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كانُن و دودكافوني در موسیقي آلفرد اِشنیتكه*
دکتر امین هنرمند**

دکتراي آهنگسازي، دانشگاه تورنتو، کانادا. 
)تاریخ دریافت مقاله: 90/3/7، تاریخ پذیرش نهایی: 90/6/3(

چكیده:

هدف اين مقاله بررسي دو تكنيك آهنگسازي كانن و دودكافوني در آثار آلفرد اشنيتكه آهنگساز روس مي باشد. براي انجام اين 

مطالعه ابتدا به صورت مختصر پلي استايليزم او را تعريف كرده و سپس به مطالعه ي ويژگي هاي كانن و چگونگي استفاده از دودكافوني 

در موسيقي او خواهيم پرداخت. در بررسي هر كدام از اين تكنيك ها، بر اساس مطالعاتي كه بر روي آثار مجلسي او انجام شده است، 

طبقه بندي هايي صورت گرفته و ويژگي هاي هر كدام ذكر مي شوند. در بخش اول مقاله سه نوع كانن مورد بررسي قرار خواهد گرفت و 

در ادامه گرايشات دودكافونيك موسيقي او را به دو دسته تقسيم خواهيم كرد. در هر مورد مثال هايي از آثار مجلسي او مورد تحليل قرار 

خواهد گرفت كه صحت مباحث مطرح شده را تاييد كرده و به درك مفاهيم كمك خواهد كرد. همچنين كانن و دودكافوني در آثار او با 

اَشكال معمول و اصيل اين دو تكنيك در موسيقي گذشتگان مقايسه شده و تفاوت هاي آنها مشخص مي شود. اين بررسي ها نشان خواهد 

داد كه چطور اشنيتكه از عناصر موسيقي گذشته و گرايشات موسيقي مدرن استفاده كرده و با تغييراتي كه بر روي آنها صورت مي دهد، 

زبان آهنگسازي خاص خود را بوجود مي آورد. همچنين در ادامه روشن مي شود كه چطور مباحث مطرح شده، در يگ نگاه موشكافانه، با 

تئوري پلي استايليزم در موسيقي او مرتبط است.

واژه هاي كلیدي:

 كانن، دودكافوني، ُپلي استايليزم، ميكروُپليفوني، ميكروتنال.
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نام آلفرد اشنیتکه1 )1998-1934( غالباً با اصطالح ُپلي استایلیزم2 
)چند سبکي( همراه است. او در بسیاري از آثار خود از عناصر 
متعدد و بعضاً متضاد که از سبك هاي مختلف به عاریه گرفته شده 
بود، در کنار یکدیگر استفاده مي کرد. این عناصر ممکن بود مواد 
تماتیکي باشند که به صورت عیني از آثار گذشتگان گرفته شده و 
یا عناصر و قالب هایي از زبان موسیقي متفاوتي باشند که به شکل 
ظریفي در ترکیب با مواد دیگر بکار گرفته شده اند. به عنوان مثال، 
اشنیتکه در کوارتت زهي شماره 3 )1983( از تم "فوگ بزرگ" اثر 
بتهوون به شکل عیني استفاده مي کند و در آثاري همچون سونات 
ویولن شماره 2 )1968(، کوارتت زهي شماره 4 )1989( و کوینتت 
پیانو )76-1972( از قالب هایي همچون کانن، کرال، پاساکالیا، والس 
و ابزاري مانند هارموني کالسیك و دودکافوني به شکلي شخصي 
بهره مي گیرد. اگر چه اشنیتکه معتقد بود که پلي استایلیزم همواره 
در موسیقي غرب وجود داشته و آهنگسازان در هر دوره متاثر از 
آثار پیشینیان بودند، گرایش هاي پلي استایلیستیِك آگاهانه از نوشتن 
 Schnittke,( واریاسیون بر روي تم به عاریه گرفته شده فراتر نرفت
45 ,2002(. اما در قرن بیستم آهنگسازان با بهره گیري آزاد و آگاهانه 

