برای
ارزیابی دقیق باشند .ظاهرا ً مجموعهای از شرایط و رویدادها و مسائل ناشناخته و ناآگاهانه در
ارزیابیهای اجراها دخیلاند .ازاینرو آیا هیئت ژوری حاضر میشود نوازندهای را مث ً
ال به این دلیل
که ورزش میکند و دیگر رفتارهای جسمانی سالم مانند خواب و خوراک خوب را دارد قضاوت کند
و به او نمره کامل اهدا کند؟
 .4از مطالب بیانشده برمیآید که موسیقی را نمیتوان بهراحتی پدیدهای الیتغیر در نظر گرفت.
ازاینرو مواجهۀ علمی با ابزار تحلیل ،بررسی کیفی و ارزیابی کمی نسبت به آن باید بهگونهای دیگر
صورت پذیرد .اگر آنطور که پیشتر توضیح داده شد ،موسیقی به شکل ایدئال و دستنخورده باقی
نمیمانَد و نمیتوان آن را فراتاریخی و فارغ از قیدوبندهای زمانه دانست ،پس به لحاظ وجودی و
به نحوی فراگیر تعریفپذیر نیست .همین امر موجب دردستنداشتن سنجهای قطعی برای ارزیابی
آن میشود؛ اما مسلم است که همواره در مورد آثار قضاوتی در نظر داریم .این شکل از قضاوت
با سیالیت شخصیتی نیز تضادی ندارد چراکه بسیار مشاهده میکنیم که شخصی در برههای سبکی
خاص اما در وقتی دیگر سبکی دیگر را ترجیح میدهد .اگر دقیقتر به اختالفات در این قضاوتها
و ارزیابیها توجه کنیم ،همواره همبستهای برای قضاوتها و ارزیابیهایمان در مورد آثار وجود
دارد که آن مسئلۀ ترجیح چیزی به چیز دیگر است .یک شخص بیسواد ـ به تعبیر امروزی آن ـ
یا شخصی فاقد آگاهی تخصصی نیز میتواند ناخودآگاه امری را ترجیح بدهد یا ندهد .آنطور که
به نظر میرسد در موسیقی بیشتر بهجای قضاوتهای دقیق و ترسیم مرزها از ترجیح بهره میبریم.
هرچند در نظر اول موارد ساختاری برای پارهای ارزیابیها در دسترساند اما مادامیکه کل اثر یا
اجرا قابل ارزیابی نباشد آن ارزیابی کامل نیست و از طرفی ارزیابیای که کامل نشده است هنوز قابل
استناد نیست.
• راهحلی اساسیتر برای ارزیابی در دانشگاه قضاوت صرف ًا بر پایۀ رد یا قبولی درس است.
هنگامیکه مرز دقیقی برای قبولی و عدم قبولی در دروس وجود دارد (نمرۀ دوازده در
دروس تخصصی) شاید نیاز به ادامۀ دو سر آن مرز تا صفر و بیست نباشد .هیئت ژوری یا
معلم میتواند تشخیص دهد که بنا بر طرح درس دانشجو صالحیت ادامه در سطح باالتر را
دارد یا خیر.
• راهحل دیگر میتواند این باشد که «سوای تعیین مقدار نمرۀ کیفیتی برای آن در نظر گرفته
شود» .فرض کنیم دو نوازنده نمرۀ یکسان (مث ً
ال  )18دریافت میکنند .اولی به دلیل فراموشی
هنگام اجرا و دومی به دلیل عدم رعایت حاالت تعیینشده از طرف آهنگساز دو نمره
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نتیجه

ازدستدادهاند .بر روی کاغذ هردو یکسان هستند درصورتیکه اشتباه هریک متفاوت است
و در الیهای متفاوت الزم است برطرف شوند.
• درصورتیکه اصرار بر نمرهدهی دقیق وجود داشته باشد ،راهحل رفع نقصان لذت دانشجویان
دقیق نمرهدهی در نظام ارزیابی و ابالغ
تعیین پیشفرضها و قراردادهای متعدد و معیارهای ِ
آن به دانشجویان از ابتدای کار است .در حال حاضر در موارد نادر دانشجو اطالع مییابد که
دقیق ًا به چه دلیل مقدار معینی از نمره را از دست داده است و چه راههایی برای برداشتن آن
موانع در پیش رو دارد .تعیین چند معیار نمرهدهی از ابتدای امر بهتر از نبود آن است زیرا که
در این حالت دانشجو میتواند بر روی کمبودها تمرکز کرده و تا حدی نظم دانشگاهی را با
هدف لذت همسو کند یا بهکلی تطبیق دهد.

