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كانُن و دودكافوني در موسيقي آلفرد اِشنيتكه

*

دکترامينهنرمند

**

دكترايآهنگسازي،دانشگاهتورنتو،کانادا.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/3/7:تاریخ پذیرش نهایی)90/6/3:

چكيده:
هدف اين مقاله بررسي دو تكنيك آهنگسازي كانن و دودكافوني در آثار آلفرد اشنيتكه آهنگساز روس ميباشد .براي انجام اين
مطالعه ابتدا به صورت مختصر پلي استايليزم او را تعريف كرده و سپس به مطالعهي ويژگيهاي كانن و چگونگي استفاده از دودكافوني
در موسيقي او خواهيم پرداخت .در بررسي هر كدام از اين تكنيكها ،بر اساس مطالعاتي كه بر روي آثار مجلسي او انجام شده است،
طبقهبنديهايي صورت گرفته و ويژگيهاي هر كدام ذكر ميشوند .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 مثالهايي 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 تفاوتهاي آنها مشخص ميشود .اين بررسيها نشان خواهد
داد كه چطور اشنيتكه از عناصر موسيقي گذشته و گرايشات موسيقي مدرن استفاده كرده و با تغييراتي كه بر روي آنها صورت ميدهد،
زبان آهنگسازي خاص خود را بوجود ميآورد .همچنين در ادامه روشن ميشود كه چطور مباحث مطرح شده ،در يگ نگاه موشكافانه ،با
تئوري پلي استايليزم در موسيقي او مرتبط است.

واژه هاي كليدي:
كانن ،دودكافونيُ ،پلي استايليزم ،ميكرو ُپليفوني ،ميكروتنال.
*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

نام آلفرد اشنيتكه )1934-1998( 1غالب ًا با اصطالح ُپلي استايليزم
(چند سبكي) همراه است .او در بسياري از آثار خود از عناصر
متعدد و بعض ًا متضاد كه از سبكهاي مختلف به عاريه گرفته شده
بود ،در كنار يكديگر استفاده ميكرد .اين عناصر ممكن بود مواد
تماتيكي باشند كه به صورت عيني از آثار گذشتگان گرفته شده و
يا عناصر و قالبهايي از زبان موسيقي متفاوتي باشند كه به شكل
ظريفي در تركيب با مواد ديگر بكار گرفته شدهاند .به عنوان مثال،
اشنيتكه در كوارتت زهي شماره  )1983( 3از تم "فوگ بزرگ" اثر
بتهوون به شكل عيني استفاده ميكند و در آثاري همچون سونات
ويولن شماره  ،)1968( 2كوارتت زهي شماره  )1989( 4و كوينتت
پيانو ( )1972-76از قالبهايي همچون كانن ،كرال ،پاساكاليا ،والس
و ابزاري مانند هارموني كالسيك و دودكافوني به شكلي شخصي
بهره مي گيرد .اگر چه اشنيتكه معتقد بود كه پلي استايليزم همواره
در موسيقي غرب وجود داشته و آهنگسازان در هر دوره متاثر از
ِ
استايليستيكآگاهانهازنوشتن
آثارپيشينيانبودند،گرايشهايپلي
وارياسيون بر روي تم به عاريه گرفته شده فراتر نرفت (Schnittke,
 .)2002, 45اما در قرن بيستم آهنگسازان با بهره گيري آزاد و آگاهانه
ازعناصرموسيقيگذشتگانامكاناتبيانموسيقاييخودراافزايش
داده و فضاي جديدي را براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود بوجود
آوردند .خوبست در اينجا به تجربيات گستردهي اشنيتكه در زمينهي
آهنگسازي فيلم نيز اشارهاي كنيم .او در طول فعاليت حرفهاي
خود براي شصت و شش فيلم در روسيه موسيقي نوشت كه در
شكلگيري موسيقي پلي استايليستيك او بي تاثير نبود .موسيقي
فيلم امكان تجربه اندوزي در نوشتن ژانرهاي متعدد و تركيب آنها را
براي او فراهم كرد و به او آموخت كه چطور حاالت گوناگون نهفته
در فيلم را به زبان موسيقي بازگو كند ( .)Kleinmann, 2010, 8او
بسياري از ايدههاي استفاده شده در موسيقي فيلم را در آثار ديگر
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ويژگيهاي كانن در آثار اشنيتكه
اغلب كاننهاي اشنيتكه با هدفي متفاوت از كاننهاي معمول
در قرون گذشته مورد استفاده قرار مي گيرند .بر خالف كاننهاي
سنتي كه در آنها استقالل صداها و درك شدنشان به عنوان اجزاي
تشكيلدهنده حائز اهميت است ،كاننهاي اشنيتكه با هدف افزايش
انرژي و ايجاد تنش ،بدون در نظر گرفتن استقالل اصوات بكار
مي رود .تداخل اصوات و بوجود آمدن فضايي مبهم در كاننهاي
اشنيتكه از ويژگيهاي معمول بافت موسيقي او بوده كه آن را تبديل
به ابزاري مناسب براي رسيدن به اوج نيز ميكند .در راستاي
رسيدن به اين هدف ،اغلب اين كاننها داراي دو ويژگي اساسي
ميباشند :صداها در فواصل موسيقايي نزديك به يكديگر قرار گرفته