از عناصر موسیقي گذشتگان امکانات بیان موسیقایي خود را افزایش 
داده و فضاي جدیدي را براي انتقال مفاهیم مورد نظر خود بوجود 
آوردند. خوبست در اینجا به تجربیات گسترده ي اشنیتکه در زمینه ي 
او در طول فعالیت حرفه اي  نیز اشاره اي کنیم.  فیلم  آهنگسازي 
خود براي شصت و شش فیلم در روسیه موسیقي نوشت که در 
شکل گیري موسیقي پلي استایلیستیك او بي تاثیر نبود.  موسیقي 
فیلم امکان تجربه اندوزي در نوشتن ژانرهاي متعدد و ترکیب آنها را 
براي او فراهم کرد و به او آموخت که چطور حاالت گوناگون نهفته 
در فیلم را به زبان موسیقي بازگو کند )Kleinmann, 2010, 8(. او 
بسیاري از ایده هاي استفاده شده در موسیقي فیلم را در آثار دیگر 

مقدمه
خود نیز استفاده نمود که از بین آنها مي توان به استفاده از موسیقي 
فیلم "هارمونیکاي شیشه اي" 3 در سمفوني شماره 1 و استفاده از 

ایده هاي کوینتت پیانو در فیلم "رنج"4 اشاره کرد.
یکي از ابزار اصلي آهنگسازي آلفرد اشنیتکه که در قرون گذشته 
به اوج تکامل و محبوبیت دست پیدا کرد، کانن است. اگر چه کانن 
در قرن بیستم توسط آهنگسازان بسیاري مورد استفاده قرار گرفته 
است، حضور بسیار پررنگي در آثار اشنیتکه دارد که بررسي آنها 
مي تواند به درك بهتر موسیقي او کمك کند. استفاده از این تکنیك 
در آثار اشنیتکه به عالقه او به یوهان سباستین باخ بي ارتباط نیست. 
عالوه بر استفاده از نام باخ به عنوان موتیف اصلي در آثارش، 
اشنیتکه از او به عنوان فردي که حداقل دو قرن موسیقي بعد از خود 
را تحت تاثیر قرار داده است یاد مي کند )Ivashkin, 1996, 166(. در 
این راستا کانن هایي که اشنیتکه در آثار خود بکار مي گیرد از جهاتي 
یاد آور تکنیك هایي است که در "Musical Offering" اثر باخ دیده 
مي شود. به عنوان مثال او در کوینتت پیانو از کانن قهقرایي )یا کانن 
خرچنگي( و کانن معکوس به همراه تغییرات ریتمیك در صداهاي 

کانن بهره مي گیرد.5
تکنیك دیگري که در آثار اشنیتکه به وفور یافت شده و حاصل 
جنبش هاي آهنگسازي قرن بیستم مي باشد، دودکافوني6 )موسیقي 
12 نتي( است. در حالي که ابزاري همچون تریادها، کانن، پاساکالیا 
و والس ریشه در موسیقي قرون گذشته داشته و نمایانگر تفکر 
تاریخي در آثار اشنیتکه هستند، دودکافوني وجه معاصر آثار او را 
پررنگ تر مي کند. اگر چه اشنیتکه از دودکافوني به ندرت به شکل 
قانونمند آن در کل قطعه استفاده نموده است، در لحظات بسیاري 
از سري نت ها به صورتي شخصي بهره مي برد. در بخش دوم این 
مقاله با مطالعه ي مثال هایي نحوه ي استفاده ي او از این تکنیك را 

بررسي خواهیم کرد.    

