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 سالشمار یوهان سباستیان باخ
 
 
 

 مارس. در همین سال هندل و دومنیکو اسکارالتی چشم به جهان 21تولد     1685
 گشودند.             

 درگذشت الیزابت باخ، مادر یوهان سباستیان باخ.    1694
 مبروزیوس باخ، پدر یوهان سباستیان.وفات آ    1695
 ف.آموزش در لیسیوم اوردرو     1696
 لیسیوم. تعلیم نزد الیاس هردر کانتور    1698
 خوانندگی در دستۀ کُر ماتینز.    1700
 ایناختن اُرگ و تصنیف موسیقی براي اي مربوط به نوـهراگرفتن درسـف    1701

 .ساز              
 کن نوازندة شهیر.رفتن پیاده به هامبورگ براي شنیدن صداي اُرگ راین    1702
 فلس بـه عنـوان نوازندة سفر بـه وایمار و شـرکت در ارکستر دوك وایسن    1703

 و نگساز و. درگذشت نیکال گـرینیه آهشروع فعالیت در کلیساي نـ لن.ـوی             
 وازندة فرانسوي اُرگ و مؤلف نخستین رساله دربارة اُرگ.ـن              

 تدوین کانتات عید پاك.    1704
 اس ناراحتی در آرنشتات و تصمیم به ترك گفتن آن شهر.احس    1705
 نوشتن آثاري براي اُرگ.    1706
 سالگی بـا ماریا 22بـالسیوس کیرشه. ازدواج در نوازندگـی اُرگ در سنت    1707

 هوده. وفـات جریمایا  اکتبر. درگـذشت بوکسته 17ساله در  23باربارا باخ                   
 ژوئیه. 28آهنگساز و نوازندة انگلیسی در کالر                   

 ازگشت به وایمار و عضویت در ارکستر مجلسی دوك براي نواختن اُرگ. ـب    1708
 درگذشت جان بلو آهنگساز انگلیسی.             

 هاوزن براي افتتاح اُرگ تازه.عزیمت به مول    1709
 تولد ویلهلم فریدمان، نخستین پسر باخ.    1710
 نواز اسپانیایی.درگذشت خوان باتیستا خوزه آهنگساز و اُرگ    1712
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 الرأس هندل، به منظور آزمایش اُرگ جدید.سفر به هاله، مسقط    1713
 نواز درگذشت آرکانجلو کورلی. تولد یوهان لودویک کرپس آهنگساز و اُرگ                  
 آلمانی.             

 ور ـواختن اُرگ در حضـاخ. نـر بـنوئل، دومین پساـارل فیلیپ امـد کـتول    1714
 د و دریـافت انگشتر الماس او به خاطر مهارت در ـسوئ ک ولیعهدـفـردری             
 .نوازندگی             

 تولد یوهان گوتفریت برنهارت، سومین پسر باخ.    1715
 فلس. افتتاح  اجراي یک کانتات غیـرمذهبی در جشن تولـد دوك وایسن     1716

 اُرگ جدید هاله.               
   6سفر به درسدن. آزمایش اُرگ تازة الیپزیک. زندانی شدن در وایمار از      1717

 دسامبر به جرم پذیرش سمتی در کوتن. موافقت با استعفاي  2ا ـنوامبر ت               
 باخ. شروع کار در کوتن.               

 ن فرصت دیدار با هندل که از لندن به هاله آمده بود.از دست داد     1719
  4رگ همسر و خاکسپاري او در ـه همراه شاهزاده. مـه کارلزباد بـسفر ب     1720

 در عزیمت به هامبورگ بـراي دیدار با هاینیکن. نواختن بلبداهۀ ژوئیه.                
 ل پیش خود.براي استاد بیست سا کنار رودخانۀ بابل               

 وهاي معروف بـه براندنبورگ براي مارگراف د براندنبورگ.  ـارسال کنسرت     1721
 تر بود و سیزده ازدواج با آنا ماگدالنا ولکـن کـه شانزده سال از او کوچک               
 فرزند به دنیا آورد.               

 اعالم آمادگی باخ بـرايشولـه و  درگذشت یـوهان کونو، کانتور تومـاس     1722
 تصدي مقام او در الیپزیک. تولد گئورگ بندا آهنگساز بوهمی (چک).                 

 يتـوماس پـس از اجـراتـمـوافقـت بـا استخـدام بـاخ در کلیسـاي سن    1723 
 آمیز پاسیون متی.موفقیت               

 هاي جدید.کوشش بیهوده در اصالح امور توماس شوله. نگارش کانتات     1724
 هاي گوناگون. درگذشت آلساندرو اسکارالتی.اجراي کانتات     1725
 نواز انگلیسی.درگذشت جان آیشم آهنگساز و اُرگ      1726
 ت در مراسم درگذشت دوك زاکسن. درگذشت  ـه هامبورگ. شرکـسفر ب      1727
 نـویس ویلیـام کـرافت آهنگسـاز انگلیسـی. تولـد ژان ژورژ نـووِر رقـص                  

 فرانسوي.                     
 تـوماس. اجراي پاسیون متی براي نخستین بار. اختالف بـا شوراي سنت      1728

 تولد یوهان ادم هیلر آهنگساز و رهبـر آلمانـی ارکستر. درگـذشت مارن                      
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 ماره آهنگساز ونوازندة فرانسوي ویوال دا گامبا.                     
 مشاجره با یوهان هاینریش ارنستی مدیر مدرسه.      1729
رقُس. سفر بـه درسـدن و دیـدار بـا آدولف هاسه و       1731 اجـراي پـاسیون مـ 

 فائوستینا.همسرش                      
 بناي جدید  عزیمت به تسله براي افتتاح تولد یوهان کریستف فردریش.       1732

 شوله. تولد هایدن.توماس                     
 سفر به درسدن و تقدیـم کیري و گلوریا از مِس ر مینور بـه دوك. ابـراز       1733

 عالقه به کسب مقام آهنگساز دربار. درگذشت فرانسوا کوپرن.                     
 س براي نخستین بار.اجراي اوراتوریوي کریسم      1734
 تولـد یوهـان کریستیان. تصنیف بیش از سـی کانتات و موسیقـی براي       1735

 اُرگ.                     
 کسب سمت آهنگساز دربار. درگذشت جیووانی پرگولزي.      1736
 کلر درگذشت میشل دو مونته انتشار نقد آثار باخ به وسیلۀ یوهان شایبه.      1737
 آهنگساز فرانسوي.                  
 ردریک ـار فـرلین و خدمت در دربـانوئل به بـعزیمت کارل فردریک ام      1738

 ویلهلم پادشاه پروس. تولد جاناتان بتیشیل آهنگساز انگلیسی. درگذشت                      
 نواز ایرلندي.اوکاروالن آهنگساز و چنگ تورلو               

 ان گوتفریت برنهارت.درگذشت یوه      1739
 ضعف روزافزون قوة بینایی.      1740
 درگذشت ویوالدي.       1741
 تولد لوئیجی بوکرینی.      1743
 درگذشت لئو لئوناردو آهنگساز ناپلی.      1744
 نقد مجدد آثار باخ از سوي شایبه.      1745
 مکتب مانهایم. تولد کارل اشتامیس آهنگساز ساکسونی و بنیانگذار       1746
 دیـدار از کارل فیلیپ امـانوئل بـه همـراه ویلهلم فریـدمان. مالقات به        1747

 فردریک کبیر در پوتسدام.                       
 نواز و مؤلف نخستین فرهنگ درگذشت یوهان گوتفرید آهنگساز و اُرگ       1748

 موسیقی.                       
 کامـل بینایـی. ازدواج دختـرش الیزابت بـا آلت نیکول از دسـت دادن        1749

 نوازندة ویلن در ناومبورگ.                       



