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ــرایتغییــروضعیــت ــیکــهتــالشبیقفــهب ــود،دررزوهای ــیمســلطشــدهب ــرحیــاتمیلیونهــاایران ــیکــهآتــشوخــون،ب درروزهای
موجــود،بــافرمــانگلولــهوتیــرخــالصپاســخمیگرفــتودررزوهایــیکــهتمــامحامیــانتــداوموضعیــتموجــود،دســتدردســتهــم
دادهبودنــدتــامعیشــتروزمــرهیطبقــاتمتوســطوفرودســتایــرانرابــهمحــاقنابــودیبکشــانند،جوانــانایرانــی،بــیکــهبــرخــالف
ــانسیســتم ــلتوحــشعری ــرشــوردرمقاب ــتشــوند،عاشــقانهوپ ــیحمای ــتوســرکوب،ازجای ــتوجنای ادعاهــایفرماندهــانخیان

ایســتادند.

بیــشازهفــتهــزارزندانــی،بیــشازدویســتکشــتهوصدهــازخمــی،قربانیــانایــنعصیــاناجتماعــیبودنــد.امــاضــررحکومــتبســا
بزرگتــربــود.جمهــوریاســالمی،بیــشازپیــشدربحــرانمشــروعیتوتــرسازمــردمفــرورفــت.

نشــریهیُمــرواضمــنهمــدردیبــاقربانیــانوتســلیتبــهخانوادههایــیکــهداغجــواندیدنــد،اســتمرارمبــارزهعلیــهوضعیــتموجــود
راتنهــاراهپایــانفالکــتمــداوممیدانــد.

نشــریهدرروزهــایاوجاعتراضــاتبــرایانتشــارآمــادهبــود.امــاازنقطــهنظــراخــالقرســانهای،تصمیــمگرفتیــمحتــیلکــهایبــرتمرکــز
عمومــیبــراعتراضــاتمــردمایــراننیندازیــم.

پیروز باد فریاد مشترک مردم ایران
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سرمقاله
موســیقی زبــان حســی اعتــراض و امــکان عبــور از 

ــدسرمقالهتبعیضــات و مرزهــای تصنعــی ــهازدی ــفموســیقی،ک ــاندرســبکهایمختل صــدایزن
ایدئولــوژیمســلطقبیــحوحــرامبــود،توانســتبــهســرعتدر
ــان ــیزن گوشــیهاوتلوزیونهــایایرانیــانجــایخــودراپیــداکنــدوتمثیلگــربخشــیازاعتراضــاتمدن
بــهنظــاممردســاالرباشــد.صــدایزنهــرچنــدهنــوزبــهصــورترســمیوعلنــیممنــوعاســت،امــاایــن
ــای ــهبنبســترســیدنممنوعیته ــیجــزب ــیمعنای ــیودرنشــراینترنت ــتدرموســیقیزیرزمین ممنوعی

جمهــوریاســالمینــدارد!

حــالنهــادســرکوبمجبــوربــوددورونــدرابــهصــورتمــوازیپیــشببــرد:تولیــدموســیقیســخیفبــرای
جایگزیــنکــردنآنبــاســالیقجوانــانبــهطــورخــاصوالبتــهتــداومبرخــوردبــاتمــامَاشــکالموســیقیبــه

صــورتعــام.دورونــدمتناقــضومتضــادکــهوضعیتــیپروبلمتیــکرابــرایحکومــترقــممیزنــد.

مجمــوعایــنعوامــلســببشــد،ســرعترشــدوتکامــلکمــیوکیفــیموســیقیدرایــرانرا،دردودهــهی
اخیــربســیارچشــمگیرباشــدوقابــلقیــاسبــاســالهایپیــشازآننباشــد.

