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 سعید فوالدی –بهار یزدانی   :انیدانشجو

 یاوقات برا یکه گاه یشد. در صورت یگذارهیپا کایدر جامائ یالدیم 60است که در اواخر دهه  یقیسبک موس کی (Reggae) رگه

 یقیسبک مخصوص موس ی. رگه نوعگرددیاستفاده م کایجامائ یقیموس یهاسبک شتریاشاره به ب یبرا ،یترمفهوم گسترده انیب

 از تندتر و سکا از ترآهسته یعیآمده است اما رگه به صورت طب دیپد یاستدو راک اسک هایسبک بیاست که از توسعه و ترک

است که به آنچه در  یموضوع یقیموس یهمانند بلوز نوع" ،هرگ ،یقینوع موس نیا ندگانیاز نما یکی ری. به تعب]1[است استدیراک

 .]2[ "باشد زیآمطعنه ای یخنث ،یاسیتواند سیم یقیموس نیپردازد. ایافتد، میحال حاضر اتفاق م

 .یوبی ل،یه نیشان پال، الر ،یشگ ز،یمثل آبج یکسان نیاست. همچن یسبک، باب مارل نیخوانندگان ا نیمشهورتر از

 یاجتماع خواستگاه

آن  قیاست که از طر یندیتجسم بخش فرآ هرگ رایاند. زمعطوف کرده هرگ یقیاز جامعه شناسان فرهنگ توجه خود را به موس یبعض

 .شودیمنجر م یقیموس نینو یهاشکل نشیبه آفر یاجتماع یهاگروه انیم ییهاتماس

توسط استعمارگران  یغرب یقایآفر یاز اهال یادیبازجست. در سده هفدهم، شمار ز یغرب یقایتوان در آفریرا م هرگ یهاشهیر

را زنده  ییقایبردگان سنت طبل افر نیبرده شدند. ا یکار در مزارع شکر به هند غرب یبرا یگرفته شدند و با کشت یبه بردگ ییایتانیبر

 کای. در جامائختندیآمیکردند، در هم میم لیها تحمداران به آنکه برده ییاروپا یقیموس یهابا سبک اآن ر ینگه داشتند و گاه

کردند چون ضرباهنگ طبل آنها به سرعت گرفتن کار یمدارا م راحتی به بوروها، نام به هااز برده یگروه داران با آهنگ طبلِبرده

 .]۳[تافیادامه  ییبورو یسنت طبل نواز کا،یجامائدر  1۸۳۴در ساله  یکرد و با لغو بردگیکمک م

 یقیموس یریگکه در شکل یافرقه رد،یپاگ یاتازه ینیفرقه د ،جامعه نیرنشیفق یهاهیو فقر باعث شد در حاش یکاریب ت،یمحروم

 یرا بر سر گذاشت. شمار یوپیات ییقایکشور افر یورتنام داشت، تاج امپرا یالسیس یلیکه ها یمرد 1۹۳0داشت. در  یاتیرگه نقش ح

 یرا به سو ییقایافر دگانیفرستاده شده تا ستمد نیاست که به زم ییخدا یالسیداشتند که س عتقادا یهند غرب یهاییقایاز افر

 «نیراستافر»خود را  دندیپرستیاو را م یکه در هند غرب یو کسان دندنامییم «یشاهزاده راستافر»کند و او را  تیهدا یآزاد

و  ییبورو یطبل نواز یهاسبک بیبا ترک نیراستافر یقیو موس ختیزود با بوروها در هم آم یلیخ نیفرقه راستافر. ]۴[دندینامیم

ها و اشعار تمیکردن ر بیشروع به ترک یدانان هند غربیقی، موس1۹۵0پا به عرصه گذاشت. در دهه  ،یستم و آزاد یلیانج نیمضام

و سپس « سکا» یقیبه صورت موس تیاها در نه بیترک نیکردند. ا اهانیس« بلوز» یقیو موس ییکایامر« زج»با عناصر  نیراستافر

درباره  ییهاداستان انیبم و ب یصداها یرو دینسبتا آهسته، تاک یهادرآمد که ضربه« رگه» یقیبه صورت موس 1۹60در اواخر دهه 

 .]۵[آن هستند یاصل یهامشخصه ،یجمع یاجتماع یو قدرت آگاه یشهر تیفقر و محروم

 گرانیبودند و آنچه که ظاهرشان را از د تالزیتوتس و ما لرز،یهمچون وا ییهاو گروه ،یچون باب مارل یاستاره ،یقیموس نیا حاصل

