
محمـد خلـیلیان

دربــاره عناصر موســیقی
«ڪوارتت ڪاسـته»

را  «کاسته»  موسیقی  مایه های  اساسی ترین 
سکوت،  و  سکون  متنوع،  ریتم های  می توان 
انتزاعی،  و  مجرد  جمله بندی های  با  اصواتی 
و  ایرانی  موسیقی  رنگ وبوی  با  موتیف هایی 
یک  بسط  از  که  دانست   (Groove) گرووهایی 
اردیبهشت  اجرای  می گیرد.  شکل  کوتاه  جمله  
این  قبلی  کنسرت های  همچون  نیز،  امسال 
وسیع  بازی های  همین  برخورد  محل  کوارتت، 
به  منظر  این  از  را  بازی  بود.  صوتی  رنگارنگ  و 
این  تعین ناپذیری  می توان  اکنون  که  می برم  کار 
مایه ها را در جزء  به جزء موسیقی کاسته مشاهده 
و هدفمند  پرتنش  صدایی  برای تولید  کرد. تالش 
شیوه   در  سبک محوری  نوع  هر  از  سرباززدن  و 
پدید  را  لذت  سراسر  تجربه ای  موسیقی  ساخت 
آورده است که تعریف بازی را با موسیقی اجراشده 
در فرهنگسرای نیاوران و البته آلبوم های این گروه 
پیوند می دهد. اکنون می توان موسیقی کاسته را 

یک بازی تمام عیار تلقی کرد.
می شود  خوانده  فرهنگ  آنچه  از  حتی  بازی 
پیش شرط  با  همیشه  فرهنگ  است؛  قدیمی تر 
می یابد،  معنا  انسانی  جوامع  حضور  و  وجود 
حیوانات  است.  بری  پیش شرط  این  از  بازی  اما 
برای بازی کردن به انسان و جوامع انسانی نیازی 
کرد  ادعا  می توان  به سادگی  حتی  نداشته اند؛ 
نوع بشر هیچ خصیصه و ویژگی اساسی را به آن 
نیفزوده  می فهمیم  بازی  از  که  عمومی  معنی 
می کنند.  بازی  انسان ها  مانند  حیوانات  است؛ 
برای اثبات این حکم کافی است دردسترس ترین 

بازی  (مثال  حیوانات  بازی  نوع  ساده ترین  و 
دو  کنیم:  مشاهده  را  هم)  با  توله سگ ها 
توله سگ به واسطه  رفتار و حرکات شان یکدیگر 
یا  گازنگرفتن  قانون  می کنند،  دعوت  بازی  به  را 
گاز محکم نگرفتن را در تمامی طول مدت بازی 
حفظ می کنند و دائما وانمود می کنند عصبانی 
لذتی  سراسر  تجربه   مهم تر  همه  از  هستند. 
است که هر دو توله سگ از عمل بازی می برند، 
تجربه ای یکه و منحصر به فرد. همین ابتدای راه 
نکته مهمی وجود دارد: بازی حتی در ساده ترین 
فیزیولوژیکی  پدیده  یک  از  بیش  چیزی  شکلش 
از  خارج شدن  با  و  است  ِصرف  روانشناختِی  یا 
به  زیستی  یا  فیزیکی  صرفا  فعالیتی  محدوده 
عملکردی بدل می شود معنادار و همراه حس. 
محدوده  از  که  دارد  وجود  چیزی  بازی  بطن  در 
فعالیت ها  به  و  می کند  عبور  ابتدایی  نیازهای 
که  فعالی  اصل  آن  به  ما  اگر  می بخشد.  معنا 
بگوییم،  «غریزه»  است  بازی  ماهیت  سازنده 
چیزی را توضیح نمی دهیم، و اگر آن را «ذهن» 
یا «اراده» بنامیم، به بیراهه رفته ایم؛ بااین حال 
از  برآمده  معنایی  حاوی  را  بازی  می توانیم 
خودش  طبیعت  در  موجود  غیرمادی،  کیفیتی 
بدانیم؛ به این معنا بازی فعالیتی است مستقل 
واقعیت  از  بازی  استقالل  واقعیت.  از  جدا  و 
است.  مشهود  نیز  توله سگ ها  مثال  همان  در 
تفاوت  واقعیت  و  بازی  میان  به دقت  آن ها 
هم  با  را  دو  این  هیچ گاه  و  می شوند  قائل 
همین  نیز  کودکان  بازی  برای  نمی دانند.  یکی 
مکانیسم وجود دارد. کودک چارچوب های بازی 
را از موارد ملموس و واقعی جهان وام می گیرد 
تفاوت  خیال پردازی  و  واقعیت  با  بازی  میان  و 
از  شکل  به همین  نیز  موسیقی  می شود.  قائل 
در  لزوما  موسیقی دان  می شود.  جدا  واقعیت 
اراده   ندارد.  مطلق  اراده  ای  موسیقی  ساخت 
محدودیت های  با  رویارویی  زمان  در  صرفا  او 
میان  از  معنا  به این  می یابد؛  معنا  موسیقایی 
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هنرها موسیقی نزدیک ترین هم پوشانی را با بازی دارد و در یک فرایند درونی شده به یک بازی تبدیل 
می شود. ضرورت ها و چارچوب های عمومی موسیقایی اسکلت اساسی بازی را تشکیل می دهند و 

