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  اولفصل 
  موسيقي غربي

و  CDصفحه، ديسك،  ماندگاري موسيقي اروپائي و قاره جديد و قديم نيز بستگي به عوامل ماندگاري مانند نوار،
هاي ساخته شده پابرجا مانـده اسـت و آنهـم     تبودن وسايل ضبط و نگهداري، فقط ن... دارد كه در قديم بدليل ن

شاهده ميشـود كـه تـا قبـل از     اند كه بنحوي بدست آورند و لذا م توانستهتوسط كساني كه امكاناتي را داشته و يا 
، ، لودويك بتهون، موتسـارت هاي يوهان سباستيان باخ ، فقط آثار كالسيك نت نويسي، سمفوني و سونات20قرن 

ز انـد (بخشـي ا   انـد) و لـذا بـاقي مانـده     واگنر (كه در منطقه آلمان و روسيه كنوني زندگي ميكـرده  چايكوفسكي،
  امپراطوري مقدس رم از مردم نژاد ژرمن و اطريش). نوابغ موسيقي غربي عبارتند از:

 LUDWIG VAN BEETHOVENلودويك فن بتهوون  

باشد وي حسب رسوم خـانوادگي   ديجيتي مي 2هاي موتسارت  هاي بتهون تك ديجيت و سمفوني شماره سمفوني
 241( 1770دسـامبر   16و يا  17اختالف بر سر روز تولد وي روز بعد از تولدش را غسل تعميد دادند كه موضوع 

داننـد كـه بعنـوان     ها مي سال قبل) درآلمان (بن) بدنيا آمد او را عامل ارتباط بين موسيقي كالسيك و عهد رومي
  بزرگترين كامپوزر تاريخ موسيقي غربي شناخته شده است.

  خانواده بتهوون
  )LODEWIJK VAN BETHOVEN )1773-1712  (دختر رئيس دادگاه )

  لودويج فن بتهوون پدربزرگ بتهوون (نام آلماني/هلندي)  يوهان هاينريش كوريچ
   كارگردان موسيقي و كارمند حكومت در امور موسيقي دولتي و دادگاه    

  (پدر)            (مادر)    
KENERICHT MARIA MAGDALENA      JOHANN  (يوهان)1740-92  

  مدرس پيانو و ويالن              
  1767ازدواج 

  پدر             مادر 
  كاسپر آنتول كارل   كارل   لودويك فن بتهون   نيكالس يوهان 

  )1774(متولد     )1770دسامبر 17(متولد  )1776(متولد 
گير بوده و بـه زور گريـه، لودويـك را بـه پشـت پيـانو        شود كه معلم اوليه او پدرش بود كه مردي سخت گفته مي

او بعنوان نفر هفتم و يا ششم در موسيقي در مركز اجراي موسـيقي عمـومي شـناخته     1778فرستاد در سال  مي
 CHRISTIAN GOTTLOB NEEFEاش  او آموزش موسيقي خود را با بزرگترين مربي 1779شد در سال 

(ماه مارس) اولين كار خـود را بـر روي    1783كه نوازنده زن دادگاه بود شروع كرد و به او كمك كرد كه در سال 
و او تا آن موقع پولي از اين بابت دريافت نميكرد . اولـين سـه سـونات وي بنـام      (WOO63)دهد  برد انجام كي

در  1784بافتخار الكترو ماكسيميليان فردريك انجام (نامگـذاري) نمود.(كـه در سـال     (KURFURST)الكترو 
  گذشت)
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توصيه آمـوزش ديـدن توسـط     ه بهاو به وين سفركرد (محل تامين بودجه سفر مشخص نيست) ك 1787در سال 
است حتي مشخص نيست كه آيا آنها يكديگر را ديده اند يا  رفت البته هنوز رابطه آنها مشخص نشده�موتسارت�

بـرادر   2بازگشت و مسـئوليت   �بن�نه ؟ بعد از دو هفته بتهون اطالع يافت كه مادرش مريض است و لذا وي به 
با بزرگان موسيقي آشـنا شـد يكـي از دوسـتانش كـه دانشـجوي پزشـكي         سال بعد بعهده گرفت. او 5ديگر را تا 

آشنا نمود كه يكي از دخترانش با وگلر ازدواج كـرد و بتهـوون     BREUNING(فرانتس وگلر) او را با فائيل فن 
  مدتها پهلوي آنها ماند و به آموزش پيانو پرداخت.