 هاباخ فیلسوف نغمه      

 

10 

 من در مـوافقت بـا انجام جراحـی چشم. دیکته کـردن آخرین اثرِ خود        1750
 .نیکول آلتبه  امبارگاهت ایستاده                       

                
              

 
 
 
 
 
 



 
 

 مپیشگفتار مترج
 
 
 

در شهر آیزناخ چشم به جهان 1685کم مارسیویوهان سباستیان باخ در بیست
درسه ه مـه مدت سه سال در آنجا بـب1498 ر ازـه مارتین لوتـري کـگشود. شه

ود. ـان بـوکرات آلمـزب سوسیال دمـحد تأسیس ـد شاهـبع سال 368 ت وـرف
مبروزیوس ادرش الیزابت لمرهیرت باخ. آت و مداش ناماخ ب مبروزیوسش آپدر

اگـر از شخصی بـه نـام هانس  رفۀ خویش سرشناس.ـود و در حـواز بـارگ ن
زیسته و نیـاي خـانـدان بـــــاخ باخ اهل وخـمار کـه در سدة شانـزدهـم مـی

گوتا  ردست شهرِـندگان زبوازـاز ن ایت بـاخـف د اوـجشمارندش بگذریم، می
کاتولیسیسم را باطـل کرد، چهـار نسل  وتر که طلسمِـنهضت ل د.شمحسوب می

ذار ـاله زیستند، مفتون بنیانگسیـاي سـهه بعد از جنگـخانوادة بـاخ را ک از
ورد ـز چند مـداشت و بج ايدغهـدغه زندگی آرام و بیـ. باخ کنمود نحله آن
درسدن، برلین شهرهایی چون  ه، درـو کالویم بـراي نواختن اُرگ ـر، آن هـسف

 و هامبورگ، در تمام عمر در شهرهاي کوچک زیست.
 سیر و سفر نبود و هرگز به خارج نرفت. ایام انزواي باشکوهش را وقف اهلِ

ی ـکوتـه آن را ملـکايهـد. مشغلرـی خـویش کـوسیقایـم وغِـارور کـردن نبـب
روشنفکران و  با ش،ازندگی هاي محلِشهرك اند. به استثناي فرهیختگانِوخمی
ا دشمن ـود و دوست یـود آشنا نبـار خـماعی روزگـی و اجتـرهنگـگان فـنخب

اي هایسه با شخصیتـخصوصی بـاخ، در مقارة زندگـی ـسرشناسی نداشت. درب
ز او نیز مانند ع اـانیم. در واقدادي نمیـدرن، چیز زیـر مـمرتبۀ عص هنري بلند

دارك برجاي مانده از دوران ـسناد و مداریم. اـر دست ند شکسپیر اطالعاتی
ا خود او به ثبت رسیده، کامالً جنبۀ رسمی ـی ،زندگی باخ که به وسیلۀ دیگران

امه، ناضانامه، انتصاب، استعفا، توصیهورت حساب، رسید، تقـواع صـدارد و از ان
ود. دفتر یادداشت و رصاحبکار و یا مقامات فراتر نمی توبیخ و ایراد و سرزنش
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امه که باخ به فرزندان خود و ـغ از یک نـي از او در اختیار نداریم و دریارهخاط
گدالنا ولکن نوشته باشد. ایا همسر اولش ماریا باربارا و یا همسر دومش آنا م

ت. چند سال گاري نبوده اسنامهـل نامه و نـذیرفت که چندان اهظاهراً باید پ
زي که از او ی، در پاسخ به فیلمساروف آمریکایـناس معشپیش آرتور مندل، باخ
  :تهیۀ فیلمی دربارة زندگی باخ را به عهده گیرد، گفته بودخواسته بود نظارت بر

ست فرزند بوده است ز آن که پدر بیـچیز جالبی از آن نابغه در دست نیست، ج
 وانید آنان را سوژة فیلم خود قرار دهید.تو شما هم نمی

ر یوهان سباستیان باخ منتشر شد به چهارین مطلبی که دربارة تقدیمی
قلم پسرش  ي است بهاگردد و آن هم یادنامه) باز می1750سال بعد از مرگش(

ریکوال. ـگاز شاگـردان سابقـش یـوهان فردریک ا یـانوئل و یکـما یلیپف ارلـک
ري باخ ـدگی هنـی از زنـکات شنیدنـادنامه شامل نـن یـبسیاري از مطالب ای

نند. کل میـکایت نقـوان حـبه عنفرصت  هر درن موسیقی دوستدارا است که
راي نخستین وسیقیدان بـحال یک مت شرح ـقـحقیـا در و یاخ ۀ بـامنیـزندگ

 اخـنبوغ و آثار یوهان سباستیان ب زندگی، ت عنوانتح 1802ار در سالـب
ابقه سیـود بـوع خـاب که در نـن کتـدر ای1لان نیکالس فورکـمنتشر شد. یوه

اخ، ـو متن گفتگو با پسران بردازد په شرح دستاوردهاي باارزش باخ میـود بـب
ذارد و ـگیـم دهـواننار خان را در اختیـیدمرـف لمـامانوئل و ویله فیلیپ ارلـک
 ردازد.پدریس و شیـوة کار او میـرح روش تـشه ـب

جنبۀ  ياارش شرح حال باخ به شکل فزایندهسدة نوزدهم نگ در طولِ
ی د، روایتـال رسیـبه اوج کم 2فیلیپ اسپیتا ه در تحقیقِـدا کرد کـعلمی پی

ویش با نگرشی ـناسیم. او در پژوهش خشکه همچنان مشابهی براي آن نمی
ده، رد آورگــواندنیذاب و خج اي روزگار باخ را در نقلیهیدهجامع نه تنها شن

ماعـی و پیشینۀ فرهنگـی ـاجتخی، ـاریـاي تهلکه به بازسازي و یـادآوريـب
بار کتاب ـود. در اعتـمقوالتی ناشناخته بپیش از آن  ردازد کهپروزگار باخ می

