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 (4)بلوز  یِقیشناختِ موس

 ینواح بلوزِ

 )ادامه(ی پ یس یس یم یبلوزِ دلتا  -1

 

 

 یپ یس یس یشمالِ م یِکانتر لیه بلوزِ

)ن ک به بخشِ   یپ یسا  یسا   یشاماِِ م یِکانتر لیبلوزِ ه یشااهه  یِطور که هنگامِ معرف همان

  ی شااهه از بلوز اساتداد   نیا  یمشاخهاه  نیترمهم( اشاار  شا   هاادداشا ی-ساللاله  نیدوم از هم

در    ییقایفرآ  یهاتمی( اساا ر ریی)اروپا یدر کنارِ حس و حاِِ غرب  ییقایفرآ  یهاتمیفراوان از ر

و درامز )در رابطه با   فیفا  -در مواقعی هم   -و  هایو زه کنن یم  جادیا ین آثار حلاای ب ویا

  لی ر بلوزِ هییاروپا  یِمقاالت( حسِ باساتان-ساللاله نیو درامز ن ک به بخشِ دوم از هم  فیفا

 ۱( اسا رHybridبلوزِ دورگه و چن رگه )  کی  ینمونه نینخلات  یپ  یسا  یسا   یشاماِِ م یِکانتر

امر اما  اگر »بلوز« ج ِ نخوان    ییصااراح  جا  نیبه ا  لاامیبنو  هواهمیکه اکنون م  ار  ییجمله

  ی شاماِِ م یِکانتر لیباشا   بلوزِ ه یاشاتقاقاتِ آن به طورِ کل  ی( و همهJazz»جَز« )  یِقیموسا 

 ( اس رHybrid Jazzجَزِ دورگه و چن رگه )  یِقیموس مِیملتق  یاین زین  یپ  یس یس

 یپ یس یس یشمالِ م یِکانتر لیبلوزِ ه مهمِ یهاستیآرت

  ن یا یشا  شاناهته ِنیلا یموز نینخلات  ی( را با۱876-۱۹63)  (Sid Hemphill) لیهمد   یسا 

اما  فرد   یکانتر لیبلوزِ ه  نِیلا یموز  نیتربه شامار آوردر معرو   یپ  یسا   یسا   یشااهه از بلوزِ م
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-۱۹04)  (Mississippi Fred McDowell)فرد مک داوِ    یپ  یساا  یساا   یم یِمک داوِ با نامِ هنر

شاهرتِ   یالدیم  لاتمِیشاها ِ قرنِ ب  یر دههفرد مک داوِ د  یپ  یسا  یسا   ی( اسا ر م۱۹72

ملاتقل و به  ییمتع دِ او  به عنوانِ شااهه  یتوساِِ اجراها یکانتر  لیکرد و بلوزِ ه  ایپ  یجهان

شا  و   زیمتما  یپ یسا  یسا   یم  یبلوزِ دتتا  یِاصال انِیهمان جر ایکامالً از ب نه   و یاصاطال  آتترنات

  (R. L. Burnside)  یآرر اِر برنلاااا یکانتر لیا بلوزِ ه  گرِیر دو غوِِ داف یا   یانشاااعااسِ رسااام

جون۱۹26-2005) و  پ۱۹30-۱۹۹8)  (Junior Kimbrough)  مبرویک  وری(  در  هم  شاااهرتِ   یِ( 

فرد مک داوِ بود که به شاهرتِ   یپ یسا  یسا   یو م لیهمد   یسا   شاانیهاکلاوتشیپ  رِیفراگ

شااهه   نیاز بزرگانِ ا  گرید  کیی(  ۱۹40-20۱5)  (Robert Belfour)ر رابرت بلدور   ن یرسا   یجهان

  ی بانو یکانتر  لیبلوزِ ه  ِیفق  کلااوتِشیاساا ر از جمله بزرگانِ پ  یپ  یساا   یساا   یاز بلوزِ م