اب بود كه در قياس با خانه پدري كه پدر الكلـي  خانه برويتيگ براي بتهوون جاي بسيار خوب و بدون جنگ اعص
وي آنجا را با دردسر اداره مي نمود. در آن خانه وي با آهنگ و ادبيات آلمان و سـائل ديگـر نيـز آشـنا شـد و در      

  همان زمان بتهوون مورد توجه كنت فرديناند فن والد اشتاين قرار گرفت كه كمك مالي نيز به وي مي نمود.
قانوني آمد كه وي ميتواند حقوق پدرش را مستقيماً دريافت و خرج كنـد او هـم چنـين     نامهيك  1789در سال 

اپـرا) آشـنا    3پول بيشتري را با كار در اركستر دادگاه بدست آورد و بهمين ترتيب بود كه وي با اپراي موتسارت (
روس او بكمـك الكتـور در   شد و همچنين با آنتون ريچا فلوت زن و ويالونيست آشنا شد كه در توسعه آمـوزش د 

آشنا شد و آنها همـديگر را در ويـن مالقـات     1790به وين آمد و براي اولين بار با جوزف هايدن در  1792سال 
  كردند و لذا آموزش بيشتر وي با استاد بزرگ فراهم شد.

  تركيب كارهاي بتهوون با چند تم و سبك و ادوات مختلف موسيقي ساخته و بنا شده است . 
ميباشد او هفت كنسرت يا يك  OCCASIONALقطعه  12و  COREسمفوني (شامل يك  9راي او دا

هاي ساخته شده بوسيله اركستر  قطعه كوچكتر كه شامل سولونت باشد و بهمان نحو، سولوست و اركستر مي
و يك تعداد  MASSES 2با اركستر، شامل  VOCALو ساير كارهاي  FIDELIOباشد تنها اپراي او  مي

  باشد. قطعات كوچكتر مي
باشـد شـامل تنظـيم     سونات پيانو) و تعدادي قطعات كوچكتر مـي  32پيانو (شامل  4كارهاي بزرگ وي مركب از 

سونات سلو ميباشد و يك سـونات وي   5سونات ويلن و 10بعضي از كارهاي ديگر وي. كارهاي وي با پيانو شامل 
  باشد. ي ديگر ميبراي شيپور فرانسوي و مانند تعداد

كـوارتز   16مضـافاً   CHAMBERبتهوون همچنين كارهاي نفيس ديگري را انجام داد مانند تعـدادي موسـيقي   
و بـيش از   STRING TRIOكـار بـراي    5كار براي پيانو تريو  7كار براي استرينگ كوينت،  5استرينگ، براي 

  كار براي تعدادي تركيبي از سازهاي بادي  12
  

  ي هنريسه مرحله زندگ
و  1802زندگي او را بايد در سه قسمت اوليه ، ميانه و پايانيه تقسيم نمود در اين طبقه بندي سـالهاي اوليـه تـا    

  تا فوت را نام برد. 1815) و بخش پايانيه زندگي وي از 1803-1814دوران ميانه وي تا (
براي كار و توسعه و ارتباط و ارتقـاء كـار   در دوران اوليه او تحت تاثير هايدن و موتسارت بود ، او جهات جديد را 

سـيمي   3وي ميباشـد مجموعـه    2خود را و دستاوردهاي وي در اين مرحله سمفوني هاي شماره يك و شـماره  
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دو سمفوني اوليه وي و اولين دوجين از سونات پيانوي وي شامل سـونات مشـهور پـاتيوك     ، OPUS18كوارتز 
OP13 

شخصي وي مي شود كه همراه است با كر شدن كامل وي كـه بايـد بـا كـوري وي     دوران ميانه وي بعد از بحران 
 6سازگار مي شد و با كارهايي بزرگ با ابعاد بزرگ و قهرمانان و بر نزاع در درون اين آثار سـمفونيك كـه شـامل    

  باشد. ) مي8/3سمفوني (سمفوني شماره 
) و 7-11هـاي   كوارتز استرينگ (شماره 5نيز  آخرين سه كنسرت پيانوي وي كنسرتو سه گانه و كنسرت ويالن و

ــانو (شــامل مهتــات ســونات  ــادي ســونات پي  , APPASSIONATAو  MOONLIGHTهــاي  تعــداد زي

WALDSTEIN باشد) و نيز سونات ويالن  ميKREUTZER  و تنها اپراي وي(FIDELIO) باشد. مي  
داراي ابعـاد هوشـمندانه و بـالغ بـوده و     شروع شد كه كارهاي وي  1815آخرين دوران پاپانيه وي از حدود سال 