اي هسال اري از باخ شناسان، تحقیقاته اعتقاد بسیـه بـاسپیتا همین بس ک
 بعد راجع 

                                                 
1 .John Nikolaus Forkel )1818 - 1749ویس آلمانی. م.ن) رهبر ارکستر و موسیقی 
2 .Julius A.Ph. Spitta  )94 – 1841نویسنده و ناشر آثار موسیقی ( . 
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 ر به آن بناي عظیم نیست.ـزودن چند آجـوسیقی، جز افـالم مـابغۀ عـه این نـب

 وعی آثار باخـرست موضـود. انتشار فهـاز آن او ب 1950اري که تا دهـۀ افتخ
)BWV(1 ـمیم براي چاپ جـو تص 2گانگ اشمیدرـبه وسیلۀ ولفنقح و ـم دید

رگ ـاسبت دویستمین سال مـه منـب1950ه در سالـک )NBA(3 ار اوـآث لِـکام
شتاقان او استاد گرفته شده بود، باب جدیدي در شناخت آثار باخ به روي م

تا به امروز  ، موسیقیدان دانشمندباخ 4فـستف ولیانتشار اثر پژوهشی کر گشود.
او بعضی از آثار باخ  ار تحقیق در باب موسیقی باخ.ـر کـنقطۀ پایانی بوده است ب

اه را ـکوت نـل هشت کانـشام  1072BWV ریادـارمونیکا تـه عنوان مثال هـو ب
 ع اصول کنترپوان.ـوسیقی باخ را تابـسفۀ ماند و فلدیـمی مـۀ علـیک رسال

                                                      * 

ه فیلم استفاده شده نُو بغۀ موسیقی عصر باروك، در دویستتاکنون از آثار این نا
دوازده فیلم  اخ درـوگ در دي مینور بـوکاتا و فـزان تـخستین میـاست. آواي ن

سیک سینما چون وان به آثار کالترسد که از آن میان میوش میسینمایی به گ
ی ـه کارگردانـب غرابن ممولیان، ـبه کارگردانی روب دـایه دکتر جکیل و مستر

د ـا چنـکنسرتوهاي ایتالیایی، همراه ب وشـآقاي ریپلی باهیاد کرد. در  زلولندر
ی از ـهایرس گزیدهدـم ونـشود. وییـده مـشنی یون متـورال پاسیـمیزان از ک
به نمایش گذاشت و آنتونی مینگال حرکت غلط اي گولدبرگ را در هواریاسیون

از آثار  هانیبالو همچنین در  اهسکوت برهو جاناتان دمی در  بیمار انگلیسی در
اي گولدبرگ در سی و دو فیلم هتند. بسیاري از قطعات واریاسیونباخ بهره گرف

 فهرست شیندلرسد. در رانیست برجسته به گوش میگولد پی نـکوتاه دربارة گل
 ري لیندونِـبم و در ـنویشیـارة دو را مـسی شمـز سوئیت انگلیایی اهگوشه

کورال از  کوپوال ةپدرخواند رگمن وـاینگمار ب رگ و میشـساعت گ و ریکـکوب
                 .ریمبرلود در فا مینور لذت میـپ

                                                 
1. Back Werke Verzeichmis                          2. Wolfgang Schmieder                                                                                                
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اي یکصدسالۀ مذهبی که سـی  هه جنگب 1648در سال عهدنامۀ وستفالی 
فرانسـه، آلمـان و اتـریش     آن بسیار خونین بود پایان بخشـید. قلمـروِ   آخرسال 

ی این کارزار خانمان برانداز بود؛ اما بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا از صحنۀ اصل میدانِ
 مردمـان ایـن   جنگ به دور ماندند و این خود باعث شکوفایی موسیقی در میانِ

تـا  1560ايهـ سیقی و ادبیات بریتانیا بین سـال جاللِ مو ا شد. دورانهسرزمین
». انقـالب انگلسـتان  «بـه  ورة قبل از جنگ داخلی موسـوم  است، یعنی د 1640

اسپانیا بخش اعظمِ ثروتی را که از آمریکا به دست آورده بـود، همـراه موسـیقی    
در اروپا و 1660تا 1550ياهاي در فاصلۀ سالبرتر خود براي لوت و ساز کالویه

ونیـز،   در بریتانیا رواج داد. ایتالیا که لورنتسو دومدیچی پنج شهر مـیالن،  بویژه
رد، بعـد از سـال   کآن را به پنج سیم لوت تشبیه می فلورانس، قلمرو پاپ و ناپل

 درخششی دست یافـت کـه بـه مـدت دو سـده     با موسیقی خود به چنان 1600
نـه تنهـا دیگـر     1648 د. فالنـدر در ایـام  شـ می مرکزِ افکار موسیقایی محسوب

فرمانرواي جهان موسیقی نبود، بلکه حتـی تـوان مبـارزه بـا قـدرت موسـیقایی       
   ایتالیا را هم نداشت. هر چند شمالِ فالندر، یعنی نواحی متحـد، در اوجِ قـدرت
هنري خویش بود، اما به رغم بالیدنِ افرادي مانند رامبراند و فهرستی طویـل از  

شان بزرگ سبک باروك در میانِ آنان، در زمینۀ موسیقی دم فروبسـته بـود.   نقا
رفت که نبـرد میـان آنهـا بـه     گانده، سه مرکز هنري را دربر مینواحی برجاي م

 تازگی پایان یافته بود.
    ــت ــورِ فرانســه در هیئ ــتفالی ظه ــۀ وس ــی عهدنام ــایجِ سیاس ــه نت از جمل

در فرانسـه،  » پادشـاه آفتـاب  «نی ن پادشاهی اروپاسـت. شـعاع نـورا   قدرتمندتری
 پاریس و مرکز آن ورسـاي تنهـا   الک اروپایی نمایان بود. دستاوردبسیاري از مم

ارِ راسین و کـورنی هـم محسـوب    تئاترِ مولیر و اشع ، بلکه کانونه نبودـاپرا و بال
 د.شمی

لــی در اي مهــیــا صــلح مســلحانۀ ســبک ،جــدالِ آزاد برقــراري صــلح بــه  
ده سال دو سبک ایتالیایی و فرانسوي بـه چنـان    د و در ظرفآهنگسازي انجامی

تنافري رسید که سایـر مـراکز موسیقی در اروپـا، بنا به ذائقۀ خـود، ناگـزیـر به 
  بسی آتشـنوع 1700طرفداري از این یا آن مشربِ روزِ موسیقایی شد. در سال

فرانسـوي و ایتالیـایی در یـک     متخاصم برقرار گردید و آهنگسازانبین طرفین 
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با ایـن  میز اقدام به نوشتن موسیقی به زبان یکدیگر کردند. آزیستی مسالمتهم
حاصـل شـد و آن زمـانی بـود کـه       هیجدهم همـه صلح واقعـی در اواسط سدة

اي متخاصم براي گفتگو به زبانی واحد، دست اتحاد به هـم دادنـد. ایـن    هطرف
از قلمرو فرانسه و ایتالیا زبان گشودند و به کالم  چنین بود که آهنگسازانِ خارج

اي قدرتمنـد و نوپـاي   هـ از سـرزمین » اهخارجی«مدند. این یکسانی به ترنم درآ
 آلمانی تبار، یعنی اتریش و پروس برخاسته بودند.