کمی موسیقی بدون
به دلیل دردستنبودن تعریف دقیق از موسیقی و همچنین اختالف ذائقهها ارزیابی ّ
معیار ثابت خواهد بود که این امر ناشی از تناقض بین کار کیفی یا همان انجام هنر موسیقی در راستای
کمی است .از طرف دیگر تفاوت سلیقهها و مسبوقات ذهنی افراد
لذت از شنیدن و سنجش آن با ابزار ّ
و گوناگونی شرایط به این نتیجه ختم میشوند که هر تجربه از اثر با دیگری متفاوت باشد هرچند که اگر
بهاحتمال تجربهها نزدیک به هم باشند یا حتی مانند هم باشند ،استدالل کردیم که ما هرگز تمام اثر را ـ
حداقل در تماسهای اولیه ـ دریافت نخواهیم کرد به این دلیل که در هنر موسیقی و بهویژه نوازندگی
با پدیدهای سیال و مدام در حال تغییر مواجهیم .این رشد و زایش و سیالیت و فراتاریخیبودن پدیده
موسیقی در نظام دانشگاهی که زمانمند است دچار محدودیت خواهد شد زیرا با توجه به تفاوت اشخاص،
زمان الزم برای درک اثر نسبت به هر شخص خاص در نظر گرفته نمیشود بهیقین دلیل انسان که خود نیز
از لحاظ ذهنی و جسمی ثابت و الیتغیر نیست امر قضاوت آثار موسیقی را بنا به وسایل و معیار مشخص
دشوار مییابد .بهعالوه ،تمامی تفاوتها در سلیقه و شرایط اجرا ،گوناگونی تفاسیر را موجب میشود که از
کمی در تضاد است .از طرفی تقریب ًا در
ویژگیهای موسیقی غنی شمرده میشود و درعینحال با ارزیابی ّ
تمامی روند ساخت و اجرای آثار نیز مسئله ترجیح مطرح بوده و تا حد زیادی به آن بیتوجهی شده است
که این امر بر دشواری ارزیابی نیز میافزاید .انتخابهای ترجیحگونۀ آهنگساز و نوازنده که در راستای
هدف لذت از شنیدن موسیقی و انتقال آن به دیگران هستند بهراحتی تن به ارزیابی و ارزشگذاری دقیق
ثابت ساختاری
نمیدهند .یک راهحل ساده و در دسترس آن است که ما نیز ارزیابی آثار را به موارد ِ
وانهیم زیرا حداقل بر روی کاغذ همواره یکسان هستند و در مابقی موارد ترجیح را جایگزین کنیم .تأکید
کمی به این دلیل است که اغلب بهرهمند از نظامی
به ارزیابی بر اساس موارد ساختاری یا همان موارد ّ
یا الگویی واحد و حسابشونده هستند .بههرحال ارزیابی دانشگاهی میتواند بر پایۀ قبولی یا ردشدن
در درس باشد ضمن اینکه برای ارزیابی و نمرهدهی میتوان کیفیتی در نظر گرفت اما این کافی به نظر
نمیرسد و جای آن دارد که در راستای پیداکردن سنجهای برای ارزیابی آثار موسیقی تالش جدی کرد.

Slominsky, N. & Kuhn, Laura Diane, Baker’s biographical dictionary of Musicians, NewYork: Schirmer, 2001.
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Obstacles in the Assessment & Valuation of Music Performance
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Abstract
The accurate and conscious performance, as desired by the music community, has always been one of the major
concerns of the players engaged in the scientific and academic acquisition of this field. To achieve this, the assessment
and valuation of music performances by the professors and professionals can be noted as the most important
academic means in order to distinguish between accurate and inaccurate performance in line with providing patterns
and training the players. However, is it possible to assess music in a quantitative manner followed by marking its
performance? If positive, based on which criteria and standard?
Composing music and translating it into text, or in general, scores and revising and performing it depend on factors
which are less adaptable to the current scientific-academic approaches of the date. In addition to the impact by the
music that has constants and variables --just like a living phenomenon-- we have the player, the composer and
the audience on the other hand, each with their intellectual and physical complications that can affect the valuation of
music performance at different levels.
Keywords: Score interpretation, Assessment, Valuation, Privilege, Fluidity