هـاي فـوق العـاده هوشـمندانه رياضـي.       بجاي كميت، كيفيت دارد ، نوآوري ، تكامل و... كه همراه است با تجربـه 
نقطه ارتباطي متحرك و سـمفوني وي بـا نيـروي كـر      3كه داراي  OP B1هايي مانند استرينگ كوارتت  ساخته

و  MISSA SOLEMNISركات ديگر آثار كامپوزند وي در اين زمان شامل  باشد در آخرين ح براي اركستر مي
  باشد. سونات پيانوي وي مي 5) و آخرين GROSSE FUGEآخرين كوارنت استرينگ (شامل مجموعه 

EROTICA  در خصوص زندگي بتهوون در اطـريش سـاخته شـد كـه در سـال       1949فيلمي است كه در سال
 GUIDO BAGIGAكارگرداني شد و توسط  KOLMين فيلم توسط والتر در فستيوال كان ارائه شد ا 1949

نيز والت ديسني يك فيلم در خصـوص زنـدگي او    1962در سال  و والتر كلم ساخته شده با شركت فرانس تاسي
ــاخت در  ــركت   1994س ــا ش ــيلم ب ــك ف ــوان    GRAY OLDMANي ــا عن ــوون ب ــدگي بته در خصــوص زن

IMMORTAL BELOVED گرداني شـد كـه خصـوص زوايـاي پنهـان زنـدگي او و نيـز        توسط برنارد رز كار
  باشد. بيوگرافي او مي

 2006فيلمي در خصوص زندگي و اركسترهاي وي كرد وي تهيه نمود در  BBC/OPUS ART 2003در سال 
سـمفوني بتهـوون و    9) در خصـوص توليـد   BBVسه قسمت از تئاتري در خصوص وي نمايش داده شد (توسط 

  (بنقش بتهوون) ساخته شد. ED HARRISي فيلمي با شركت روزهاي آخر زندگي و
  

  )  1809مه  31-1732مارس  31فرانتر جوزف هايدن (
FRANTZ JOSEPH HAYDN  

انـد و هـم    وي يك كامپوزر اطريشي آْلماني است كه در دوران كالسيك ميزيسته و به او لقب پـدر سـمفوني داده  
به توسعه پيانو تريو و اشـكال سـونات پرداخـت وي    باشد وي همچنين  مي STRING QUARTETچنين پدر 

معموالً براي سرمايه داران مجارستاني ميزد و تا هنگام مرگ نيز از معـاريف بـود و بـرادران وي نيـز موسـيقيدان      
  شود. بودند وي از دوستان موتسارت و معلم بتهوون محسوب مي

  .مجارستان در يك دهكده بدنيا آمد وي در مرز اطريش و
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بود در هـر صـورت    PORPORAهاي مختلفي مانند معلمي، خوانندگي و كمك كار كامپوزر ايتابي نيكال او كار
  در مجارستان) ESZTERHAZAاو مورد توجه خانواده هاي سلطنتي بود (در قصر 

اوراتوديـوس   2) آمد و در يـك قصـر بـزرگ در ويـن زنـدگي ميكـرد وي       1795وي در اواخر عمر به وين (سال 
را  MASSESمجموعـه   6(خلقت و طلوع آفتـاب) را سـاخت و   THE CREATION , SUN RISEبنامهاي 

قطعه ديگر از هراسترينگ گوارت ديگر را به نظم در آورد كه  9براي فاميل سلطنتي ساخت و با كنسرتو ترومپت 
  مورد استفاده آلمانيها براي سرود ملي آنها شد.

  
  NKARL AMADEUS HARTMAكارول آمادئوس هارتمن   

  آلمان) –مونيخ  1963دسامبر  5تا  1902اوت  2(متولد 
شـود بـه دوران نازيهـا گفتـه      دانند اوج زندگي وي مربوط مـي  مي 20ها وي را بزرگترين سمفونيست قرن  بعضي

است اما بهر صـورت وي كشـور آلمـان را     داشته مي شود كه وي كارهاي خود را از ديد نازيهاي آلمان دور نگه مي
  ترك نكرد.

