CẤU TRÚC HÌNH THỨC VÀ HÒA ÂM TRONG ÂM NHẠC VIẾT CHUNG
I. CẤU TRÚC HÌNH THỨC
Khaùi nieäm :
Theo nghóa roäng : Hình thöùc aâm nhaïc laø söï vang leân toaøn boä moät taùc phaåm töø ñaàu ñeán cuoái vôùi
taát caû nhöõng yeáu toá cuûa noù nhö : giai ñieäu, nhòp ñieäu, tieát taáu, hoøa aâm, caáu truùc, aâm saéc, saéc thaùi,….
Theo nghóa heïp : Hình thöùc aâm nhaïc laø moät trình töï chöùa ñöïng caùc phaàn, caùc chuû ñeà cuûa moät taùc
phaåm. Treân cô sôû cuûa nhöõng trình töï aáy laø caùc hình thöùc aâm nhaïc maãu möïc khaùc nhau ñöôïc xaùc ñònh
nhö : hình thöùc moät ñoaïn ñôn, hai ñoaïn ñôn, ba ñoaïn ñôn, hình thöùc bieán taáu, hình thöùc Rondo, hình
thöùc Sonate, ….
Trong baøi naøy chuùng toâi vieát veà hình thöùc moät, hai vaø ba ñoaïn ñôn, khoâng ñeà caäp ñeán nhöõng vaán
ñeà hình lôùn hôn nhö Ba ñoaïn phöùc, Rondo, sonate,… vì ñeå phuø hôïp vôùi ca khuùc Vieát Chung saùng taùc
cho nhaø thôø.

I.1 Hình thöùc moät ñoaïn ñôn
Ñoaïn nhaïc laø hình thöùc nhoû nhaát, trình baøy moät tö duy aâm nhaïc hoaøn chænh. Laø moät cô caáu aâm
nhaïc phaùt trieån töông ñoái hoaøn thieän coù möùc ñoä cao cuûa tính thoáng nhaát veà chuû ñeà, gioïng ñieäu cuõng
nhö caùc phöông phaùp dieãn taû khaùc. Tính thoáng nhaát cuûa chuû ñeà ñöôïc bieåu hieän baèng caùc thuû phaùp söû
duïng aâm ñieäu, caáu truùc tieát taáu coù chu kyø vaø baèng moät tieán haønh keát troïn ñoaïn ôû gioïng ban ñaàu
(gioïng chính) hoaëc chuyeån sang gioïng ôû gaàn cuoái ñoaïn.
Ñoaïn nhaïc vôùi loái caáu truùc khoâng nhaéc laïi
Ñoaïn nhaïc vôùi loái caáu truùc khoâng nhaéc laïi cuõng goàm hai caâu nhaïc, nhöng caâu nhaïc thöù hai khoâng
nhaéc laïi caâu nhaïc thöù nhaát maø tieáp tuïc phaùt trieån, neân giai ñieäu vaø tieát taáu khoâng coù tính chu kyø.
Caâu thöù nhaát vaãn keát ôû aùt vaø caâu thöù hai keát troïn ôû gioïng chính hoaëc gioïng chuyeån gaàn.
Trong aâm nhaïc Vieát Chung hình thöùc naøy chuû yeáu daønh cho nhaïc thieáu nhi, vôùi loái caáu truùc ñôn
giaûn, ngaén goïn deã nhôù, mau thuoäc,… giuùp caùc em tieáp caän moät caùch nhanh choùng.
Moät soá baøi thuoäc theå loaïi ñoaïn nhaïc vôùi loái caáu truùc nhaéc laïi nhö : Con tieán daâng, Tuoåi thô daâng
hieán, Noi göông cha thaùnh, Con khao khaùt, Ñoaøn con daâng Chuùa, Leã daâng chaân thaønh,….
Ví duï 1 : baøi Con tieán Daâng, caâu 1 (phaàn ñieäp khuùc) keát chuû aâm – cuõng laø keát baøi, caâu 2 (phaàn
phieân khuùc) keát baäc V (aùt aâm) sau ñoù quay veà phaàn ñieäp khuùc vaø keát thuùc ôû chuû aâm.

Ñoaïn nhaïc ñöôïc hình thaønh töø
ba caâu
Ngoaøi ñoaïn nhaïc ñöôïc taïo neân
bôûi hai caâu nhaïc nhö ñaõ ghi ôû treân,
trong thöïc teá raát nhieàu ñoaïn nhaïc
ñöôïc taïo neân bôûi ba caâu nhaïc trong
nhöõng saùng taùc cuûa nhaïc só Vieát
Chung. Caùc baøi Nuoâi daøi öôùc mô,
Tuoåi thô daâng hieán, Thaàn linh theâm
söùc, Laàn ñaàu, Toân vinh chö vò …
Ví duï 2 : baøi Nuoâi daøi öôùc mô

I.2 Hình thöùc hai ñoaïn ñôn
Hình thöùc hai ñoaïn ñôn ñöôïc hình thaønh töø hai phaàn, moãi phaàn khoâng vöôït quaù khuoân khoå cuûa
ñoaïn nhaïc. Hình thöùc hai ñoaïn ñôn duøng trong aâm nhaïc chuyeân nghieäp laø baét nguoàn töø nhöõng baøi
daân ca coù ñieäp khuùc. Hai phaàn trong hình thöùc hai ñoaïn ñôn coù chöùc naêng caáu truùc khaùc nhau cuûa
hình thöùc aâm nhaïc. Ñoaïn thöù nhaát laø phaàn trình baøy, giöõ cchöù
höùc naêng traàn thuaät chuû ñeà vaø coù caáu truùc
ôû hình thöùc moät ñoaïn ñôn. Ñoaïn thöù nhaát cuûa hình thöùc naøy thöôøng keát troïn ôû gioïng chính ban ñaàu
hoaëc chuyeån sang gioïng môùi, gioïng gaàn. Ñoaïn thöù hai coù caáu truùc phöùc taïp hôn vaø
va phuï thuoäc vaøo
caùch tieán haønh cuûa chuû ñeà aâm nhaïc. Ñoaïn thöù hai vöøa coù chöùc naêng laø phaàn giöõa cuûa hình thöùc vaø
phaàn taùi hieän hoaëc laø keát cuûa hình thöùc. Caáu truùc hình thöùc cuûa ñoaïn naøy cuõng ñöôïc vieát ôû hình thöùc
ñoaïn nhaïc.
Trong nhöõng ca khuùc vieát cho
nhaø thôø, nhaïc só Vieát Chung söû
duïng ña phaàn hình thöùc 2 ñoaïn,
phaàn moät mang tính chaát laø phieân
khuùc, phaàn hai laø ñieäp khuùc. Caùc
baøi nhö Con tri aân, Tieäc thaùnh, Meï
yeâu, Leã daâng chaân thaønh, Con
haèng öôùc mô, Khi con böôùc leân
baøn tieäc thaùnh, Nôi nhaø Chuùa,
Tieán veà nhaø Chuùa, ….
Ví duï 3 : Con tri aân
Ñieåm ñaëc bieät trong khuùc thöùc
cuûa nhöõng ca khuùc naøy ñöôïc vieát
theo loái caáu truùc ñeàu. Moãi caâu
nhaïc thöôøng 4 oâ nhòp, moãi ñoaïn
nhaïc thöôøng 8 oâ nhòp. Vôùi loái caáu
truùc naøy taïo neân söï nhòp nhaøng
giöõa ca töø = lôøi thô vôùi giai ñieäu.