ویژگي هاي كانن در آثار اشنیتكه

 اغلب کانن هاي اشنیتکه با هدفي متفاوت از کانن هاي معمول 
در قرون گذشته مورد استفاده قرار مي گیرند. بر خالف کانن هاي 
سنتي که در آنها استقالل صداها و درك شدنشان به عنوان اجزاي 
تشکیل دهنده حائز اهمیت است، کانن هاي اشنیتکه با هدف افزایش 
انرژي و ایجاد تنش، بدون در نظر گرفتن استقالل اصوات بکار 
مي رود. تداخل اصوات و بوجود آمدن فضایي مبهم در کانن هاي 
اشنیتکه از ویژگي هاي معمول بافت موسیقي او بوده که آن را تبدیل 
ابزاري مناسب براي رسیدن به اوج نیز مي کند. در راستاي  به 
رسیدن به این هدف، اغلب این کانن ها داراي دو ویژگي اساسي 
مي باشند: صداها در فواصل موسیقایي نزدیك به یکدیگر قرار گرفته 

)معموالً دوم کوچك، دوم بزرگ و همصدا( و در فواصل زماني 
کوتاه نسبت به یکدیگر وارد مي شوند. رویکرد استفاده از فواصل 
زماني کوتاه بین نقاط شروع یادآور تفکر استرتو در آثار گذشتگان 
از جمله فوگ هاي باخ مي باشد. این ویژگي تا حدي در آثار اشنیتکه 
پررنگ است که توسط کریستن پیترسن در رساله دکترایش تحت 
 Peterson,( مي شود  برده  نام  اشنیتکه اي"  عنوان"استرتوهاي 
94 ,2000(. با بررسي آثار مجلسي اشنیتکه درمي یابیم که مي توان 

کانن هاي او را به سه گروه تقسیم کرد. در اینجا پس از معرفي و 
توضیح گروه ها، یك مثال براي هر نوع کانن مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت. این سه گروه بر اساس اولویت وفور آنها عبارتند از:

1- کانن هایي که صداهاي آنها داراي نقاط شروع متفاوت و ریتم 
یکسان است.
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2- کانن هایي که صداهاي آنها داراي نقاط شروع یکسان و ریتم 
متفاوت است.

3- کانن هایي که صداهاي آنها داراي نقاط شروع و ریتم متفاوت 
است.

شکل هاي زیر، ازچپ به راست انواع کانن هاي ذکر شده در باال 
را نشان مي دهند که مي تواند به درك و تجسم بهتر کمك کند:

   نوع اول به لحاظ پارامترهاي زماني و ریتمیك مشابه نوع 
کالسیك کانن است که در آثار اشنیتکه به شکلي متراکم و فشرده 
مورد استفاده قرار مي گیرد. در این نوع از کانن الیه ها به لحاظ ریتم 
)و البته فواصل بین اصوات( مشابه بوده و از نقاط متفاوتي آغاز 
مي شوند.  تصویر 2 که از کوارتت پیانو )1388( انتخاب شده است، 
یك کانن نوع اول در چهار صدا را نشان مي دهد. در این مثال فاصله 

تصویر 2- کانن نوع اول در 4 صدا.
ماخذ: )اشنیتكه، کوارتت پیانو )1988(، میزان هاي 36-45(

تصویر 3- کانن نوع دوم در 4 صدا.
ماخذ: )اشنیتكه، کوینتت پیانو )76-1972(، موومان اول، میزان هاي 50-53(

تصویر 1- از چپ به راست نشان دهنده کانن هاي نوع اول، دوم و سوم در 3 صدا.
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زماني بین نقطه شروع صداها معادل یك چنگ بوده و هر صدا در 
فاصله نیم پرده اي نسبت به دیگري قرار گرفته است که بافت صوتي 
فشرده اي را بوجود مي آورد. این کانن بر اساس تم اصلي قطعه 
شکل گرفته است که ساختاري کامالً تنال داشته و به ترتیب توسط 
ویولن دوم در تنالیته سي بمل مینور، ویولن اول در ال مینور، ویوال 