قیمومـت  حمایـت و   اي تحـت هـ دنامۀ وستفالی، حکومتبعد از انعقـاد عه
یه را بـه  حی جنوب شرقی اروپا تـا مـرز روسـ   اي اتریش به مرور نواههاپسبورك

براندنبورگ نیز به هنگـام مـرگ فردریـک     خود ملحق کردند. حاکمیت خاندان
تا نواحی شمال شرقی باواریا توسعه یافـت. مرزهـاي غربـی     1786کبیر در سال

 1990سـال در » پردة آهنین«تقریباً با خط سیر  1800یش در سالپروس و اتر
هس و ساکسـونی   اي قدرتمند آلمانی، یعنی هانور،هلتمطابقت داشت. سایر دو

موسـیقایی  » متفقـین « عظم یاد شـده متحـد گــردید و عمــرِ    ا دو قـدرت مـب
 فرانسه ـ ایتالیا به لب بام رسید.

رین روزهـاي  تنیا باعث کوتاه شدن دورانِ قشنگونه که انقالب بریتاگهمان
ون هم قدرت موسیقایی فرانسه موسیقایی آن کشور شد، انقالب فـرانسه و ناپلئ

 هم 1800ی ایتالیا در حول و حوش سالرا به گور بردند. از خرمن آتشِ موسیق
 نوزدهم آن کشور برجاي ماند. تنها کورسویی بـراي اپراي سدة

در اروپا که از نظر سیاسی و جغرافیایی ایام نابسـامانی   1550-1800دوران
ک . اما ممالآن به وسیلۀ ایتالیا بود» لاشغا«موسیقی عصرِ  ، از لحاظو بلوا است

 . اینان چه به صـورت ندرا پرورش داد شده، مردان و زنانِ قهرمان خود» اشغال«
ر، تـ ها و از همه هوشـمندانه رهبرِ مکتب مقاومت و چـه درمقام ارانِ جنبشِسرد

و شیوة  به پا خاستند. این پدیده» حاکمان مستبد موسیقی« با هدف قرار دادن
ر ه از نظـادق است کـوسیقی صـدورانِ کالسیک م در در موردـان قـه هممبارز

                                                                             حکومــــت در دوران اا، یــــهــــعصــــر نورمــــان يسیاســــی در بریتانیــــا
الیـا  موسـیقی ایت » ظـالم بـودن  «و » مسـتبد «ا. البته این به مفهوم هکـبلشیوی

وسـت داشـتند و   ه جمـاعتی آن موسـیقی را د  ـگفت ک ایدـنیست. درحقیقت ب
و جمعی فکر  شدندارزش قایل می بسیاري براي آن ي از آن متنفر بودند؛ادهـع
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از بـیخ و بـن از وجـود آن     ره است. در این میـان جماعتی انبوهردند مسخکمی
گـی،  ن زمـان، تقریبـاً هم  طالع بودند. آهنگسازان و نوازندگان زبردسـت در آ ابی

رت ي با یکدیگر داشتند. هندل، هایدن و موتسااهمکاري مشتاقانه و سرخوشانه
دند. اینـان بودنـد کـه در نهایـت جنـبشِ      شـ از هوشمندترین آنان محسوب می

» متجاوز«و » اشغالگر« مقاومت موسیقایی را پیروزمندانه رهبري کردند و آلمانِ
 .نوزدهم را بنیان نهادند سدة

                                            * 

سـومین   در شهر وین، یعنی1741در سال ،تیهمتاي هندل و اسکارال ،ویوالدي
هیجدهم، چشم از جهان فروبست. کنسرتوهاي  پایتخت موسیقی جهان در سدة

اسـاس   1750تا1700 ايهون، فلوت و ویوال دآمور بین سالاسـراي ویلن، بـاو ب
هـیچ   ر وین و سراسر اروپا را دگرگون کرد. از این نظر مجموعۀ آثـار موسیقی د

اي نفـوذ موسـیقی ویوالـدي،    هـ سـد. یکـی از حـوزه   رآهنگسازي به پاي او نمی
و را براي یک تـا  م نُه کنسرتو ویلن اککه باخ دست ی بود، یعنی جاییـساکسون

ن ویوالـدي در  چهار هارپسیکورد تنظیم و بازنویسی کرده بود و یکی از شـاگردا 
لـد  کـه فقـط مق   ا دوسـت نداشـتند  هـ ونیواخت. امـا ساکسـ  نمیدربار آن ویلن 

ی سبک نوازندگی خاص و پیشرفتۀ خود ـا در پهموسیقی باشند، چرا که آلمانی
ر مردي این دو سبک را درهم آمیخت و سبکی فرانسوي برگزید که در ببودند. اَ
هیجـدهم راه یافـت. ایـن     خرِ سـدة اوا ات، سنفونی و کنسرتوِـام، به سونـگذرِ ای

 مرد یوهان سباستیان باخ بود.
پـیش از تولـد او، موسـیقی را     انِ ساکسونی باخ متجاوز از یـک سـده  خاند

 1845 گ ویلهلم فردریک ارنست بـاخ در سالحرفۀ خویش ساخته بود و تا مر
، ش هنـدل اد. دوران بالندگی باخ با همشهريبه پیشۀ خویش پایبندي نشان دا

يِ بـاهوشِ دوران  امدرسـه  تفاوت بسیار داشت. باخ در ده سالگی مانند هر بچـه 
انسـت.  دشنا بود و کمی هم زبان التین مـی خود، با مبانی دینی وکتاب مزامیر آ

از یازده تا پانزده سالگی التین، یونانی، تاریخ و جغرافیا خواند و به عنـوان عضـو   
فت. نواختن کالویکـورد و هارپسـیکورد   گروه کُر خواندن خط موسیقی را فرا گر

به یک نوازندة قابل ویلن مبدل شـد. اُرگ،  1700را از برادرش آموخت و تا سال
                                                                                        قی خـود را با ایـن ساز نوشت که بـر ود و اولین قطعات موسیـواهش بـدلخ سازِ
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دي ـلنـ ـر هـگساز شهیـ ـدة اُرگ و آهنـ ـوازنـ ـان سـوئیلینک ن ـاس مکتب یـاس
وانست آثاري جز واریاسیون روي کورال و پرلودهاي کـورال باشـد. زمـانی    تنمی

هـامبورگ  بـه ارکسـتر اپـراي    1703که هندل به عنوان نوازنـدة ویلـن در سـال   
ار بنوازد. در همـین  پیوست، باخ قصد داشت همین ساز را در ارکستر دربار وایم

اري از معلومات موسیقایی دربارة سازهاي ایتالیایی روانۀ آرنشـتات  بسال با کوله
ي و ایــاهاي فرانسـوي بـراي سـاز کالویـه     پرلـودهاي آلمانی براي اُرگ، آرشد. 