آموزش موسيقي را در آكادمي موزيك مونيخ  1920دان بودند او در سال  ها و برادرانش موسيقي پدر او نقاش گل
  چمردا ادوات) بشرح ذيل وكال، كنسرتو، شروع كرده ليست كارهاي وي (اپرا، سمفوني،

  وكال       كنسرتو       كارهاي سمفوني       اپرا 
DASLEBEN    MISERARE            تلفكنسرتوهاي مخ CANTRA 1929  
DER MANN     با پيانو و ويالن ،             8تا1سمفوني هاي شماره    PROFANE M 

CHAPLIN-FORD-TROT   )1960-1948(       سازهاي بادي ، ترومبون  KANTATE 
FURWAHR    7 ..باس      سمفوني ديگر بانام سمفوني    S.FRAG 

DIE WIT WE VON     ادوات موسيقي كم كالسيك             FRIED ANNO  

EPHESUS           13  مورد كارهاي           GESANGSSZENE   
DAS SIMPLICIUS  INSTRUMENT & CHAMBER 

  )1924-1946(    1934) 1956تكرار (
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   FREDERIC FRANCOISE CHOPINفردريك شوپن   
  )1849اكتبر  17تا  1810مارس  1(متولد 

  ) بيشتر طول نكشيد.39سي و چند سال (عمر وي نيز مانند موتسارت بسيار كوتاه و 
يك دهكده نزديك ورشو بدنيا آمد و تا آخر عمر مرتباً مـريض   ZELAZOWA WOLAوي لهستاني بود كه در 

فاميل شوپن در ساختمان دانشـگاه   1817-27بود او كامپوزر و ويالن زن بود و آهنگهاي عشقي ميزد، در سالهاي 
  كردند ورشو زندگي مي

نوازنده فلوت و ويالن بود و مادرش (ژاستين شوپن) نوازنده پيانو و معلم  (WOJCIECH ZYWNY)پدر شوپن 
  طول كشيد. 1822شروع تا  1816بچه ها بود اولين پيانو نوازي وي از 

در زمـان انقـالب وي آخـرين     1848فالت ماژول انجـام داد. در سـال    Bمينور و  Gسالگي شوپن ، در  7در سن 
  داد و آنجا را ترك كرد.درسش را در پاريس 

  در ورشو نصب شده و قبر وي داراي آثار مجسمه ميباشد. BATHمجسمه شوپن در ناردك سلطنتي 
نصب شده (براي جائيكه خزانـه   71:21در مجسمه مقدس كليساي ورشو شكل قلب او در مقابل گاسپل ماتيو آيه 

  شماست قلب شما نيز در همانجاست).
ست كه مربوط به دوران كودكي و بزرگي او ميباشد كه بعضي از آنها گم شـده و فقـط   كار مختلف ا 230او داراي 

  باشد. بعضي از موسيقي هاي سولو پيانو و يا كنسرت پيانو و يا چمبرموزيك مي
بسته وارفته ،  ،SCHERZOباالدز، امپرايتوس،  4روندوس  5والتر و  20، ناكتورنس ،  MAZURKAS 58وي 

  كنسرت پيانو دارد. 2پيانو و  سونات 3اكازيون ،  3
ــيلم در   ــط شــوين و جــرج ســند در يــك ف ــراي خــاطرات  BIOPIC 1945رواب  A SONG TO(آوازي ب

REMEMBER     نقش بسته است كه جايزه كرنل را برد و نامزدي بهترين بازيگر مـرد بـراي بهتـرين هنرپيشـه (
  مرد براي اين كامپوزر را عامل شد.

در فـيلم كـن    1975و  2002شوپن تمايالت عاشـقانه   LANOTE BLEUE 1991و چند فيلم نيز در سالهاي 
) بـه او  AUTUMساخت و به زندگاني وي پرداخته شده است و كه در فيلم (سـونات   LISZTOMANIAسال 

  اشاره شده است.
  

  )PYOTRLLYICH TCHIKOVSKY )1893-1840چايكوفسكي (پتروليچ) 
هـا   Composer، پتروابليچ چايكوفسكي ميباشد كه مانند اكثر  هاي جهان تن) سمفونيست5يكي از بزرگترين (

در سنين جواني (بجـز بـاخ) فـوت كردنـد و ايـن يكـي نيـز بعبـارتي خودكشـي نمـوده و يـا بـه مـرض حصـبه               
هـاي وي   است وي نيز (تقريباً مانند سايرين) در دوران موسيقي رومانتيك اروپا وابسـته اسـت. فعاليـت    درگذشته

هاي موجود و نوازنـدگي مردمـي و    )، آواز و نواختن انواع ادوات موسيقي5(درياچه قو باله شماره  شامل اپرا، بالت
  كوچك بود.
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گـذر جاويـدان، اپـراي     1812وي بسيار مورد توجه تزار روس بود از آثار معروف وي خواب زيبا ، فنـدق شـكن،   
  باشد. بوجين اُنجين مي

ظاهراً تمـايالت نـوع موافـق داشـته و لـذا مشـكالت زيـادي بـا         وي از طبقه متوسط جامعه يهود روسي بود وي 
  همسرش داشته است او با يك زن مشهور بنام ناتاشا فن مك دوست شد كه باعث شهرت وي شد.