  یِ دهتر  ی( نو ۱۹23-2006) (Jessie Mae Hemphill) لیهمد  یم  یاسا  به نامِ جلا   ق رییعات

  ی پ یسا  یسا   یشاماِِ م یِکانتر  لیه  بلوزِ ینوشاتارها چون شااهه-ساللاله  نیر در الیهمد   یسا 

  ی م  ینامِ جل  شود یم یبررس  یپ  یس یس  یم یمکتبِ بلوزِ دتتا  یب نه ای  یاصل انِیج ا از جر

ها( آورد  نش   اس ر از  نوشته  نیدر قلم ِ »زنانِ بلوزِ دتتاررر« )ن ک به قلم ِ دومِ هم لیهمد

  یبرنلااا کیاز ساا ر  یقبل از همه با ینترکا  لیبلوزِ ه  یعاصاار و زن  م یهالاا یآرت انِیم

(Cedric Burnside نو )نیب  کاا«ی»هاارمون  یناام بردر تر   یا فق   ِیا هلفِ آرر اِر برنلاااا  ی  (Terry 

"Harmonica" Beanی( و کن ( براونKenny Brownدو آرت )هلتن     گریید  یمعاصر و زن   ل ِی

 ر  دهن یرا ادامه م  یپ یس  یس  یشماِِ م یِکانتر لیکه در حاِِ حاضر سن ِ بلوزِ ه

 لی( همفدی)س یدنیس

 لیهمد   یساا   م یرا ج ا و منشااعب از بلوزِ دتتا در ن ر نگرفته بود یکانتر لیبلوزِ ه انِیجر  اگر

  گر یرا  وقتی د لیهمد   یر سا شا یم  یپ یسا  یسا   یم  یبلوزِ دتتا  خِیتار  یهابلوزمن  یِسان  سِییر
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 لیهمد  یکشااف کردر کشاافِ ساا   یالدیم لااتمیچهلِ قرنِ ب  یملاان بود  آتن تومکس در دهه

 David Honeyboy)ادواردز   یبو  یهان   یویواترز  د  یتوساااِِ آتن تومکس بع  از کشااافِ ماد

Edwards)  (۱۹۱5-20۱۱و سان هاوس و ضبِِ آثارشان صورت گرف ر  ) 

 

 ل یهمف دیس

  اد یجهان«   لااانِیموز نیها« و »بهترچون »جانورِ تپههم داتییدر دتتا با توصااا  لیهمد   یسااا   از

گرو ِ   کیممکنِ موردِ اساتداد  در    یساازها  یاز دو چشام کور بودر او همه  لیهمد   یر سا شا یم

ارگ  و   انو یا   پ2[Jew's (Jaws) Harp]هاار   -باانجو  جوز )جااوز(  وتن یو  یعنی   یبلوزِ نواح

مان     ادگاریشاا   به اثرِ ضاابِ وچهارلاا یکالً ب لیهمد   یاز ساا   رنواه یم یرا به هوب  فیفا

  ی مهااااحبه  همه به هم ِ آتن تومکس و برا  کی  یاثر به اضاااافه  وچهارلااا یب  نیاسااا ر ا

  مجموعه   نیا ( ضاابِ شاا رFisk)  لااکیو دانشااگا ِ ف  کایمتح  امر  االتیا یکنگر  یهانهکتاس

قطعات    نیا یدوتاولا ی( منتشار شا ر تومکس بSounds of Southجنوس« )  یآواهابع ها با نامِ »

در   لیرا  هد   ساااِِ بع   هنگامِ مالقاتِ مج دِ هود با همد  گرید  ی  و دوتا۱۹42را در ساااِِ 
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و  یهم به تحاظِ هنر ل یبه جا مان   از همد  یقطعه  وچهارلاا ی  ضاابِ کردر هر ب۱۹5۹ساااِ 

به نامِ   ییقطعات  قطعه  نیا  نِیترساااز ان ر معرو و ساارنوشاا  رین یب  یخیهم به تحاظِ تار