خود نيز استفاده نمود كه از بين آنها مي توان به استفاده از موسيقي
فيلم "هارمونيكاي شيشه اي"  3در سمفوني شماره  1و استفاده از
ايده هاي كوينتت پيانو در فيلم "رنج" 4اشاره كرد.
يكي از ابزار اصلي آهنگسازي آلفرد اشنيتكه كه در قرون گذشته
به اوج تكامل و محبوبيت دست پيدا كرد ،كانن است .اگر چه كانن
در قرن بيستم توسط آهنگسازان بسياري مورد استفاده قرار گرفته
است ،حضور بسيار پررنگي در آثار اشنيتكه دارد كه بررسي آنها
ميتواند به درك بهتر موسيقي او كمك كند .استفاده از اين تكنيك
در آثار اشنيتكه به عالقه او به يوهان سباستين باخ بيارتباط نيست.
عالوه بر استفاده از نام باخ به عنوان موتيف اصلي در آثارش،
اشنيتكه از او به عنوان فردي كه حداقل دو قرن موسيقي بعد از خود
را تحت تاثير قرار داده است ياد ميكند ( .)Ivashkin, 1996, 166در
اين راستا كاننهايي كه اشنيتكه در آثار خود بكار ميگيرد از جهاتي
ياد آور تكنيكهايي است كه در " "Musical Offeringاثر باخ ديده
مي شود .به عنوان مثال او در كوينتت پيانو از كانن قهقرايي (يا كانن
خرچنگي) و كانن معكوس به همراه تغييرات ريتميك در صداهاي
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كانن بهره ميگيرد.
تكنيك ديگري كه در آثار اشنيتكه به وفور يافت شده و حاصل
جنبشهاي آهنگسازي قرن بيستم مي باشد ،دودكافوني( 6موسيقي
 12نتي) است .در حالي كه ابزاري همچون تريادها ،كانن ،پاساكاليا
و والس ريشه در موسيقي قرون گذشته داشته و نمايانگر تفكر
تاريخي در آثار اشنيتكه هستند ،دودكافوني وجه معاصر آثار او را
پررنگتر مي كند .اگر چه اشنيتكه از دودكافوني به ندرت به شكل
قانونمند آن در كل قطعه استفاده نموده است ،در لحظات بسياري
از سري نتها به صورتي شخصي بهره ميبرد .در بخش دوم اين
مقاله با مطالعهي مثالهايي نحوهي استفاده ي او از اين تكنيك را
بررسي خواهيم كرد.