او در دهكده وتكنيسك در امپراطوري تزارها بدنيا آمد، پدرش ابالپترويچ يك مهندس با اصالت اكرايني بود كه با 
اكراين بود مادرش داراي اصالت  Mykolaivكرد و پدر بزرگش مهاجري از  معدن كار مي درجه استوار در وزارت

برادر (نيكال، آنتوني، مودست و ايپوليت) و يك خواهر بنـام   4فرانسوي بود كه يكي از سه زن ايليا بود وي داراي 
، يكـي از دسـتياران    (BOB) فرزند شد كه يكي از آنهـا  7الكساندرا بود كه با زلوديويداف ازدواج نمود و صاحب 

در  JURIS PRUDENCEمهم چايكوفسكي در اواخر عمرش شد. پدر و مادر وي او را بـه مدرسـه سـلطنتي    
سـال را در   2پذيرفتند و نياز بود كه چايكوفسكي  ساله را مي 12سنت پيترزبورگ فرستادند در اين مدرسه افراد 

محل زندگي والدين وي فاصله داشت كه آن دو سال گذشت و كيلومتر با  1300حواشي بگذراند. كه اين مدرسه 
سالگي فارغ التحصيل شد و شش ماه بعد  19سال دوره آموزشي موسيقي رفت و در  7او به مدرسه جهت گذران 

در گروه كنسرت موسـيقي   1867گرايان آشنا شد در  نفره ملي 5بعنوان كارآموز ارشد مشغول بكار شد او با گروه 
خـود   6بود). وي سـمفوني شـماره    5، جانشين كامپوزر قبلي ميلي باكاكيروف شد (كه رئيس گروه جامعه روسها

بنام رومئو و ژوليت را زماني نوشت كه تمايالت جنس موافق وي آشكار شد و حتي گـروه وي نيـز معـروف شـد.     
  (وي چهارمين سمفوني خود يوجين .. را موقعي نوشت كه با آنتونيانا ازدواج كرد؟)

  او را بسيار ارج نهاد و مستمري براي تمام عمر وي در نظر گرفت. �الكساندر سوم�ر روس بنام تزا
باشـد كـه در    هاي او در فاصله بين موسيقي غربي و موسيقي فولكور مـي  حسب نظر كارشناسان موسيقي، ملودي

بخـوبي در آن مشـاهده    18باشد كـه ارزشـهاي روسـي و قـرن      نواختن و تنظيم آن داراي باالترين حد انتظار مي
  شود. مي

  باشد. چايكوفسكي بعدها اظهار داشته بود كه ازدواجش با آنتونيانا پوششي بر تمايالت مردانه او مي
با حضور وي برگزارشد و لذا ساخت يك قطعـه مراسـم    1812در تزار الكساندر اول در مراسم شكست ناپلئون در 

  ام كرد.شد كه وي آنرا چند روزه تم بعهده وي گذاشته
، درياچه قو، يوجين، فندق شـكن، رويـاي   MARCHG SLAVEبسياري از آثار چايكوفسكي مردمي مي باشد. 

  باشد. قطعه آواز مي 106كوارنت استرينگ،  3اپرا و قطعه ملكه اسپاد،  10زيبا و شش سمفوني وي، 
آثار وي بعد از بتهوون (در  بهرصورت وي بعد از دوران چند سمفونيست بزرگ جهان بدنيا آمد و موسيقي نواخت

شود كه موسيقي كليساي ارتدكس قبل از اين دوران وجود  سمفوني) بهترين در تاريخ مي باشد به قولي گفته مي
  گردد. داشته است برمي

  
  RICHARD WAGNER) 1813-1883ريچارد واگنر (
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نـازي آلمـان قرارگرفـت و در    هاي ديگر اهل آلمان (سالزبورگ) است كه مورد توجه حـزب  Composerيكي از 
شـد و در دولـت اسـرائيل نيـز مباحثـاتي در       هـاي وي اسـتفاده مـي    اردوگاههاي كار اجباري نازي، آنها از آهنگ

باشد كـه تصـوير او در    هاي وي و توجه بيش از حد آدولف هيتلر و حزب نازي به او مي خصوص استفاده از آهنگ
  سال داشت. 50قدرت رسيدن نازيها  گرچه تا به اماكن نازيها نيز وجود داشت.