آثارِ   نیتراز معرو   کیی  کِیملود یسااا  که بع ها مبناا  (Eighth of January)  هیهشاااتمِ وانو

 Johnnyهورتون )  یجان ی  سااهتهThe Battle of New Orleansبع  از هود  اثری به نامِ  یِکانتر

Hortonریپ طانِیشاا   یایبه نامِ رؤ  ییقرار گرف  و قطعه زین یکانتر  بنامِ  نِیلاا ی(  موز (The Old 

Devil's Dream)  داردر  کایجنوس امر  یهاپوس سرخ یدر آواها  شهیکه ر   

 

 

 طانیش یایرؤ نتِ

بلوز و   یِقیموسا  یِبارها و بارها توساِِ بزرگانِ بع  لیهمد  یآثارِ سا  رِیچون سااقطعات هم  نیا

 مج د ش   اس ر  یجَز اجرا

 ادامه داردررر   

 

 :هاپانوشت
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  ن یچه که در اوجه آن  چی»چن رگه« به ه  اینگارن   از مدهومِ »دورگه«    نیمن ورِ ا مشااخهاااً  -۱

و از جملاه   یا بریه  یِقیر در موسااا لااا ی( ناام گرفتاه نFusion)  ق«ی( »تلدNew Ageنو )  دورانِ

حاصال از    یِقیاز موسا    یی( ما با نوع )وانرِ( ج Hybrid Jazzچن رگه )  ایجَزِ دورگه    یِقیموسا 

  یبنا  بیا ترک  کیا را در    اشهیا اوت  یِاجزا  یهااکاه تدااوت  قیناه تلد  میاطر   هاابیا ترک  اعِانو

حااتا      نیتردر باه  ق «ی»تلد  یجاهیکاه نتجابس کرد  اسااا ر حااِ آن   یا ( جا ونِیلااا ی)کمپوز

 گرف ر  یآن را ج   توانیاس  که نم  مز ساالدِ مدر  و هوش  کیما با   یمواجهه

و »هار ِ   «یهودیسااز را »هار ِ   نیاسا   ا  ایاش پکه از نامزنبورکر چنان  هِیساازی شاب  -2

ارتباطی   چیه  یخیاسامِ دوم مشاخا اسا  اما  شاواه ِ تار  یهیان ر وجهِ تلام   ینام  ی«یآروار 

 ازس  نیگا ِ اتهاس  یخیر برعکس  شواه ِ تارده ینشان نم  هودیساز و قومِ    نیگا ِ اهاس  انِیم

 ان ردانلته ایقِ دور در آسو شر نیرا چ

گردآورن     ایکنن   ضابِ -به اصاطال    -  کیپروو  صارفاً    نیاسا  که آتن تومکس در ا یگدتن

ترانه  و رقاِ فوتک     یقیمحققِ موسا   نیترشاناسای بزرگ بود و بزرگنبودر آتن تومکس مردم

  لِی تحل  کِیآکادم  یِشاناسا ادعا کرد که روش  توانیر مشاودی( ملل تا به امروز محلاوس میِ)محل

 کسیکردر کرئومتر سیملال را آتن تومکس تسسااا   یِ  ترانه  گدتاار  و رقاِ محل  یِهتشاااناامردم

(Choreometricsکاانتومتر  )کسی  (Cantometricsو پاارالمتر  )کسی  (Parlametricsباه ترت  ) ب یا 

توساِِ    یرقا  ترانه  و گدتارِ محل یِشاناهتمردم  لِیتحل  یِو تخهاها   کیآکادم یهایشاناسا روش

آتن تومکس در رابطه با فوتکلورِ ملل انبوهی    قاتِیآتن تومکس هلتن ر حاصلِ شه  ساِ تحق

تومکسِ پ ر و   یاسااا  )دربار  یدیتست یهاو کتاس یملاااتن  و آموزشااا  یهالمیاز مقاالت  ف

 رها(نوشته  نیتومکسِ پلر ن ک به قلم ِ دومِ هم


