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تريادها با سوم مشترك در موسيقي آلفرد
*
اِشنيتكه
امينهنرمند

**

دکترایآهنگسازي ،دانشگاهتورنتو ،کانادا.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/2/26:تاریخ پذیرش نهایی)91/4/10:

چکیده
هدف اصلي اين مقاله ،بررسي تريادها با سوم مشترك و نحوهي استفاده از آنها در آثار مجلسي آلفرد اشنيتكه ،آهنگساز روس
ميباشد .اين تركيب شامل دو ترياد مينور و ماژور است كه پايهي آنها نيم پرده با يكديگر فاصله داشته و در نتيجه دو آكورد داراي
سومهاي مشترك هستند .پس از بررسي خاستگاه تاريخي نتهاي مشترك در روابط هارمونيك ،خواهيم ديد كه در آثار اشنيتكه
اين تركيب با دو هدف ايجاد تسلسلهاي هارمونيك و ساختن پليكوردها مورد استفاده قرار ميگيرد .در ادامه ،ساختار پليكوردها را
با توجه به گسترهي صوتي مورد استفاده براي هر ترياد در دو نوع گروه بندي ميكنيم .در نوع  1تريادهاي تشكيل دهندهي پليكورد
در رجيسترهاي مجزا قرار گرفته و در نوع  2اين تريادها با قرار گرفتن در نزديكترين حالت نسبت به يكديگر ،پليكوردهاي متراكم
(كالستر) ايجاد ميكنند .عالوه بر تريادها با سوم مشترك كه موضوع اصلي مقاله است ،خواهيم ديد كه چطور اشنيتكه از تريادهايي
كه داراي سومهاي متفاوت و پايه و پنجمهاي مشترك هستند (تلفيق دو مد ماژور و مينور) به عنوان تركيبي مكمل بهره ميگيرد.
با بررسي مثالهاي متعددي از آثار اشنيتكه خواهيم ديد كه تريادها با سوم مشترك همراه با ادغام دو مد ماژور و مينور كه ريشه در
تغيير مد در دورهي كالسيك دارد ،دو فرمول قابل توجه در طرح ريزي هارموني موسيقي اين آهنگساز ميباشند.

واژههای کلیدی
ترياد ،سوم مشترك ،پلي كورد ،آلفرد اشنيتكه.
*مقاله استخ راج شده از پژوهشي است كه در دوره ي دكت را زير نظر دكتر مارك سالمِن با عن وان ذيل انجام شده است:

(Common-Third Triad Pairs, Canon and Dodecaphony in Alfred Schnittke’s Piano Quintet (1972-76

**تلفن ،09191168596 :نماب ر. E-mail: aminhonar@gmail.com ،021-88420064 :
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مقدمه

استفاده از هارموني هاي پياپي با عناصر مشترك همواره
در موسيقي غرب مورد توجه بوده است .اين مساله در قوانين
و رويهي وصل آكوردها و همچنين روابط تنال مستتر بوده
و موجب انسجام در حركتهاي هارمونيك ميگردد .به عنوان
مثال ،وصلهايي كه در آنها پايهي دو آكورد در يك فاصلهي
پنجم و يا چهارم به باال يا پايين نسبت به يكديگر قرار مي گيرند،
همگي داراي يك نت مشترك بوده و جزو قويترين وصلها
به شمار ميآيند .تسلسلهاي ( V-Iمهمترين وصل در موسيقي
تنال با نت مشترك نمايان)( IV-I ،نت مشترك تونيك)( II-V ،نت
مشترك روتونيك) و ( II-VIنت مشترك رونمايان) ،مثالهايي از
اين نوع وصلها هستند كه همواره مورد توجه آهنگسازان دوره
كالسيك و رمانتيك بودهاند .از طرف ديگر ،در طرح ريزي تنال
قطعات ،اص ِل وجود نتهاي مشترك ،هم در تعيين تناليتههاي
دو قسمت (و يا موومان) متوالي و هم در قواعد مدوالسيون
به صورت آگاهانه يا ناخوداگاه اعمال ميشده است .به عنوان
نمونه ،حركت قسمت جديد قطعه به تناليتهي دومينانت كه يكي
از محبوبترين نوع مدوالسيونهاست ،برگرفته از همان ارتباط
هارمونيك  V-Iو در نتيجه عنصر مشترك بين آن دو تناليته
است .عالوه بر آن ،ارتباط دو تناليتهي تونيك و زير نمايان كه
بين موومانهاي اول و دوم قطعات چندمووماني ديده مي شود،
مجدداً مبتني بر نت مشترك تونيك است .تناليتههاي ماژور و
مينور نسبي هم كه به كرات در طرحريزي تنال آثار مورد توجه

