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ال بوده و است که معموال" دارای تمپوی با Jazzبیباپ که به حالت اختصار باپ هم گفته می شود، گونه خاصی از موسیقی 

 ۱۹۴۰یل دهه ی در آن بیشتر بر اساس ساختار هارمونی انجام می گیرد تا حالت ملودیک. این فرم موسیقی در اوابداهه نواز

روف مع Hardbopبنام  )آمریکایی-)نوعی موسیقی مذهبی آفریقاییGospelشکل گرفت که بعدها با ترکیب آن با بلوز و 

 شد . 

        ،  ))نوازنده ترمپت و سازهای بادیDizzy Gillespieوان بهاز معروف ترین پایه گذاران این سبک از موسیقی میت

Charlie Parkerنوازنده سکسیفون((  ،Thelonious Monkو  )) نوازنده پیانوKenny Clarkeکه  ))نوازنده درامز

یت می فعالهمگی سیاه پوست بودند، اشاره داشت. این بزرگان موسیقی جز اغلب در کلوب های شبانه در هارلم یا منهتن 

توانست نهرگز  Bebopکردند چرا که در کلوب های این مناطق امکان نواختن آزاد موسیقی برای آنها مهیا بود.هر چند که 

که نوازندگان  به شهرت برسد و یا محبوبیت آنرا نزد مردم عام بدست آورد، اما همواره به دلیل تکنیک باالیی Swingهمانند 

ردم عادی که مورد توجه موسیقیدانان جز بوده و هست. احتماال" به همین دلیل نتوانست در دل مباید از آن بهرمند بودند، 

 بیشتر طرفدار موسیقی ساده و قابل درک هستند جایگاه مناسب و همیشگی برای خود پیدا کند. 

ازنده )خواننده و نو Louis Armstrongاز جمله  Jazzبسیاری از بزرگان موسیقی  Bebopناگفته نماند که هنگام ظهور 

ه با آن مخالفت که از پایه گذاران موسیقی جز به شمار می آید)، عالقه ای به این فرم از موسیقی نشان نداد و هموار )ترمپت

ند روی ملودی های او در قطعات خود بداهه نوازی می کرد Bebopمی کرد. او اغلب حتی از اینکه موسیقیدانان عصر 

 ،ناراضی بود . 

 نگاهی به فرم موسیقی

 ( است که از قطعات معروف در موسیقی گرفتهChord Progressionبر اساس توالی آکوردهایی  ) Bebopاغلب قطعات 

ی رایت یک خاصیت داشت و آن اینکه بدون آنکه الزم باشد بهای کپ Bebopشده است. اینکار برای آهنگ ساز یا نوازنده 

آکوردهای  Progressionدا میکرد که قبال" امتحان خود را پس داده است. بعنوان مثال بپردازد به ساختاری از موسیقی دست پی

 Bebopاز محبوب ترین قطعات برای الگو برداری توسط نوازندگان  I Got Rhythmقطعه معروف جورج گرشوین یعنی 

ادند و به ه اصلی را تغییر می دبوده و هست. آنها در صورت لزوم با تغییر مختصر هارمونی، تمام ریتم و ملودی روی قطع

 این ترتیب به یک قطعه موسیقی کامال" متفاوت دست پیدا می کردند . 

را بصورت  بعنوان مثال چارلی پارکر هنگامی که از توالی آکورد قطعه مبدا استفاده می کرد، اغلب آکوردهای مورد نظر

های قبلی  زیباتری داشته باشد و تفاوت آشکاری با گونهنهم ،یازدهم و یا سیزدهم اجرا می کرد تا موسیقی رنگ آمیزی 

Jazz  . داشته باشد 



 Flatted Fifthاستفاده از آکوردهایی است که پنجم آنها کاسته شده باشد. آکوردهای  Bebopاز دیگر مشخصات بارز 

تفاده از این ه بارز اسبود. نمون -غیر قابل هضم برای عموم  -صدای دیسونانس قوی میدهند که در زمان خود نوآوری 

 آکوردها را می توان در کارهای تلونیوس مانک مشاهده کرد. 

یبا" غیر دارند در هارمونی پیچیده، ملودی های بغرنج و تغیر ۴/۴باوجود آنکه هردو حالت  Swingبا  Bebopتفاوت عمده 

فرادی ارد است. این سبک موسیقی برای قابل حفظ کردن، سرعت باالی اجرا و ریتمی که بیشتر تکیه بر روی باس درام دا

شایند در دوران سوئینگ را گوش دهند، بسیار ناخو Benny Goodmanکه عالقمند هستند موسیقی قابل هضم مانند کارهای 

 باشد .  جلوه می کرد. مردم عادی به دنبال موسیقی ای هستند که در آن نت اضافه نواخته نشود و همه چیز ساده و واضح

ایر سبک سبه شدت به بداهه نوازی متکی است، بداهه نوازی ای که بر خالف بداهه نوازی در  Bebopز دیگر آنکه نکته بار