در سل دیز مینور و پیانو در سل مینور شنیده مي شود:
تصویر 3 که از موومان اول کوینتت پیانو انتخاب شده است، 
کانني از نوع دوم در چهارصدا را نمایش مي دهد که صداهاي آن 
داراي نقاط شروع یکساني است. بدیهي است که در چنین شرایطي 
تنها تغییر ریتم در صداهاي دنباله رو مي تواند منجر به ساخت کانن 
شود و در غیر این صورت، صداها یکدیگر را دوبله خواهند کرد. 
در این مثال، تم اصلي قطعه که در اصل صرفاً متشکل از فواصل 
نیم پرده مي باشد )ر- مي بمل- ر- دو دیز- ر( توسط ویولن اول و 
سه اکتاو پایین تر توسط ویوال با ریتمي کشیده تر شنیده مي شود. 
اما در اینجا اشنیتکه از فواصل ربع پرده ي غربي استفاده کرده و 
واریاسیوني مبهم از تم را براي ساخت کانن مورد استفاده قرار 
مي دهد. در این کانن نقاط شروع هر چهارصدا با استفاده از فواصل 
ربع پرده در یك فاصله دوم بزرگ گنجانده شده اند )ر- ر کرن 
غربي- دو ُسري غربي- دو(. ویولن دوم و ویولنسل نیز هر کدام 
معکوس تم و یا حالت قهقرایي آن را با ریتم تغییر یافته مي نوازند. 
الزم به توضیح است که با توجه به ساختار متقارن تم، معکوس 
و فرم قهقرایي آن برابر بوده و هر دو تفسیر در مورد خط ویولن 
دوم و ویولنسل، منطقي به نظر مي رسد. مثال هایي از این دست که 
صداهاي کانن در آن با استفاده از فواصل ربع پرده به شکلي بسیار 
فشرده ترکیب شده است، یکي از دالیلي است که ریچارد تاروسکین، 
موسیقي شناس آمریکایي- روسي از آنها با عنوان "کانن در تقریبًا 

 .)Taruskin, 1997, 103( همصدا و تقریباً اکتاو" یاد مي کند
با مطالعه چگونگي تغییرات ریتم در این مثال روشن مي شود که 
این تغییرات از رابطه خاصي پیروي نکرده و صرفاً بر اساس اصل 
ایجاد حرکت در یك صدا، هنگام ایستایي در صداي دیگر انجام شده 
است. به عبارت دیگر، هنگامي که یك صدا نت کشیده اي را مي نوازد، 

صداي دیگر نت جدیدي را نواخته و تعادل ریتمیك مناسبي را برقرار 
مي کند. از طرف دیگر این تقابل ریتم در الیه ها فرصت شنیده شدن 
و تاثیرگذاري حرکات را براي شنونده فراهم مي کند. با توجه به 
ویژگي هاي مورد بحث مي توان نتیجه گرفت که این مثال ترکیبي از 

کانن معکوس )یا کانن خرچنگي( و کانن منبسط شده است: 7
تصویر 4 نمونه اي از کانن نوع سوم را نشان مي دهد. در این 
مثال که مجدداً از موومان اول کوینتت پیانو انتخاب شده و متشکل 
از تم اصلي قطعه است، کانني در چهارصدا ابتدا براساس فاصله 
دوم بزرگ و سپس بر اساس دوم کوچك دیده مي شود. در دو 
میزان آخر بار دیگر شاهد استفاده از فواصل ربع پرده به منظور 
ایجاد فضایي گنگ و مبهم هستیم. این مثال و مثال هاي دیگري 
که در آنها از فواصل کوچك تر از نیم پرده استفاده شده است، 
نشان مي دهد که چطور اشنیتکه از فضاي میکروتنال8 براي بیان 
احساسات خود بهره مي گیرد. او با استفاده از تمهیدات میکروتنال، 
واریاسیون هایي نامشخص که همچون سایه اي از تم هاي اصلي 
هستند را مورد استفاده قرار مي دهد. الزم است در اینجا توضیح 
دهیم که کوینتت پیانو بالفاصله پس از مرگ مادر آهنگساز و به 
یاد او نوشته شده است. در همین راستا این اثر داراي فضایي 
تیره و سنگین بوده و تکنیك هاي آهنگسازي مورد استفاده نیز در 
خدمت این هدف قرار گرفته است. استفاده از فواصل میکروتنال در 
کانن هایي با الیه هاي فشرده تاریکي فضاي اثر را تقویت کرده و 