قرار ميگيرد با دو نت مشترك با يكديگر در ارتباط هستند .تمامي
اين مثالها نشان ميدهند كه اگر چه تغييرات در فضاي هارموني
به منظور پيشبرد قطعه هدف مورد نظر آهنگسازان بوده است،
عاملي مشترك كه در اين تغييرات مستتر بوده تعادل هارمونيك
الزم را برقرار ميكرده است .اين نوع ارتباط ما بين عناصر
هارمونيك با تغييراتي در موسيقي قرن بيستم نيز به چشم
ميخورد .از آنجاييكه در قرن بيستم گرايشات تنال رفتهرفته
كمرنگ شد ،برخي آهنگسازان در استفاده از تريادها ،روابط
تنال و فونكسيونل را ناديده گرفته و تنها از كيفيت هارمونيك
هر آكورد بهره بردند .با توجه به عدم بكارگيري روابط تنال در
آثار ،برخي آهنگسازان به جستجوي راه ها و فرمولهايي براي
ايجاد ارتباط بين آكوردها پرداختند .يكي از اين روابط ،تريادها
با سوم مشترك است .آلفرد اشنيتكه ،1يكي از آهنگسازاني كه
از اين تكنيك استفاده كرده است ،بيان ميكند كه در اواخر
دههي  50ميالدي ،بعد از اينكه لِو مازل( 2موزيكولوگ و استاد
ِ
هارمونيك سومهاي مشترك را
كنسرواتوار مسكو) پديدهي
توصيف كرد ،آهنگسازان بسياري از جمله خود او از آن استفاده
كردند ( .)Ivashkin, 1996, 16عالوه بر اشنيتكه ،آهنگسازاني
همچون بنجامين بريتن 3و َبري كاب ِنا 4نيز از اين تكنيك كه توسط
برخي تئوريسينها تحت عنوان تسلسلهاي لغزشي 5نيز شناخته
ميشود ،بهره بردهاند .در ادامه به بررسي چگونگي استفادهي
اشنيتكه از اين تكنيك خواهيم پرداخت.

تريادهاي ماژور و مينور با سومهاي
مشترك

تسلسلهايهارمونيك

اين تكنيك در آثار اشنيتكه متشكل از يك ترياد ماژور و يك
ترياد مينور است كه پايهي آنها نيم پرده با يكديگر فاصله داشته
و در نتيجه دو آكورد داراي سومهاي مشترك هستند .به عنوان
ِ
مشترك
مثال ،تريادهاي دو ماژور و دو ديز مينور داراي سوم
6
مي هستند كه از اين پس در اين مقاله با نشانهي اختصاري c.t. E
شناخته ميشوند .واضح است كه با توجه به فقدان تناليتهي ثابت
در اكثر آثار مورد بحث ،معادلهاي آن هارمونيك ميتوانند به
راحتي به جاي يكديگر مورد استفاده قرار گيرند .در همين راستا،
تريادهاي ر ماژور و مي بمل مينور ( ،)c.t. F #دو مينور و سي
ماژور ( ،)c.t. D #ال ماژور و سي بمل مينور ( )c.t. C #همگي
داراي ارتباط مورد بحث هستند .بررسي آثار مجلسي اشنيتكه
مشخص مي كند كه اين تكنيك اغلب در سازهاي شستي دار ،در
راستاي دو هدف مورد استفاده قرار مي گيرد:
 .1بوجود آوردن تسلسلهاي هارمونيك
 .2ساختن ُپلي كورد