Ví duï 4 : Leã daâng tuoåi xuaân
Trong baøi naøy caùc caâu, caùc ñoaïn coù caáu truùc ñeàu, moãi caâu 4 oâ nhòp vaø môõi ñoaïn 8 oâ nhòp. Ví duï
caâu 1 goàm 4 oâ nhòp, töø oâ nhòp 1 ñeán oâ nhòp 4. Caâu 2 cuõng 4 oâ nhòp, töø oâ nhòp 5 ñeán oâ nhòp 8. Ba ñoaïn
nhaïc moãi ñoaïn 8 oâ nhòp.

II.1. XÁC ĐỊNH GIỌNG
Nhặc sĩ Viết Chung thường söû duïng nhieàu daïng thang aâm ñieäu thöùc trong caùc baøi haùt nhö thang 4
aâm, thang 5 aâm, thang 6 aâm, thang 7 aâm vôùi 12 baùn cung ñeàu. AÂm nhaïc cuûa oâng vöøa aûnh höôûng aâm
nhaïc Phương tây, vöøa mang phong caùch aâm nhaïc daân gian Vieät Nam. Vì vậy để xác định chủ âm cho
một ca khúc của ông tôi tạm chia thành 2 điểm sau :
Những ca khúc mang phong cách âm nhạc Phương tây
Vôùi nhöõng ca khuùc aûnh höôûng aâm nhaïc Phương tây, nhaïc só Vieát Chung vaän duïng loái caáu truùc
hoøa aâm theo hệ thống Trưởng và Thứ, đây là hai điệu thức chủ yếu của âm nhạc Phương tây thế kỷ
XVII. Chức năng cơ bản của nó gồm T – S – D – T.
T (bậc I) = Tonique : laø hôïp aâm ba chuû,tính chaát oån ñònh, (chöùc naêng chuû).
S (bậc IV) = Sous dominante : laø hôïp aâm ba haï aùt, tính chaát khoâng oån ñònh, (chöùc naêng haï aùt).
D (baäc V) = Dominante : laø hôïp am ba aùt, tính chaát khoâng oån ñònh ( chöùc naêng át).
Ngoaøi ñieäu thöùc tröôûng nguyeân theå (Ionian) vaø thöù (Eolian), coøn naêm ñieäu thöùc coå nhö :
Phrigian, Mixolidian, Lidian, Dorian, Locrian, nhöõng ñieäu thöùc naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong nhaø
thôø theá kyû III ñeán theá kyû XIV.

Ñeå xaùc ñònh gioïng cuûa moät bai haùt coù nhieàu caùch, toâi taïm thôøi ghi ra nhöõng caùch sau :
1/. Xem daáu hoùa theo khoùa (ñaàu khuoâng nhaïc) vaø noát keát baøi – thöôøng xem noát keát cuûa phaàn
ñieäp khuùc. Ví duï ngoaøi ñaàu boä khoùa coù hai daáu thaêng, neáu keát baøi laø noát reâ – hoaëc hôïp aâm reâ thì ñoù
laø reâ tröôûng (D), neáu keát si – hoaëc hôp aâm si thì ñoù laø si thöù (Bm). (xem ví duï 1)

0# : C – Am

0b : C – Am

1# : G – Em

1b : F – Dm

2# : D – Bm

2b : Bb – Gm

3# : A – F#m

3b : Eb – Cm

4# : E – C#m

4b : Ab – Fm

5# : B – G#m

5b : Db – Bbm

6# : F# - D#m

6b : Gb – Ebm

7# : C# - A#m

7b : Cb – Abm

2/. Xeáp taát caû nhöõng noát cuûa maáy oâ nhòp ñaàu tieân, xem truøng vôùi hôïp aâm naøo thì laáy ñoù laøm chuû
aâm cho baøi haùt.
3/. Xem nhöõng daáu hoùa xuaát hieän baát thöôøng, coù theå noù laø moät trong nhöõng ñieäu thöùc coå, hoaëc
tröôûng thöù hoøa aâm hay giai ñieäu… ñeå xaùc ñònh gioïng cho chính xaùc. (Xem ví duï 2)
Noùi chung ñeå xaùc ñònh gioïng cho baøi haùt caàn döïa vaøo nhieàu yeáu toá thì chính xaùc hôn laø döïa vaøo moät
trong nhöõng caùch treân.
Ví duï 5 : Loøng meán tin

Ví duï 6 : Daâng cuûa leã
Baøi naøy khoâng coù daáu hoùa theo khoùa, keát baøi laø hôïp aâm ñoâ tröôûng, nhöõng noát ôû oâ nhòp ñaàu cuõng
naèm trong ñoâ tröôûng, nhöng thöïc söï baøi naøy khoâng phaûi gioïng ñoâ tröôûng. Vì trong baøi xuaát hieän
nhieàu daáu si giaùng, daây khoâng phaûi laø daáu hoùa baát thöôøng nhöng noù laø moät trong nhöõng ñieäu thöùc coå
maø nhaïc só Vieát Chung ñöa vaøo. Baøi daâng cuûa leã thuoäc ñieäu ñoâ Mixolidian