(معمو ً
ال دوم كوچك ،دوم بزرگ و همصدا) و در فواصل زماني
كوتاه نسبت به يكديگر وارد مي شوند .رويكرد استفاده از فواصل
زماني كوتاه بين نقاط شروع يادآور تفكر استرتو در آثار گذشتگان
از جمله فوگهاي باخ ميباشد .اين ويژگي تا حدي در آثار اشنيتكه
پررنگ است كه توسط كريستن پيترسن در رساله دكترايش تحت
عنوان"استرتوهاي اشنيتكهاي" نام برده ميشود (Peterson,
 .)2000, 94با بررسي آثار مجلسي اشنيتكه درمييابيم كه مي توان
كاننهاي او را به سه گروه تقسيم كرد .در اينجا پس از معرفي و
توضيح گروهها ،يك مثال براي هر نوع كانن مورد بررسي قرار
خواهد گرفت .اين سه گروه بر اساس اولويت وفور آنها عبارتند از:
 -1كاننهايي كه صداهاي آنها داراي نقاط شروع متفاوت و ريتم
يكسان است.
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 -2كاننهايي كه صداهاي آنها داراي نقاط شروع يكسان و ريتم
متفاوت است.
 -3كاننهايي كه صداهاي آنها داراي نقاط شروع و ريتم متفاوت
است.
شكلهاي زير ،ازچپ به راست انواع كاننهاي ذكر شده در باال
را نشان ميدهند كه ميتواند به درك و تجسم بهتر كمك كند:

نوع اول به لحاظ پارامترهاي زماني و ريتميك مشابه نوع
كالسيك كانن است كه در آثار اشنيتكه به شكلي متراكم و فشرده
مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين نوع از كانن اليهها به لحاظ ريتم
(و البته فواصل بين اصوات) مشابه بوده و از نقاط متفاوتي آغاز
ميشوند .تصوير  2كه از كوارتت پيانو ( )1388انتخاب شده است،
يك كانن نوع اول در چهار صدا را نشان ميدهد .در اين مثال فاصله

تصوير  -1از چپ به راست نشان دهنده كانن هاي نوع اول ،دوم و سوم در  3صدا.

تصوير  -2كانن نوع اول در  4صدا.
ماخذ( :اشنيتكه ،كوارتت پيانو ( ،)1988ميزانهاي )36-45

تصوير  -3كانن نوع دوم در  4صدا.
ماخذ( :اشنيتكه ،كوينتت پيانو ( ،)1972-76موومان اول ،ميزان هاي )50-53
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زماني بين نقطه شروع صداها معادل يك چنگ بوده و هر صدا در
فاصله نيم پردهاي نسبت به ديگري قرار گرفته است كه بافت صوتي
فشردهاي را بوجود ميآورد .اين كانن بر اساس تم اصلي قطعه
شكل گرفته است كه ساختاري كام ً
ال تنال داشته و به ترتيب توسط
ويولن دوم در تناليته سي بمل مينور ،ويولن اول در ال مينور ،ويوال
در سل ديز مينور و پيانو در سل مينور شنيده ميشود:
تصوير  3كه از موومان اول كوينتت پيانو انتخاب شده است،
كانني از نوع دوم در چهارصدا را نمايش ميدهد كه صداهاي آن
داراي نقاط شروع يكساني است .بديهي است كه در چنين شرايطي
تنها تغيير ريتم در صداهاي دنباله رو ميتواند منجر به ساخت كانن
شود و در غير اين صورت ،صداها يكديگر را دوبله خواهند كرد.
در اين مثال ،تم اصلي قطعه كه در اصل صرف ًا متشكل از فواصل
نيم پرده ميباشد (ر -مي بمل -ر -دو ديز -ر) توسط ويولن اول و
سه اكتاو پايينتر توسط ويوال با ريتمي كشيدهتر شنيده ميشود.
اما در اينجا اشنيتكه از فواصل ربع پردهي غربي استفاده كرده و
وارياسيوني مبهم از تم را براي ساخت كانن مورد استفاده قرار
ميدهد .در اين كانن نقاط شروع هر چهارصدا با استفاده از فواصل
ربع پرده در يك فاصله دوم بزرگ گنجانده شدهاند (ر -ر كرن
غربي -دو ُسري غربي -دو) .ويولن دوم و ويولنسل نيز هر كدام
معكوس تم و يا حالت قهقرايي آنرا با ريتم تغيير يافته مينوازند.
الزم به توضيح است كه با توجه به ساختار متقارن تم ،معكوس
و فرم قهقرايي آن برابر بوده و هر دو تفسير در مورد خط ويولن
دوم و ويولنسل ،منطقي به نظر ميرسد .مثالهايي از اين دست كه
صداهاي كانن در آن با استفاده از فواصل ربع پرده به شكلي بسيار
فشرده تركيب شده است ،يكي از داليلي است كه ريچارد تاروسكين،
موسيقي شناس آمريكايي -روسي از آنها با عنوان "كانن در تقريب ًا
همصدا و تقريب ًا اكتاو" ياد ميكند (.)Taruskin, 1997, 103
با مطالعه چگونگي تغييرات ريتم در اين مثال روشن ميشود كه
اين تغييرات از رابطه خاصي پيروي نكرده و صرف ًا بر اساس اصل
ايجاد حركت در يك صدا ،هنگام ايستايي در صداي ديگر انجام شده
است .به عبارت ديگر ،هنگامي كه يك صدا نت كشيدهاي را مينوازد،