به  Bebopهای جز مبنای ملودیک ندارد و به همین دلیل قابلیت باز نوازی توسط مردم عادی را ندارد. بداهه نوازی در 

اساسی میکند  ز موسیقی ریتم را به دلخواه خود دچار تغییر و تحوالتنوازنده درامز نیز سرایت کرده و او نیز در مقاطعی ا

وسیقی که ممعموال" با یک تم اصلی  Bebopکه شاید برای همه قابل درک نباشد. همچنین باید اشاره کرد که ابتدای قطعات 

 ( نواخته می شود، آغاز می گردد. Unisonبصورت یونیسون  )

  

افتند. باقی ئه تم اصلی توسط تکنواز ،یا دو تکنواز بهصورت همصدا، آغاز شده و پایان مییهای باپ بهطور عام با ارا قطعه

ز مانند نوازندگان قطعه از بداههنوازیهای تکنفره بر مبنای این ملودی با ساختار هارمونیک آن تشکیل میشد. نوازندگان بیباپ نی

ا این همه، ببهعنوان مبنای بداههنوازی خود بهکار میگرفتند. میزانی را  ۱۲قدیمی جاز، ملودی ترانههای مردمپسند و بلوز 

یان خود گفتهاند منوازندگان بیباپ اغلب بر مبنای هارمونی نغمههای آشنا به ساختن ملودیهائی تازه میپرداختند. آنها به شوخی 

ا حدس بزند قطعهای به بتواند اصل آن رکه موسیقیدان باپ میتواند نغمهای را با یک نام تازه چنان ارائه کند که فقط شنوندٔه نخ

 که به بررسی آن میپردازیم اثری از اینگونه است.  Ko Koاز چارلیپارکر با نام 

  

 چارلی برد پارکر 

  

رجستهٔ ب، از موسیقیدانان ))، نوازندٔه ساکسوفون آلتو۱۹۲۰ - ۱۹۵۵( ،(Charlie "Bird" Parkerپارکر )“ بِرد”چارلی 

و تأثیر فراوان بداههنوازان جاز بود. نه فقط نوازندگان ساکسوفون آلتو که دیگر نوازندگان جاز نیز از ابیباپ و بزرگترین 

 پذیرفتهاند. 

  

م پرسه پارکر در شهر کانزاس در ایالت کانزاس بهدنیا آمد و در کانزاس میسوری بزرگ شد. جوانکی بیش نبود که هنگا

 یستاد. برای شنیدن موسیقی جاز گروههای لستریانگ و کانت بیسی گوش میا زدن در خیابانها، پشت در باشگاههای شبانه

ک زندگی پانزده ساله که شد دیگر نوازندهای حرفهای بود و درس و مدرسه را رها کرد. از بیست تا سی سالگی در نیویور

سالهای  را ارائه داد و تانخستین ضبط از آثار بیباپ  ۱۹۴۴میکرد و در جمع نوازندگان باشگاه هارلم شرکت داشت. در 

 تکنواز برجستٔه باشگاههای جاز بود.  ۱۹۴۰پایانی دهٔه 

  



ندهای نوزا -اعتیاد به مواد مخدر و الکل، ابتال به زخم معده و بیماری عصبی  -پارکر به رغم مشکالت حاد شخصی 

لگی در سی و چهار سا ۱۹۵۵ر نوازندگی و سالمت جسمانی و روانی او تحلیل رفت و د ۱۹۵۰برجسته شد، اما پس از 

 درگذشت. 

  

ها را در نواختن تمام ویژگیهای سبک بیباپ در بداههنوازیهای پارکر تجسم یافته است. او میتوانست  س   یالنی سرشار از ایده

دیهای برقآسائی ا ملوبا تمپوئی کنُد یا بسیار تند در مهار خود داشته باشد. تکنیک حیرتآورش در نوازندگی او را توانا میساخت ت

ننوازان بیافریند که به سبب خط سیر بسیار متغیرشان، کیفیتی مقطع و شکسته دارند. نوای ساز پارکر بر خالف ساکسوفو

ی پیشین که سازشان نوائی شاداب و دلنشین داشت، سخت و خشک است. این ویژگی، با شور عصبی ملودیهای او همخوان

 کامل دارد. 

  

 (KoKo)۱۹۴۵ چارلی پارکر ، از 

  

راء شده، ، که در ضبط ما توسط چهار نوازندٔه برجسته اجKOKOسبک بیباپ و نبوغ بداههنوازانٔه پارکر هر دو در قطعٔه 

است؛  ساخته و پرداخته Cherokee، ملودی را بر مبنای هارمونی ترانٔه مردمپسند KOKOنمایان است. پارکر در قطعٔه 

  میگوید: KOKOگروههای بزرگ دوران سوئینگ معمول بود. پارکر دربارٔه ساختن قطعٔه ترانهای که اجراء آن توسط 

د. گاهی از تغییرهای [آکودی] کلیشهای و همیشگی به تنگ آمده بودم. دائم در این فکر بودم که باید جور دیگری باش”