در ساختن تسلسلهاي هارمونيك ،سوم مشترك بين
دو آكورد عامل سكون و حركت پيوستهي پايه و پنجم (كه
غالب ًا چهارم يا پنجمهاي موازي هستند) ،عامل ايجاد تغيير در
هارموني ميباشند .تاثير حاصل از اين تسلسل بسيار متفاوت از
روند وصل آكوردها در هارموني كالسيك است .با اين رويكرد،
اشنيتكه ابزار هارموني ترياديك را بدون استفاده از تفكر
فونكسيونل از دوره كالسيك به عاريه گرفته و زبان هارموني
تازهاي را بوجود مي آورد .مطالعهي نمونهها نشان مي دهد كه
همزمان با تغيير هارموني تقريب ًا هميشه نت مشترك در همان
رجيستر باقي ميماند .هنگام استفاده در سكانسها ،نت مشترك
ميتواند براي ايجاد وصلهاي نرم و روان بين آكوردها پيوسته
به باال يا پايين حركت كند .تسلسلهاي هارمونيك بر اساس
تريادها با سوم مشترك در آثار مجلسي نوشته شده در
دهههاي  70و  80ميالدي ،از جمله هي ِم 7سازي شمارهي ،2
سونات ويولنسل شمارهي  ،1سپتِت ،تريوي پيانو ،كويينتت پيانو
و سونات ويولن شمارهي  3ديده ميشود .به عنوان اولين مثال
نمونهاي از موومان اول تريوي پيانو كه در سالهاي 1985-92
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نوشته شد را مورد بررسي قرار ميدهيم.
همانطور كه در تصوير  1نشان داده شده است ،پارت پيانو
شامل سكانسي باالرونده بر اساس يك فاصلهي دوم بزرگ
است .سومهاي مشترك در اين سكانس به ترتيب عبارتند از ربمل
ِ
مشترك تريادهاي سي بمل مينور و ال ماژور) ،ميبمل
(سو ِم
(سوم مشترك تريادهاي دو مينور و دو بمل ماژور) ،فا (سوم
مشترك تريادهاي ر مينور و ر بمل ماژور) ،سل (سوم مشترك
تريادهاي مي مينور و مي بمل ماژور) ،ال (سوم مشترك تريادهاي
فا ديز مينور و فا ماژور) .الزم به ذكر است كه در اين مثال ،ريتم
هارموني رفتهرفته تندتر ميشود به گونه اي كه در ابتدا هر ميزان
شامل يك آكورد ،سپس شامل دو آكورد و در نهايت شامل چهار
آكورد است:
كويينتت پيانو كه در سالهاي  1972-76نوشته شد نيز شامل
تسلسلهاي بسياري بر اساس تريادها با سومهاي مشترك است.
نوشتن اين اثر كه بالفاصله پس از مرگ مادر آهنگساز آغاز شد،
بعد از نوشتن موومان اول تا مدتي متوقف گرديد .اشنيتكه پس
از يافتن ايدهي والس براساس موتيف باخ ( )B-A-C-Hموومان
دوم را در سال  1976به انجام رساند و سپس اثر را با افزودن
موومانهاي سوم ،چهارم و پنجم به اتمام رساند .خوبست در
اينجا يادآوري كنيم كه اشنيتكه به دليل عالقهي ويژهاي كه به
يوهان سباستين باخ داشت ،عالوه بر كوينتت پيانو در آثار
ديگري همچون سونات ويولن شمارهي  ،2سمفوني شمارهي ،3
و كنسرتو گروسوي شمارهي  3نيز از نتهاي برگرفته از اسم اين