صداي ديگر نت جديدي را نواخته و تعادل ريتميك مناسبي را برقرار
مي كند .از طرف ديگر اين تقابل ريتم در اليهها فرصت شنيدهشدن
و تاثيرگذاري حركات را براي شنونده فراهم ميكند .با توجه به
ويژگيهاي مورد بحث ميتوان نتيجه گرفت كه اين مثال تركيبي از
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كانن معكوس (يا كانن خرچنگي) و كانن منبسط شده است:
تصوير  4نمونه اي از كانن نوع سوم را نشان ميدهد .در اين
مثال كه مجدداً از موومان اول كوينتت پيانو انتخاب شده و متشكل
از تم اصلي قطعه است ،كانني در چهارصدا ابتدا براساس فاصله
دوم بزرگ و سپس بر اساس دوم كوچك ديده ميشود .در دو
ميزان آخر بار ديگر شاهد استفاده از فواصل ربع پرده به منظور
ايجاد فضايي گنگ و مبهم هستيم .اين مثال و مثالهاي ديگري
كه در آنها از فواصل كوچك تر از نيم پرده استفاده شده است،
نشان ميدهد كه چطور اشنيتكه از فضاي ميكروتنال 8براي بيان
احساسات خود بهره ميگيرد .او با استفاده از تمهيدات ميكروتنال،
وارياسيونهايي نامشخص كه همچون سايهاي از تمهاي اصلي
هستند را مورد استفاده قرار ميدهد .الزم است در اينجا توضيح
دهيم كه كوينتت پيانو بالفاصله پس از مرگ مادر آهنگساز و به
ياد او نوشته شده است .در همين راستا اين اثر داراي فضايي
تيره و سنگين بوده و تكنيكهاي آهنگسازي مورد استفاده نيز در
خدمت اين هدف قرارگرفته است .استفاده از فواصل ميكروتنال در
كاننهايي با اليههاي فشرده تاريكي فضاي اثر را تقويت كرده و
خاطراتي مبهم از گذشته را تداعي ميكنند:
بسياري از كاننهاي اشنيتكه عالوه بر باخ ،به دليل فواصل بسيار
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نزديك صداها ياد آور بافت ميكروپليفوني 9در آثار جورج ليگتي
نيز ميباشند .در اين بافت ،انبوه اليههاي صوتي كالسترهاي
كشيدهاي را تشكيل ميدهند كه اگر چه در ظاهر ايستا به نظر
ميرسند ،در درون به آهستگي تغيير ميكنند .ليگتي با به كار بردن
اين تكنيك فشردهي پليفونيك ،تمامي پارامترهاي موسيقايي نظير
كاراكتر ريتميك ،تعداد اليهها ،فاصله موسيقايي و اختالف زمان
آنها را به صورت دقيق كنترل كرده و بافت حاصله را به آهستگي
تغيير ميدهد .اشنيتكه در مقالهاي كه تحت عنوان "ميكروپليفوني