 .]6[طبق اصول فلسفه راستافار بود یو زندگ یتنگ پشم یهاطور کاله نیخاص و هم یکرد، مدل مو یم زیمتما

 یو تیموفق نی. اولدیآ یبه شمار م یستاره رگ گانهی یو حت یالمللنیستاره ب بود که تا امروز هم یستاره بزرگ راک نیاول یمارل باب

او مشکل بود. موضوع از  یاش برایاجداد رهیجز یاز مرزها رونیکردن راه شهرت ب یبه ارمغان آورد. اما ط «ریآتش را بگ»را آلبوم 

 شهایدر آهنگ او. دندیفهمیگفت، نمیم شیهامصاحبه ایرا که در آوازها  ییهاکلمه از حرف کی یها حتدپوستیکه سف دقرار بو نیا



ها کیاز کالس یکیکه به عنوان « من کالنتر را با گلوله کشتم»ش با نام در آهنگ شیگرا نیدولت برخاست که ا هیعل ییآرابه صف

 .]7[آهنگ پرطرفدار و موفق شد کی زیکلپتون ن کیار یآهنگ با اجرا نی. اابدیشناخته شده، بازتاب به گر یهاآهنگ نیو بزرگتر

 ییقایموس یدستاودها

حول محور  لمی. ف"شوند یهر چه آنها خشن تر م"بود به نام  یلمیخارج شود، ف ینیرزمیرگه از حالت ز یقیباعث شد موس آنچه

را که  دپوستیتوجه آن دسته از جوانان سف لمیف نیساخته شده بود. ا یقموسی تجارت با اشو رابطه کایجامائ یایدن یخشونت ها

 .]۸[کردند به خود جلب کردیپوستان خود را محروم احساس ماهیهمانند س

 یقیمردم سراسر جهان به موس 1۹70کسب کردند و در دهه  یمیعظ یتجار یهاتیموفق ،یمثل باب مارل هاز هنرمندان رگ یاریبس

توان آن یبوجود آورد که م یاتا صداها و الحان تازه ختیدر هم آم رپ و هاپ پیهند. در دهه هشتاد و نود، رگه با دادیرگه گوش م

 .]۹[یدشن «زیفوگ»و « نتانگ کل -وو»مثل  ییهارا در کار گروه

 نیبه ا کایجامائ یقیو مطالعه موس یبررس یبرا ،هرگ یبکر و وحش یقیموس ریاز نوازندگان و خوانندگان مطرح راک تحت تاث یاریبس

 مونیپل سا ونز،یاستونز، کت است نگیثروتمندان بود. گروه رول حیتفر یجا برا نیترکشور مناسب نیسفر کردند؛ مخصوصا که ا رهیجز

آن کشور به ضبط  یوهایلذت ببرند و در استد یقیموس نیآسوده از ا یکردند تا با خاطر متیهمه به آنجا عز یکارتنو پل مک

حرکت خود  رگه. خود را به فروش برسانند« رگه راک» یهاها به انگلستان بازگشتند تا آهنگبپردازند. سپس همه آن شانیهاآهنگ

 .]10[سبک الهام گرفت نیبود که از ا یواندر از جمله افراد یویو است دیرس کایآغاز کرد و به امر زیغرب ن ریرا در مس

 یو شخص یمعنو ،یاسیس معناهای مانند مختلف یمختلف و معناها یاجتماع یهاتماس و مراوده گروه خیتار هرگ خیتار نیبنابرا

 .]11[کردندیم انیها را بخود آن یقیمذکور با موس یهااست که گروه

 منابع

 2۸2، ص 1۳۸7تاریخچه موسیقی راک، نوشته جرمی پاسکال، ترجمه باب شهاب، انتشارات آهنگی دیگر، چاپ دوم،  [1]

خچه موسیقی راک، نوشته جرمی پاسکال، ترجمه باب شهاب، انتشارات ینقل قول از باری فورد، برگرفته از مجله گاردین. از : تار [2]

 2۸2، ص 1۳۸7آهنگی دیگر، چاپ دوم، 

 ۴1کارن بردسال، ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، ص  -شناسی، آنتونی گیدنزجامعه [۳]

 ۴1-2شناسی، ص معهاج [۴]

 ۴1-2شناسی، ص معهاج [۵]

 2۸2موسیقی راک، ص  چهتاریخ [6]

 2۸۵خچه موسیقی راک، ص یتار [7]

 2۸۳خچه موسقی، یتار [۸]

 ۴2شناسی، صجامعه [۹]

 2۸6تاریخچه موسیقی، ص  [10]

 ۴1-2شناسی، ص جامعه [11]

 