آنچه در درون این اسکلت رخ می دهد خوِد بازی (موسیقی) است.
که  کالسیک  سبک شناسی  چه  نیست،  بازی  مختلف  قواعد  شناخت  جز  چیزی  سبک شناسی 
سبک شناسی های  چه  و  می شناخت  را  قاعده ها  کاغذ  روی  نوشته شده  موسیقی  براساس  صرفا 
تاریخ  بنابراین  است؛  قائل  ارزش  موسیقی  اجرای  یک  در  موجود  عناصر  تمامی  برای  که  جدیدتری 
سبک شناسی را می توان تاریخ شناخت قواعد بازی دانست، اما برای فهم موسیقی کاسته نباید 
قطعا  کنیم  برخورد  آن ها  موسیقی  با  سبکی  ایده  با  اگر  کرد.  آغاز  آن ها  موسیقی  سبک شناسی  از 
تاویل اشتباهی از موسیقی شان خواهیم داشت؛ بنابراین باید یک قدم به عقب تر بریم و به آنچه 
آنچه  تمامیت  می توان  که  است  بازی  به مثابه  موسیقی  فهم  با  تنها  شویم.  خیره  می شود  بازی 
که  قطعاتی  آن  در  به خصوص  کاسته،  کنسرت  در  کرد.  درک  می گیرد  شکل  کاسته  موسیقی  در 
از  تجربی تر  ماهیتی  جدید  قطعات  نمی افتد؛  سبکی  مشخص  اتفاق  هیچ  شد،  اجرا  دوم  آلبوم  از 
که  گرفت  نظر  در  کلی  ساحت  آن  نمی توان  دیگر  را  َجز  گرفته اند.  خود  به  نخست  آلبوم  قطعات 
کنسرت  این  در  دوم  آلبوم  از  آنچه  داد.  جای  آن  قاموس  در  به نوعی  را  کاسته  موسیقی  می شد 
رونمایی شد و آن تغییرات کوچکی که در اجرای قطعات آلبوم نخست داده شده بود، تنها به چیزی 
وفادار بود که می توان آن را بی سبکی نامید، البته بی سبکی نه به معنای نفی چارچوب ها، به معنی 
تالش برای محو مرز آن ها. این بی سبکی حاال جوهره  اساسی موسیقی کاسته را تشکیل می دهد، 
جوهره ای که حاصل فرعیات، افزودنی ها و ریزه های حاشیه اِی موسیقایی است. اساسا قرار نیست 
هیچ اصل و اصالتی در خوِد موسیقی کاسته ساخته شود، بلکه بناست حافظه  شنونده سازنده  
اصالت باشد. هر شنونده ای که انباشت صوتی وسیع تری داشته باشد، موسیقی اصیل تری خواهد 
شنید؛ به بیانی، حافظه  شنونده به یاری موسیقی کاسته سازنده  چارچوب آن بازی است که در درون 

این  است؛  شده  پرداخته  و  ساخته  موسیقی 
کاسته،  موسیقی  همچون  دگرگون شده،  روند 