تصوير  -4كانن نوع سوم در  4صدا.
ماخذ( :اشنيتكه ،كوينتت پيانو ( ،)1972-76موومان اول ،ميزان هاي )66 -70
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تصوير  -5كانن نوع اول در  4صدا.
ماخذ( :اشنيتكه ،كوينتت پيانو ( ،)1972-76موومان دوم ،ميزان هاي )134-154

اركسترال ليگتي" 11نوشته است ،به محاسبه دقيق بافت حاصله
بر اساس پارامترهاي يادشده اشاره ميكند و آن را قانونمندترين
روش كنترل بافت موسيقايي مي نامد ( .)Schnittke, 2002, 228در
همان نوشته ،او همچنين از ليگتي به عنوان آهنگسازي ياد ميكند كه
دنياي جديدي از احساس سكون در موسيقي را به همراه انرژيهاي
مخفيانهاش آشكار مي سازد .عدم حضور تاكيدهاي متريك در اكثر
بافتهاي ميكروپليفونيك ،احساس گذشت زمان را تضعيف كرده و
به همين دليل اشنيتكه از اين حالت تحت عنوان سكون در موسيقي
ياد ميكند.
تصوير 5كه بخشي از موومان دوم كوينتت پيانوي اشنيتكه را
نشان مي دهد ،نمونه اي از كانن نوع اول است كه تفكر ميكروپليفوني
را تداعي مي كند .اين كانن كه در چهار صدا نوشته شده است داراي
فاصله ي نيم پردهاي و يك ميزان تاخير مابين صداها ميباشد .الزم
به ذكر است كه موتيف برگرفته از نام باخ (سي بمل -ال -دو -سي)
 12تم اصلي اين موومان بوده و در اين مثال در شكل اصلي خود
ِ
معكوس انتقال داده شده مورد استفاده قرار
و همينطور به صورت
گرفته است كه با بيضيهاي خاكستري مشخص شدهاند (در اين
تصوير عالمات تريل بر روي نتها حذف شده اند):
در اينجا خوب است كه به عنوان پيوستي براي موضوع كانن،
تكنيكي كه كنت كِنان آن را "آينه" مينامد را نيز بررسي كنيم
( .)Kennan, 1987, 98اين تكنيك كه نوعي دوبله كردن به حساب
مي آيد ،از همراه شدن تم با معكوس آن با نقاط شروع و ريتم

يكسان حاصل مي شود .اين روش باعث تقويت كاراكتر ريتميك تم
و تضعيف استقالل اليههاي صوتي ميگردد كه از اين رو با كانن
متفاوت است.
تصوير 6كه برگرفته از كوارتت پيانوي اشنيتكه مي باشد ،تكنيك
مورد بحث را در بخشهاي ويولن و ويولنسل نشان ميدهد .تم
قطعه توسط ويولنسل اجرا شده و در فاصلهي دو اكتاو و يك
چهارم درست باالتر توسط ويولن به شكل معكوس همراهي
ميشود .در ميان اين دو بخش كه داراي تحرك ريتميك هستند،
ويوال دو نت پدال را در طول هفت ميزان نگه ميدارد كه باعث ايجاد
تعادل ريتميك در اين بخش ميشود:

تصوير  -6تكنيك آينه (همراهي توسط معكوس).
ماخذ( :اشنيتكه ،كوارتت پيانو ( ،)1988ميزان هاي )17-25