  وي كانداكتور، كارگردان تئاتر و كارهاي اپرا و درام نواز بود.
هـاي   وي مرد فلسفه، ادبيات، هنرهاي تجسمي و تئاتر بود و خود يك خانه اپرا داشت و موزيك وي در فسـتيوال 

  شد. ساالنه نواخته مي
سـال در   12ئي است. وي در اثر سكته قلبـي درگذشـت و   وي در ونيز مجسمه دارد، قبرش در يك باغ برگ ويال

تبعيد بود كه در اثر شكست انقالب مربوط به انقالبيون توسط ارتش پـروس انجـام شـد و وي نقشـي در انقـالب      
  داشت. او به پاريس فرار كرد و سپس به زوريخ رفت و در ونيز فوت كرد.

  هاي اوليه  صحنه 1842دوران تا 
  ميانه              �      51-1843       
  آخر             �      82-1851       

TRISTAN UND ISOLDE 
  ها  تكميل حلقه

  پارسي نال، (مربوط به نهضت ضد سامي (يهود عرب) و كشور پارس و بودا و سميتيزم
  اپراي غير موزيكي  

  وي در فلسفه، ادبيات و هنرهاي تجسم آلماني بشدت تاثير داشت.
  آثار اجرائي وي 

 WLELAND DER.SCHMED ،DASكارهاي اجرا شده واكنر: مسيح نظاره (ناصريه)، آخيلوس (آشيل)، 

R-HEINGOLP  ،DIE WALKURE  ،DLE SIEGAR ،UND ISOKE   ، DIE MEISTER 

SINGERزيگفريد، سرمايه داري، پارسي فال ،، لوتر هوخ رايت  
  )اوليه (كارهايليست كارهاي اوپراي صحنه واگنر 

تاريخ  تاريخ اجراء  مالحظات
 تصنيف

ACTشماره  عنوان  سبك 

جواني، كوشش براي نوشـتن  
يك تـراژدي بـر اسـاس آثـار     
شكسپير نوشـته وجـود دارد   

  بدون آهنگ

 TRAUER  -  1828  اجرا نشد
SPIEL 

  لئو بالد
LEU BALD 

1  

اپراي كمدي   -  1829-30  اجرا نشد  بر اساس اثر گوته 
GROSSE 

DIE LAUNE 
DES 

VERLIEBTEN  
  (تكميل نشد)

6  
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بر اسـاس داسـتان بوشـينگ    
J.G.G 

 1938فوريه13
  پيزيك11

 DIE  اپرا   -  1832
HOCHZEIT 

31  

ــر اســاس كارنوشــته كــارلو   ب
GOZZI 

ژوئن 29
  موتيخ

اپراي رومانتيك   3  34-1833
GROSSE 

DIE FEEN 32  

تاريخ  تاريخ اجراء  مالحظات
 تصنيف

ACTشماره  عنوان  سبك 

1835مارس29  براساس رمان شكسپير
  ماگدبوتك

اپراي كمدي   2  36-1835
GROSSE 

DAS LIEBE 
SUERBOT 

38  

برگردان بـه موزيـك توسـط    
B.KITH 

پراك 
1848  

42-1836  4  GROSS 
OPER 

DIE HOHE 
BRAUT 

40  

2007اكتبر  داستان هزار و يك شب 
لندن خانه 

اپراي سلطنتي 

 MANNER اپراي كميك   -  1839
LIST 

48  

ــور   ــاس درام ادوارد پل ــر اس ب
LYTTON  

در  1842
  سدن

اپراي تراژديك   5  40-1839
GROSS 

RE RIENZI 
PER LETZE 

49  

اركستر تمرين شـده بوسـيله   
  واگنر در چند مرحله 

در  1843
  سدن

رومانتيك   3  1841
OPER 

DER 
FLIEGENDA 
LOLLANDER 

63  

 OPER DIE  5  1841-42  اجرا نشد   پانزده اثر لرد بايرون  
SARAZENIN 

66  

 DIE اپرا   3  1842  اجرا نشد  هافمن E.T.Aاثر 
BERGWERKE  68  

درسدن 1842  
  و اپراي پاريس

رومانتيك   3  45-1843
GROSS 

TANN 
HOUSER, 
SANGER 
KIPEY 

68  

  75  اول   OPER FREDRIC  5  1848  اجرا نشد  اثر فردريك پروسيا 
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   MOZARTWOLFGANG AMADEUSموتسارت 
  نام در هنگام غسل تعميد: يوهان كريسوس توموس ولفگانگوس تئوفيلوس موزارت

