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 شناختِ موسیقیِ بلوز )قسمت نخست(

 شاهین کوهساری

 

 

معنی است بخواهید گیتار به دست بگیرید و دانید، بیاگر بلوز نمی

 اندرول یا هر موسیقیِ پاپِ دیگري بنوازید. راک

 کیت ریچاردز                             

 نوشت:پیش

شناسیِ ام تا به سیرِ تکاملِ تاریخیِ این نوع )ژانرِ( موسیقی، سبکها بر آنیادداشت-در این سلسله

 ز و معرفِی بزرگانِ بلوز و تحلیلِ آثارشان بپردازم.بلو

 

 ی یک ژانربلوز به مثابه

بر حسبِ ساختارِ عمودي  1ي یک ژانرِ عمومیموسیقیِ بلوز به مثابه ،ترین حالتدر کلی

شود. تمامِی آثارِ بلوز از یک ساختارِ بنیاديِ )هارمونیک( و نه افقی )ملودیک( قطعه تعریف می

شود. نامیده می بسطِ هارمونیِ بلوزدارد براي بسطِ هارمونی برخوردارند که واحد و استان

هارمونیِ بلوز شاملِ سه آکوردِ اصلی بر اساسِ فواصلِ اول، چهارم، و پنجِم یک گامِ موسیقایی 

که بخواهیم خیلی فنی صحبت کنم باید بگویم که اکثرِ قطعاتِ موسیقیِ بلوز از آناست. بی

شوند، مجموعاً نامیده می« نُتِ بلو»اند. یک سري نُتِ خاص که هر کدام شکیل شدهدوازده میزان ت

 .نقشِ بنیادي دارد (lyrics)در ژانرِ بلوز کالم یا همان  دهند.بلوز را تشکیل می (scale)گامِ 

هاي بلوز افسردگی، فقر، مطابق با معناهاي بلو )غمگین، افسرده، ماخولیایی، و ...( کالم در ترانه

ترین گیرد. کالم در سنتیهاي زندگی را در بر میآینديهاي عشقی و سایرِ ناخوششکست
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کرار اشکالِ موسیقِی بلوز تنها عبارت بود از یک یا دو خط شعر که چهار بار یا هر یک دو بار ت

یا  (floating lyrics)تر شعرِ شناور هاي تخصصیشد. کالم در موسیقِی بلوز را در متنمی

ها سطرهاي جدیدي کم بلوزمن. کم3نامندمی stanzas) (maverickاستانزا -هاي ماوریکترانه

لوز هاي قرِن بیستم بود که کالم در موسیقِی بهاي سنتی اضافه کردند و در نخستین دههبه کالم

 country)ي کلیِ بلوزِ نواحی ي استانداردِ امروزي درآمد. ژانرِ بلوز به دو زیرشاخهبه شکلِ ترانه

or rural blues) و بلوزِ شهري (urban blues) هاي کثیر و بعديِ بلوز شود. زیرشاخهتقسیم می

 Son)سان هاوس گامانِ بلوزِ نواحی از جمله آیند. مشهورترین پیشپس از این دو زیرشاخه می

House)،  بالیند لمون جفرسن(Blind Lemon Jeferson)،  لیدبلی(Leadbelly)،  چارلی پَتِن

(Charlie Paten)، و رابرت جانسن (Robert Johnson) شان تکی و با یک معموالً اجراهاي

ي ارزان هاخانهها و رقاصهاي کشاورزي، میکدهها در کمپگیتار بود. هر از گاهی اما، بلوزمن

، (Jazz)پرداختند. بلوز و جَز نوازي میشدند و به همدورِ هم جمع می هاي سرِ راهقیمت، و کافه

هاي جاگ همه از هم تأثیرپذیرفته و به رغمِ تفاوت خوانی )گاسپل( و موسیقیِ گروهانجیل

ي سیِ قرنِ بیستمِ تا دهه هاي جاگ )جاگ بندز(هاي فراوان دارند. موسیقیِ گروهپوشانیهم

ها متشکل از هاي جاگِ اولیه به جز خودِ جاگمیالدي بسیار پرطرفدار بودند. ارکسترِ گروه

 دهنی، و ویولن. -سازهایی بودند چون گیتار، ماندولین، بانجو، کزو، کنترباس، ساز

شان در جنوبِ امریکا جمعیِ بزرگانِ بلوز از نواحیهاي دستهبلوزِ شهري عمدتاً پس از مهاجرت

آید. بلوز پس از ورود به شهرهاي غیرِجنوبی از سویی ارکسترال به شهرهاي بزرگ به وجود می

ها و توسِط بلوز پیش از این شد، هر چند (electrify)« الکتریکی»و از سوي دیگر اصطالحاً 

ي پیدمونت( در آالباما )ناحیه 1902تا  1892هاي بینِ سال (W. C. Handy) دبلیو. سی هندي

