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تریادها با سوم مشترك در موسیقي آلفرد 
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چکیده

هدف اصلي این مقاله، بررسي تریادها با سوم مشترك و نحوه ي استفاده از آنها در آثار مجلسي آلفرد اشنیتکه، آهنگساز روس 

مي باشد. این ترکیب شامل دو تریاد مینور و ماژور است که پایه ي آنها نیم پرده با یکدیگر فاصله داشته و در نتیجه دو آکورد داراي 

سوم هاي مشترك هستند. پس از بررسي خاستگاه تاریخي نت هاي مشترك در روابط هارمونیك، خواهیم دید که در آثار اشنیتکه 

این ترکیب با دو هدف ایجاد تسلسل هاي هارمونیك و ساختن پلي کوردها مورد استفاده قرار مي گیرد. در ادامه، ساختار پلي کوردها را 

با توجه به گستره ي صوتي مورد استفاده براي هر تریاد در دو نوع گروه بندي مي کنیم. در نوع 1 تریادهاي تشکیل دهنده ي پلي کورد 

در رجیسترهاي مجزا قرار گرفته و در نوع 2 این تریادها با قرار گرفتن در نزدیك ترین حالت نسبت به یکدیگر، پلي کوردهاي متراکم 

)کالستر( ایجاد مي کنند. عالوه بر تریادها با سوم مشترك که موضوع اصلي مقاله است، خواهیم دید که چطور اشنیتکه از تریادهایي 

که داراي سوم هاي متفاوت و پایه و پنجم هاي مشترك هستند )تلفیق دو مد ماژور و مینور( به عنوان ترکیبي مکمل بهره مي گیرد. 

با بررسي مثال هاي متعددي از آثار اشنیتکه خواهیم دید که تریادها با سوم مشترك همراه با ادغام دو مد ماژور و مینور که ریشه در 

تغییر مد در دوره ي کالسیك دارد، دو فرمول قابل توجه در طرح ریزي هارموني موسیقي این آهنگساز مي باشند.
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تریادهاي ماژور و مینور با سوم هاي 
مشترك

این تکنیک در آثار اشنیتکه متشکل از یک تریاد ماژور و یک 
تریاد مینور است که پایه ي آنها نیم پرده با یکدیگر فاصله داشته 
و در نتیجه دو آکورد داراي سوم هاي مشترک هستند. به عنوان 
مثال، تریادهاي دو ماژور و دو دیز مینور داراي سوم مشترِک 
 6 c.t. E مي هستند که از این پس در این مقاله با نشانه ي اختصاري
شناخته مي شوند. واضح است که با توجه به فقدان تنالیته ي ثابت 
در اکثر آثار مورد بحث، معادل هاي آن هارمونیک مي توانند به 
راحتي به جاي یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. در همین راستا، 
تریادهاي ر ماژور و مي بمل مینور )# c.t. F(، دو مینور و سي 
ماژور )# c.t. D(، ال ماژور و سي بمل مینور )# c.t. C( همگي 
داراي ارتباط مورد بحث هستند. بررسي آثار مجلسي اشنیتکه 
مشخص مي کند که این تکنیک اغلب در سازهاي شستي دار، در 

راستاي دو هدف مورد استفاده قرار مي گیرد:

1. بوجود آوردن تسلسل هاي هارمونیک
2. ساختن ُپلي کورد 

استفاده از هارموني هاي پیاپي با عناصر مشترک همواره 
در موسیقي غرب مورد توجه بوده است. این مساله در قوانین 
و رویه ي وصل آکوردها و همچنین روابط تنال مستتر بوده 
و موجب انسجام در حرکت هاي هارمونیک مي گردد. به عنوان 
مثال، وصل هایي که در آنها پایه ي دو آکورد در یک فاصله ي 
پنجم و یا چهارم به باال یا پایین نسبت به یکدیگر قرار مي گیرند، 
همگي داراي یک نت مشترک بوده و جزو قوي ترین وصل ها 
به شمار مي آیند. تسلسل هاي V-I )مهم ترین وصل در موسیقي 
تنال با نت مشترک نمایان(، IV-I )نت مشترک تونیک(، II-V )نت 
مشترک روتونیک( و II-VI )نت مشترک رونمایان(، مثال هایي از 
این نوع وصل ها هستند که همواره مورد توجه آهنگسازان دوره 
کالسیک و رمانتیک بوده اند. از طرف دیگر، در طرح ریزي تنال 
قطعات، اصِل وجود نت هاي مشترک، هم در تعیین تنالیته هاي 
دو قسمت )و یا موومان( متوالي و هم در قواعد مدوالسیون 
به صورت آگاهانه یا ناخوداگاه اعمال مي شده است. به عنوان 
نمونه، حرکت قسمت جدید قطعه به تنالیته ي دومینانت که یکي 
از محبوب ترین نوع مدوالسیون هاست، برگرفته از همان ارتباط 
هارمونیک V-I و در نتیجه عنصر مشترک بین آن دو تنالیته 
است. عالوه بر آن، ارتباط دو تنالیته ي تونیک و زیر نمایان که 
بین موومان هاي اول و دوم قطعات چندمووماني دیده مي شود، 
مجدداً مبتني بر نت مشترک تونیک است. تنالیته هاي ماژور و 
مینور نسبي هم که به کرات در طرح ریزي تنال آثار مورد توجه 

قرار مي گیرد با دو نت مشترک با یکدیگر در ارتباط هستند. تمامي 
این مثال ها نشان مي دهند که اگر چه تغییرات در فضاي هارموني 
به منظور پیشبرد قطعه هدف مورد نظر آهنگسازان بوده است، 
عاملي مشترک که در این تغییرات مستتر بوده تعادل هارمونیک 
الزم را برقرار مي کرده است. این نوع ارتباط ما بین عناصر 
هارمونیک با تغییراتي در موسیقي قرن بیستم نیز به چشم 
مي خورد. از آنجایي که در قرن بیستم گرایشات تنال رفته رفته 
کمرنگ شد، برخي آهنگسازان در استفاده از تریادها، روابط 
تنال و فونکسیونل را نادیده گرفته و تنها از کیفیت هارمونیک 
هر آکورد بهره بردند. با توجه به عدم بکارگیري روابط تنال در 
آثار، برخي آهنگسازان به جستجوي راه ها و فرمول هایي براي 
ایجاد ارتباط بین آکوردها پرداختند. یکي از این روابط، تریادها 
با سوم مشترک است. آلفرد اشنیتکه1، یکي از آهنگسازاني که 
اواخر  در  که  مي کند  بیان  است،  کرده  استفاده  تکنیک  این  از 
دهه ي 50 میالدي، بعد از اینکه لِو مازل2 )موزیکولوگ و استاد 
پدیده ي هارمونیِک سوم هاي مشترک را  کنسرواتوار مسکو( 
توصیف کرد، آهنگسازان بسیاري از جمله خود او از آن استفاده 
آهنگسازاني  اشنیتکه،  بر  )Ivashkin, 1996, 16(. عالوه  کردند 
همچون بنجامین بریتن3 و َبري کابِنا4 نیز از این تکنیک که توسط 
برخي تئوریسین ها تحت عنوان تسلسل هاي لغزشي5 نیز شناخته 
مي شود، بهره برده اند. در ادامه به بررسي چگونگي استفاده ي 

اشنیتکه از این تکنیک خواهیم پرداخت. 