Nhöõng ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Vieät Nam
Ñeå xaùc ñònh chuû aâm cuûa nhöõng ca khuùc mang aâm höôûng daân ca, toâi thieát nghó caàn coù moät khaùi
nieäm sô ñaúng veà thang aâm ñieäu thöùc daân ca cuûa daân toäc Vieät. Trong pham vi cuûa baøi naøy toâi trích
daãn moät soá thang aâm ñieäu thöùc maø nhaïc só Vieát Chung ñaõ öùng duïng trong saùng taùc cuûa oâng.
Vaán ñeà ñieäu thöùc - hôi raát quan troïng, ñieäu thöùc laø caùch toå chöùc cuûa moät thang aâm theå hieän trong
thöù töï saép xeáp caùc quaõng khaùc nhau. Ñieäu laø ñieäu thöùc (mode) laø bieán theå naøo ñoù cuûa ñieäu thöùc maø
noù ñöôïc xaùc ñònh baèng quaõng ba tröôûng hoaëc quaõng ba thöù giöõa baäc I vaø baäc III cuûa ñieäu thöùc, hoaëc
khi ñöa vaøo maøu saéc tình caûm naøo ñoù,… Coøn hôi coù theå goïi laø con ñeû cuûa ñieäu laøm giaøu theâm cho
ñieäu. Muoán goïi laø ñieäu thöùc phaûi coù naêm yeáu toá sau :
1/. Trong moät quaõng taùm (1200 xen) coù moät soá löôïng 5 aâm, hoaëc 7 aâm, hoaëc 12 aâm.
2/. Söï phaân boá cuûa caùc quaõng so le, quaõng ñaëc bieät (khoaûng caùch giöõa caùc aâm).
3/. AÂm goác vaø aâm chuû ñöôïc xaùc ñònh.
4/. Quan heä quaõng 5 ñuùng.
5/. Nhöõng aâm di ñoäng, döôùi daïng aâm bò nhaán nhaù

Ñieäu Baéc : laø heä thoáng ñieäu thöùc coù tính chaát vui, khoûe. Ñöôïc caáu taïo nhö sau :
q2T(tröôûng) + q3t(thöù) + 2T + q2T + 3t

Ví duï 7
2T
HOØ

3t
XÖÏ

2T
XANG

2T
XEÂ

COÁNG

3t
LIU

Ñieäu Nam Ai : mang tính chaát trang nghieâm, buoàn man maùc, dòu daøng,… ñöôïc caáu taïo nhö sau :
q3t + q2T + 2T + q3t + 2T

Ví duï 8

HOØ

XÖÏ

XANG

XEÂ

COÁNG

LÍU

Ñieäu Nam Xuaân : bieåu loä traïng thaùi thanh tònh, ñöôïc caáu taïo nhö sau :

Ví duï 9
HOØ

XÖÏ

XANG

XEÂ

OAN

Ñieäu Oaùn :
“Ñieäu Oaùn laø heä quaû cuûa moái giao löu vaên hoùa giöõa nhaïc Vieät vaø Chaøm trong tieán trình lòch söû
laâu daøi, trôû thaønh saéc thaùi ñieäu thöùc ñaëc thuø cuûa aâm nhaïc taøi töû vaø caûi löông sau naøy”1
Moät soá quan nieäm cho raèng hôi Oaùn cuõng thuoäc ñieäu thöùc Nam, nhöng khi dieãn taáu nhaán maïnh
tính chaát tröõ tình, nung naáu theâm chaát hôøn oaùn. Xeùt veà thang aâm, hôi Oaùn chæ khaùc hôi Nam ôû baäc
Coáng ñöôïc chuyeån thaønh baäc Oan (hoaëc Phan). Hôi Oaùn laø moät saùng taïo môùi cuûa Nam Boä, laø söï keát
hôïp ñoäc ñaùo ñieäu thöùc Nam, Baéc vaø aâm nhaïc Chaøm.2
Ví duï 10

HOØ

XÖÏ

XANG

XEÂ

OAN

LÍU

Vaøi neùt veà söï keát hôïp ñieäu thöùc
Ngoaøi nhöõng thang aâm ñieäu thöùc trình baøy ôû treân, trong daân ca coøn söû duïng phöông phaùp keát
hôïp (hay goïi laø xen keõ) giöõa caùc ñieäu thöùc vôùi nhau. Söï keát hôïp naøy taïo cho giai ñieäu theâm sinh
ñoäng, uyeån chuyeån, nhieàu maøu saéc,…
Trong saùch “Daân Ca Ngöôøi Vieät”3 cuûa Tuù Ngoïc coù vieát : “Cô sôû thaåm myõ cuûa ñieäu thöùc pha laø
söï thay ñoåi nhöõng saéc thaùi caûm xuùc trong khuoân khoå moät hình töôïng aâm nhaïc bao truøm (moät baøi haùt,
moät laøn ñieäu)”. OÂng cho raèng “chöùc naêng ñieäu tính cuûa caùc aâm trong heä thoáng coù söï thay ñoåi, khi thì
chuùng ñoùng vai troø cuûa aâm oån ñònh khi thì chuùng laø aâm khoâng oån ñònh”. Coøn Lö Nhaát Vuõ khi ñeà caäp
ñeán vaán ñeà naøy oâng cho raèng : “… laø moät trong nhöõng phöông tieän coù khaû naêng goùp phaàn quyeát ñònh
tính chaát cuûa noäi dung”.4
1
2
3
4

Tìm hieåu Daân Ca Nam Boä, Lö Nhaát Vuõ - Leâ Giang, nhaø xuaát baûn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, naêm 1983, trang 295
Daãn theo “Böôùc Ñaàu Tìm Hieåu Hôi Oaùn”, Tieåu luaän naêm hoïc 1991 - 1992, ñaïi hoïc II/V, Nguyeãn Thò Myõ Lieâm.
Daân Ca Ngöôøi Vieät, Tuù Ngoïc, nhaø xuaát baûn AÂm nhaïc Haø Noäi 1994, trang 219
Tìm hieåu Daân Ca Nam Boä, Lö Nhaát Vuõ - Leâ Giang, nhaø xuaát baûn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, naêm 1983, trang 317

