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 مقدمه : 

وسیقی ی ماز آهنگسازان این موسیقی با گسترش حیطه 1ی تعریف موسیقی الکترونیک نظرات متفاوتی وجود دارد؛ بَبیتدر زمینه

شود)گریفیث، هم به این موسیقی مربوط میفسکی وفونی از چایکممعتقد است که حتی ضبط قطعات مختلف مانند یک سالکترونیک 

را تا هر گونه ارتباط صدا با الکتریسیته گسترش دهد و جالب است که از  وسیقی الکترونیکمی تواند دامنه(. چنین برداشتی می1131

بتدریج سازهای الکترونیک جهت تولید صداهای جدید بوجود آمدند. ببیت در این  ،ندگی روزمرهز همان آغاز استفاده از الکتریسیته در

هایی را به مانشان داده است که پیش از این در موسیقی به اصطالح مرزها و محدودیت وسیقی الکترونیکمزمینه معتقد است که 

سیقی واکنش نشان داد، یعنی صداها را با همان دقتی توان با سرعت کافی نسبت به صداهای این مونمی درک نشده بودند؛ مثالً 2آکوستیک

 (.  1131شود )کیمی ین ، آورد و صدای آن از بلندگو خارج میپدید می الکترونیک دریافت که یک ساز

توان با روشهای قدیمی آن را نت نویسی ت، به طوری که در خیلی موارد نمیصدا محور بودن آن اس وسیقی الکترونیکمخصوصیت اصلی 

ول ، بلکه گاهی روند سازماندهی صداها در طته منظور این نیست که در این موسیقی اتفاقات بدون برنامه یا غیر قابل کنترل هستندکرد. الب

آید و نت نویسی تمام جزئیات با روش های قدیمی خیلی ی آن بر میتخمین و محاسبهاز عهده  رزمان آنچنان دقیق است که تنها کامپیوت

گیری این موسیقی موجب شد تا از اولین روزهای شکل وسیقی الکترونیکمصدامحور بودن  .1زمان بر و حتی غیر ممکن می شود

ی آن آهنگسازان از انواع صداهای محیطی مانند جریان باد، حرکت آب و غرش رعد استفاده کنند. این ویژگی از طرف دیگر نشان دهنده

یک نرم افزار شبیه ساز صدای فلوت مانند یک نوازنده آرمانی،  مثالً ندارند؛ وسیقی الکترونیکماست که محدودیت های انسانی جایی در 

 تواند بصورت پیوست و بی نهایت بنوازد. گیری ندارد و بدون خستگی مینیاز به نفس

است. در جنبه ی سخت افزاری با پیدایش و از آغاز تاکنون از دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری قابل بررسی  وسیقی الکترونیکمگسترش 

گسترش قطعات الکترونیکی مانند ترانزیستور و مدارات مجتمع، سازهای الکترونیک جدید و جدیدتر مانند انواع سینتی سایزرها پدیدار 

وسیقی ماستفاده در شدند. از طرف دیگر ایجاد و گسترش کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط به آن، موجب شبیه سازی ابزارهای مورد 

سازی ابزارهای تولیدگر موسیقی الکترونیک به عالوه ی امکانات اختصاصی کامپیوتر شد و موسیقی کامپیوتر در قالب شبیه الکترونیک

با قابلیت حمل آسان به عنوان  یل و .... اتاپ ، تبلت ، موبو خوانش الگوریتم معنا یافت تا جایی که امروز لپ پذیریهمچون قدرت برنامه

 الکترونیک مورد توجه قرار گرفته اند.  نوعی ساز

و اکسپریمنتالیسم )آزمایش  گرایی()آیندهتوریسم وهای فکری و هنری مانند فاز جنبش وسیقی الکترونیکمدر جنبه ی نرم افزاری ، 

وعی هنر این موسیقی از ابتدا تحت تأثیر چنین جنبشهای آوانگارد، به عنوان ن گرایی( در اوایل قرن بیستم، بهره ی فلسفی بسیاری برد.

شود که نشان دهنده استفاده از تمام صداها پردازش انواع صدا شکل گرفت و از این رو گاهی به عنوان موسیقی سر و صدا هم گفته می

پیشگامان این از  4حاصل گسترش تفکر بریدن از میراث موسیقایی گذشتگان است. به نظر وارز وسیقی الکترونیکماست. بر این اساس 

                                                           
1. Milton Byron Babbitt (10 May 1916 – 29 January 2011) 

توان گفت هر لی میقرار دارد. به طور ک وسیقی الکترونیکمود و در مقابل شموسیقی آکوستیک با استفاده از سازهای کهن و مرسوم ساخته می . 2

 ای که الکترونیک نیست، آکوستیک است.موسیقی

تواند در تصادفی مثالً میدهند. چنین گاهی برخی اتفاقات موسیقایی به صورت تصادف کنترل شده روی می وسیقی الکترونیکمبا این حال در .   1

 ها بروز یابد. اهای زمانی با ارتفاع صدقالب انتخاب ارزش
4 . Edgard Wictor Achille Charlez Varèse (22 December 1883 – 6 November 1965) 



خواهد آهنگسازان را به ابزاری مجهز کند تا با آن آرزوهای آهنگسازان موسیقی آکوستیک همچون موسیقی در اوایل قرن بیستم، علم می

