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 آتنال قی یموس بررسی سبک

 شهابیامیر  آقای کترد :استاد

 ماریا موسوی ایلیا مرادی زاده ، دانشجویان: 

اما بسیاری از  شوند،جذب می جدید و جذاب  موسیقی آن دوره های، به سبکدوره در هر  عالقمندان موسیقیشنوندگان و

یکی اطالعی ندارند،  چگونگی  به وجود آمدنشان و از داستانها دارند ختی نسبت به این سبکناشناسند یا کمتر شرا نمیآنها 

 است. آتنالپردازیم سبک که در اینجا به آن  می جالب و بحث برانگیزی از این سبک ها

در وین توسط   1908در دوره معاصر ایجاد کرد و در سال چنین همخود و ان این سبک تحول بزرگی در موسیقی دور

در وین متولد شد  1874استاد وآهنکساز آلمانی در سال ، نظریه پرداز، نقاششونبرگ  آرنولدگ متولد شد.  آرنولد شونبر

 .نجا بوده اندآدر  بتهوون موزارت و مکانی که بزرگانی چون

 ،های تجسمیو موسس مکتب اکسپرسیونیسم  در هنر،پیانیست نقاش  ینسکیکاند پس از آشنایی با  1907در سال  شونبرگ 

با بیان    سکینکاندی از خودش  یک پرتره کشید. مکتب کاندینسکی  در و حتیبا هنر انتزاعی و اکسپرسیونیسم آشنا شد 

شونبرگ سعی   .و کاوش در جهان اطراف خویش در هنر خود استفاده کرد آن  احساسات درونی بجای به تصویر کشیدن

 داشت نظریه کاندینسکی را در موسیقی خود اجرا کند .

 در حمله به نتیجه سخت آن، .کندینموم  اجتناب ناپذیر به سوی آتنالیتهشونبرگ معتقد بود موسیقی  به شکلی ضروری  و 

 . ردک سخت تالش کرد و توانست از رقیب خود ژوزف هاور  پیشی بگیرد وحق تقدم کشف جدیدش را از آن خود

نتی در  12عنوان تکنیک  به همین منظور تکنیکی به ،وسیقی خود از تکرار نت پرهیز کندکوشید که در میشونبرک  م

دست  1921اما در سال  ،هیچ اثری منتشر نکرد شونبرگپس از آن سال های دشوار  و طی جنگ جهانی اول. نظر گرفت

 نظامی ،نت فرعی5 و نت اصلی  7هم ریخت و بجای بهرا ها یه قواعد موسیقی در رابطه با گامکل وبه انقالب بزرگی زد 

 استفاده کرد.نت  هم ارزش  12از 



به دلیل فقدان آشکار کلید مدالیته و تنالیته را محروم می سازد.اگرچه آتنال به معنای فقدان واضح و روشن کلید  سبک آتنال

شنونده اغلب با شنیدن  آن در  به گونه ای که تگی حساب شده ای  از تنالیته استباشد اما در حقیقت یک پریشانی و گسس

و آهنگ  ل در کنار سبک های جاز و کالسیک به سبک فاسد مشهور بودسبک آتنا .ماندمیناتوان موسیقی تشخیص تونیک 

 رسید. شمالی اروپا و آمریکا کل   به آتنال سبک با این حال ، کالسیک سعی در اصالح آن داشتندسازان سبک 

آهنگسازان سبک عث شد که با ،ه بودوسیقی دان ها و آهنگ سازان تنال و آتنال به وجود آمدمها و جدلی که بین کشمکش

با خود داری از استفاده آکورد های مینور و ماژور  و  شته باشنداآتنال سعی در اجتناب  از یاد آور کنندگان موسیقی تنال را د

در همان زمان خیلی از صاحب نظران و  ،رای هر تحولی چالش هایی جود داردالبته ب .اشتندددر این راستا قدم برمی

 .مخالف بودندسبک آتنال دان ها با موسیقی

دادند. ها استاد خود را مورد ستایش قرار میهردو آن بودند. آنتوان وبرنو  آلبان برگ، ترین شاگردان شونبرگجسته راز ب

شد شاگردان ث میباعبه گونه ای که  .لی در عین حال دقیق و به جا بودو آمدمیاگر چه درس های شونبرگ به نظر سخت 

اشاره کرد که  (شب  دگرگون)استفاده کنند. از بزرگترین آثار شونبرگ میتوان به برای اجرای موسیقی  خود از قوه تخیل

  .می شوداز شش ساز زهی که نشانه هایی از اواخر دوره رومانتیک در آن دیده 

در آن دوره یعنی  کی  و ابداع دوره آتنال یک از مشهور ترین آثار خود رادینساش با کانپس از آشنایی آنتوان شونبرگ 

 و نام گذاری کرد.ساخت را  (قطعه برای ارکستر5)

 برای آواز، قطعه برای پیانو)سرناد 5 توان به می های شونبرگ که از این تکنیک استفاده کرده استکار نمونهاز 

  ،که به واسطه این آثاراشاره کرد.  سوئیت برای پیانو ()او نیز یگره دتآثار تکامل یافو  از  (کالرینت وساز های بادی

از  ء یکیزج و  مورد استقبال آهنگ سازان سراسر جهان قرار گرفت 1951در سال بعد ها نتی شونبرگ،  12تکنیک 

 .سبک آتنال شدبرای  اصلی  هایقاعده

  .هیت علمی دانشگاه کالیفرنیا درآمد یتعضو به  . واتریش به امریکا رفتازاش به همرا خانواده 1933 درسال شونبرگ

 گذشت.لس آنجلس در در 1951در سال یت آرنولد شونبرگ نهادر 

  :منابع

 اثر کاندینسکی،  ت در هنر معنوی ،زندگی نامه آرنولد شونبرگ کتاب مقدمه بر آنالیز سبک آتنال چاپ اول ،

 (استاد علی رضا بیات  )آموزشگاه آوای ماهان ،مونیکرسایت ها

 



 

 