خاطراتي مبهم از گذشته را تداعي مي کنند: 
بسیاري از کانن هاي اشنیتکه عالوه بر باخ، به دلیل فواصل بسیار 
نزدیك صداها یاد آور بافت میکروپلیفوني9 در آثار جورج لیگتي10 
کالسترهاي  الیه هاي صوتي  انبوه  بافت،  این  در  مي باشند.  نیز 
کشیده اي را تشکیل مي دهند که اگر چه در ظاهر ایستا به نظر 
مي رسند، در درون به آهستگي تغییر مي کنند. لیگتي با به کار بردن 
این تکنیك فشرده ي پلیفونیك، تمامي پارامترهاي موسیقایي نظیر 
کاراکتر ریتمیك، تعداد الیه ها، فاصله موسیقایي و اختالف زمان 
آنها را به صورت دقیق کنترل کرده و بافت حاصله را به آهستگي 
تغییر مي دهد. اشنیتکه در مقاله اي که تحت عنوان "میکروپلیفوني 

تصویر 4- کانن نوع سوم در 4 صدا.
ماخذ: )اشنیتكه، کوینتت پیانو )76-1972(، موومان اول، میزان هاي 70- 66(
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ارکسترال لیگتي"11 نوشته است، به محاسبه دقیق بافت حاصله 
بر اساس پارامترهاي یادشده اشاره مي کند و آن را قانونمندترین 
روش کنترل بافت موسیقایي مي نامد )Schnittke, 2002, 228(. در 
همان نوشته، او همچنین از لیگتي به عنوان آهنگسازي یاد مي کند که 
دنیاي جدیدي از احساس سکون در موسیقي را به همراه انرژي هاي 
مخفیانه اش آشکار مي سازد. عدم حضور تاکیدهاي متریك در اکثر 
بافت هاي میکروپلیفونیك، احساس گذشت زمان را تضعیف کرده و 
به همین دلیل اشنیتکه از این حالت تحت عنوان سکون در موسیقي 

یاد مي کند.
 تصویر5 که بخشي از موومان دوم کوینتت پیانوي اشنیتکه را 
نشان مي دهد، نمونه اي از کانن نوع اول است که تفکر میکروپلیفوني 
را تداعي مي کند. این کانن که در چهار صدا نوشته شده است داراي 
فاصله ي نیم پرده اي و یك میزان تاخیر مابین صداها مي باشد. الزم 
به ذکر است که موتیف برگرفته از نام باخ )سي بمل- ال- دو- سي( 
12 تم اصلي این موومان بوده و در این مثال در شکل اصلي خود 
و همینطور به صورت معکوِس انتقال داده شده مورد استفاده قرار 
گرفته است که با بیضي هاي خاکستري مشخص شده اند )در این 

تصویر عالمات تریل بر روي نت ها حذف شده اند(: 
در اینجا خوب است که به عنوان پیوستي براي موضوع کانن، 
تکنیکي که کنت کِنان آن را "آینه" مي نامد را نیز بررسي کنیم 
)Kennan, 1987, 98(. این تکنیك که نوعي دوبله کردن به حساب 

مي آید، از همراه شدن تم با معکوس آن با نقاط شروع و ریتم 

تصویر 5- کانن نوع اول در 4 صدا.
ماخذ: )اشنیتكه، کوینتت پیانو )76-1972(، موومان دوم، میزان هاي 134-154(

یکسان حاصل مي شود. این روش باعث تقویت کاراکتر ریتمیك تم 
و تضعیف استقالل الیه هاي صوتي مي گردد که از این رو با کانن 

متفاوت است. 
تصویر6 که برگرفته از کوارتت پیانوي اشنیتکه مي باشد، تکنیك 
مورد بحث را در بخش هاي ویولن و ویولنسل نشان مي دهد. تم 
قطعه توسط ویولنسل اجرا شده و در فاصله ي دو اکتاو و یك 
همراهي  معکوس  شکل  به  ویولن  توسط  باالتر  درست  چهارم 
مي شود. در میان این دو بخش که داراي تحرك ریتمیك هستند، 
ویوال دو نت پدال را در طول هفت میزان نگه مي دارد که باعث ایجاد 

تعادل ریتمیك در این بخش مي شود:

تصویر 6- تكنیك آینه )همراهي توسط معكوس(.
ماخذ: )اشنیتكه، کوارتت پیانو )1988(، میزان هاي 17-25(

كانُن و دودكافوني در موسيقي آلفرد اِشنيتكه
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دودكافوني

اشنیتکه در ابتداي فعالیت آهنگسازي خود، تحت تاثیر روند 
نونو13  لوییجي  با  دیدار  همچنین  و  و 60  دهه 50  در  موسیقي 
آهنگساز ایتالیایي، تکنیك دودکافوني را تجربه کرد. اما خیلي زود 
به این نتیجه رسید که این تکنیك براي بیان ایده ها و افکار او مناسب 
نبوده و زبان موسیقاییش را محدود مي کند. اشنیتکه به آزادي عمل 
در موسیقي اهمیت مي داد و معتقد بود که موسیقي مدرن نبایستي 
صرفاً بر اساس فرمول هاي از قبل تعیین شده و ریاضي گونه 
ساخته شود. به عنوان مثال در سونات ویولن شماره 1 )1963( 
که از آثار اولیه ي اشنیتکه بوده و نمایانگر حضور همزمان تنالیته و 
دودکافوني مي باشد )Javakhishvili, 2002, 67(، اشنیتکه نه تنها بر 
خالف معمول از فواصل سوم بسیاري در سري استفاده مي کند، 
بلکه در پاره اي موارد تداوم سري هاي مورد استفاده را نیز مي شکند. 
استفاده از فواصل سوم در سري، نشان دهنده ي تمایل آهنگساز 
به گریززدن به تریادها و انعطاف پذیري در استفاده از سري ها 
نشاندهنده ي آزادي طلبي او از قید و بند محدودیت هاست. پس از 
تجربیات اولیه، اشنیتکه در اغلب آثار خود به جاي استفاده از تکنیك 
دوازده نتي به عنوان ابزار اصلي آهنگسازي، به صورت عنصري 
فرعي و به شکل شخصي تري بهره برد. او به رنگ آمیزي و تنوع 

نت ها در دودکافوني عالقه مند بود و از سري نت ها در ترکیب با 
عناصر دیگر استفاده مي کرد. با مطالعه آثار مجلسي او در مي یابیم 

که استفاده از سري نت ها در آثار او به دو شیوه انجام مي گیرد:
1- با پایبندي به اصل اولیه دودکافوني که طبق آن هر دوازده نت 

بدون تکرار و حذف مورد استفاده قرار مي گیرد.
2- به شکلي آزاد و شخصي که در آن نت هاي سري تکرار و یا 

حذف مي شوند.

یکي از شیوه هاي محبوب اشنیتکه براي بکارگیري سري دوازده 
نتي در نوع اول، معرفي آنها توسط سه آکورد هفتم کاسته است. از 
آنجایي که تنها سه آکورد هفتم کاسته در تئوري موسیقي تعریف 
مي شود و سایر آکوردهاي هفتم کاسته با در نظر گرفتن معادل هاي 
آنهارمونیك با آن سه آکورد برابر هستند، استفاده از آنها روش 
مناسبي براي معرفي سیستماتیك و قانونمند سري دوازده نتي 
مي باشد. او با بکارگیري این روش ترکیب ظریفي از اجزاي هارموني 
کالسیك و دودکافوني بوجود مي آورد که از ویژگي هاي زبان 

موسیقایي اوست.
در تصویر 7 که بر گرفته از موومان دوم سونات ویولنسل 
شماره 2 )1994( مي باشد، در ابتدا یك سرِي 12 نتي در دست 
راست پیانو به صورتي متقارن مشاهده مي شود که نیمه ي دوم 

تصویر 7- سري هاي 12 نتي.
ماخذ: )اشنیتكه، سونات ویولنسل شماره 2 )1994(، موومان دوم، میزان هاي 84-91(
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آن فرم قهقرایي نیمه ي اول است. همین سري در دو میزان بعدي در 
یك فاصله چهارم درست پایین تر توسط ویولنسل اجرا مي شود. 
در ادامه اشنیتکه سري جدیدي را که در قالب سه آکورد هفتم کاسته 