مقدمه

تسلسل هاي هارمونیك

بین  مشترک  سوم  هارمونیک،  تسلسل هاي  ساختن  در 
دو آکورد عامل سکون و حرکت پیوسته ي پایه و پنجم )که 
غالباً چهارم یا پنجم هاي موازي هستند(، عامل ایجاد تغییر در 
هارموني مي باشند. تاثیر حاصل از این تسلسل بسیار متفاوت از 
روند وصل آکوردها در هارموني کالسیک است. با این رویکرد، 
تفکر  از  استفاده  بدون  را  تریادیک  هارموني  ابزار  اشنیتکه 
فونکسیونل از دوره کالسیک به عاریه گرفته و زبان هارموني 
تازه اي را بوجود مي آورد. مطالعه ي نمونه ها نشان مي دهد که 
همزمان با تغییر هارموني تقریباً همیشه نت مشترک در همان 
رجیستر باقي مي ماند. هنگام استفاده در سکانس ها، نت مشترک 
مي تواند براي ایجاد وصل هاي نرم و روان بین آکوردها پیوسته 
به باال یا پایین حرکت کند. تسلسل هاي هارمونیک بر اساس 
در  شده  نوشته  مجلسي  آثار  در  مشترک  سوم  با  تریادها 
دهه هاي 70 و 80 میالدي، از جمله هیِم7 سازي شماره ي 2، 
سونات ویولنسل شماره ي 1، سپتِت، تریوي پیانو، کویینتت پیانو 
و سونات ویولن شماره ي 3 دیده مي شود. به عنوان اولین مثال 
نمونه اي از موومان اول تریوي پیانو که در سال هاي 1985-92 
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نوشته شد را مورد بررسي قرار مي دهیم.
 همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده است، پارت پیانو 
شامل سکانسي باالرونده بر اساس یک فاصله ي دوم بزرگ 
است. سوم هاي مشترک در این سکانس به ترتیب عبارتند از ربمل 
)سومِ مشترِک تریادهاي سي بمل مینور و ال ماژور(، مي بمل 
)سوم مشترک تریادهاي دو مینور و دو بمل ماژور(، فا )سوم 
مشترک تریادهاي ر مینور و ر بمل ماژور(، سل )سوم مشترک 
تریادهاي مي مینور و مي بمل ماژور(، ال )سوم مشترک تریادهاي 
فا دیز مینور و فا ماژور(. الزم به ذکر است که در این مثال، ریتم 
هارموني رفته رفته تندتر مي شود به گونه اي که در ابتدا هر میزان 
شامل یک آکورد، سپس شامل دو آکورد و در نهایت شامل چهار 

آکورد است:
کویینتت پیانو که در سال هاي 76-1972 نوشته شد نیز شامل 
تسلسل هاي بسیاري بر اساس تریادها با سوم هاي مشترک است. 
نوشتن این اثر که بالفاصله پس از مرگ مادر آهنگساز آغاز شد، 
بعد از نوشتن موومان اول تا مدتي متوقف گردید. اشنیتکه پس 
از یافتن ایده ي والس براساس موتیف باخ )B-A-C-H( موومان 
دوم را در سال 1976 به انجام رساند و سپس اثر را با افزودن 
موومان هاي سوم، چهارم و پنجم به اتمام رساند. خوبست در 
اینجا یاد آوري کنیم که اشنیتکه به دلیل عالقه ي ویژه اي که به 
آثار  در  پیانو  کوینتت  بر  داشت، عالوه  باخ  یوهان سباستین 
دیگري همچون سونات ویولن شماره ي 2، سمفوني شماره ي 3، 
و کنسرتو گروسو ي شماره ي 3 نیز از نت هاي برگرفته از اسم این 

آهنگساز بهره جست. او همچنین در یکي از سخنراني هایش در 
مدرسه ي موسیقي هامبورگ بیان کرد که موسیقي غرب حداقل 
دو قرن وامدار موسیقي باخ بوده و خود او نیز در طول دوران 
 Ivashkin, 1996,( آهنگسازیش تکنیک هاي باخ را بکار برده است

