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در دهه ١٩٢٠ جز از شیکاگو دیگزیلند بدیدار شد.از برجسته ترین این سبک
می توان لوییس مسترانگ را نام برد. بداهه نوازی جز فرایند ایجاد خود به

خود ملودی های تازه در طی چرخه مداوم در حال تکرار کورد در تغییر آهنگ
است. بداهه نوازی ممکن است به خطوط آهنگ اصلی یا صرفاً به امکاناتی
 در آکورد ها (هارمونی)وجود دارد بستگی داشته باشد. گفته شده است که
بهترین موسیقی بداهه آهنگ ساز و موسیقی متناسب با موسیقی بداهه ،
بداهه است. موسیقی ترکیبی و موسیقی بداهه به نظر می رسد ، خالف

یکدیگر  هستند ، اما در جز،  آنها در یک ترکیب منحصر به فرد ادغام می
شوند. ترفند بداهه نوازی جز،  نوازندگی موسیقی با خالقیت خود به خودی و

اعتقاد عمدی است
تصور غلط رایج درباره بداهه نوازی جز این است که، فی البداهه است. این
مفهوم ممکن است وجود داشته باشد زیرا بسیاری از گروه های کوچک جز
هنگام اجرای موسیقی،از روی نت نمی خوانند. نوازندگان جز عباراتی را

انتخاب می کنند که به نظر می رسد از پیش تنظیم شده اند ، بنابراین شما به
طور مستقیم می دانید که اجرا به کدام سمت و سو میرود ، حتی اگر در لحظه

ای که آن را می شنوید ایجاد شده باشد . نوازندگان در واقع به طور
خودجوش،  شکل بسیار پیچیده ای از تنوع ایجاد می کنند. همه آنها نقش

ساز خود را می دانند. گیتار ، پیانو ، باس و درامز ، در حالی که همگی قادر
به اجرای انفرادی هستند ، اساساً ریتم و هارمونی را ارائه می دهند که در آن
تکنوازان تغییرات بداهه ای ایجاد می کنند. ساختار،  انعطاف پذیر است به
طوری که ممکن است تکنوازان بسته به الهام لحظه ایشان در جهات مختلف
دست به دست هم بدهند و جهت اجرا را عوض کنند. یک نوازنده جز، هر بار
که موسیقی مینوازد ،آن را  خود به خود خلق می کند. در حقیقت ، خودجوش

.بودن، همیشه بهترین بداهه نوازندگان موسیقی جز را نشان داده است
در جز ، بداهه نوازی صرفاً ساخنت هر چیزی نیست. جز مانند هر زبانی



در جز ، بداهه نوازی صرفاً ساخنت هر چیزی نیست. جز مانند هر زبانی
قواعد  و واژگان خاص خود را دارد

اما چیزهای بیشتری در جز بجز بداهه نوازی نیز وجود . آهنگسازانی چون
دوک ایلینگتون و چارلز مینگوس آهنگ های جز را گاه به گاه نوشتند که عمالً

،عاری از بداهه نوازی است. چالش واقعی
زمانی به وجود می آید که یک آهنگساز بداهه نوازی را در یک قطعه ادغام کند
و ترکیب جز و بداهه نوازی را در عمل خالقیت ادغام کند. ، بدن و روح کلمن

آهنگ های Thelonious Monk's Straight ، No Chaser ، هاوکینز یا روح
.پیچیده ای هستند که از خط بداهه ساخته شده اند

 
آهنگسازانی از جمله باخ ، هندل ، موتسارت ، بتهوون و لیزت به دلیل توانایی

خود در بداهه نوازی مشهور شده اند. بدین معنا ، همه نوازندگان جز نیز
آهنگساز هستند. در حالی که آنها لزوماً برای نوشنت اشعار خود در یک گوشه
با کاغذ و قلم نمینشینند، تکنیک های آنها به همان نظم و ترتیب هر آهنگساز
احتیاج دارد. به  نوازندگانی گوش دهید که هم آهنگساز و هم نوازنده خوبی
هستند ، مانند بنی کارتر یا بیلی چودز متریال های  خود را بداهه نوازی می

کنند و میزان خالقیت خود را گسترش می دهند.
سه روش بداهه سازی جز ملودیک ، هارمونیک و انگیزه است. ملودی بداهه،
زمانی اتفاق می افتد که نوازندگان از شیپورها ، نت های متناوب و همگام

سازی برای بازآفرینی ملودی به روش های جدید و جالب استفاده کنند. بداهه
نوازی به صورت هماهنگ از مراکز کورد و صدا استفاده می کند تا از

تکنوازی جدید الهام بگیرد. بداهه نوازی با تعریف مجدد انگیزه، به معنای
پیچیده تر کردن تنظیم موسیقی است. دقیقاً همانطور که هیچ دو هنرمند

صحنه ای را به یک شکل نقاشی نمی کنند ، هیچ دو نوازنده به همان شیوه
بداهه نوازی نمی کنند. نوازندگان موسیقی جز، هر سه تکنیک را برای خلق
آثار جدید با الهام از ملودی اصلی ، هارمونی و ساختار نمایانگر اشتیاق
خالقانه منحصر به فرد خود ترکیب می کنند. ارزش واقعی این موسیقی در

خالقیت فردی یک هنرمند و روند بی نظیر بیان آن یعنی جز نهفته است.
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