آهنگساز بهره جست .او همچنين در يكي از سخنرانيهايش در
مدرسهي موسيقي هامبورگ بيان كرد كه موسيقي غرب حداقل
دو قرن وامدار موسيقي باخ بوده و خود او نيز در طول دوران
آهنگسازيش تكنيكهاي باخ را بكار برده است (Ivashkin, 1996,
.)166
نمونهي  2كه برگرفته از موومان دوم اين اثر است ،متشكل از
فيگور ريتميك والس در بخش پيانو مي باشد كه نتهاي تري ِل اجرا
شده توسط سازهاي زهي را همراهي ميكند .هارموني در بخش
اول اين تصوير شامل c.t. G#و  ،c.t. F#و در بخش دوم شامل
 c.t. G، c.t. F#، c.t. G، c.t. F#و  c.t. D#در داخل ميزانها است .اما
آهنگساز با جا به جا كردن ضرب اول ميزانهاي متوالي كاراكتر
منحصر به فردي را بوجود ميآورد .با انجام اين جابهجايي،
عالوه بر حضور تريادها با سوم مشترك در ميزانهاي پياپي،
اين تركيبها در داخل هر ميزان نيز مشاهده ميشوند .اين تمهيد
هارمونيك رنگ و بوي تازهاي به روند موسيقي بخشيده و در
عين قانونمند بودن ،آنرا بيش از پيش موثر و غيرقابل پيشبيني
مي نمايد.
در برخي موارد ،اشنيتكه تكنيك مورد بحث را همزمان با
ابزارهايآهنگسازيديگريبكارميگيردكهموجبتقويتظرافت
و غناي موسيقي او ميگردد .يكي از اين ابزارها ،دودكافوني 8است.
وي اگرچه پس از نوشتن آثاري براساس تفكر دودكافوني ،اين
تكنيك را كنار گذاشت ،در ادامهي فعاليت آهنگسازي حرفهايش از
اين تكنيك بيتاثير نبود .يكي از آثار اوليهي اشنيتكه كه بر اساس

تصوير  -1سكانس بر اساس تريادها با سوم مشترك.
ماخذ( :تريوي پيانوي اشنيتكه ،موومان اول ،ميزانهاي )75-81
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تصوير  -2تسلسل بر اساس تريادها با سوم مشترك.
ماخذ( :كوينتت پيانو ،موومان دوم ،ميزانهاي  197-203و )211-219

حضور همزمان تناليته و دودكافوني نوشته شده ،سونات ويولن
شمارهي  1است كه گرايش به دوري جستن از محدوديتهاي اين
تكنيك در آن مشهود است ( .)Javakhishvili, 2002, 67پس از آن
او جسته گريخته در بخشي از آثارش به شكلي آزاد از سريهاي
دوازده نتي بهره ميجست .اين رويكرد آزاد در استفاده از
سريها شامل حذف و تكرار نتهايي از سريبود كه در راستاي
ايجاد بيان موسيقايي مورد نظرش اعمال ميشد .در نمونهي
بعدي كه چند ميزان پاياني موومان دوم كوينتت پيانو را نشان
ميدهد ،اشنيتكه به شكلي هنرمندانه ،تريادها با سوم مشترك را
با سري آزاد دوازده نتي تركيب كرده و چكيدهاي از تكنيكهاي
مورد استفاده در موومان را در ُكداي آن به شنونده يادآوري
ميكند .در اين قسمت شاهد سه تركيب  c.t. F#، c.t. Fو c.t. Eb
هستيم كه با رنگ آميزي متنوع اصوات در يك سري آزاد همراه

شده است .در اين تصوير نتهاي سري بهترتيب شمارهگذاري
شده و نتهاي تكراري در سري با دايرههاي خاكستري نشان
داده شده اند.

پلي كوردها

9

عالوه بر بكارگيري تريادها با سوم مشترك در وصل
آكوردها ،اشنيتكه از اين تكنيك براي ساختن پلي كوردها نيز
استفاده ميكند .برخالف تسلسلها كه در آنها كيفيت خالص
ِ
تكنيك سومهاي مشترك
تريادها حفظ ميگردد ،در بكارگيري
براي ساخت پلي كوردها ،سونوريتهي هر ترياد مخدوش شده و
در نتيجه آنرا به ابزار مناسبي براي ايجاد هارمونيهاي پيچيده
تبديل مي كند .پلي كوردهايي كه بر اين اساس ساخته ميشوند به