10
نشریههنرهایزیبا -هنرهاینمایشیوموسیقی شماره 43بهاروتابستان1390

دودكافوني
اشنيتكه در ابتداي فعاليت آهنگسازي خود ،تحت تاثير روند
13
موسيقي در دهه  50و  60و همچنين ديدار با لوييجي نونو
آهنگساز ايتاليايي ،تكنيك دودكافوني را تجربه كرد .اما خيلي زود
به اين نتيجه رسيد كه اين تكنيك براي بيان ايدهها و افكار او مناسب
نبوده و زبان موسيقاييش را محدود ميكند .اشنيتكه به آزادي عمل
در موسيقي اهميت ميداد و معتقد بود كه موسيقي مدرن نبايستي
صرف ًا بر اساس فرمولهاي از قبل تعيين شده و رياضي گونه
ساخته شود .به عنوان مثال در سونات ويولن شماره )1963( 1
كه از آثار اوليهي اشنيتكه بوده و نمايانگر حضور همزمان تناليته و
دودكافوني ميباشد ( ،)Javakhishvili, 2002, 67اشنيتكه نه تنها بر
خالف معمول از فواصل سوم بسياري در سري استفاده ميكند،
بلكه در پارهاي موارد تداوم سريهاي مورد استفاده را نيز ميشكند.
استفاده از فواصل سوم در سري ،نشان دهندهي تمايل آهنگساز
به گريززدن به تريادها و انعطاف پذيري در استفاده از سريها
نشاندهندهي آزادي طلبي او از قيد و بند محدوديتهاست .پس از
تجربيات اوليه ،اشنيتكه در اغلب آثار خود به جاي استفاده از تكنيك
دوازده نتي به عنوان ابزار اصلي آهنگسازي ،به صورت عنصري
فرعي و به شكل شخصيتري بهره برد .او به رنگ آميزي و تنوع

نتها در دودكافوني عالقهمند بود و از سري نتها در تركيب با
عناصر ديگر استفاده ميكرد .با مطالعه آثار مجلسي او در مييابيم
كه استفاده از سري نتها در آثار او به دو شيوه انجام مي گيرد:
 -1با پايبندي به اصل اوليه دودكافوني كه طبق آن هر دوازده نت
بدون تكرار و حذف مورد استفاده قرار مي گيرد.
 -2به شكلي آزاد و شخصي كه در آن نتهاي سري تكرار و يا
حذف مي شوند.
يكي از شيوه هاي محبوب اشنيتكه براي بكارگيري سري دوازده
نتي در نوع اول ،معرفي آنها توسط سه آكورد هفتم كاسته است .از
آنجايي كه تنها سه آكورد هفتم كاسته در تئوري موسيقي تعريف
ميشود و ساير آكوردهاي هفتم كاسته با در نظر گرفتن معادلهاي
آنهارمونيك با آن سه آكورد برابر هستند ،استفاده از آنها روش
مناسبي براي معرفي سيستماتيك و قانونمند سري دوازده نتي
ميباشد .او با بكارگيري اين روش تركيب ظريفي از اجزاي هارموني
كالسيك و دودكافوني بوجود مي آورد كه از ويژگيهاي زبان
موسيقايياوست.
در تصوير  7كه بر گرفته از موومان دوم سونات ويولنسل
شماره  )1994( 2ميباشد ،در ابتدا يك سريِ  12نتي در دست
راست پيانو به صورتي متقارن مشاهده مي شود كه نيمهي دوم

تصوير  -7سري هاي  12نتي.
ماخذ( :اشنيتكه ،سونات ويولنسل شماره  ،)1994( 2موومان دوم ،ميزان هاي )84-91
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تصوير  -8استفاده از سري  12نتي به صورت هارمونيك.
ماخذ( :اشنيتكه ،كوارتت پيانو ،ميزان هاي )59-62