Coù ba phöông thöùc keát hôïp sau :
1/. Cuøng ñieäu thöùc nhöng khaùc baäc Hoø : nghóa laø veà maët caáu taïo, soá thöù töï caùc baäc cuõng nhö moái
quan heä giöõa caùc baäc ñieäu thöùc vaãn giöõ nguyeân nhöng baäc Hoø cuøng vôùi caùc baäc töông quan coù söï
thay ñoåi chöùc naêng vaø tính chaát trong moät thang aâm nhaát ñònh.
2/. Khaùc ñieäu thöùc nhöng cuøng baäc Hoø : döïa vaøo truïc Hoø, trong quaù trình vaän ñoäng giai ñieäu chæ
chuyeån töø aâm maøu saéc naøy sang aâm maøu saéc khaùc.
3/. Khaùc ñieäu thöùc, khaùc baäc Hoø
Ngoaøi ra coøn coù nhöõng thuaät ngöõ veà quaõng, noát (ñoâ, reâ, mi,…) mang tính chaát töông ñoái, khoâng
coù cao ñoä tuyeät ñoái nhö thang aâm bình quaân, khoâng phaûi bôûi thang aâm maø do caáu taïo thang aâm Vieät
Nam nhö Giaùo Sö Traàn Vaên Kheâ noùi “ñieäu thöùc trong aâm nhaïc Vieät Nam khoâng coù ñaày ñuû caùc ñaëc
ñieåm cuûa ñieäu, nhöng noù hôn moät heä thoáng ñieäu”5 vaø nhöõng yeáu toá caàn thieát nhö :
- Thang aâm
- Söï xaép xeáp caùc baäc trong thang aâm
- Vò trí cuûa caùc aâm töïa
- Nhòp ñoä cuûa taùc phaåm
- Nhöõng aâm toâ ñieåm ñaëc bieät
- Tình caûm cuûa ñieäu thöùc : tính chaát vui, buoàn cuûa taùc phaåm.”6
Noùi toùm laïi, trong phaïm cuûa baøi vieát naøy, chuùng toâi khoâng luaän baøn maø chæ giôùi thieäu nhöõng
khaùi nieäm, quan nieäm treân ñeå deã daøng söû duïng trong khi phaân tích, lyù giaûi caùc baøi haùt cuûa nhaïc só
Vieát Chung.
Nhö vaäy ñeå xaùc ñònh thang aâm ñieäu thöùc trong nhöõng baøi haùt naøy tröôùc tieân phaûi phaân bieät ñöôïc
baøi haùt naøy thuoäc phong caùch naøo. Neáu theo aâm nhaïc daân toäc thì caàn tìm ra thang aâm ñöôïc söû duïng
trong baøi, sau ñoù xaùc ñònh ñieäu thöùc söû duïng trong baøi.
Moät ñieåm deã nhaän ra nhöõng baøi haùt mang aâm höôûng daân trong aâm nhaïc cuûa Vieát Chung laø : giai
ñieäu coù nhieàu luyeán laùy, neáu tinh yù hôn ñoïc nhöõng noát trong baøi haùt thöôøng thieáu moät vaøi aâm so
thang 7 aâm (12 baùn cung ñeàu).
Ví dụ 11 : Vườn tôi
Ngoài đầu bộ khóa không dấu hóa, nhìn sơ qua dễ hiểu nhầm là giọng đô trưởng hoặc la thứ. Khi
đọc những nốt của mấy ô nhịp đầu ta thấy giống hợp âm rê thứ và nốt kết bài cũng là rê, nhưng trong
bài không có si giáng nên không thể kết luận rê thứ. Như vậy bài này dựa theo thang âm ngũ cung dân
tộc để xác định giọng thì chính xác hơn.
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Thang âm của bài Vườn tôi : nếu xếp theo thứ tự thang âm toàn bài là : rê mi fa fa# sol la si đô rê,
như vậy bài hát thuộc 2 điệu thức cổ là điệu Rê Dorian và Rê Mixolydian. Thực tế bài Vườn tôi không
thuộc 2 điệu thức này vì ông sử dụng nhiều thang âm ngũ cung kết hợp với nhau, nên tạo ra sự pha trộn
phong phú của các điệu thức trong một bài.
VƯỜN TÔI

Có thể nói quán xuyến toàn bài Vướn tôi là điệu thức Rê, trong đó 6 ô nhịp dầu dùng điệu thức Rê
Oán nguyên thể : rê fa sol la đô, từ giữa ô nhịp 6 đến ô nhịp 8 chuyển sang Rê Oán biến thể : rê fa# sol
La si, từ ô nhịp 9 đến ô nhịp 12 chuyển sang điệu Đô Bắc : đô rê fa sol la, ô nhịp 13 đến 16 chuyển
sang điệu Rê Oán biến thể : rê fa# sol la đô, từ ô nhịp 17 đến hết bài chuyể về Rê Oán nguyên thể : rê
fa sol la đô. Như vậy bài Vườn tôi thuộc điệu thức Rê Oán là chính, mở đầu và kết thúc cùng giọng
điệu, giữa bài có những biến thể của điệu Rê Oán và chuyển sang một điệu khác làm cho giai điệu linh
hoạt và màu sắc hơn.
Tóm lại để xác định giọng – chủ âm cho một bài hát cần nhiều yếu tố, cách đơn giản là nhìn dấu
hóa theo khóa, nốt kết bài, những nốt của một số ô nhịp đầu, nếu có thời gian thì đọc sơ qua nốt nhạc
toàn bài để xác định rõ hơn, vì có nhiều bài không theo thang 7 âm (12 bán cung đều) mà theo thang
âm ngũ cung.