تصوير  -3تريادها با سوم مشترك در تركيب با سري آزاد دوازده نتي.
ماخذ( :كوينتت پيانو ،موومان دوم ،ميزانهاي )281-295
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دو گروه تقسيم ميشوند:
 .1پليكوردهايي كه تريادهاي تشكيل دهندهي آن در
گسترههاي صوتي مختلفي قرار گرفتهاند.
 .2كالسترهايي كه تريادهاي تشكيل دهندهي آن توسط
گسترهي صوتي از يكديگر جدا نشده اند.
در نوع اول ،بسته به چگونگي گسترهي صوتي ،هويت
تريادهاي تشكيل دهنده ممكن است براي گوش به راحتي قابل
تشخيص باشد .در مواردي ابتدا فقط يكي از تريادها اجرا شده
و ترياد دوم با تاخير شنيده ميشود تا شنونده كيفيت صوتي
هر آكورد را به تنهايي درك كرده وسپس تاثير تركيب حاصله را
حس كند .در اينجا به بررسي مثالهايي از هر دو نوع ذكر شده
ميپردازيم.
ِ
مثال اول برگرفته از سپتت براي فلوت ،دو كالرينت ،ويولن،
ويوال ،ويولنسل و هارپسيكورد است كه در سالهاي 1981-82
نوشته شده است .همانطور كه در تصوير  4ميبينيم ،اشنيتكه
در پارت هارپسيكورد از پلي كوردهايي از نوع  1كه بر اساس
سومهاي مشترك نوشته است در تقابل با حركتهاي كاننوار
در ساير سازها استفاده ميكند .كانن يكي ديگر از ابزارهاي مورد
عالقهي اشنيتكه است كه به عنوان وسيلهاي براي افزايش انرژي
و ايجاد تنش توسط او بكار ميرود .در نوشتن كاننها ،اشنيتكه
تمامي مولفههاي كانن از جمله فاصلهي زماني و موسيقايي و
همچنين تعداد اليه ها را به دقت مورد توجه قرار ميده د (�Dur
.)rani, 2005, 80
در اين نمونه ،نت مشترك در مواردي كه حركات ملوديك
نرم مورد نياز است پيوسته حركت كرده ،و در موارد

ديگري به منظور تغيير گسترهي صوتي پرش مي كند .پلي
كوردهايي كه متشكل از تريادها با سوم مشترك هستند
عبارتند از  c.t. B، c.t. ، Eb c.t. Db، c.t. G، c.t. Bbكه
آكوردهاي تشكيل دهندهي آن در رجيسترهاي مختلف قرار
گرفتهاند .الزم به ذكر است كه در اين نمونه ،جملهها در ابتدا
طوالنيتر بوده و با جلورفتن موسيقي ،از تعداد آكوردها و
همچنين طول پلي كورد پاياني كاسته ميشود .تركيب پلي
كوردها با حركتهاي كانن واري كه ريتمشان تغيير يافته
است ،بافت بسيار متراكم و نامطبوعي را بوجود ميآورد.
در موسيقي اشنيتكه مواردي يافت ميشود كه در تركيبهاي
مورد بحث ،يك عنصر همانند آكورد گذر عمل ميكند .در تصوير5
كه برگرفته از تريوي پيانو است ،پليكوردهايي از نوع  1بهچشم
ميخورند .در اين مثال نتهاي دو و سل بر روي ضرب دوم
ميزان  34در واقع نتهاي گذري در زير آكورد دوبمل ماژور
هستند كه بر روي ضرب سوم حل ميشوند .نتهاي ح ِل ر و
ال نيز خود همانند نتهاي گذر ديگري عمل ميكنند كه به مي و
سي در ميزان  35ختم ميشوند .اين نتهاي گذر ،در تركيب با
تريادهاي دست راست تركيب  c.t. Ebو  c.t. Gbايجاد ميكنند
كه ميتوانند به عنوان پلي كوردهايي از نوع  1در نظر گرفته
شوند .عالوه بر اين تركيبها ،اين مثال همچنين در برگيرندهي
تسلسلي بر مبناي تريادها با سوم مشترك در ميزانهاي -41
 39است .تفاوت اين تسلسل كه توسط ويولن و ويولنسل اجرا
ميشود با مثالهاي گذشته در اين است كه پيوند آكوردهاي
سي بمل ماژور و سي مينور ( )c.t. Dبا يك حركت ملوديك قطع
شده است .در نتيجه نت ر عاملي مشترك و وحدتدهنده مابين