  سال مسن تر از بتهون)  14، ( 1791دسامبر  5تا  1756ژانويه  27متولد 
نشين امروزي امپراطوري رم و همچنين اروپا و جهان و ارتقاء دهنـده   يكي ديگر از بزرگان موسيقي منطقه آلمان

، چمبر، موزيـك  ، اپراباشد و او را از نوابع موسيقي سمفوني، كنسرت، پيانو جهان، موتسارت ميموسيقي كالسيك 
الزبورگ، بـا عالقـه مفـرط بـه     نامند. اهل س جهان مي Composerهاي  نامند. و يكي از انگشت شماره كر و... مي

سالگي او يكي از بزرگان  17 سالگي ساخت موزيك جمعي را شروع كرد كه در سن 5برد كه از  ، ويالن و كيپيانو
شد كه بطور خستگي ناپذير بزرگ شـد و مسـافرت نمـود بـراي زنـدگي بهتـر و        موسيقي سالزبورگ محسوب مي

، او از منصب خود در سالزبورگ گذشـت و تـرجيح داد تـا در    1781كرد و در مسافرت به وين در  همواره كار مي
د اما بدون پشتوانه مالي در آخرين سالها در وين، او بهترين پايتخت بماند جائي كه وي شهرت خود را بدست آور

. مرگ زودرس او خود يـك سـمبل   كه در حيات خود وي نا تمام ماند ها و اپراها و بخشي از ايام خود را سمفوني
  كرد. د او با همسر و دو پسرش زندگي ميش محسوب مي

ظمت داد و بلوغ سبك او داراي روشني و تالش در او موسيقي را توسط ديگران آموخت و آنرا توسعه و شكوه و ع
 100 باشد در اين خصوص جوزف هايدن نوشت كه تاريخ چنين نبـوغي را تـا   اش در خاله موتسارت مي آثار اوليه

تـا   1هاي  شود كه نمره ميدان بزرگ جهان موسيقي محسوب  سيقيمو 5ديد. و هنوز هم جزو سال آينده نخواهد
حامي وي بود او روز بعـد از تولـدش غسـل     NANNERL) يا 1751-1829هند ماريا آنا (د ها مي را در سليقه 5

تعميد داده شد در كليساي سنت روپرت كاندراه و طبق مراسـم نـام وي كـه بـه التـين برگردانـده شـد يوهـانز         
  كريستوفوس ولفگانگوس تئوفيلوس موتسارت بود كه كم كم ولفگانگ آمداموتسارت شد.

هـا و در درون امپراطـوري رم غربـي و     باشد و پايگاه اقتـداري كليسـاي باتيسـت    ر اطريش ميسالزبورگ اكنون د
  باشد. مردمي از نژاد ژرمن از تبار آريائيها مي

و نماينده اركستر دادگاه از طرف آدك  سالزبورگ بود و يك  AUGSBURG) اهل 1719-87پدر وي لئوبولد (
Composer .و معلم علوم تجربي بود و در زمان تولد موتسارت يك كتاب در خصوص ويالن انتشار داد  

كه بـا موفقيـت نيـز همـراه       VERSUCH EINER GRUND LLICHEN VIOLINSCHULEكتاب 
  ) لئوپارد 1719-87(    شد.

  آناماريا پرتل
  ولفگانگ موتسارت

  سال 35) فقط 1756- 91(
سـالگي   5-7نـام بـرد كـه در      NANNERL NOTENBUCHرا در  K. 5-1تـوان   از قطعات اوليـه وي مـي  

پـدرش اكثـر اوقـات خـود را      (MAYNARD SOLOMON)ساخته طبق نظر نويسنده بيـوگرافي موتسـارت   
  نموده است. صرف آموزش موتسارت ميكرده و خودش را نيز از لحاظ آموزشي تقويت مي
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ريش را با قطرات اشك يادآوري مينمود كه البته بـيش از  پدر وي با وي بسيار نزديك بود و وي همواره دوران پد
  چند سال نتوانست به اين نابغه چيزي بياموزد چون چيزي در چنته نداشت.