III. CẤU TRÚC HÒA ÂM
III.1 HOØA AÂM TRONG AÂM NHAÏC PHÖÔNG TAÂY
III.1.1 Hoøa aâm
Hoøa aâm trong aâm nhaïc Phöông taây laø moät khaùi nieäm raát chung vaø roäng lôùn, trong baøi vieát naøy
chuùng toâi chuû yeáu noùi ñeán hoøa aâm trong aâm nhaïc thôøi kyø coå ñieàn Vienne.
- Hòa âm cổ điển được xây dựng chủ yếu trên hai điệu thức căn bản là trưởng - thứ theo công
năng, có những công năng sau :
+ Hợp âm được xây dựng theo nguyên tắc chồng quãng 3 (3T or 3t) tối đa là 5 âm, những nốt
không nằm trong hợp âm thì được lý giải bằng nốt ngoài hợp âm như : lưu, lướt, thêu, sớm, muộn,
thoát,…
+ Có hợp âm chủ và những bậc lệ thuộc vào nó, nhiều luật lệ khắc khe như : quy luật nhắc nốt,
giải quyết nốt nghịch, sự tiến hành các bè, nối tiếp công năng hợp, sắp xếp và nối tiếp hợp âm đảo…
+ Vòng chức năng căn bản của hòa âm cổ điển là T-S-D-T
+ Để tăng sức hút nửa cung trong điệu thức : tăng hoặc giảm một số âm nhất định.
+ Chuyển điệu được chia thành nhiều mức độ khác nhau : cấp 1, 2, 3. Chuyển điệu bằng thủ pháp
đẳng âm, chuyển điệu công năng qua âm chung của 2 hợp âm, chuyển điệu giai điệu kết hợp với hòa
âm.
Hoaø aâm : giai ñoaïn naøy laø ñænh cao cuûa söï toång keát coâng naêng hoaø aâm TSDT, coâng naêng keùp,
chuyeån ñieäu. Tröôøng phaùi Coå ñieån Vienne chuù troïng söï keát hôïp haøi hoøa giöõa caùc hôïp aâm thuaän vaø
nghòch, höôùng theo höôùng hoøa aâm chuû ñieäu.Ñieäu thöùc : söû duïng chuû yeáu laø tröôûng töï nhieân vaø thöù
hoøa aâm, taïo thuaän tieän cho söï phaùt trieån hoøa aâm coâng naêng.
III.1.2 Phöùc ñieäu
Ngoaøi vieäc söû duïng hoøa aâm theo coâng naêng, trong nhöõng saùng taùc cuûa nhaïc só Vieát Chung coøn
söû duïng hoøa aâm theo hình thöùc phöùc ñieäu (fugetto). Phöùc ñieäu coù hai theå loaïi, phöùc ñieäu nghieâm
khaéc vaø phöùc ñieäu töï do. Trong baøi vieát naøy chuùng toâi taäp trung vaøo nhöõng theå loaïi ñöôïc nhaïc só
Vieát Chung söû duïng trong saùng taùc, chuû yeáu duøng phöùc ñieäu töï do.
Hoøa aâm trong aâm nhaïc chuû ñieäu (nhö ñaõ trình baøy ôû treân) khaùc vôùi hoøa aâm trong aâm nhaïc phöùc
ñieäu. Vì aâm nhaïc chuû ñieäu laø aâm nhaïc coù moät giai ñieäu chính, ngoaøi ra laø phaàn ñeäm, phaàn ñeäm naøy
thöôøng do hôïp aâm hoaëc hôïp aâm ñöôïc aâm hình hoùa taïo thaønh. Coøn aâm nhaïc phöùc ñieäu duø ôû daïng
töông phaûn hay daïng moâ phoûng ñeàu laø söï hôïp taáu cuûa nhieàu giai ñieäu. Noùi caùch khaùc aâm nhaïc phöùc
ñieäu laø söï keát hôïp cuûa nhieàu ñieäu thöùc – ñieäu tính, hoøa aâm theo chieàu ngang, khoâng theo chieàu doïc
nhö aâm nhaïc chuû ñieäu.

III.1.3 Hoøa aâm trong saùng taùc cuûa nhaïc só Vieát Chung
Caùch soaïn hoøa aâm cho ca khuùc, coù raát nhieàu hình thöùc khaùc nhau, tuøy theo söï caûm nhaän cuûa
moãi ngöôøi maø caùch ghi hôïp aâm coù theå thay ñoåi. Trong baøi vieát naøy chæ ñöa ra nhöõng tröôøng hôïp caên
baûn coù theå laøm khung söôøn cho moät baøi haùt. Vì vieát hoøa aâm nhaèm taïo neân söï haøi hoøa giöõa giai ñieäu
vaø phaàn ñeäm, khoâng coù khaùi nieäm ñuùng sai trong tröôøng hôïp naøy, chæ coù söï caûm nhaän hay hoaëc chöa
hay theo caùi nhìn cuûa moãi ngöôøi.
Sau ñaây laø caùch soaïn sôïp aâm cho saùng taùc trong nhaø thôø cuûa aâm nhaïc Vieát Chung. Khi xaùc
ñònh chính xaùc gioïng ñieäu, chuû aâm cuûa ca khuùc chuùng ta ghi theo thöù töï : baäc I, II, III, IV, V, VI, VII.
Caùch ghi hôïp aâm trong baøi theo heä thoáng sau :
Hôïp aâm ba tröôûng ghi chöõ caùi hoa, hôïp aâm ba thöù ghi chöõ caùi hoa vaø chöõ caùi thöôøng, hôïp aâm
baûy theâm soá 7 beân phaûi chöõ caùi, hôïp aâm baûy giaûm theâm soá khoâng treân chöõ caùi.
C = ñoâ tröôûng

Cm = ñoâ thöù

D = reâ tröôûng

Dm = reâ thöù

E = mi tröôûng

Em = mi thöù

F = fa tröôûng

Fm = fa thöù

G = sol tröôûng

Gm = sol thöù

A = la tröôûng

Am = la thöù

B = si tröôûng

Bm = si thöù

C7 = ñoâ tröôûng baûy
Cm7 = ñoâ thöù baûy
C0 = ñoâ giaûm (goàm ba quaõng ba giaûm choàng leân nhau : ñoâ mib solb sibb)
C/A = hôïp aâm ñoâ tröôûng nhöng noát basse la (tay phaûi hôïp aâm ñoâ tröôûng coøn tay traùi noát la)
Neáu baøi haùt gioïng tröôûng ta theo coâng thöùc sau :
Baäc I, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VII- (baäc baûy luoân laø hôïp aâm ba giaûm)
- Tröôùc tieân ghi thang aâm, sau ñoù choàng caùc noát theo quaõng ba ta coù :
Ví duï 12 : Ñoâ tröôûng
C