تصوير  -4پلي كوردهاي متشكل از تريادها با سوم مشترك.
ماخذ( :سپتت ،موومان كرال ،ميزانهاي )53-58
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دو ترياد منفصل است:
مثال بعدي كه در اينجا مورد بررسي قرار ميگیرد ،بخشي
از كوارتت پيانو كه در سال  1988نوشته شده است ميباشد.
در ابتداي اين نمونه ،پارت پيانو شامل دو پلي كورد متشكل از
تريادهاي مشخصي است كه در رجيسترهاي مختلفي قرار
گرفته و نوع  1را تداعي ميكنند .براي تثبيت تفكر پلي كورد و
آمادهسازي ذهن شنونده ،ابتدا ترياد زيرين (دو ديز مينور) و
سپس دو ماژور در رجيستر باالتر معرفي ميشوند .با جلوتر
رفتن قطعه ،پليكوردها براي شدت بخشيدن به فضاي ديسونانس
و تراكم بيشتر به تدريج از نوع  1به نوع  2تبديل ميشوند .در
همين راستا ،پليكوردهاي پاياني همگي كالسترهايي هستند كه از
دو ترياد فشرده حاصل شده اند .نكتهي قابل توجه ديگر در اين
مثال استفاده از تركيب دو ترياد ماژور و مينور با پايه و پنجمهاي
مشترك و سوم متفاوت است .به عبارت ديگر در اينجا اشنيتكه

تريادي كه سوم مشترك و پايه و پنجمهاي متفاوت دارد را در كنار
آنهايي كه داراي سوم متفاوت و پايه و پنجم مشترك هستند بكار
ميگيرد .استفاده از اين دو تكنيك در كنار هم كه مكمل يكديگرند،
بيانگر سازماندهي متفكرانه و قانونمند موسيقي اشنيتكه بوده كه
گواه بر ظرافت نهفته در آن است .تفكر تلفيق دو مد براي ساخت
پلي كورد نيز با تمايل به تغيير مد در موسيقي كالسيك بيارتباط
نيست .تغيير مد دو ترياد پياپي كه در تسلسلهاي دورهي كالسيك
به چشم ميخورد ،در موسيقي اشنيتكه به ادغام دو ترياد منجر
شده كه حاكي از تاثيرپذيري از گذشته و خالقيت براي ايجاد زبان
هارمونيك جديد است .پلي كورد متشكل از تريادها با پايه و پنجم
مشترك در ميزان 82از آكوردهاي مي بمل ماژور و مي بمل مينور
ساخته شده است .الزم به ذكر است كه در اين قسمت از قطعه،
پارت پيانو توسط كانني كه در بخش سازهاي زهي شكل ميگيرد
و در اين شكل محذوف است ،همراهي ميشود.

تصوير  -5پلي كوردها به صورت گذر.
ماخذ( :تريوي پيانو ،موومان اول ،ميزانهاي )34-41

تصوير  -6پلي كوردهاي نوع  1و .2
ماخذ(:كوارتت پيانو ،ميزانهاي ) 75-87
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تريادها با سوم مشترك در موسيقي آلفرد اِشنيتكه

رويكرد مشابهي در موومان سوم سونات ويولنسل شمارهي
 3كه در سال  1978نوشته شده است ،ديده ميشود .اشنيتكه
در ابتداي اين اثر از پلي كوردهاي نوع  1براي همراهي ملودي
كه توسط ويولنسل اجرا ميشود استفاده ميكند (اين قسمت
در تصوير نشان داده نشده است) .با جلوتر رفتن قطعه ،تمامي
نتهاي پلي كورد به دست چپ پيانو منتقل ميشود تا فرصت
براي نواختن ملودي توسط دست راست مهيا شود كه اين تغيير
رجيستر در بخش پيانو منجر به بوجود آمدن پلي كوردها از نوع
 2ميگردد .در اين مثال نيز عالوه بر تريادها با سوم مشترك ،از
تركيب مدهاي ماژور و مينور نيز استفاده شده است كه يكي از
ويژگيهاي مهم در اين موومان است (.)Kleinmann, 2010, 35