ودم و در همین بگرم کار بر ترانٔه  چروکی میتوانستم آن را بشنوم اما از عهدٔه نواختنش برنمیآمدم. به هر تقدیر، شبی سر

داندن آن با تغییرهائی زمان بود که با استفاده از نتهای باالئی آکوردها بهعنوان خط ملودیک، آنچه را میخواستم یافتم و با برگر

 “. متناسب توانستم آنچه را میشنیدم بنوازم. سر حال آمده بودم

  

     kokoبل(نوازی طن آلتو (چارلیپارکر)، تکمیزان) برای تکنواز ساکسوفو ۳۲هر کدام میزانی، دو کُر  ۱۶ز مقدمهای ا   

رب ض کیل میشود. تمپو بسیار تند استمیزانی که یادآور مقدمه است تش ۱۶و کودائی Max Roach) -توسط مکس روچ 

 میکنند. به  ) که با بُرس سیمی نواخته میشود مشخص۱“(دو قلو”را اغلب پیتسیکاتوی باس و ضربههای سنج 

گیلسپی)  مپت (دیزوتاه که ساکسوفون و ترویا آکسانهای بیقاعده، که طبل بزرگ مینوازد توجه کنید. مقدمه با ملودئی ک“ بامبز”

ارکر، سیلی پهمصدا مینوازند آغاز شده و با دو تکنوازی کوتاه که سرعتی سرسامآور دارند ادامه مییابد. تکنوازی طوالنی 

است که نوای  در قالب عبارتهائی نامتقارن، و نیز آکسانها و سکوتهای نامنتظر است. فقط در این تکنوازی از نتهای چاالک،

 م میشود. تمام سازهای بخش ریتم را میشنویم. در تکنوازی شنیدنی طبل، ضرب موسیقی به سبب ریتمهای پیچیده، محو و مبه

 

 

  

ده یقی بیباپ از سازهای ریتمیک، ملودیک و هارمونیک استفاهر سبک موسیقی، سازهای خاص خود را میطلبد.  در موس

 میشود. در ادامه به مهمترین سازهای آن اشاره میکنیم. 



یشد. اما در موسیقی بیباپ سازهای بادی نقشی اساسی دارند و در آغاز پیدایش این سبک فقط از این سازها استفاده م

کنار  یز دررا ن… در یک گروه موسیقی بیباپ پیانو، ساکسوفون وبهتدریج سازهای دیگری هم روی کار آمد و امروزه 

 مسازهای دیگر میبینی

 

 کرنت:

ک ارد. کرنت درواقع ویولن بادی برنجی است و یکرنت شباهت بسیاری به ترومپت دارد، اما رنگ صوتی لطیفتری د 

 استفاده شود.  نوازنده حرفهای میتواند صدایی آوازمانند از آن در بیاورد. این ساز میتواند بهجای ترومپت در موسیقی جاز

 

                             

 :ساکسوفون  

آن حضور  جاز تاکنون درساکسوفون از زندهترین سازهای جاز است و بهواسطهٔ صدای انعطافپذیرش از ابتدای تولد موسیقی 

رای پررنگی داشته است. ساکسوفون یک ساز تکصدا است که در یک زمان فقط میتواند یک نت تولید کند. کاربرد آن اج

ر پاپ دملودی یا قطعه اصلی است و بهصورت تکنوازی هم اجرا میشود. این ساز هم در موسیقی کالسیک، هم در جاز و هم 

این سبک  ز معموال از دهانگیر متفاوتی در سر ساکسوفون استفاده میکنند که صدای آن را بهبهکار میرود. در موسیقی جا

  موسیقی شبیهتر میکند. در این سبک موسیقی ساکسوفونهای آلتو و تنور کاربرد بیشتری دارند. 

  

 پیانو:

ری موسیقی ک خود از ابتدای شکلگیپیانو در قسمت ریتم جاز سازی چندکاره است و بهواسطهٔ  قابلیتهای ملودیک و هارمونی

هارمونیک  جاز از سازهای اصلی آن بود. این ساز در کنار گیتار نقش مهمی در همراهی گروههای جاز ایفا میکنند. سازهای

ای توانایی ایجاد صد سازهایی هستند که میتوانند همزمان دو یا چند صدا تولید کنند. پیانو با داشتن قابلیتهای هارمونیک زیاد و

 مالیم و صدای قدرتمند میتواند هم در قالب تکنوازی و هم بهعنوان ساز همراهیکننده استفاده شود. 

ه مخاطب هماهنگی گیتار و پیانو در اجرای موسیقی جاز اهمیت بسیاری دارد و نوازنده برای اینکه حس موسیقی جاز را ب

 آکوردها را به داشته باشد. مسئولیت اصلی پیانیست این است که القا کند باید به روشهای هماهنگ شدن این دو ساز تسلط کافی

 شیوهای زنده و ریتمیک بنوازد. 

  

 

  

نتهرا ز تا امروز، علیرضا صنیعییوان جعفرینژاد، سروین حزین سبکهای موسیقی از بلومبانی موسیقی، ک منابع:   

 مجله اینترنتی آفتاب و ویستا 