هـا طبیعـت ثـانوي بـاخ را     ایی براي سازهاي زهـی در ایـن سـال   تریوهاي ایتالی
ا آوازخوانی در گروه کُر سبب شد کـه کـورالِ   هسال داد. افزون برآن،تشکیل می

آلمانی و کانتات به سبک هانریش شوتس بخشـی از ایـن طبیعـت را بـه خـود      
   اختصاص دهد.

                                  * 
 

بعد از مرگ باخ آثارش به فراموشی سپـرده شد. موسیقی و موسـیقیدانانِ بـاب   
رمت اسـتادان  ـبانان محافـل موسـیقایی بودنـد. حـ    روز در آن دوران نیز دم جن

وانست استثنایی تشد و باخ هم نمیپسرانشان حفظ میقدیم به ندرت به وسیلۀ 
موسـیقی   در جهـانِ ده باشد. هر چند پسران و نزدیکـان و پیـروانش   بر این قاع

ل نشـدند.  ـ، امـا اعتبـاري بـراي آثـارش قایـ     حرمت نوازندگی او را پاس داشتند
 وشت بـاب روز و یـا  ناخ، حتی در زمانی که آنها را میاینها موسیقی ب گذشته از

اي سـبک قـدیم در   هـ ا و واریاسـیون هآمد. فوگکم معاصر به حساب نمیدست
ان سـاخته بـود؟ حتـی    رویارویی با اپرا، کنسرتو یا سنفونی چه کاري از دستشـ 

ه بـراي  ـکـ راندنبورگ، ـاي ارکستري و کنسرتوهاي بهسوئیت ن دستنوشتهـمت
فتند اینها گگردید. میجانشینان باخ آموزنده بود به کناري نهاده شد و فراموش 

ادها رفتـه و بـه   ا و مراسم از یههستند و اینک آن مناسبت» ناسبتیم«قطعات 
 تاریخ پیوسته است.

                                          * 
 

 موسیقیتاد کرسی خصوصی اس تا پیش از مرگ )1929ـ 1986( دنیس آرنولد
 ت موسیقی چاپ آکسـفورد  در دانشگاه آکسفورد بود. او ویراستاري کتاب شناخ

New Oxford Companion to Music آثار آرنولد درمورد مونته  ه عهده داشت.ـرا ب
 وردي، مارنزیو و گابریلی ازاعتبار زیادي برخورداراست.
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، ولـی  رانندبر زبان میا هواژه خود را در قالبِ آراء و بیشتر مشاهیر جهان عقاید
ش اایـن کـار چیـزي از اسـتادي     نـد. کطرح مـی ـدا مـرا با ص ایشه خ اندیشهبا

ندازد. در اثبات این که موسـیقی  اا مفسرِ نثرنویس را به دردسر میاهد، امکنمی
سیار شده است. این که موسیقی یک وسیلۀ ارتباطی ت کوشش بـک زبان اسـی

آن در همـان   وردهايیرد و این که دسـتا گت، به ندرت مورد تردید قـرار میاس
این ویژگی اساساً  مسیرِ زبانِ معمولی است، آشکارتر از آن است که بعید بنماید.

ع ا اشـیاء و وقـای  از آن جهت است که موسیقی از لحاظ نمادي ارتباط ناچیزي ب
یـا  ي (اهـد از کلمـ ـا بعـل یـی در قبـدنِ نفسا کشیـرا ب» آه«یک توان دارد. می

ـ ـب sospiroۀ ـا شکستن کلمـایی بایتالی ه سبکـب ه صـورت  ـه معنی آه و ناله، ب
sos-pi-ro ینیم کـه  بو یا می ه بر تداوم آن افزودـارم وقفـی کرد و یک چهـتداع

د و ناگهـانی نـوعی رئالیسـم از    ـنسبتاً بلن 1اخ آکوردهايـر بـاث پاسیون متی در
ادهایی معدود اسـت  ـچنین نم .خشدبدنِ عیسی مسیح را تجسم میشیعذاب ک

. مـا معمـوالً دربـارة    رینر دامنۀ آن، با توسل به تمثیل، مشکل آفـ ـزودن بـو اف
صـحبت   رونـدگی آنهـا   و پـایین  الاـب و اي موسیقی، یعنی توالی هفت نتهگام
ند انده ساختهروپایین  2ايهوتیفـز آهنگسازان آثاري با ما ضـیبعنیم، اما کمی

دتر اسـت.  نـ درتمدر مس بسیار ق Et ascendit in caelum«3« یهنر ذکه از تصاوی

                                                 
1 .Accord  ،ترکیب همزمان حداقل سه نت موسیقی. هارمونی یکی از ارکان چهارگانۀ موسیقی

 کند. م.وردها و رابطۀ بین آنها بحث میعلمی است که راجع به آک
2 .Motive شود. م.ترین واحد ملودي یا ریتم که از دو نت یا بیشتر تشکیل میکوچک 
 کند. م.. و به آسمان عروج می3
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ـ ادیده انگاشـته ـلی نـ ـم تجسـمی را بکـ  ال تعجـب مفهـو  ـران در کمـدیگ د و ـان
ـ نـد و  رود که نـه بـاال مـی  ـانورد نوشتهـدادي آکـتع . بنـابراین بـراي   ه پـایین ـن

ـ  ـدا بـدن سادة صـویس، برگرداننموسیقی ه معنـی گـذر از یکـی بـه     ـه کـالم، ب
 ه در میانه ماندن.ـدیگري است، ن

ه بیان عواطـف و احساسـات   ـبه موسیقی اساساً ـود کـآن ب اد مأنوسـاعتق
ان عواطف و احساسات برانگیخته شده ـباید در پی بی ردازد. بنابراین نوشتارپمی

در بـین   1ه ساده کردن ادبیات تصنعیـه کـونگانـبه وسیلۀ آهنگساز باشد، هم
. البتـه  شدهیجدهم امري نامتعارف تلقی نمی خر سدةنویسندگان و منتقدان اوا

اش را سازد چـون کـالم خواسـته   یـاین کارساز نخـواهد بود. آهنگساز آهنگ م
قابل بیـان  » فنی کالم« یقر. امیال آهنگساز از طدنکو سیرآبش نمی وردآبرنمی
الگوي چهار « یا» هددا درجۀ چهارم تغییر تنالیته میـی 2او به زیرنمایان«است: 

ن همان زبانِ ـای». هددیـایی بسط مـجملۀ موسیقایی پنج ت ه یکـی را بـمیزان
غالباً براي  ، یا موزیکولوگ است. امروزه اهل موسیقیشناسیقیمورد عالقۀ موس

ربوط بـه پیچیـدگی   ـودارهاي مختلـف مـ  ـگوهاي آهنگساز از نمـان دادن الـنش
نحو « ورت این کار فقط به وسیلۀـر این صـند که در غیکـیتجسمی استفاده م