  .)166

نمونه ي 2 که برگرفته از موومان دوم این اثر است، متشکل از 
فیگور ریتمیک والس در بخش پیانو مي باشد که نت هاي تریِل اجرا 
شده توسط سازهاي زهي را همراهي مي کند. هارموني در بخش 
اول این تصویر 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 میزان ها است. اما 
آهنگساز با جا به جا کردن ضرب اول میزان هاي متوالي کاراکتر 
منحصر به فردي را بوجود مي آورد. با انجام این جابه جایي، 
عالوه بر حضور تریادها با سوم مشترک در میزان هاي پیاپي، 
این ترکیب ها در داخل هر میزان نیز مشاهده مي شوند. این تمهید 
هارمونیک رنگ و بوي تازه اي به روند موسیقي بخشیده و در 
عین قانونمند بودن، آ ن را بیش از پیش موثر و غیرقابل پیش بیني 

مي نماید.
در برخي موارد، اشنیتکه تکنیک مورد بحث را همزمان با 
ابزارهاي آهنگسازي دیگري بکار مي گیرد که موجب تقویت ظرافت 
و غناي موسیقي او مي گردد. یکي از این ابزارها، دودکافوني8  است. 
وي اگرچه پس از نوشتن آثاري براساس تفکر دودکافوني، این 
تکنیک را کنار گذاشت، در ادامه ي فعالیت آهنگسازي حرفه ایش از 
این تکنیک بي تاثیر نبود. یکي از آثار اولیه  ي اشنیتکه که بر اساس 

تصویر 1- سکانس بر اساس تریادها با سوم مشترك.
 ماخذ: )تریوي پیانوي اشنیتکه، موومان اول، میزان هاي 75-81(

تریادها با سوم مشترك در موسيقي آلفرد اِشنيتکه
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حضور همزمان تنالیته و دودکافوني نوشته شده، سونات ویولن 
شماره ي 1 است که گرایش به دوري جستن از محدودیت هاي این 
تکنیک در آن مشهود است )Javakhishvili, 2002, 67(. پس از آن 
او جسته گریخته در بخشي از آثارش به شکلي آزاد از سري هاي 
از  استفاده  در  آزاد  رویکرد  این  مي جست.  بهره  نتي  دوازده 
سري ها شامل حذف و تکرار نت هایي از سري  بود که در راستاي 
ایجاد بیان موسیقایي مورد نظرش اعمال مي شد. در نمونه ي 
بعدي که چند میزان پایاني موومان دوم کوینتت پیانو را نشان 
مي دهد، اشنیتکه به شکلي هنرمندانه، تریادها با سوم مشترک را 
با سري آزاد دوازده نتي ترکیب کرده و چکیده اي از تکنیک هاي 
مورد استفاده در موومان را در ُکداي آن به شنونده یادآوري 
 c.t. Eb و c.t. F#، c.t. F مي کند. در این قسمت شاهد سه ترکیب
هستیم که با رنگ آمیزي متنوع اصوات در یک سري آزاد همراه 

تصویر 2- تسلسل بر اساس تریادها با سوم مشترك.
 ماخذ: )کوینتت پیانو، موومان دوم، میزان هاي 203-197 و 211-219(

شده است. در این تصویر نت هاي سري به ترتیب شماره گذاري 
شده و نت هاي تکراري در سري با دایره هاي خاکستري نشان 

داده شده اند.
 

پلي کوردها 9

وصل  در  مشترک  سوم  با  تریادها  بکارگیري  بر  عالوه 
آکوردها، اشنیتکه از این تکنیک براي ساختن پلي کوردها نیز 
استفاده مي کند. برخالف تسلسل ها که در آنها کیفیت خالص 
تریادها حفظ مي گردد، در بکارگیري تکنیِک سوم هاي مشترک 
براي ساخت پلي کوردها، سونوریته ي هر تریاد مخدوش شده و 
در نتیجه آن  را به ابزار مناسبي براي ایجاد هارموني هاي پیچیده 
تبدیل مي کند. پلي کوردهایي که بر این اساس ساخته مي شوند به 

تصویر 3- تریادها با سوم مشترك در ترکیب با سري آزاد دوازده نتي.
 ماخذ: )کوینتت پیانو، موومان دوم، میزان هاي 281-295(
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دو گروه تقسیم مي شوند:
در  آن  دهنده ي  تشکیل  تریادهاي  که  پلي کوردهایي   .1