آن فرم قهقرايي نيمهي اول است .همين سري در دو ميزان بعدي در
يك فاصله چهارم درست پايين تر توسط ويولنسل اجرا ميشود.
در ادامه اشنيتكه سري جديدي را كه در قالب سه آكورد هفتم كاسته
ارائه شده است بكار مي گيرد.
در كنار استفاده ي ملوديك از سريهايي كه موسيقي دودكافوني

را تداعي مي كنند ،اشنيتكه در مواردي از دوازده نت براي ساخت
آكورد نيز استفاده ميكند .تصوير 8قسمتي از كوارتت پيانوي اشاره
شده را نشان ميدهد كه هر دو تكنيك مورد بحث در اين مقاله
را در بر ميگيرد .در ابتدا كانني از نوع اول كه سه صداي آن در
فاصله هفتم نسبت به يكديگر قرار گرفتهاند ،شنيده شده و در ميزان

تصوير  -9استفاده از سري  12نتي به صورت آزاد.
ماخذ( :اشنيتكه ،سونات ويولن شماره  ،3موومان سوم ،ميزان هاي )1-6
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آخر ،دو آكورد كه هر كدام شش نت از دوازده نت را دربر ميگيرد
توسط پيانو نواخته ميشود .آكورد اول در اين تركيب آكوردي
كوارتال است كه از فواصل چهارم درست تشكيل شده است و در
آكورد دوم ما بقي نتهاي سري شنيده مي شود .الزم به توضيح
است كه تم كانن نيز متشكل از ده نت از دوازده نت است كه ميتوان
آن را در گروه دوم از روش استفاده از دودكافوني طبقهبندي كرد:
در مقابل سريهاي نوع اول ،اشنيتكه در بسياري موارد به شكلي
آزادانه نتهايي را حذف و تكرار مي كند تا نتيجهي مورد نظرش
حاصل شود .تصوير  ،9شش ميزان ابتداي موومان سوم از سونات
ويولن شماره  )1994( 3را كه يكي از آخرين آثار اشنيتكه است،
نشان ميدهد .در اين مثال ،ملودي كه مجدداً حالتي متقارن دارد،
يازده نت از دوازده نت را در خود جاي دادهاست .تنها نت محذوف
سي بمل است و نتهاي تكراري زيادي نيز به چشم ميخورند كه
توسط دايره هاي خاكستري نشان داده شدهاند .ملودي در اين مثال
به دو عبارت سه ميزاني تقسيم ميشود كه عبارت دوم معكوس

عبارت اول ميباشد كه يك دوم افزوده به باال منتقل شده است.
با مشاهدهي تقارن در اين مثال و نمونهي پيشين ميتوان
نتيجه گرفت كه اشنيتكه به طرق مختلف به ارتباط منطقي بين
عناصر موسيقاييش ميانديشيد .او با ايجاد روابطي همچون ارتباط
معكوس ،قهقرايي و انتقال كه ميان نتها ،موتيفها و عبارات برقرار
مينمود ،انسجام و يكپارچگي موسيقي خود را تقويت ميكرد .در
اينجا خوب است يادآوري كنيم كه اشنيتكه به نتهاي پدال ،هم به
شكل نتهاي مكرر و هم به صورت نتهاي نگه داشته شده عالقهي
ويژهاي داشت .در بعضي از آثار او مانند "شب بيصدا")1978( 14
و موومان اول سونات ويولنسل شماره  2در كل موومان نتهاي
پدال حضور دائمي دارند .نتهاي پدال در تصوير  3نيز در بخش
پيانو گنجانده شدهاند كه در مقابل كانن در بخش زهيها عاملي
وحدتدهنده به شمار ميآيند .در اينجا نيز شاهد تكرار سه نت به
عنوان عناصر پدال در بخش پيانو هستيم كه به نوعي به انسجام
موسيقي كمك مي كنند.

