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 ) بسمه تعالی (

 پژوهش کلاسی درس تاریخ موسیقی

 بررسی سبک رگتایم و سوینگ 

 امیر شهابی جناب آقای  :استاد

 بزرگمهر صفورا   - محمد رضا قرآنی نیا دانشجویان :

 

در حدود سال هایی که موسیقی جز پدید آمد شکل دیگری از موسیقی به نام رگتایم به صحنه آمد. رگتایم نخستین شکل 

 بود. 8891تا  8181سال های  شکوفایی این سبک در موسیقی جی بود که محبوبیت عامه پیدا کرد و اوج

ات تیکه دارد . یکی از به نام ترین نوازنده پیانو اسک پیانو است که بر سینکوپیشنرگتایم عمدتا یک سبک نوازنگی در 

زار کانای تکزاس به دنیا آمد و پیانو را در کودکی به شکل خود آموز یاد گرفت و در در تک 8181ژوپلین است که در سال 

به سنت لویز رفت و در سال  8111وی در سال  .نوجوانی در مناطق فقیر نشین برای کسب معاش به نوازندگی پرداخت

 . و نواختایشگاه جهانی کلمبیا پیاندر نمدر شیکاگو  8181

گروه های بزرگی از موسیقی دان  8899یکی از سبک های فرعی از موسیقی سبک جز است که در آمریکا در سال های 

 این گروه ها تحت ها نواختن جز را با یکدیگر آغاز کردند در حالی که قبلا این موسیقی توسط یک تک نواز اجرا میشد.

 شناخته شدند و آن دوره را نیز هنوز دوره سوینگ مینامند.عنوان ))گروه های بزرگ(( 

مریکا در این جامعه آ این گروه ها شبیه گروه های رقص بودند و به تدریج در همه جا محبوبیت عظیمی را کسب کردند.

 های مهمی شد و پذیرش این گروه های نژادی یکی از این تحولات بود.گونی دگرو دوره دچار تحولات 

 اخته شده این سبک : دوک الینگتون ،کاونت بیسی ، گلن میلر ،بنی گودمن،وودی هرمن هستند.نوازندگان و خوانندگان شن

پیانیست های سیاه پوست که در سرزمین های غرب میانه و جنوب ایالات متحد بود و به نوازندگی در این سبک توسط 

 .پرداختند سالن ها و تالار های رقص می
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 یرگتایم اندکی پس از پیدایش به یک سبک محبوب ملی بدل شد و از طریق نسخه های چابی، پیانو های خودکار،آواز ها

یانو یقی رگتایم در پمیلیون ها نفر قرار گرفت. موسرگتایم و تنظیم آن برای رقص و دسته های سیار همنواز  در دسترس 

 وزن دوتایی دارد و با تمپوی معتدل مارش اجرا می شود .به طور عام 

دست راست پیانیست ملودی بسیار سنکوپ دار را مینوازد و دست چپ به گونه ای یکنواخت و با در یک قطعه رگتایم 

ر دو نت مساوی ضریب را محفوظ می دارد و ملودی دست راست را همراهی میکند به عنوان مثال د تقسیم هر ضرب به

ر قالب فرم هایی ملودی ها دطور معمول دارای چندین ملودی با کیفیت های همانند است. این  تایم بهیک قطعه رگ

  جای میگیرد. )مقدمه ( AA-BB-CC-DD-EEیا  (CC-DD-AA-BB-A)همچو

ان امیانه سیاهبا آن که چنین فرم هایی بر گرفته از مارش ها و رقص های اروپایی است اما ریتم های رگتایم در موسیقی ع

 آمریکا ریشه دارد

سنکوپ ها ، ضرب  نوازندگان قدیمی جز اغلب در بداهه نوازی ها ملودی های رگتایم را مبنای کار خود قرار می دادند.

 ر رگتایم میراثی مهم برای جز بود.یکنواخت و سبک نوازندگی پیانو د

 ایم و سوینگ استفاده می شد شامل:ساز هایی که در سبک های رگت

 کنتر باس، کلارینت و ترومبون است.، ساکسیفون، ترومپت، گیتار الکتریک، گیتار آکوستیک، پیانو
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