ــهســراغموســیقیرفتــهاســت.درایــن ــروادرشــمارهیدومــشب ــاایــنتفاصیــلمیتــوانفهمیــدچــراُم ب
ــهشــدهاســت. ــرانپرداخت ــیدرای ــنموســیقیزیرزمین ــدتکوی ــهرون ــهیپژوهشــیب ــکمقال شــمارهدری
ــه ــنمقال ــم.ای ــهکردهای ــانراارائ ــبموســیقی«درجه ــراضدرقال ــنتاریخچــهایمختصــراز»اعت همچنی
هــمدرزبــاناصلــیآن،فرانســویوهــمبــاترجمــهیفارســینشــرشــدهاســت.موســیقیخیابانــیدرایــران،
کــهبــهخــطمقــدمتصــادمفرهنگــیمــردموحکومــتبــدلشــدهاســتنیــزموضــوعیکــیدیگــرازمقــاالت
ایــنشــمارهیُمــروااســت.معرفــییــکگــروهموســیقیایرانی-کانادایــیومصاحبــهبــادوخواننــدهوترانــه
ســرایایرانــیدردوســبکمختلــفدرخــارجازکشــور،ونیــزگفتگــوبــهزبــانفرانســهبــایــکخواننــدهدو
رگــهایرانــی-بلژیکــیدرمــوردســبکموســیقیگروهــیکــهدرآنفعالیــتمــیکنــدنیــزبخشهــایدیگــری
ــهعملکردهــای»روانشناســانه«یموســیقیو ــهایب ــان،درمقال ــنمی ــنشــمارهینشــریهاســت.درای ازای
ــه ــاموســیقی،امــانگاهــیب ــاوجــودبرخــوردمــدرننشــریهب ــم.ب ــهموســیقینیــزپرداختهای نیــازانســانب
ــه ــرانوهمچنیــنهــوره،ب ــیای ــراننیــزفرامــوشنشــدهاســت.موســیقیعرفان ســنتهایموســیقیاییای

عنــوانیــکســبکموســیقیخــاصایــران،مــوردتوجــهُمــروابــودهاســت.

اگــرشــمارهیپیشــیننشــریهراتــورقکــردهباشــیدمتوجــهخواهیــدشــدکــهدرظواهرنشــریهتغییراساســی
دادهشــدهاســت.لوگــوینشــریهتغییــرکــردهوآرایــشصفحــاتبــهطــورکلــیدگرگــونشــدهاســت.»تغییــر
پذیــری«وعــدممقاومــتدرمقابــلتحــول،ولــودرظواهــر،ازویژگیهــاینســلجــواناســت.ونشــریهیمــا

بــاتوجــهبــهنگاههــایمخاطبــاندرشــمارهیگذشــتهایــنتغییــراتراالزمدانســت.
امیــدکــهایــنشــمارهازنشــریهبتوانــد،دریچــهایهــرچنــدکوچــکبــهجهــانبــزرگموســیقیدرایــران،

بــرایمخاطبــانبگشــاید.
بامهر

شورایسردبیرینشریهیُمروا

علیصمدومرادرضایی

ــازی ــودیگــرنی ــرد.ســینماورادی ــیمیگی ــزفزون ــننظــامآشــکارترمیشــود،قدرتــشنی ــانکــهخشــونتای »همچن
ندارنــدتــابــههنــریبــودنتظاهــرکننــد.ایــنحقیقــتکــهآنهــافقــطنوعــیکســبوکارانــد،بــهایدئولــوژیرایــجبدل
ــنرســانههاخــودراصنعــت ــهتولیــدمیکننــد،توجیــهکنــد.ای ــوعامدان ــیراکــهســینماورادی ــامزخرفات میشــودت
ــوردســودمندی ــدیدرم ــرشــکوتردی ــامنتشــرمیشــود،ه ــرانآنه ــایمدی ــمدرآمده ــهرق ــیک ــدوزمان مینامن

اجتماعــیمحصــوالِتتولیــدشــده،برطــرفمیگــردد!«

ایــنســطرهاراتئــودورآدورنــو،روشــنفکریکــهعمــدهیشــهرتخــودرامدیــوننقــد»صنعــتفرهنــگ«اســتنگاشــته
اســت.میتــوانبــانقــداوبــهفرهنــِگبــدلبــهصنعــتشــدهیامــروزهمــدلبــود.همچنیــنمیتــوانبخشهایــی
ازنقــداوبــههنرمنــدان»غربــی«رادرموســیقیرایــجامــروزایــران،ودرمیــانخواننــدگانپرفــروشِامــروز،رهگیــری

کــرد.