Dm

Em

F

G

Am

B-

I

- Tieáp theo ghi caùc hôïp aâm cuûa gioïng song song ( C // Am, F // Dm, G // Em,….)
Ví duï gioïng tröôûng thöù song song cuûa ñoâ tröôûng : Am B- C Dm Em F G Am
- Tieáp theo ghi caùc hôïp aâm gioïng thöù cuøng teân ( C – Cm, D – Dm, G – Gm,….)
Ví duï gioïng tröôûng thöù cuøng teân cuûa ñoâ tröôûng : Cm D- Eb Fm Gm Ab Bb
- Tieáp theo ghi caùc hôïp aâm naêm baûy (V7) cuûa nhöõng hôïp aâm ñaõ ghi ôû treân :
Ví duï gioïng ñoâ tröôûng :

Ví duï gioïng thöù cuøng teân cuûa ñoâ tröôûng :

G7 -> C

G7 -> Cm

A7 -> Dm

Ab -> Db (Naponi)

B7 -> Em

Bb7 -> Eb

C7 -> F

C7 -> Fm

D7 -> G

D7 -> Gm

E7 -> Am

Eb7 -> Ab

F#7 -> Bm (Mixolydian)

F7 -> Bb

Cuoái cuøng ghi nhöõng hôïp aâm phuø hôïp vaøo baøi haùt.
Noùi toùm laïi, khi xaùc ñònh ñöôïc baøi haùt mang phong caùch naøo ta caàn tìm ra chuû aâm (gioïng chính) cuûa baøi
haùt, sau ñoù soaïn nhöõng hôïp aâm coù lieân quan (nhö môùi trình baøy ôû treân) vaø sau cuøng ghi chuùng vaøo nhöõng oâ
nhòp sao cho phuø hôïp vôùi giai ñieäu. Khoâng theo moät coâng thöùc nhaát ñònh naøo nhöng tuøy theo söï caûm nhaän
cuûa moãi ngöôøi. Chuùng toâi ñöa ra moät soá ví duï ñeå tham khaûo, ñaây khoâng phaûi laø “coâng thöùc coá ñònh” khi soaïn
hôïp aâm cho moät baøi haùt.
Moät vaøi caùch ghi hôïp aâm cho baøi haùt nhö :
- Chuù yù nhöõng hôïp aâm môû ñaàu vaø keát thuùc, nhöõng phaàn keát caâu vaø keát ñoaïn, nhöõng noát ngaân daøi. Vì
nhöõng hôïp aâm naøy xuaát hieän khaù aán töôïng neân caàn chuù yù ghi hôïp aâm cho hôïp lyù. Sau ñoù ghi nhöõng hôïp aâm
cho phaàn coøn laïi, ñeå khoâng bò nhaøm chaùn bôûi nhöõng hôïp aâm cuûa gioïng chính ta ghi nhöõng hôïp aâm thuoäc
nhoùm aùt phuï. Ví duï tröôùc khi soaïn hôïp aâm Dm ta soaïn A7 (neáu phuø hôïp), ngoaøi ra coøn hôïp aâm IV6m chuùng
ta cuõng neân quan taâm ñöa vaøo cho hôïp lyù.
Ví duï 13 : Höôùng leân Meï, trong baøi naøy chuùng toâi söû duïng hôïp aâm tröôûng thöù song song (C, Am, G, Em,
F, Dm….), tröôûng thöù cuøng teân (Ab, Bb laø baäc VI vaø baät VII cuûa gioïng ñoâ thöù), hôïp aâm Lydian (Bm ở ô nhịp
thứ 5, 19), các át phụ (D7 ô nhịp 7, E7 ô nhịp 10).
- Kết bài : tùy vào sự cảm nhận của mỗi người mà có nhiều kiểu kết bài khác nhau, chẳng hạn kết
Bậc I – IV – V7 – I ;
Bậc I – IVm – I
Bậc I – VIt – VIIt – I (VIt, VIIt = bậc sáu, bậc bảy của giọng thứ cùng tên ví dụ C-Cm)

Bậc I – VIt – IVm – IIn – I (IIn hợp
ợp âm II Napoli, ngh
nghĩa là bậc II hạ xuống nửa
ửa cung)
Ví dụ kết thúc bài hát giọng C (đô
đô tr
trưởng) :
I – IV – V – I -> C – F – G – C
I – IVm – I -> C – Fm – C
I – VIt – VIIt – I -> C – Ab – Bb – C
I – VIt – IVm – IIn – I -> C – Ab – Fm – Db – C

Moãi baøi coù theå soaïn hôïp aâm theo moät höôùng – phong caùch naøo ñoù, laøm sao ñeå taïo neân neùt ñaëc
tröng cho baøi haùt. Ví duï baøi haùt Höôùng leân Meï ((xem ví duï 13)) toâi chuû yeáu duøng hôïp aâm tröôûng thöù
cuøng teân laø ñoâ tröôûng vaø ñoâ thöù ( C vaø Cm). Baøi Thaêm vieáng (xem ví duï 14) toâi chuû yeáu duøng aùt phuï
A7 -> Dm (oâ nhòp 3-4), D7 ->
> G (oâ nhòp 22) ; hôïp aâm tröôûng thöù song song G -> Em (oâ nhòp 5-6) ;
F -> Dm (oâ nhòp 12-13)
13) ; vaø söû duïng noát basse (tay traùi) ñi xuoáng lieàn baäc C -> C/B -> C/A -> G,
nghóa laø tay treân vaãn giöõ hôïp aâm ñoâ tröôûng nhöng tay traùi ñi noát ñoâ, si, la, sol taïo thaønh giai ñieäu cho
beø basse. Caùch naø
aøy thöôøng aùp duïng cho nhöõng baøi haùt coù cuøng hôïp aâm keùo daøi trong nhieàu oâ nhòp,
ñeå thay ñoåi maøu saéc hoøa aâm ngöôøi ta cho beø basse ñi xuoáng lieàn baäc theo thang aâm baøi haùt, hoaëc
xuoáng nöûa cung hay 1 cung.
Ví duï 14 : Thaêm vieáng

