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 پژوهش کالسی درس تاریخ موسیقی 

 بررسی سبک موسیقی بلوز 

 دکتر امیر شهابی استاد: 

 کاشانی فرنیا ،نوید حیدری دانشجویان:

انگیز است. بلوز پایه و اساس  احساسی غم -رایط عاطفیکه سابقه کهن در ادبیات دارد، به معنای ش  (Blues)  بلوز  واژه  

وجود آمده؛ اما با شودکه موسیقی جز تنها شکل هنری است که در امریکا بهاست. اغلب گفته می  (Jazz)موسیقی جز

 پای آن پیش رفته است. این حال موسیقی بلوز پابه

اند و در واقع بسیاری از عناصر کلیدی در  در امریکا داشته(Pop)بلوز و جز هر دو تأثیرات زیادی بر موسیقی پاپ   

ریشه در موسیقی   (Rock'n roll)اندرول  و راک  (Rhythm & blues)، ریتم و بلور  (Soul)سول    ،(Pop)موسیقی پاپ

 ها خواهد داشت.سهم زیادی در فهم بیشتر دیگر سبک ز دارند. بررسی دقیق این سبکبلو

از مردم  ها و مشکالت سیاهان امریکا دارد. در نیمه دوم قرن نوزده، هزاران نفر این سبک هنری ریشه در سختی  

ها، در  ها در حراجی رحمِی تمام به عنوان بَرده به امریکا آورده شدند. آنغرب آفریقا به زور اسلحه دستگیر و با بی

در مزارع و کشتزارها به کار طاقت فرسا  شدتشان هیچ توجهی نمیبه انسانی کهمعرض فروش قرار گرفتند و درحالی 

 از طلوع تا غروب وادار شدند. 

کردند؛ به گفته ترانه  براز میهای قدیمی وطن خود املودیخواندن های خود را با این کارگران هنگام کار، ناراحتی  

 «  .های زندگی استبلوز در حقیقت واقعیت:» و خواننده مشهور، ویلی دیکسون سرا

خست قرن بیستم گیتار ن  ۀند. طی ده کرداینان  آوازخوانِی گروهی بود و از یک الگوی پرسش و پاسخ پیروی می  تِ سن    

 خوانی( شد و الگوی پرسش و پاسخ ترانه  -Banjoاصلِی گروه، جانشین بانجو)یک نوع ساز زهی آفریقایی  به عنوان ساز 

 (Country blues)در مزارع آن زمان تبدیل به پرسش از سوی خواننده و پاسخ گیتاریست به آن شد. بلوز روستاییِ 

 شد فرم یا سبک خاصی نداشت. اولیه که معموال با همراهی گیتار خوانده می

وجود آورد که  ، موسیقی جدیدی بههای مختلف موسیقی اروپاییهای قدیمی آفریقایی و ترکیب آن با سبکتنوع ملودی  

تب  1920فت. در دهه پی شکل گرسی سیشناسیم. موسیقی بلوز در اواخر قرن نوزدهم در میما آن را »بلوز« می

رفت. در همین های آوازخوانان بلوز فروش میها نسخه از صفحه بلوز بین آفریقایی تبارهای امریکا باال گرفت؛ میلیون

 . های بلوز بلکه در کارنوازندگان َجز نیز رایج شددهه بود که استفاده از فرم بلوز نه فقط بین آوازخوان 

 ها و نوازندگان بلوز طیکانون موسیقی بلوز شد؛ زیرا بسیاری از آوازخوان شیکاگو  1950-1920های بین دهه   

 جنوب به آن شهر کوچ کرده بودند. های پس از جنگ جهانی اول ازدهه 



فقیرنشین و  ای نیز یافت؛ جایگاه ظهور آن محالتی خودجوش بود و شاید به همین دلیل مخاطبان گستردهبلوز موسیق  

ای بزرگ بود و اصرار زیادی هم داشت تا به خشکی موسیقی کالسیک غربی و مخاطبان آن هها و حومه شهرحاشیه

؛ درست به همین دلیل موسیقی علمی و جدی غربی، موسیقی کالسیک، این موسیقی را خوار و حقیر  اعتنا باشدبی

رویکردی بود که تا شمرد، این شمرد و مخاطب تحصیل کرده گوش دادن به این نغمات را گناهی نابخشودنی میمی

 های سده بیستم همچنان ادامه داشت. نیمه

(  Crazy Bluesبسیاری از کارشناسان معتقدند که نخستین قطعه ضبط شده بلوز، آوازی است به نام »بلوز دیوانه« )  

معتقدند   است؛ البته بسیاری از کارشناسان  خوانده  1920که پری برادفورد آن را ساخته و مامی اسمیت آن را در آگوست  

اند ( را به آن نسبت داده Titular Bluesاصطالح »بلوز افتخاری« )بلوز ناب و خالص نیست و که بلوز دیوانه یک 

البته پری برادفورد   ما در عین حال یک قطعه پاپ است.ا کندازده میزانی بلوز استفاده میزیرا از تونالیته و ساختار دو

 ( نوشته بود. Nervous Bluesتحت عنوان »بلوز عصبی« ) 1913قطعه را در سال  این

( در W. C. Handyهای بلوز پس از اجرای »سنت لوئیس بلوز« توسط ویلیام کریستوفر هندی )ساختار اصلی ترانه   

ده میزانی است  تغییر کرده، هر بند از کالم ترانه بلوز در قالبی هارمونیک که معموال دوازاندکی  1914سال 

(، فقط از سه آکورد  Twelve bar bluesشود. این قالب هارمونیک، معروف به بلوز دوازده میزانی )گذاری میموسیقی

و آکورد نمایان یا  Subdominant  (IV)یا  (، آکورد زیرنمایانI)  Tonicیا تشکیل شده است: آکورد بن نغمه 

Dominant (V)  . 

کنند، دو میزان باقی مانده از عبارات با ملودی ها اغلب فقط طی دو میزان از هر عبارت را آوازخوانی میخوانتک  

های اول و  شود. شعرهای بلوز اغلب دارای سه سطر و در دوازده میزان است؛ سطر های پشتیبان پر میساز یا ساز 

و   AABولی سطر سوم متفاوت است. بلوز آوازی غالبا طرح یکسان هستند  های مختلفکورد  در عین دارا بودن دوم

 کنند.پیروی می  ABCملودی آن از ساختار هارمونیک 

یکی مجهزند بیش از یک سری استاندارد از این ساز ها وجود دارد.  ونهای مدرن بلوز که به سازهای الکتردر گروه  

یتار الکتریک و هارمونیکا تقویت شده به عنوان برای مثال در سبک »ارین استایل« شیکاگو، ست اصلی شامل گ

 های فرعی هستند.ساز باس، درامز، پیانو و ریتم گیتار های اصلی هستند و یک گروه ریتمیک از گیتارساز



 برخی از ستارگان بلوز:   

• Muddy Waters 

• B.B. King 

• Robert Johnson 

• John Lee Hooker 

• Buddy Guy 

• Stevie Ray Vaughan 
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