گستره هاي صوتي مختلفي قرار گرفته اند.
توسط  آن  دهنده ي  تشکیل  تریادهاي  که  کالسترهایي   .2

گستره ي صوتي از یکدیگر جدا نشده اند. 
هویت  صوتي،  گستره ي  چگونگي  به  بسته  اول،  نوع  در 
تریادهاي تشکیل دهنده ممکن است براي گوش به راحتي قابل 
تشخیص باشد. در مواردي ابتدا فقط یکي از تریادها اجرا شده 
و تریاد دوم با تاخیر شنیده مي شود تا شنونده کیفیت صوتي 
هر آکورد را به تنهایي درک کرده وسپس تاثیر ترکیب حاصله را 
حس کند. در اینجا به بررسي مثال هایي از هر دو نوع ذکر شده 

مي پردازیم. 
مثال اول برگرفته از سپتِت براي فلوت، دو کالرینت، ویولن، 
ویوال، ویولنسل و هارپسیکورد است که در سال هاي 1981-82 
نوشته شده است. همانطور که در تصویر 4 مي بینیم، اشنیتکه 
در پارت هارپسیکورد از پلي کوردهایي از نوع 1 که بر اساس 
سوم هاي مشترک نوشته است در تقابل با حرکت هاي کانن وار 
در سایر سازها استفاده مي کند. کانن یکي دیگر از ابزارهاي مورد 
عالقه ي اشنیتکه است که به عنوان وسیله اي براي افزایش انرژي 
و ایجاد تنش توسط او بکار مي رود. در نوشتن کانن ها، اشنیتکه 
تمامي مولفه هاي کانن از جمله فاصله ي زماني و موسیقایي و 
Dur-(  ممچنین تعداد الیه ها را به دقت مورد توجه قرار مي دهد

.)rani, 2005, 80

در این نمونه، نت مشترک در مواردي که حرکات ملودیک 
موارد  در  و  کرده،  حرکت  پیوسته  است  نیاز  مورد  نرم 

دیگري به منظور تغییر گستره ي صوتي پرش مي کند. پلي 
هستند  مشترک  سوم  با  تریادها  از  متشکل  که  کوردهایي 
عبارتند از   c.t. B، c.t. ، Eb c.t. Db، c.t. G، c.t. Bb که 
آکوردهاي تشکیل دهنده ي آن در رجیسترهاي مختلف قرار 
گرفته اند. الزم به ذکر است که در این نمونه، جمله ها در ابتدا 
طوالني تر بوده و با جلورفتن موسیقي، از تعداد آکوردها و 
پلي  ترکیب  پایاني کاسته مي شود.  پلي کورد  همچنین طول 
یافته  تغییر  ریتمشان  که  واري  کانن  با حرکت هاي  کوردها 

است، بافت بسیار متراکم و نامطبوعي را بوجود مي آورد.
در موسیقي اشنیتکه مواردي یافت مي شود که در ترکیب هاي 
مورد بحث، یک عنصر همانند آکورد گذر عمل مي کند. در تصویر5  
که برگرفته از تریوي پیانو است، پلي کوردهایي از نوع 1 به چشم 
مي خورند. در این مثال نت هاي دو و سل بر روي ضرب دوم 
میزان 34 در واقع نت هاي گذري در زیر آکورد دوبمل ماژور 
هستند که بر روي ضرب سوم حل مي شوند. نت هاي حِل ر و 
ال نیز خود همانند نت هاي گذر دیگري عمل مي کنند که به مي و 
سي در میزان 35 ختم مي شوند. این نت هاي گذر، در ترکیب با 
تریادهاي دست راست ترکیب c.t. Eb و c.t. Gb  ایجاد مي کنند 
که مي توانند به عنوان پلي کوردهایي از نوع 1 در نظر گرفته 
شوند. عالوه بر این ترکیب ها، این مثال همچنین در برگیرنده ي 
تسلسلي بر مبناي تریادها با سوم مشترک در میزان هاي 41-