 .رسدمیلعاده بغرنج قابل درك به نظرافوق »کالمِ
ه ندرت در پی نثرِ ساده شـدة  ـناس بشوسیقیـم ه دالیل یاد شده، اینکـب

ارشناس ـۀ آثار که دیگـر جـاي خـود دارد. کـ    ـت؛ مجموعیک اثر موسیقایی اس
ردازد و امکان دارد آن را با پز نظر فنی به تشریح دقیق اثر میموسیقی معموالً ا

تجزیه و تحلیلِ سایر آثار مقایسه کند. او در پی قواعد موسیقایی است: این کـه  
ریتمیک قـوي  ، از الگوهاي جسته نظر از چند تنالیته سود آهنگساز در اثر مورد

اما روان استفاده کرده است، باألخره  ،ا از ملودي ضعیفـو تکراري بهره گرفته، ی
گاه بـه  ـناس آنـ شـ از است یا معمـولی. موسـیقی  ـاو ممته ارکستراسیون ـاین ک

شـته بعضـی   . در گذپردازدیـواعد مـآهنگساز از آن قی ـمالحظۀ چگونگی تخط
را وجود دارد که هر آهنگسازي آن  سندپعوام» مد روز«د یک شمواقع تصور می

اگـر  روزه این امر مورد تردید اسـت.  ـند. امکیـبا سلیقۀ شخصی خود سازگار م

                                                 
1. belles letters 
2. Subdominant 
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اثـر  «مثـل   1بپذیریم هر آهنگساز اصالتی دارد که به قول مرحوم ارنست نیومن
اي خـود  هواعد و ارزشـق هـکـم باید بپذیریم ن حقیقت را هـاست، ای» انگشت

ود. هـر اثـر موسـیقایی    شـ و آثـارش متحـول مـی    زنـدگی  آهنگساز هم در گذار
قاعدة  دربرگیرندة روال و شرایط خویش است و تجزیه و تحلیل آن، تفاوت بین

ند. در حقیقـت موسـیقی   کدر اثر را آشکار می پارة غیر مرسوم دیرینه و موضوعِ
ـان کننـدة عواطـف و احساسـات    عقـاید و آرا، بیـ  در زیـاد هم مـانند الگوسازي

 ویند.ـگـ اصطـالحـات پیچیـده سخـن مـی ازان بـا استفـاده ازـت. آهنگسـنیس
ها با استفاده از یک رشته ملوديِ یک بخشی نوشته ـي تناآیا ممکن است قطعه

مثل موسیقی باخ براي ویلن تنها یا ویلن سل) اشد (ـشود و کامالً رضایتبخش ب
بـدون   3ابداع کند که بشود در یک اسـترتو  2تمی براي فوگواند تو یا کسی می

وقفه، مورد استفاده قرار گیرد؟ آهنگسازي که اطالعاتش از موسـیقی در سـطح   
صاحب این قلم باشد، با پرهیز از هـر گونـه ارجـاع بـه گذشـته، بـراي نوشـتنِ        

را ، با استفاده از فنونِ اپرایی خاص قرن بیستم، خود 4پاسیون به روال موسیقی
ت. ندازد. این راهـی براي خودنمایی یا پیروي از خیالی خام نیسادردسر مـی به

 معانی آن باشد. و اندیشۀ تمهیدات فنیدرآهنگساز باید 
به خوانندة عـامی، کـه از واژگـان     ـمن در معرفی باخ ـ این استاد استادان   

م کـه در واقـع   ارد، به نـاگزیر کتـابی فـراهم آورده   وآوسیقایی زیاد سر درنمیـم
ویاي حقـایقی دربـارة   نامید. این کتاب گ» شرح حال موسیقی«ود آن را ـشیـم

کـه همـه وقـت     اي گسترده در مورد موسیقیهبحث زندگی باخ است، همراه با
ون دستیابی به ـچ .تحول آن به کاربست هایی که درشیوه بود و شامورد عالقه

م، از طریـق صـفحه و نـوار و    اکـرده در این کتاب بـه آنهـا اشـاره     آثاري که من
ـ  ـذیـ پی امکانـبه آساندیسک  ویسی ـنـ اي کـه از نـت  وانندهـراي خـ ـر اسـت، ب

، نبایـد مشـکل باشـد.    بـاخ  پیدا کردن صدا و نغمۀ مورد نظـر  اند،دزي نمیـچی
شود که شروع وجه میـمت کارـا کمی پشتـب، ياوانندهـچنین خگذرد نمیدیري

                                                 
1 .Ernest Newman )1959- 1868    هـاي او در مـورد   ) نویسـنده و نقـدنویس انگلیسـی. کتـاب
 م. اگنر از شهرت جهانی برخوردار است.و

2. Fugue 
3 .Strettoآلود. م.کلمۀ ایتالیایی به معنی: به هم چسبیده و شتاب 

4. Passione 
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اي علمی است. حسن این کتاب در آن هوشنطبق بر رش با موسیقی ماآشنایی
یعنی موسـیقی او) آشـنا   دانیم (اخ میـا بهترین چیزي که از بـقط به فـاست ک

ابیم. چـرا کـه   یفهمِ درستی از زندگی او دست می بلکه تا حدودي به ویم،شنمی
زرگ راه ـن آهنگسازان بـ ـه ذهـی بـد از موسیقـدتها بعـیشه مـشراب و زن هم

 ابد.یمی
کن نشد. ـناسی ممشریق کتابـعۀ بیشتر از طـراي مطالـبذي ـآخـۀ مـارائ

   The Newدر » اخـب«دخل ـه مـوانند بتیـوانندگان در صورت احساس نیاز مخ

Grove      مراجعه کنند و در همانجا به مقاالت نشریات تخصصـی کـه معمـوالً بـه
اند که ادعـا کنـد   دبه دور مینویسنده از صداقت زبان آلمانی است دست یابند. 

ه راه امیدوار است که کور ر آنها را خوانده است. بـا این وصفیا حتی بیشت ،همه
 ار پیموده باشد.زدرستی را در میان آن بیشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 خانوادگی تبارِ 1
 
�

رین نمونۀ تبارِ موسیقایی است. غالب موسـیقیدانان  تخاندان باخ تجلی درخشان
از جمله  3، و برامس2، بتهوون1دان هستند. موتسارتـفـرزندانِ والدینی موسیقی
چـه چیـز    نـد. کنامشان خیلی زود به ذهن خطور مـی جمله کسانی هستند که 

ورد مــوتسارت  یـا پـرورش؟ در مـ   رشت ود: سشمـی باعث ایـن نسبِ خانوادگی
ر از آن بود که تتحول موسیقی در ولفگانگ سریع ندردید سرشت است. فرایتبی
دیگـري اسـت.    دودمان بـاخ مقولـۀ   اما تی ماحصلِ بهترین نوع پرورش باشد،ح

 یستند آخرین تبارشـان در سـال  زموسیقیدان که در قرن شانزدهم می هايباخ
نداشـته   یت. در این میان نسلی نبود که موسیقیداناز جهان رخت بربس 1845