Neáu baøi haùt gioïng thöù ta theo coâng thöùc sau :
Baäc Im, II-, III, IVm, Vm, VI, VII (trong gioïng thöù baäc II luoân laø hôïp aâm ba giaûm)
Sau ñoù laøm theo caùc böôùc nhö ññaõ
aõ trình baøy ôû gioïng tröôûng, xaùc ñònh ñuùng theå loaïi, gioïng ñieäu,
ghi baûy baäc cô baûn cuûa ñieäu thöùc, caùc hôïp aâm gioïng tröôûng cuøng teân, caùc hôïp aâm gioïng tröôûng thöù
song song, caùc aùt phuï cuûa chuùng, caùc ñieäu thöùc coå,…
Ví duï 15 : Töøng phuùt töøng giaây, trong baøi naøy chuû yeáu duøng aùt phuï vaø moät soá hôïp aâm song song

Moät soá baøi mang phong caùch phöùc ñieäu
Ngoaøi nhöõng saùng taùc vieát cho aâm nhaïc chuû ñieäu, nhaïc só Vieát Chung coøn saùng taùc theo phong
caùch phöùc ñieäu chaúng haïn nhöõng baøi nhö Muøa xaân vieân maõn, Nôi Chuùa ñeán, Xin ñöøng laùnh xa, Vöôøn
hoàng,…
Ví duï : Vöôøn hoàng
Baøi naøy ñöôïc vieát theo phong caùch phöùc ñieäu töï do, ba beø, moãi beø laø moät chuû aâm hay moät
ñieäu. Beø 1 gioïng La thöù (Am), beø 2 gioïng Ñoâ tröôûng (C) – tröôûng thöù song song, beø 3 gioïng Mi
Phrigian (moät trong nhöõng ñieäu thöùc coå). Baøi naøy cuõng mang aâm höôûng aâm nhaïc nguõ cung Vieät
Nam, noùi ñuùng hôn laø aâm nhaïc gian gian – daân ca. Nhö vaäy ba beø seõ theo thang aâm ñieäu thöùc sau :
Beø 1 : ñieäu La Nam ai, trung taâm ñieäu tính laø noát La
Beø 2 : ñieäu Ñoâ Baéc, trung taâm ñieäu tính laø noát Ñoâ
Beø 3 : gioáng beø 1 nhöng trung taâm ñieäu tính laø noát Mi.
Trong phaàn naøy chuùng toâi döïa theo aâm nhaïc Phöông taây ñeå phaân tích, coøn phaàn aâm nhaïc
truyeàn thoáng daân toäc seõ ñeà caäp ñeán ôû muïc sau.
AÂm nhaïc phöùc ñieäu ba beø cuûa nhaïc só Vieát Chung ñöôïc vieát theo kieåu ñoái aâm, ñoái beø. Beø 2 vaø
3 ngöôïc höôùng vôùi beø 1. Beø 2 voâ sau beø 1 moät nhòp (2 noát moùc ñôn cuûa nhòp 2/4), beø 3 voâ sau beø 2
hai oâ nhòp vaø phaùch maïnh cuûa oâ nhòp thöù 3, ñaây laø hình thöùc Canon (beø ñuoåi). Tieát taáu theo beø 1.

III.2 HOØA AÂM THEO PHONG CAÙCH AÂM NHAÏC DAÂN GIAN VIEÄT NAM
Nhaïc só Vieát Chung vieát nhieàu theå loaïi aâm nhaïc, nhöng neùt chung laø giai ñieäu mang aâm höôûng
daân ca Vieät Nam. Coù nhöõng ca khuùc OÂng söû duïng hoaøn toaøn thang aâm ñieäu thöùc daân toäc coù theâm
nhaïc cuï goõ taïo maøu saéc cho giai ñieäu. Chaúng haïn nhöõng baøi Neùn höông loøng, Vôùi caû taâm tình, Cuûa leã
trung trinh,Ngöôøi töø ñaâu tôùi, Cuûa leã ñaàu muøa,… hoaëc bieán taáu töø laøn ñieäu daân ca baøi Röôïu thôm baùnh
laønh.
Giôùi thieäu sô neùt veà nhaïc cuï goõ : phaàn lôùn trong caùc hình thöùc hoøa
ñaøn – ca coå truyeàn Vieät Nam ñeàu coù nhaïc khí goõ ñeäm. Ca truø coù phaàn
ñeäm cuûa boä phaùch ca truø, Haùt Xaåm coù caëp seânh söùa… nhöng cuøng laø
nhaïc khí goõ gioáng ñoâi phaùch trong Ca Hueá, phaùch tre trong haùt Baøi
choøi… song lang trong Ñôøn ca taøi töû chæ giöõ vai troø laø nhaïc khí ñieåm
nhòp. Trong ñôøn ca taøi töû, tieáng goõ song lang laøm nhieäm vuï goõ nhòp, cho
bieát nhòp ñoä dieãn taáu, ñieåm caâu, cho bieát caáu truùc caâu nhaïc thuoäc loaïi naøo. Song lang coù caáu taïo cô
baûn gaàn gioáng vôùi Phaùch, Seânh coå truyeàn, goàm maët phaùch ñeå goõ vaø duøi goõ. Song lang ñöôïc söû duïng
baèng caùch ñaët treân maët ñaát, nhaïc coâng duøng chaân ñaïp nheï vaøo duøi goõ, aâm thanh vang xa vaø ñanh.
Caùch ghi hoøa aâm cho nhöõng ca khuùc mang aâm höôûng daân ca trong aâm nhaïc Vieát Chung
Sau khi xaùc ñònh baøi haùt thuoäc theå loaïi, phong caùch naøo ta döïa vaøo thang aâm ñieäu thöùc trong
töøng caâu nhaïc ñeå ghi hoøa aâm. Khaùc vôùi aâm nhaïc coå ñieån Phöông taây coù theå aùp duïng moät coâng thöùc
nhaát ñònh naøo ñoù cho moät baøi haùt. Vôùi nhöõng ca khuùc mang phong caùch aâm nhaïc daân toäc cuûa nhaïc só
Vieát Chung khoâng theo coâng thöùc coá ñònh nhö vaäy.
Tröôùc tieân caàn ñoïc löôùt taát caû caùc noát trong baøi ñeå xaùc ñònh thanh aâm, sau ñoù chia nhoû töøng caâu
ñeå xaùc ñònh ñieäu thöùc. Khi xaùc ñònh ñieäu thöùc caàn bieát roõ yeáu toá “Hôi” cuûa ñieäu thöùc ñoù, “Hôi”
ñöôïc xem laø linh hoàn cuûa ñieäu thöùc. Hôi laø caùch nhaán nhaù, rung, laùy,… taïo neân caûm giaùc vui, buoàn,
man maùc,…. Khaùc vôùi aâm nhaïc Phöông taây – thang baûy aâm 12 baùn cung ñeàu, trong aâm nhaïc truyeàn
thoáng Vieät Nam coù nhöõng noát caùch nhau nhoû hôn nöûa cung, noù laø 1/3 hay ¼ cung. Vì vaäy khi dieãn
taáu neáu khoâng caån thaän seõ laøm maát maøu saéc “hôi” trong ñieäu thöùc naøy sang “hôi” khaùc. Gioáng nhö
gioïng ñoâ tröôûng nhaàm sang ñoâ thöù, Ñoâ xuaân sang Ñoâ baéc,….vì vaäy caàn xaùc ñònh roõ ñieäu thöùc vaø hôi
ñeå dieãn taû thaät chính xaùc moät ca khuùc.
Trong baøi haùt Neùn höông loøng cuûa nhaïc só Vieát Chung söû duïng thang naêm aâm ñoâ, reâ, fa, sol, la,
ñieäu thöùc Fa. Töø oâ nhòp 1 ñeán oâ nhòp 12 laø ñieäu fa Baéc, trung taâm ñieäu tính (truïc chính) laø noát fa. Töø
oâ nhòp 13 ñeán oâ nhòp 15 cuõng laø ñieäu fa Baéc nhöng trung taâm ñieäu tính laø noát reâ, oâ nhòp 17 – 26 ñoâ laø
aâm chính, oâ nhòp 27 – 28 fa laø aâm chính, oâ nhòp 29 – 31 reâ laø aâm chính, keát thuùc laø aâm fa.
Ngoaøi ra oâng cuõng söû duïng song lang ôû nhöõng phaùch maïnh, moät phaàn ñeå giöõ nhòp cho caâu nhaïc
vì haàu heát nhöõng phaùch maïnh giai ñieäu thay baèng daáu nghæ. Nhöng coù leõ muïc ñích chính khi söû duïng