ــارت در   ــل موتس ــونيخ در     1761ماي ــا در م ــت باواري ــگاه وي در ايال ــرت نمايش ــك كنس ــرنس  COURTي پ
اگ نيز برپا شد و همچنين در پـاريس و لنـدن و   تشكيل دادند و نمايشگاهي در وين و پر IIIالكتروماكسيميليان 

الله و مجدداً پاريس و زوريخ و در اين سـفرها موتسـارت بـا تعـداد زيـادي از موسـيقيدانان نامـدار آشـنا شـد و          
مالقـات كـرد و فاميـل او مجـدداً در      1764و  65بخصوص با يوهان كريستين باخ كه موتسـارت را در لنـدن در   

  در آنجا ماندند. 1768دسامبر  به وين رفتند و تا 1767
درگذشـت و سـپس دو فرزنـدش     1764مسافرت هاي آنها بسيار ابتدائي و مـرگ آور بـود كـه ابتـدا لئونـارد در      

QUTUMM , HAGUE 1764 .فوت نمودند  
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  JOHANN SEBASTIAN BACHيوهان سباستين باخ 
  1750جوالي  28تا  1685مارس  31

و يا  HARPSICHORDISTآلماني، ارگاست،  COMPOSERيوهان باخ يكي از نوابغ موسيقي جهان، يك 
باشد كه مانند بتهـوون و موتسـارت يـك آلمـاني مربـوط بـه دوران        لونيست، معلم و رهبر اركستر، سولوست مي

BAROQUE )1760-1600ون جـورج  باشد و در واقع معمار موسيقي زمـان خـود بـود و بـا بزرگـاني چـ       ) مي
فردريك هندل، الساندرد اسكارالتي، آنتونيو ديوالدي، ژان باتيسته، كلرديو موتاوردي، هنري پارسـل، ژان فيليـپ   

را متحول كرد (بلحـاظ   BOROQUEباشد كه در موزيك تحوالت بسيار بوجود آورد و موزيك دوران  رومائو مي
هاي  را را بعنوان يك سبك موسيقي و بسياري از پديدهاندازه، مقطع، و پيچيدگي ادوات موسيقي و استقرار داد اپ

 BOROQUEباشد و خصوصياتي را در موزيك  موسيقي از آن عصر را كه تاكنون نيز سرمشق موسيقيدانان مي
  با مشخصات ذيل بوجودآورد.

6VERTURE, ALLEMANDE, COURANTE, SARABANDE, GIQUE, GAVOTTE, 
GAVOTTE, BOORREE MINUET, PASSEPID, RIGAUDON 
كه مرتبط است با انواع رقص هاي فرانسوي، ايتاليائي، اسپانيائي، بريتانيائي كه او آنها را دچار تحوالت نمـود كـه   

  در مقابل سبك رنسانس قرار گرفتند.
  دوران موسيقي در اروپا در سه مقطع

  

    دوران      سالها    مقطع اوليه
 MEDIVIL  500-400    ميالدي

  رنسانس  1400- 1600
  دوران عمومي و ميانه 

1700-1600  BOROQUE 

  كالسيك    1820-1730
  رومانتيك   1910-1815

  CONTEMPERARYدوران مدرن و 
  20قرن  1900- 2000
  كانتمپرري  1975-تاكنون
  21قرن   2000-تاكنون

و اوايل كالسيك و موتسارت در دوران كالسـيك و بتهـوون در دوران اوليـه      BAROQUEباخ در اواخر دوران 
  اوايل دوران رومانتيك مي زيسته اند.كالسيك و تا 

  (مادر) ماريا اليزابت المرهرت       (پدر) يوهان آبروسيوس باخ 
        

  يوهان سباستين باخ       
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-93عموي وي يك موسيقيدان حرفه اي در كليسا بود ارگ مي زد و رهبر اركستر بود (يوهـان كريسـتوفر بـاخ    

ماه بعـد فـوت كـرد وي در يتيمـي      8فوت كرد و پدرش نيز  1694) و به وي آموزش مي داد مادر وي در 1645
  كامل بزرگ شد.

  باشد: دوران زندگي وي بشرح ذيل مي
  1685-1730دوران بچگي  -
  1703-08به وايمار  ARNSTADYدوران شهر  -
  1708-17شهر وايمار  -
  KOTHON 23-1717دوران شهر  -
  1723-50دوران شهر اليپزيك  -
  1750فوت  -

  ، وضعيت بسيار ناراحت وي بخاطر نابينائي بود.شده بود و علت مرگ را روزنامه هادر اواخر عمر وي كامالً كور 
باشد بجز آثاري كه از بين رفته است بعد از فوت وي داراي افول شهرت شد  اثر مهم موجود مي 1000وي داراي 

  دانستند اما بعدها به شهرت جهاني رسيد. يو بيشتر او را پدر بچه ها و يا معلم و يا موسيقيدان كهنه م
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