ر صورت توسل به آمار ی دـودند. حتـوم و خویش یکدیگر بـباشد. آنان همگی ق
از عمـر خـویش   وان گفت که هفتاد و پنج نفر از آنها تمام یا بخشی تو ارقام می

ود کـه بـاز   شـ سرشت یا پرورش؟ انسان وسوسه مـی  ند.ارا صرف موسیقی کرده
ي در کار باشد کـه تـا ایـن حـد     اقریحهذوق و سرشت، چرا که قطعاً باید  دبگوی

ر پیشـینۀ  تـ بررسـی دقیـق   رد.ـگیرـد و چندین نسل را دربـراگیرگسترش یابـف
ا خود آموزنده است. در میان این هفتاد و پنج نفر یکیشان نابغه بود و نـیم  هباخ

 ـیه یا حداقل بیشترشان . بقنخبه و بسیار با استعدادبودند انی دوجین دیگر مرد
ر حد نیمچه ی دـحت ارند ،دیـزیزشان مـموسیقی آلمان آن همه عکه مورخان 

 دسـتۀ  أل در مقـام نوازنـدة ویلـن در   ا معمـو ـدند. آنهـ شـ استاد هم قلمداد نمـی 

                                                 
1Wolfgang Amadeus Mozart . )91- 1756.آهنگساز اتریشی. م ( 
2Ludwig Van Beethoven . )1827- 1770.آهنگساز آلمانی. م ( 
3Johannes Brahms .  )97-1833.آهنگساز آلمانی. م ( 
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واختند و نیا در کلیساها اُرگ می کشیدند،آرشه می نوازندگان شهري و خیابانی
. اینـان همیشـه   کردنـد خویش نام ونشانی کسب می گاه درشهرك محل اقامت

دسـت   رهبـري موزیـک کلیسـا    متگ بودند و در منتهاي مراتب به سدست تن
 افتند.یمی

ـ بودنـد. بـه    1نگـ الی ایالت تـورین ـها از اهاخـب بیـرون از محـل    درت بـه ن
ـ    حردند. حتی براي تکسفر می زندگیشان اب روز در صیل بـه مراکـز موسـیقی ب

موختنـد و بـه   آ. حرفۀ خـویش را در زادگاهشـان مـی   فتندرو فرانسه نمیایتالیا 
این دیگر اسمش پـرورش   یدند،دیا عمو یا همکاران آنان آموزش می ،وسیلۀ پدر

ادة بـاخ، خـود تردیـد    است. یک موضوع مهم: یوهان سباستیان، تنها نابغۀ خـانو 
اد کـار کـنم.   زیـ  مجبور بودم«فته کهگشاگردانش هم می گویند بهنداشته و می

. »سـد ربـه هـر جایی کـه دلش بخـواهد می هرکس به اندازة من زحمت بکشد
ي به خالف آن نشده است، ولی باید گفت کـه  اهر چند در تاریخ موسیقی اشاره

بیشتر آثار بـاخ   ر کنهار و کوشش دـاین تلقی خشک دربارة اخالق پروتستانی ک
 شده بود.» باخ«که دیگر خیلیهاي بعد خورد. بخصوص در سالبه چشم می

به دنیا  2در آیزناخ 1685 مارس 21ی باخ آغازِ نامیمونی داشت. او درـزندگ
دربار و رهبـر دسـتۀ نوازنـدگان آن    ن زترومپت 3مبروزیوسآمد. پدرش یوهان آ

از  5هفــدهم در آرنشــتات در اواســط ســدة پــدر او نیــز 4کریســتف بــود. شــهر
 شش ساله بود که به مدرسـۀ محلـی،  می شد. باخ  رد محسوبگنوازندگان دوره

پـدرش کـارآموزش موسـیقی     فرستاده شد. بدون تردید 6ویژة معارف کالسیک
 .گرفـت کالویـه را دربرنمـی  و ظاهراً در آغـاز سـازهاي   پسرش را به عهده داشت
ـ  ـقبل از ده سالگی او از جهاخ ـوالدین یوهان سباستیان ب ربستند و ـان رخـت ب

 ده گرفت کهـرش به عهتبرادر بزرگ 7وان را یوهان کریستفـج اخـسرپرستی ب

                                                 
1. Turingen                                                2. Eisenach 
3. Johann Ambrosius (Bach).                                4. Christoph                                                                                        
5.Arnstadt                                                              6. Latin Schule 
7.  Johann Christoph   
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ـ   ـ ـاُرگ مـ  1ود و در شـهر اوردروف ـه بـ ـآن موقع بیست و چند سال  واخت.ـی ن
سباستیان نزد برادر آموختن اُرگ را آغاز کرد. با این که یوهان کریستف  یوهان

ر تـ زان قـدیمی داري از آثار اُرگ نـوا ربنبود، ولی عمدتاً از طریق نسخه آهنگساز
در  مقدمات کمپوزیسـیون را بـه او آموخـت.    4و پاخلبل 3، کرل2مانند: فروبرگر

وانسـت  تباخ میکه  5اوردروف مدرسۀ معارف دیگري وجود داشت به نام لیسیوم
در آن حضور یابد. این مدرسه برنامۀ آموزشی جامعی داشـت و او بخـوبی از آن   

 بهره مند شد.
. اوردروف با مشکالتی مواجه گردیدباخ در  ادامۀ تحصیل 1700در سال

. بـه  شـد رفت و فضاي خانه براي آنان تنگ تـر مـی  گبرادرش فزونی می زادورود
ة ویـژ ( 6لی براي او در مدرسۀ میکائیلـکی از اساتید لیسیوم محـن علت یـهمی

در شـمال آلمـان پیـدا کـرد. یوهـان       7ورگبـ پسران فقیر) واقـع در شـهر لونـه   
ســم آن زمــان بــه جــاي پــرداختن شــهریه در دســتۀ       سباســتیان بــه ر 

ایـن چنـین    وانـد. خمی 9که به خود کلیسا تعلق داشت تریبل 8»صبحگاهی«کُر
سـیقی  در پانزده سالگی به استقالل مالی دست یافـت و آن را مـدیون مو   بودکه

-اخ که هرکسی را ناگزیر مـی در زندگیِ ب بعدي ايهبود. بـه رغـم فـراز و فـرود
این خودکفایی تا پایان عمرش تداوم داشـت.   نبال حرفۀ دیگري برود،سازد به د

و همـین  وم واند. از جمله بعضی از علخهاي بسیار متنوعی میه درسـمدرس در
اي هـ نچـه یـد غ اي آخـر نوجـوانی با  هـ ظاهراً در همین سـال  طور اشعار آلمانی.

 موسیقی در او به گُل نشسته باشد.