ارائه شده است بکار مي گیرد. 
در کنار استفاده ي ملودیك از سري هایي که موسیقي دودکافوني 

تصویر 8- استفاده از سري 12 نتي به صورت هارمونیك.
ماخذ: )اشنیتكه، کوارتت پیانو، میزان هاي 59-62(

را تداعي مي کنند، اشنیتکه در مواردي از دوازده نت براي ساخت 
آکورد نیز استفاده مي کند. تصویر8 قسمتي از کوارتت پیانوي اشاره 
شده را نشان مي دهد که هر دو تکنیك مورد بحث در این مقاله 
را در بر مي گیرد. در ابتدا کانني از نوع اول که سه صداي آن در 
فاصله هفتم نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند، شنیده شده و در میزان 

 تصویر 9- استفاده از سري 12 نتي به صورت آزاد.
ماخذ: )اشنیتكه، سونات ویولن شماره 3، موومان سوم، میزان هاي 1-6(

كانُن و دودكافوني در موسيقي آلفرد اِشنيتكه
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این مقاله نشان داد که چطور آلفرد اشنیتکه، آهنگساز روس از 
کانن که در قرون گذشته به بالندگي رسید به شکلي شخصي در 
آثارش استفاده کرده است. کانن هاي او که به دلیل فشردگي در 
فواصل موسیقایي و زماني یاد آور بافت میکروپلیفوني لیگتي نیز 
مي باشند، غالباً با هدف افزایش انرژي و ایجاد تنش به کار رفته 
و استقالل صداها در آن داراي اهمیت چنداني نیست. با تقسیم 
کانن هاي او به سه دسته که بر اساس ریتم و نقاط شروع صداها 
انجام شد، مطالعه ي موسیقي او به شکل واضح تري صورت گرفت. 
مثال ها نشان داد که او در برخي موارد از فواصل میکروتنال نیز 
استفاده مي کند که به ابهام و گنگي بافت موسیقایي او مي افزاید. 
استفاده از این فواصل بسیار کوچك بافت متراکم و نازکي را بوجود 

مي آورد که از ویژگي هاي مهم موسیقي او به شمار مي آید. 
دور  نسبتاً  گذشته ي  موسیقي  از  برگرفته  که  کانن  کنار  در 
مي باشد، گریز به دودکافوني وجهي از موسیقي اوست که کاراکتر 
آزمودن  از  پس  اشنیتکه  اگرچه  مي کند.  تقویت  را  آن  معاصر 
دودکافوني به شکل اصیلش، آن را محدود کننده دانست، در آثارش 

نتیجه
به شکلي آزاد از آن بهره برد. او در استفاده از دودکافوني، با دو 
رویکرد سري نت ها را بکار گرفت. در روش اول همه ي دوازده نت 
را بدون تکرار به صورت ملودیك و هارمونیك مورد استفاده قرار 
داد و در روش دوم به شکلي آزاد با تکرار و حذف نت ها تعداد 
دلخواهي از مجموعه ي دوازده نتي را بکار بست. استفاده از سه 
آکورد هفتم کاسته براي معرفي مجموع دوازده نت به روش اول 
یکي از شیوه هاي مورد عالقه ي او در تداعي دودکافوني به نظر 
مي رسد. مطالعه ي این دو ابزار آهنگسازي نشان مي دهد که چگونه 
اشنیتکه به ترکیب عناصر مختلف از موسیقي گذشته عالقمند بود و 
چگونه آنها را با زبان موسیقایي خود ادغام مي کرد. این نوع از بیان 
موسیقایي که با گرایشات پلي استایلیستیك او و همچنین تفکرات 
ُپست مدرنیسم در ارتباط است، بخش کوچکي از تکنیك هایي است 
که در برخي آثار او به کار رفته است. مطالعه ي این تکنیك ها به 
موسیقیدانان کمك خواهد کرد که درك بهتري نسبت به سازماندهي 
عناصر موسیقایي او به دست آورده و اهمیت این آهنگساز تاثیر 

گذار قرن بیستم را بیش از پیش دریابند.   