39 است. تفاوت این تسلسل که توسط ویولن و ویولنسل اجرا 
مي شود با مثال هاي گذشته در این است که پیوند آکوردهاي 
سي بمل ماژور و سي مینور )c.t. D( با یک حرکت ملودیک قطع 
شده است. در نتیجه نت ر عاملي مشترک و وحدت دهنده مابین 

تصویر 4- پلي کوردهاي متشکل از تریادها با سوم مشترك.
 ماخذ: )سپتت، موومان کرال، میزان هاي 53-58(

تریادها با سوم مشترك در موسيقي آلفرد اِشنيتکه
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دو تریاد منفصل است:
مثال بعدي که در اینجا مورد بررسي قرار مي گیرد، بخشي 
از کوارتت پیانو که در سال 1988 نوشته شده است مي باشد. 
در ابتداي این نمونه، پارت پیانو شامل دو پلي کورد متشکل از 
قرار  مختلفي  رجیسترهاي  در  که  است  مشخصي  تریادهاي 
گرفته و نوع 1 را تداعي مي کنند. براي تثبیت تفکر پلي کورد و 
آماده سازي ذهن شنونده، ابتدا تریاد زیرین )دو دیز مینور( و 
سپس دو ماژور در رجیستر باالتر معرفي مي شوند. با جلوتر 
رفتن قطعه، پلي کوردها براي شدت بخشیدن به فضاي دیسونانس 
و تراکم بیشتر به تدریج از نوع 1 به نوع 2 تبدیل مي شوند. در 
همین راستا، پلي کوردهاي پایاني همگي کالسترهایي هستند که از 
دو تریاد فشرده حاصل شده اند. نکته ي قابل توجه دیگر در این 
مثال استفاده از ترکیب دو تریاد ماژور و مینور با پایه و پنجم هاي 
مشترک و سوم متفاوت است. به عبارت دیگر در اینجا اشنیتکه 

تصویر 5- پلي کوردها به صورت گذر.
 ماخذ: )تریوي پیانو، موومان اول، میزان هاي 34-41(

تریادي که سوم مشترک و پایه و پنجم هاي متفاوت دارد را در کنار 
آنهایي که داراي سوم متفاوت و پایه و پنجم مشترک هستند بکار 
مي گیرد. استفاده از این دو تکنیک در کنار هم که مکمل یکدیگرند، 
بیانگر سازماندهي متفکرانه و قانونمند موسیقي اشنیتکه بوده که 
گواه بر ظرافت نهفته در آن است. تفکر تلفیق دو مد براي ساخت 
پلي کورد نیز با تمایل به تغییر مد در موسیقي کالسیک بي ارتباط 
نیست. تغییر مد دو تریاد پیاپي که در تسلسل هاي دوره ي کالسیک 
به چشم مي خورد، در موسیقي اشنیتکه به ادغام دو تریاد منجر 
شده که حاکي از تاثیرپذیري از گذشته و خالقیت براي ایجاد زبان 
هارمونیک جدید است. پلي کورد متشکل از تریادها با پایه و پنجم 
مشترک در میزان 82 از آکوردهاي مي بمل ماژور و مي بمل مینور 
ساخته شده است. الزم به ذکر است که در این قسمت از قطعه، 
پارت پیانو توسط کانني که در بخش سازهاي زهي شکل مي گیرد 

و در این شکل محذوف است، همراهي مي شود.

تصویر 6- پلي کوردهاي نوع 1 و 2.
ماخذ:  )کوارتت پیانو، میزان هاي 75-87 (
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رویکرد مشابهي در موومان سوم سونات ویولنسل شماره ي 
3 که در سال 1978 نوشته شده است، دیده مي شود. اشنیتکه 
در ابتداي این اثر از پلي کوردهاي نوع 1 براي همراهي ملودي 
که توسط ویولنسل اجرا مي شود استفاده مي کند )این قسمت 
در تصویر نشان داده نشده است(. با جلوتر رفتن قطعه، تمامي 
نت هاي پلي کورد به دست چپ پیانو منتقل مي شود تا فرصت 
براي نواختن ملودي توسط دست راست مهیا شود که این تغییر 
رجیستر در بخش پیانو منجر به بوجود آمدن پلي کوردها از نوع 
2 مي گردد. در این مثال نیز عالوه بر تریادها با سوم مشترک، از 
ترکیب مدهاي ماژور و مینور نیز استفاده شده است که یکي از 
 .)Kleinmann, 2010, 35( ویژگي هاي مهم در این موومان است