معلق و منقطع و بدون مرکز است.
که  موتیف هایی  تا  غیرمتعارف  سازبندی  از 
موسیقی  پیکر  بر  موجز  گزین گویه هایی  چون 
چارچوبی  در  همگی،  می بندند،  نقش  کاسته 
ساخته  شنیده شدن  از  پس  که  می گیرند  قرار 
می شود. چهار نوازنده  کاربلد این کوارتت به شکل 
خودآگاه یا ناخودآگاه قصد دارند پس از برخورد با 
الگوها  کنند.  چارچوب سازی  مخاطب،  ذهنیت 
و  هارمونی  ریتم،  کلی  اصول  از  قواعدشان  و 
غیره که شامل هر نوع موسیقی می شود فراتر 
موسیقی  مرزهای  تمامی  معنا  به این  نمی رود؛ 
تمرکزگذاری  باشد.  آن ها  فعالیت  حوزه   می تواند 
روی موتیف هایی کوتاه و عمیقا معلق و ناکامل 
می شوند  ظاهر  موسیقی  در  گاه وبی گاه  که  را 
باید به همین شکل بازخوانی کرد. این موتیف ها 
شکل  را  قطعه  یک  کل  سنتزشان  با  گاهی  که 
موسیقایی  اتفاقات  تکمیل  برای  نه  می دهند، 
چارچوب  ساخت  جهت  در  قطعات،  در  حاضر 
این  هدف  می شوند.  استفاده  شنونده  ذهن  در 
به  دست یابی  به دقت گزیده شده  موتیف های 
تکمیل شدن  و  مخاطب  ذهنی  انباشت  همان 
در ذهنیت او است. موسیقی کاسته به خودی 
است؛  بی هدف  سرخوشانه  اتفاق  یک  خود، 
کامال  می تواند  که  هواست  در  معلق  صوتی 
بی معنا جلوه کند؛ اما باید توجه کرد که هر بازی 
هدفی دارد و برای مقصودی ساخته می شود که 
موسیقی  براین اساس  نیست؛  بازی  خوِد  لزوما 
کاسته در برخورد با مخاطِب باتجربه آبستن معنا 
می شود و شکل هدفمندی به خود می گیرد. این 
هدفمندی البته از جهان خارج از بازی استنباط 
شکل  موسیقی  خود  درون  در  بلکه  نمی شود، 
پیروی کننده  و  فرمانبر  اساسا  کاسته  می گیرد. 
صداهایی است که پیش تر شنیده شده اند؛ البته 
این صداها را نه کالسه و فرمول بندی می کند و نه 

نگاه سبکی به آن ها دارد. اصوات مختلف خواه 
باشند  آمده  شصت  دهه  آوانگارد  موسیقی  از 
گوشه های  از  هفتاد،  دهه  راک  سایکدلیک  یا 
موسیقی ایرانی آمده باشند یا مقام های منطقه 
نیستند؛  سبکی  مسئله  کاسته  برای  کردستان، 
اساسی  عناصر  که  انتزاعی  اصواتی اند  بلکه 
بازی اش را تشکیل می دهند. به این شکل است 
در  قرارگرفتن  با  انتزاعی  و  مجرد  اصوات  این  که 
زمینه ذهنی مخاطب، سازنده محدوده موسیقی 

کاسته می شوند.
روساخت  از  محدوده ای  فرض کردن  بر  اگر 
آن  کنیم،  تاکید  کاسته  کوارتت  برای  سبکی 
چیزی جز همین اصوات انتزاعی پرتنش نیست. 
این اصوات درحقیقت وسیله هایی هستند که 
با قرارگرفتن در متن بازی در زمینه ای بی سبک، 
وجود  به  مخاطب  ذهن  در  را  تمامیت  نوعی 
زیرساختی  سازنده  تمامیْت  این  می آورند. 
منحصر به فرد  مخاطب  هر  برای  شخصی 
است. موسیقی کاسته، مانند همان چیزی که 
تجربه  بازی  عمل  انجام دادن  حین  کودک  یک 
و  لذت  از  سرشار  شادمانه،  اتفاقی  می کند، 
با  که  اراده ای  بود.  محدود  اراده  ای  ساختار  در 
نهایی  هدف  مختلف،  حوزه های  به  دست یازی 
(محدوده  بازی  خود  به جز  جایی  به  را  کاسته 
عملکرد ذهنی مخاطب) معوق می کند؛ درست 
عمل  خود  برای  را  بازی اش  که  کودک  یک  مثل 
چیزی  نهایی اش  هدف  و  نمی دهد  انجام  بازی 
اتمام  از  پس  بنابراین  است؛  بازی  خود  به جز 
«حین  آنچه  از  کسی  دیگر  گروه،  این  کنسرت 
نمی گیرد.  سراغی  است  افتاده  اتفاق  بازی» 
از  گوناگونی  تاویل های  تماما  مانده  باقی   آنچه 
شسته رفته  و  صورت بندی شده  کامال  بازی  یک 
ثابت اند  حاال  بی مرکز  و  معلق  نقاط  آن  است. 
مخاطب  آگاهی  و  سلیقه  محور  حول  و 
مرز  محو  با  کاسته  موسیقی  اکنون  می چرخند. 
چارچوب ها و تبدیل شدن به یک بازی تمام عیار، 

به ثمر نشسته است.
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