ي دلتا( با سازهاي کالسیک ارکسترال شده بود. معروف است در ممفیس )ناحیه 1902و از سالِ 

جان که سازِ درامز در شهرهاي غیرجنوبی به ارکسترهاي بلوز اضافه شد. دو غولِ شیکاگویی 

ي چهلِ قرنِ بیستمِ میالدي از نخستین کسانی بودند که در اواخرِ دهه کر و مادي واترزلی هو

 گیتارِ الکتریک براي نواختنِ بلوز استفاده کردند.
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 سیرِ تکاملِ تاریخیِ بلوز

فریقایی دارد. به طورِ کلی خاستگاهِ آ-مریکاییآدر تاریخِ امریکا و تاریخِ  موسیقیِ بلوز عمیقاً ریشه

فیاییِ بلوز را باید جنوبِ سفالي امریکا و زمانِ پیدایشِ آن را قرنِ نوزدهمِ میالدي در نظر جغرا

 Upper)گرفت. ]جنوبِ کشورِ امریکا خود به لحاظِ جغرافیایی به دو قسمتِ جنوبِ علیا 

South)  و جنوبِ سفلی(Depp South) ها ها بودند: بردهشود.[ مُبدعِ این موسیقی بردهتقسیم می

امریکایی که هنگامِ کار سرِ زمین زیِر -هاي افریقایینسق-ها. صاحبو اسالف و اخالفِ برده

برم و سپس به توضیحِ مواردِ مبهم در هاي موسیقاییِ بلوز را ابتدا نام میزدند. خاستگاهآواز می

هاي افریقایی، فولکلورهاي اروپایی، آوازهاي هاي موسیقایِی بلوز ترانهپردازم. خاستگاهآن می

 Ring)هاي گروهی شات ،(Field Hollers)، آوازهاي مزرعه (work songs)حینِ کار 

Shouts)ها ، شانت(Chants) ها ها و شانتکه به مجموعِ این دو اصطالحاً شات(Shouts & 

Chants) قیم موسیقیِ راک اندرول است، باالدهاشود و خاستگاه مستگفته می (Ballads) 

. آوازهاي مزرعه 2هاي کانتري است، و رقص(Gospel)خوانی موسیقیِ ضربیِ افریقایی، انجیل

خواندند، عبارتند از آواهاي بدونِ فرم و کالمی که بردگان در حینِ کار، براي تحملِ سختیِ کار می

ي مذهبی در حالی که مذهبی هستند که یک حلقه سرودهاي ریتمیکِ-هاي گروهی نیایششات

آهنگ با ریتمِ خودِ شات آهنگ با هم و هماند با کف زدن و حرکاتِ بدنِ همگردِ هم جمع شده

ي ریتمیک در تلفیق با آواز هایی هستند که به صورتِ محاورهها ترانهخوانند. شانتها را میآن

هاي مختلف هاي نسلکه بارها و بارها بلوزمن Black Bettyي معروفِ شوند، ترانهخوانده می

اش یک شانت است که در زندانی در تگزاس ضبط شده، و اند در صورت اولیهآن را اجرا کرده

هایی هستند که از نوعی روایت یا قصه در متنِ خود برخوردار اند. فرمِ رایِج باالخره باالدها ترانه

هاي بلو مستقیماً از موسیقیِ افریقایی وارِد توالیِ نت و پاسخ در اجراي بلوز و خودِ  پرسش

موسیقیِ بلوز شده است. به لحاظِ سبکی بلوز به طورِ کلی در عمقِ جنوبِ امریکا )جنوبِ سفلی( 

متفاوت دارد که سبکِ هر یک از این نواحی به نامِ همان محلی  (style)سه خاستگاه با سه سبکِ 

 شود: گذاري میامکه در آن به وجود آمده اند، ن

 دلتاي می سی سی پی  -1
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 ایالتِ تگزاس -2

  یا ساحلِ جنوبِ غربی (piedmont)ي پیدمونت ناحیه -3

 

برعکسِ موسیقیِ جَز که به سرعت از خاستگاهِ خویش )نیواورلئانز( به سمتِ مناطِق شهري 

(urban) مریکا و باالخص شهرِ شیکاگو گسترش یافت، موسیقِی بلوز تا آي ایاالتِ غربِ میانه

 -چنان موسیقیِ نواحی باقی ماند. بسیاري از ي سی الی چهلِ قرنِ بیستمِ میالدي همحوالیِ دهه

هاي اصیلِ خود ي قرنِ هیجدهم تا اواخرِ آن قرن موسیقیهاي متقدمِ میانهبلوزمن -ه اصطالح ب

هاي ي بلوِز نواحی، از دههرا به گور بردند. میراثِ این متقدمین اما در آثاري که از راویانِ اولیه

 بیست و سیِ قرنِ بیستم، به جا مانده قابلِ تشخیص است.

 

 ادامه دارد.                                             
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