تاریخ موسیقی جهان
روح انگیس راهگانی با مقدمه پرویس منصوری
جىگ َای صلیثی ي وقش آن در َىر ي تمدن اريپا
اريپایااان در جىااگ تااا اناالماوانش ادًجااٍ راادود ااٍ ا،ااراد یاار اناای یش ا َاار جُاا ش ااٍ ا و اار
علمااای ي اااٍ ا و ااار اصاااًو اات ااای ي اجًصااایار ،اااردی ي اجدمااااعی تااار آوُاااا ترتاااری داروااادز ا
ایااه ري تااٍ آوُاااش تی اادر ا اناای یان ر ثاا و ااان دادواادز اناالماوان آرااىایی اااالی تااا ،رَىااگ ي
تمااادن ااادین یًواااان دارااادىدش در ئاای اااٍ اريپانیاااان انااای ی تاااا آن ااااان ا تااااری ي ،رَىاااگ
یًوانش تقریثا تی اثر تًدودز آوُا تًسط انلماوان تا ادوی یًوان آرىا گ دىدز
تاار ا اار ئملااٍ اعااراب تااٍ اسااداویا در اارن َ اادنش سااا َای راار ی تناایاری ااوىااد عااًدش رتاااب ي
یدااارا تااٍ آورااا تااردٌ راادز تاار پایااٍ ایااه سااا َا ي اای سااااُا ت ااد ی ىاای در آ ااا روناااو ش ايااایه
گیدار تٍ يجًد آاد ٍ سا الی اسداویا رىاادٍ ردز
اريپاییاااان در جىیُاااای صااالیثی تاااا ساااا َای رااار ی ا جملاااٍ عرتااای ااوىاااد رتااااب اا ااااعر ي رتااااب
اامغىاای ااٍ دارای یاای یااا دي سااین ي آررااٍ تااًدش آرااىا راادود ي ا ريی آن سااا ی تااٍ وااا رتاای
) ) Rebecرا راااااه ساااٍ ساااین تاااًدش سااااادىدز ایاااه ساااا رتااای) تاااٍ تااادریی تاااٍ يیاااًو َاااای
) ً ) Violeی ي تزرگ تثدیه ردز
اىیااااگران ديرٌ گااارد ا ساااا َای افدلاااا اسااادرادٌ اااای ردواااد اااٍ اُمداااریه آوُاااا يیاااًاه تاااًدز
ایاااه اتااازار اًسااایقی اااٍ اُمداااریه ساااا ار نااادر ساااىرًویی اسا ا ي تاااٍ آن رااااٌ ار نااادر اااای
گًیىااد ش ا سااا َای راار ی اساا

ااٍ ت ااد ا جىیُااای صاالیثی تااٍ اريپااا تااردٌ رااد ي اای ارائلاای

ت ااااه یا،دااٍ اساا ز گردااٍ ااای رااًد ااٍ وًا واادگان ديرٌ گاارد ايااایه ناااوی تًدوااد ااٍ سااا َای
آررٍ ای را ا ررق تٍ اريپا تردودز
پیشرفت سازها
پی ااار ،ت ىًااااًسی در ساااااده آ ر اًسااایقی َماااراٌ تاااا اتاااداعار اًسااایقی ي آَىیناااا ی اااد
تاااٍ اااد پااایش ر،داااٍ اسا ا ز صاااى دیران يساااانه جدیااادی تااارای تُدااار اااردن آ ر اًسااایقی تاااٍ
يجاااًد آيردواااد ي گاااا َاااای ااااً ری در تًسااا ٍ اًسااایقی تردارااادىدز ااداااراد ساااا َای جدیاااد
اًسااایقیش اًجاااة تاااراوییفده ااادرر تفیاااه ي ات یااا آَىیناااا ان گردیاااد ي تاااٍ آ،اااریىش ي

ایراااد ،اار َااای جدیااد در اًساایقی اىراار راادز صااى دیران در سااا َا رااريد تااٍ اتااداعار جدیااد
ومًدوااادش تاااٍ ًری اااٍ در یًواااان تاسااادان "سااایدار" اد ا ا ه ا پااااوزدٌ تاااا َیرااادٌ ساااین جااااییزیه
ىااگ ااٍ دارای سااٍ تااا پااىی سااین تااًد گردیااد ي ت ااداد سااین َااای اجااریان تااٍ ُااه عاادد رساایدٌ
تااًد يااای ا َاار اادا ایااه سااین َااا ااادر وثًدوااد تاایش ا یاای صاادا تًایااد ىىااد ایااه راارایط تااا
ااادتُا ا دااااٍ داراا تااا تااٍ ایااه  ،اار ا،دادوااد ااٍ ج ثااٍ ای ىیىاای ي دساادٍ دار تااٍ اى ااًر ت ثیااٍ
سااین َااای ىااگ تُیااٍ ىىااد تااا دساا وًا واادٌ ااادر تااٍ اغزیاادن در ااًو تارَااا تارااد ي در وقااا
ااااو ي ادرااايتیش سااین َااا را تااٍ  ،ااار درآيرد ي تااٍ ایراااد صااداَای افدلااا تیاوراااادش ایىیًوااٍ
سا َا ٍ تٍ ایه ریق ساادٍ ای ردود را تاید اعقاب ااوديایه ي گیدار تٍ رمار آيردز
اًسیقی علمی ي ىد صدایی رين يسطی رن دَن تا سیزدَن)
اًساایقی علماایش ااا َثی ي عاایاوااٍ رتاای پااا تااٍ پااای َاان پاایش ر،دىااد ي ت ااااه یا،دىاادز ایااه دي
واااًد اًسااایقی ثاااه ا ایى اااٍ پلااای ً،ویااای

ىاااد صااادایی) راااًود ااوىاااد اًسا ایقی یًوااااوی َااان

صاادایی یااا َمرااًوی تًدواادش ایااه اصااطت ا لمااار یًواااوی َمااً ا اااتٍ)ش پااًای اد اادد) ي ،ااًن
صدا یا صًر) تر یة ردٌ اودز