این نوع ترکیب در تمامي موومان هاي این قطعه، و همینطور در 
Klein-(  ططعات دیگري از جمله کوینتت پیانو به چشم مي خورد

mann, 2010, 14(. در این مثال، همزمان با اجراي کالسترها و 

ملودي در بخش پیانو، ویولنسل نت پدال دو را نگه مي دارد که یکي 
دیگر از عناصر مورد عالقه ي اشنیتکه است که به وفور در آثارش 
به چشم مي خورد. نت هاي مشترک در توالي این پلي کوردها 
عبارتند از مي بمل، دو، سي بمل و ال که در ادامه به دو، ر و 
مي تبدیل مي شود. الزم به توضیح است که اگرچه در بعضي از 
پلي کوردها همانند سه آکورد پایاني، نت مشترک پیوسته به باال 
حرکت مي کند )نت هاي دو، ر، مي(، حرکت کلي پلي کورد به لحاظ 
گستره ي صوتي در خالف جهت و رو به پایین حرکت است. 

تصویر 7- پلي کوردها )کالسترهاي( نوع 2.
 ماخذ: )سونات ویولنسل شماره ي 1، موومان سوم، میزان هاي 123-143(

تریادها با سوم مشترك در موسيقي آلفرد اِشنيتکه
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این تفاوت ناشي از تغییر پوزیسیون پلي کورد و در نتیجه تغییر 
موقعیت سوم مشترک در هر بار حضور مي باشد:

  آخرین مثالي که در این مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، 
دو میزان پایاني موومان اول کوینتت پیانو است. این دو میزان که 
در تصویر 8 نشان داده شده به عنوان بخش پایاني ُکداي موومان 
قابل توجه است. در این دو میزان مجدداً شاهد ترکیب دو تکنیک 
تریادها با سوم مشترک و سوم متفاوت، این بار به شکل همزمان 
هستیم. در این ترکیب، نتیجه ي حاصله چهار تریاد سل مینور و فا 
دیز ماژور )#c.t. A( و سل ماژور و فادیز مینور است. در اینجا نیز 
اشنتیکه چکیده ي تکنیک هاي مورد استفاده در طول موومان را به 
شنونده یادآوري کرده و پایان بندي معني داري را براي موومان 

طرح ریزي کرده است.

تصویر 8- تریادها با سوم مشترك و ترکیب مد.
 ماخذ: )کوینتت پیانو، موومان اول، میزان هاي 73-74(

میراث  بر  تکیه  با  اشنیتکه  آلفرد  که  داد  نشان  مقاله  این 
هارموني کالسیک و تاثیر   پذیري از عناصر مشترک در موسیقي 
گذشتگان از تریادها با سوم مشترک به عنوان ابزاري براي ایجاد 
تسلسل هاي هارمونیک و ساخت پلي کوردها استفاده کرده است. 
این فرمول جایگزیني براي روابط فونکسیونِل غایب و یا کمرنگ 
در موسیقي او و دیگر آهنگسازان قرن بیستم مي باشد که به 
پیشبرد هارموني قطعات کمک شایاني مي نماید. عالوه بر آن، 
وي با ادغام دو مد ماژور و مینور، پلي کوردهایي بوجود آورد 

پي نوشت ها

1 Alfred Schnittke.

2 Lev Mazel.

3 Benjamin Britten.

4 Barrie Cabena.

5 Slide Progressions.

6 Common Third E.

7 Hymn.

8 Dodecaphony.

9 Polychords.
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