ها و این موضوعی است که از نظر هنگسازان آکوستیک نه نت [ی خام موسیقی است. ند، در حالیکه صدا مادهبتهوون و برلیوز را دنبال ک

وسیقی در کند که تکامل مدر هنرِ سر و صدا بیان می 1در همین زمینه روسولو (.1134، وسیقی الکترونیکم ی)ویژه نامه ]پنهان مانده بود

به نظر او باید در شهرهای بزرگ چرخید و گوشها را تیز کرد تا از صداها لذت برد  (. 1131زایش استفاده از انواع ماشین است )دان ، گرو اف

هر چه بیشتر در مراکز تحقیقاتی  وسیقی الکترونیکمی دوم قرن بیستم، (. بر این اساس از نیمه1134، وسیقی الکترونیکم)ویژه نامه ی 

در کلن بودند. از دهه  1در پاریس و استودیوی وی دی آر 2ودیوی آرتی افکز پس از جنگ جهانی دوم استگسترش یافت از جمله ی این مرا

 (.1133است )احمدی،  وسیقی الکترونیکمدر پاریس از پیشروان   4موسسه ایرکام میالدی نیز 01ی 

 تاریخچه پیداش موسیقی الکترونیک :

 6ساخته شد. اگرچه بوزونیتن  211به وزن  5گردد که دستگاهی به نام تالرمونیومبر می 1330تولید صدا با استفاده از الکترسیته به  یایده

 1311. اتفاق مهم بعدی در (1133)احمدی، ن به عنوان سر آغاز موسیقی جدید یاد کرد اما این اختراع یک شکست هنری و تجاری بودآاز 

های های ناهنجار با استفاده از ابزارد. ارکستر فوتوریستی او شامل صداعرضه کر 0صداو ا تحت مفهوم سر داد که روسولو موسیقی خود ر روی

ترمین خوانده شد.  اولین ساز الکترونیکی واقعی را ساخت که به نام خود او 1313در سال  3مینرِتِ آن . پس از(1130)زندباف، الکتریکی بود

ارتفاع صوتی یا باال پایین  یها کنترل کنندهیکی از آنتن دهد؛آنتن حرکت می ود را در مقابل دوخهای ستنوازنده برای نواختن این ساز د

 بودن صدا و دیگری تنظیم کننده شدت صدا است.

 آهنگسازان متأخر موسیقی الکترونیک

با نگاه خاص خود توکهاوزن شهستند. در این میان ا 11و بولِز 11، کیج 3اشتوکهاوزن وسیقی الکترونیکمی آهنگسازان متأخرتر در زمینهاز 

ون خود حاوی رنگ ها، ریتم ها و حتی صداهای جدیدتر است و به پردازش صدا نتیجه گرفت که ارتعاش یا پالس منظم هر صوت در در

عنصر بنیادین موسیقی یعنی رنگ، ریتم، ارتفاع و شدت می تواند از منظر ارتعاش یا پالس منظم تعریف شوند )گریفیث،  4براین اساس 

1131 .) 

 گیری : نتیجه 

بندی متفاوت به عنوان مبانی هنر آینده معرفی شد و امروزه از زنگ موبایل تا از همان ابتدا با صورت وسیقی الکترونیکمفلسفه ی وجودی 

در بطن زندگی شنیده می شود. همچنین گونه های مختلف موسیقی پاپ  وسیقی الکترونیکمموزیک داخل آسانسور نمونه های مختلفی از 

که موسیقی لپ تاپ در ترکیب با موسیقی سر و صدا همراه  1331اند. از سال شکل گرفته وسیقی الکترونیکمبا استفاده از امکانات مختلف 

به  11و ارکستر لپ تاپ استانفورد 2115به سال  12با بهره گیری از امکانات تکنولوژی روز بوجود آمد تا تأسیس ارکستر لپ تاپ پرینستون

و کامپیوتر روی داده است. این  وسیقی الکترونیکمائه ، پیشرفت های زیادی در تولید و معرفی گونه های جدید ساخت و ار 2113سال 

برپا شد و به تولید و انتشار آثاری  14تاپ دانشگاه گیالن پلارکستر  2112جریان در نقاط مختلف دنیا گسترش یافته و در ایران هم از سال 

، هر چه بیشتر به سمت نوعی  شود که موسیقی الکترونیک در آینده با استفاده از ابزارهای در دسترسبینی میبر این اساس پیش پرداخت.

 رود.همگانی شدن در ساخت و استفاده پیش می

                                                           
1 . Luigi Russolo (30 April 1885 – 6 February 1947) 
2 . RTF 

3 . WDR 
4 . IRCAM 
5 . Telharmonium 
6 . Ferruccio Busoni (1 April 1966 – 27 July 1924) 
7 . Gerausch (Gr)  
8. Theremin  
9 . Karlheinz Stockhausen (22 August 1928 – 5 December 2007) 
10 . John Milton Cage Jr. (5 September 1912 – 12 Agust 1992) 
11 . Pierre Louis Joseph Boulez CBE (26 March 1925 – 5 January 2016) 
12 . Princeton Laptop Orchestra (PLOrk) 

13 . Stanford Laptop Orchestra  
14 . The University of Guilan Laptop Orchestra (UGLO) 