اين نوع تركيب در تمامي موومانهاي اين قطعه ،و همينطور در
قطعات ديگري از جمله كوينتت پيانو به چشم ميخور د (�Klein
 .)mann, 2010, 14در اين مثال ،همزمان با اجراي كالسترها و
ملودي در بخش پيانو ،ويولنسل نت پدال دو را نگه ميدارد كه يكي
ديگر از عناصر مورد عالقهي اشنيتكه است كه به وفور در آثارش
به چشم ميخورد .نتهاي مشترك در توالي اين پليكوردها
عبارتند از مي بمل ،دو ،سي بمل و ال كه در ادامه به دو ،ر و
مي تبديل ميشود .الزم به توضيح است كه اگرچه در بعضي از
پلي كوردها همانند سه آكورد پاياني ،نت مشترك پيوسته به باال
حركت ميكند (نتهاي دو ،ر ،مي) ،حركت كلي پليكورد به لحاظ
گسترهي صوتي در خالف جهت و رو به پايين حركت است.

تصوير  -7پلي كوردها (كالسترهاي) نوع .2
ماخذ( :سونات ويولنسل شمارهي  ،1موومان سوم ،ميزانهاي )123-143
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اين تفاوت ناشي از تغيير پوزيسيون پلي كورد و در نتيجه تغيير
موقعيت سوم مشترك در هر بار حضور ميباشد:
آخرين مثالي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت،
دو ميزان پاياني موومان اول كوينتت پيانو است .اين دو ميزان كه
در تصوير  8نشان داده شده به عنوان بخش پاياني ُكداي موومان
قابل توجه است .در اين دو ميزان مجدداً شاهد تركيب دو تكنيك
تريادها با سوم مشترك و سوم متفاوت ،اين بار به شكل همزمان
هستيم .در اين تركيب ،نتيجهي حاصله چهار ترياد سل مينور و فا
ديز ماژور ( )c.t. A#و سل ماژور و فاديز مينور است .در اينجا نيز
اشنتيكه چكيدهي تكنيكهاي مورد استفاده در طول موومان را به
شنونده يادآوري كرده و پايان بندي معنيداري را براي موومان
طرح ريزي كرده است.

تصوير  -8تريادها با سوم مشترك و تركيب مد.
ماخذ( :كوينتت پيانو ،موومان اول ،ميزانهاي )73-74

نتیجه
اين مقاله نشان داد كه آلفرد اشنيتكه با تكيه بر ميراث
تاثير پذيري از عناصر مشترك در موسيقي
هارموني كالسيك و 
گذشتگان از تريادها با سوم مشترك به عنوان ابزاري براي ايجاد
تسلسلهاي هارمونيك و ساخت پليكوردها استفاده كرده است.
اين فرمول جايگزيني براي روابط فونكسيون ِل غايب و يا كمرنگ
در موسيقي او و ديگر آهنگسازان قرن بيستم ميباشد كه به
پيشبرد هارموني قطعات كمك شاياني مينمايد .عالوه بر آن،
وي با ادغام دو مد ماژور و مينور ،پليكوردهايي بوجود آورد

كه همانند مكملي براي سومهاي مشترك مورد توجه قرار گرفت.
او در مواردي اين تكنيكها را با تمهيدات ديگري ادغام كرده تا
رنگ و بوي تازهاي به هارموني آثار خود ببخشد .بررسي مثالها
نشان داد كه موسيقي اشنيتكه عالوه بر بيان و احساسات قوي،
داراي سازماندهي ظريف و قانونمند بوده كه تاثيرگذاري آ 
ن را
تقويت ميكند .از اين منظر مطالعهي آثار اشنيتكه ميتواند به درك
بهتر زبان موسيقايي او كمك كرده و همچنين درهاي جديدي را
بر روي آهنگسازان بگشايد.
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