آخر، دو آکورد که هر کدام شش نت از دوازده نت را دربر مي گیرد 
توسط پیانو نواخته مي شود. آکورد اول در این ترکیب آکوردي 
کوارتال است که از فواصل چهارم درست تشکیل شده است و در 
آکورد دوم ما بقي نت هاي سري شنیده مي شود. الزم به توضیح 
است که تم کانن نیز متشکل از ده نت از دوازده نت است که مي توان 
آن را در گروه دوم از روش استفاده از دودکافوني طبقه بندي کرد:

در مقابل سري هاي نوع اول، اشنیتکه در بسیاري موارد به شکلي 
آزادانه نت هایي را حذف و تکرار مي کند تا نتیجه ي مورد نظرش 
حاصل شود. تصویر 9، شش میزان ابتداي موومان سوم از سونات 
ویولن شماره 3 )1994( را که یکي از آخرین آثار اشنیتکه است، 
نشان مي دهد. در این مثال، ملودي که مجدداً حالتي متقارن دارد، 
یازده نت از دوازده نت را در خود جاي داده است. تنها نت محذوف 
سي بمل است و نت هاي تکراري زیادي نیز به چشم مي خورند که 
توسط دایره هاي خاکستري نشان داده شده اند. ملودي در این مثال 
به دو عبارت سه میزاني تقسیم مي شود که عبارت دوم معکوس 

عبارت اول مي باشد که یك دوم افزوده به باال منتقل شده است.
مي توان  پیشین  نمونه ي  و  مثال  این  در  تقارن  مشاهده ي  با 
نتیجه گرفت که اشنیتکه به طرق مختلف به ارتباط منطقي بین 
عناصر موسیقاییش مي اندیشید. او با ایجاد روابطي همچون ارتباط 
معکوس، قهقرایي و انتقال که میان نت ها، موتیف ها و عبارات برقرار 
مي نمود، انسجام و یکپارچگي موسیقي خود را تقویت مي کرد. در 
اینجا خوب است یادآوري کنیم که اشنیتکه به نت هاي پدال، هم به 
شکل نت هاي مکرر و هم به صورت نت هاي نگه داشته شده عالقه ي 
ویژه اي داشت. در بعضي از آثار او مانند "شب بي صدا"14 )1978( 
و موومان اول سونات ویولنسل شماره 2 در کل موومان نت هاي 
پدال حضور دائمي دارند. نت هاي پدال در تصویر 3 نیز در بخش 
پیانو گنجانده شده اند که در مقابل کانن در بخش زهي ها عاملي 
وحدت دهنده به شمار مي آیند. در اینجا نیز شاهد تکرار سه نت به 
عنوان عناصر پدال در بخش پیانو هستیم که به نوعي به انسجام 

موسیقي کمك مي کنند.
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پي نوشت ها:

1 Alfred Schnittke.

2 Polystylism.

3 The Glass Harmonica.

4 Agony )1981).

 Crab( خرچنگي  کانون  یا   )Retrograde Canon( قهقرایي  کانن   5
Canon( کانني است که در آن صدا )ها(ي دنباله رو حالت قهقرایي صداي 
پیشرو را دارند. کانن معکوس )Inversion Canon( کانني است که صدا 

)ها(ي دنباله رو معکوس صداي پیشرو است.
6 Dodecaphony.

Prolation Canon 7 یا  Mensuration Canon )در این مثال »منبسط 
شده« معادل فارسي صحیحي به نظر مي رسد( کانني است که صداهاي آن 
داراي ریتم هاي متفاوتي هستند و ممکن است صداها همزمان و یا با تاخیر 

آغاز شوند.
8 Microtonal.

9 Micropolyphony.

10 Gyorgy Ligeti.

11 Ligeti’s Orchestral Micropolyphony.

12 حروف B-A-C-H در زبان آلماني معادل نت هاي سي بمل، ال، دو 
و سي هستند.

13 Luigi Nono.

14 Stille Nacht.
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