نتیجه
اين مقاله نشان داد كه چطور آلفرد اشنيتكه ،آهنگساز روس از
كانن كه در قرون گذشته به بالندگي رسيد به شكلي شخصي در
آثارش استفاده كرده است .كاننهاي او كه به دليل فشردگي در
فواصل موسيقايي و زماني ياد آور بافت ميكروپليفوني ليگتي نيز
ميباشند ،غالب ًا با هدف افزايش انرژي و ايجاد تنش به كار رفته
و استقالل صداها در آن داراي اهميت چنداني نيست .با تقسيم
كاننهاي او به سه دسته كه بر اساس ريتم و نقاط شروع صداها
انجام شد ،مطالعهي موسيقي او به شكل واضحتري صورت گرفت.
مثالها نشان داد كه او در برخي موارد از فواصل ميكروتنال نيز
استفاده ميكند كه به ابهام و گنگي بافت موسيقايي او ميافزايد.
استفاده از اين فواصل بسيار كوچك بافت متراكم و نازكي را بوجود
ميآورد كه از ويژگيهاي مهم موسيقي او به شمار ميآيد.
ً
در كنار كانن كه برگرفته از موسيقي گذشتهي نسبتا دور
ميباشد ،گريز به دودكافوني وجهي از موسيقي اوست كه كاراكتر
معاصر آن را تقويت ميكند .اگرچه اشنيتكه پس از آزمودن
دودكافوني به شكل اصيلش ،آن را محدود كننده دانست ،در آثارش

به شكلي آزاد از آن بهره برد .او در استفاده از دودكافوني ،با دو
رويكرد سري نتها را بكار گرفت .در روش اول همهي دوازده نت
را بدون تكرار به صورت ملوديك و هارمونيك مورد استفاده قرار
داد و در روش دوم به شكلي آزاد با تكرار و حذف نتها تعداد
دلخواهي از مجموعهي دوازده نتي را بكار بست .استفاده از سه
آكورد هفتم كاسته براي معرفي مجموع دوازده نت به روش اول
يكي از شيوههاي مورد عالقهي او در تداعي دودكافوني به نظر
ميرسد .مطالعهي اين دو ابزار آهنگسازي نشان ميدهد كه چگونه
اشنيتكه به تركيب عناصر مختلف از موسيقي گذشته عالقمند بود و
چگونه آنها را با زبان موسيقايي خود ادغام مي كرد .اين نوع از بيان
موسيقايي كه با گرايشات پلي استايليستيك او و همچنين تفكرات
ُپست مدرنيسم در ارتباط است ،بخش كوچكي از تكنيكهايي است
كه در برخي آثار او به كار رفته است .مطالعهي اين تكنيكها به
موسيقيدانان كمك خواهد كرد كه درك بهتري نسبت به سازماندهي
عناصر موسيقايي او به دست آورده و اهميت اين آهنگساز تاثير
گذار قرن بيستم را بيش از پيش دريابند.
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:پي نوشت ها
1 Alfred Schnittke.
2 Polystylism.
3 The Glass Harmonica.
4 Agony (1981).

Crab( ) يا كانون خرچنگيRetrograde Canon(  كانن قهقرايي5
) كانني است كه در آن صدا (ها)ي دنباله رو حالت قهقرايي صدايCanon
) كانني است كه صداInversion Canon(  كانن معكوس.پيشرو را دارند
.(ها)ي دنباله رو معكوس صداي پيشرو است
6 Dodecaphony.

 (در اين مثال «منبسطMensuration Canon  ياProlation Canon 7
شده» معادل فارسي صحيحي به نظر مي رسد) كانني است كه صداهاي آن
داراي ريتم هاي متفاوتي هستند و ممكن است صداها همزمان و يا با تاخير
.آغاز شوند
8 Microtonal.
9 Micropolyphony.
10 Gyorgy Ligeti.
11 Ligeti’s Orchestral Micropolyphony.

 دو، ال، در زبان آلماني معادل نتهاي سي بملB-A-C-H  حروف12
.و سي هستند
13 Luigi Nono.
14 Stille Nacht.
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