                                                 
   1. Ohrdruf                

2. Johann Jacob Froberger )67  نوازندة اُرگ و آهنگساز آلمانی. م )1617ـ. 
3Johann Caspar Kerl . )93 نی. م) نوازنده و آهنگساز آلما1627ـ 
4Johann Pachelbel. )1706-1653 نـوازندة اُرگ و آهنگساز آلمانـی و معـلم موسیقی یوهان ( 

 ر باخ. م.تکریستف برادر بزرگ
5.Lyceum 

.                                                                                                                     
6 .Michael Schule درواقع کلیساي میکائیل یا Michaelkirche.م .. 

7.  Lüneburg                                                         8.  Matins 
9Treble . ها تـا قبل از رسیدن بـه بلوغ جنسی. این صـدا در زنان بـالغ و ر بچهـصـداي زی

 شود. م.مستعد به سوپرانو تبدیل می
 
. 
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بسیار شهرت داشت و باخ 2انس کیرشهـر یوهدة اُرگ دـنوازن 1ومـگئورك ب
م دو بار رنج سـفر بـه   که نزدش رفته است. باخِ جوان دستقطعاً براي آشنایی ب

شصت میل رفت و برگشت با پاي پیاده) را به جان خریـد. یـک بـار    ( هامبورگ
، مشـهورترین نوازنـدة اُرگ مکتـب شـمال     3براي شنیدن صداي اُرگ راین کـن 

دیگــر بــراي نوازنــدگی در ار ـو بــ 4»نوازنــدگان شــبانه« هـان، معــروف بـــآلمــ
، قدرت و  6اه! شکوه قمیش؛ و آن هم براي نواختن چه سازي 5یرشهککاتارینن

ه صـداي  اي مربوط بهسی و دو فوتی و پدال دکمه 7شفافیت صداي پرینسیپال
 همچنین دیدار بـاخ  اي سال از ذهن باخ بیرون نرفت.هترومبونِ آن اُرگ تا سال

و دربار شبه فرانسـوي نجیـب زادة آنجـا، کـه ارکسـتري بـه تقلیـد از         8از تسله
در ارکسترِ یاد شده در واقع شـمار   ورساي گرد آورده بود، اهمیت زیادي داشت.

 واختند. از آنجا که موسیقی فرانسوي در بسـیاري از ـنیـزیادي فرانسوي ساز م
نـداز  ار موسیقیدان جـوان چشـم در بـراب واحـی اروپـا رواج داشت، این دیـدارـن

ن بیشـتر  گـ تـورین  محدود موسیقی کلیسـایی  هاياز شیوه و او را ي گشوداتازه
 .آگاه نمود

  وازندگی اُرگـشغل نمتقاضی 1702اخ در سالـود: بـدي معلوم بـدم بعـق
اگر دوك  شد که از هاله چندان دور نبود.10اوزنهدر زانگر9یرشهکاکوبیـدر ی   

را  کرد، باخ این سمتاش مداخله نمیبه نفع داوطلبِ مورد عالقه 11لسفوایسن
احدي نسبت به باخ احساس ون دوك تـظاهراً چ الـااین حـورد. بآبه دست می

                                                 
1George Böhm . )1733- 1661.نوازندة اُرگ و آهنگساز آلمانی. م ( 

2. Johanneskirche 

3Johann Adam Reinken . )1722-1623.نوازندة اُرگ . آهنگساز آلمانی. م ( 
4.Abend musiken   شروع شده بود هـر سـاله طـی چنـد     1673هاي این گروه که از سالبرنامه

هـوده بـه   شد و در این زمان رهبري نوازندگان را خود بوکستههفتۀ قبل از کریسمس برگزار می
 عهده داشت. این مراسم تا  اوایل سدة نوزدهم برقرار بود. م.

5. Katharinenkirche 

6.Reed . .تیغۀ فلزي یا چوبی نازك در سازهاي بادي براي ایجاد صداي زیر یا بم مورد نظر. م 
7Principal . تواند یک اکتاو باالتر صدا تولید کند. م.میهاي صوتی در اُرگ که لوله 

8. Celle                                                            9. Yacobikirche 
10. Sangerhausen                                           11.Weissenfels              
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 که وایمار بود . درهمینظرگرفتـن دررایش ـکاري ب، دردربار وایمارردکتعهد می
اختن یک اُرگ جدید در آرنشتات پیشنهاد س 1ه مشایخِ کلیساي بونیفاسیوسـب

نوازندگی 1703ه در اوتـرار گرفتند کـرد و آنان بحدي تحت تأثیر قـه کـرا ارائ
اخ ـم براي بـود، آن هـآن انصافاً خوب ب ردند. دستمزدـرگ را به او پیشنهاد کاُ

 دان سنگین نبود. بنابراین باخ کارِ وکه فقط هیجده سال داشت. کارش هم چن
 نوازندة اُرگ آغاز کرد. خود را به عنوان زندگی

 2ایسترماپلـک اخـتفسیر نیاز دارد. بشرح و قدري به » نوازندة اُرگ« عنوان
ام جدید ـن( 3وـدر کلیساي ن ود.ـکلیسا نب دستۀ کُر یا رهبر ارکستر و سرپرست

د، شـ اجـرا مـی   4اییهگاه کانتاتـونیفاسیوس) یقیناً گهکلیساي بازسازي شدة ب
اما یک سال بعد وقتی مشـایخ   ت او در کلیسا ارتباطی نداشت،سمولی به باخ و 

ا را اجـرا  هـ تاتنکلیسا به درخواست باخ گردن نهادند، مصرانه از او خواستند کا
سرودهاي مذهبی  واخت،نهاي دیگر میپرلود و چیز ،کند. باخ نوازندة اُرگ بود 

ز نسبت بـه کـار   تردیدي وجود ندارد که او هرگ رد. بااین وصفکرا همراهی می
رگ بـراي بـاخ سـاز بسـیار ناقصـی      اُ اسـت.  هبري دستۀ کُر اشـتیاقی نداشـته  ر

در واقع به خاطر دستیابی به نوعی کمال مطلوب  شد و نواختن آنمحسوب می
ی در هماهنگی بود. نظمی که فراسوي توان و ظرفیت گـروه نوازنـدگان معمـول   

باخ نان ساز دلخواه اوست. هد که اُرگ همچداست. مسافرت بعدي باخ نشان می
 را با گـوش جـان بشـنود. سـفري      6ودههشد تا صداي ساز بوکسته 5عازم لوبک

روحانی کلیسا یـک مـاه    طوالنی شامل پانصد میل رفت و برگشت. باخ از پدران
وقتی پس از نتیجه  درو  ی ندانستـکاف رادت ـاین م چند رـمرخصی گرفت، ه

                                                 
1. Bonifaciuskirche 
2. Kapellmeister  یا  Informator Choristarum  یا  Maitre de chapelle 
3. Neukirche 
4. Cantata         
5. Lübeck                        

6Dietrich Buxtehude . )1707- 1637ی. بوکسته هوده از) نـوازنـدة اُرگ و آهنگساز دانمارکـ 
 م. .است Diderickدر بندر لوبک اقامت گزید. دیکتۀ نام اول او به دانمارکی 1668سال

 
 
 
 