song lang trong baøi haùt naøy laø taïo maøu saéc hoøa thanh, cuøng vôùi tính chaát giai ñieä
ñie u mang aâm höôûng
aâm nhaïc taøi töû Nam boä, thì tieáng goõ song lang caøng khoâng theå thieáu ñeå taïo neân phong caù
c ch rieâng
cho baøi haùt naøy.
Ví duï : Neùn höông loøng

Ví duï baøi Cuûa leã trung trinh,, vieát theo thang naêm aâm, reâ, fa, sol, la, ñoâ, ñieäu thöùc Reâ Oaùn
nguyeân theå. Trong töøng caâu nhaïc thay ñoåi noát chuû aâm nhöng khoâng thay ñoåi thang aâm ñieäu thöùc nhö
16 oâ nhòp ñaàu Reâ Oaùn nhöng chuû aâm (trung taâm ñieäu tính) laø noát Fa, oâ nhòp 17 – 20 laø noát Reâ, oâ nhòp
21 – 26 laø noát Ñoâ, oâ nhòp 27 – 30 laø noát Reâ, keát baøi laø noát Fa.

Coù nhöõng ca khuùc laø söï keát hôïp nhieàu ñieäu thöùc nhö baøi Daân daâng leân, Môøi döï tieäc thaùnh,
Cuõng vì,…
Ví duï : Cuõng vì
Baøi haùt söû duïng hai ñieäu thöùc Ñoâ Oaùn bieán theå vaø Ñoâ Nam ai, trung taâm ñieäu tính laø Ñoâ nhöng
keát thuùc laïi laø aâm Fa, taïo cho ngöôøi nghe caûm giaùc nheï nhaøng, muoán ñi tieáp, chöa keát thuùc baøi. Hình
thöùc naøy trong nhaïc coå ñieå
eån Phöông taây goïi laø keát traùnh.

Ví duï : Môøi döï tieäc thaùnh
Baøi haùt söû duïng ñieäu La Oaùn, Reâ Xuaân, coù ñoaïn xen keõ giöõa La Oaùn vaø Reâ Xuaân.

Ngoaøi thang aâm nguõ cung mang aâm höôûng daân ca Nam Boä, nhaïc só Vieát Chung coøn saùng taùc
nguõ cung mang aâm höôûng Taây nguyeân nhö baøi Vôùi cuûa leã, Ngaït ngaøo khoùi höông,…
Thang aâm Taây nguyeân goàm quaõng 33T + 2t + 2T + 3T + 2t
Ví duï :

Vôùi nhöõng baøi thuoäc theå loaïi naøy, khi ñeäm ñaøn neân ñeå yù choïn tieáng ñaøn cho phuø hôïp, khoâng
neân boä daây, boä hôi (String, flute, organ,…) neân choïn boä goõ nhö Xylophone, Marimba, Vibraphon,
T`röng…. Nhö vaäy deã taïo ñöôïc phong caùch rieâng cho töøng baøi, neáu söû duïng hôïp aâm theo nhaïc coå
ñieån Taây phöông thì neân traùnh nhöõng noát khoâng coù trong thang aâm.

Beân caïnh nhöõng saùng taùc mang aâm höôûng daân ca, nhaïc só Vieát Chung coøn bieán taáu töø nhöõng
laøn ñieäu daân ca nhö baøi Rượu thơm
ơm bánh lành được ngẫu hứng từ bài Bắcc kim thang (dân ca Nam Bộ).
Đây là nghệ thuật được nhiều người
ời khuy
khuyến khích vì nó đưa dân ca gần
ầ với
ới công chúng, trong nhạc
nh
nhà thờ vấn đề này còn rất hiếm.
Ví duï : Röôïu thôm baùnh laønh,, thanh aâm nguõ cung Reâ mi sol la si