امــابــاتوجــهبــهوضعیــتخــاصحکومــتمســلطبــرایــرانوبرخــوردچهــلســالهیایدئولــوژیمســلطبــاموســیقی،
ــه ــیقیک ــازیموس ــورومحدودس ــغسانس ــتاد!تی ــرایس ــگعقبت ــتفرهن ــهصنع ــوب ــدآدورن ــدمازنق ــدق ــدچن بای
ــراهشــدهاســت، ــامســامحهینســبیهم ــاشــدتبیشــترودرســالهاییب ــیب ــلســالگذشــته،درمقاطع درچه
میتوانــدوبایــدســرآغازنــگاهمنتقدانــهیمــابــهوضعیــتموســیقیدرایــرانباشــد.موســیقیدرایــران،بــرایرســیدن
ــهجــانبخــرد. ــرپیــچوخــمسانســوروســرکوبراب ــدراهپ ــو»صنعــتفرهنــگ«مینامــد،بای ــهنقطــهایکــهآدورن ب
بنابرایــنعــالوهبــرنقــد»صنعــتفرهنــگ«انتقــاداز»سانســورفرهنــگ«نیــزبخشــیازرســالتروشــنفکرایرانــیدر

زمینــهیموســیقیاســت.

ــه ــیراب ــژهیاجتماع ــشوی ــکنق ــتهی ــالگذش ــلس ــلط،درچه ــوژیمس ــیقیوایدئول ــانموس ــادمی ــنتض همی
ــازندگــیروزمــرهیمــردم، ــدب ــهییــکنهــاداجتماعــی،درپیون ــهمثاب ــرانمحــولکــرد؛موســیقیب موســیقیدرای
ــلوضعیــت ــی،مقاومــتدرمقاب ــرازســایرنهادهــایمدن ــروهمچنیــنپیشت توانســتســریعترازســایرَاشــکالهن
موجــودراآغــازکنــد.دردودهــهیآغازیــنحیــاتجمهــوریاســالمی،حتــیگــوشکــردنبــه»مســتیهــمدردمنــو

ــیشــود! ــتتلق ــراضومقاوم ــکاعت ــح،ی ــرتفری ــالوهب ــده،میتوانســتع ــه!«ازهای ــهدوانمیکن دیگ

رشــدتکنولــوژیورســانهازیــکســو،وظهــورمطالبــهی»انتخــابآزادانــهیشــیوهیزندگــی«توســطجوانــانازســوی
ــرکــرد.نهادهــایســرکوبدیگــرنمیتوانســتندالی دیگــر،تیــغسانســورجمهــوریاســالمیراالجــرمهــرروزکندت
پتــویمخفــیشــده،درصنــدوقعقــبیــکخــودرودنبــالدســتگاهپخــشونــوارویدئــوبگردنــد.چــراکــهنوارهــای
ویدئویــیابتــدابــهســیدیوســپسبــهکارتهــایحافظــهییــکســانتیمتریبــدلشــدهبودنــد!بنابرایــننقــش
اعتراضــیموســیقیتقویــتشــدکــهنمودهــایآنرامیتــواندرســرودهای»ســراومــدزمســتون«و»یــاردبســتانی
مــن«کــهدراعتراضــاتســالهشــتادوهشــت،ازمیــانگــردوخــاکچهــلســالهســربــرآوردهبودنــدودرخیابانهــا

ــد. ــدند،دی ــدازمیش طنینان

خوانندگانــیماننــدمحســننامجــو،ســروشهیچکــس،یــاسوشــاهیننجفــیکــههــرکــدامشــیوههایاعتراضــی
مخصــوصبــهخــودرادرموســیقیاجــرامیکردنــد،درمــدتکوتاهــیبــهمحبــوبجوانــانبــدلشــدندونهادهــای

ســرکوبفرهنگــیوغیــرفرهنگــیجمهــوریاســالمی،ازایــنســرعتتکاملــیتاریــخعقــبماندنــد.



چرا به موسیقی گوش می کنیم؟
عملکردهای روان شناختی گوش دادن به موسیقی  

ترجمه: حسین غبرایی

توضیــح مترجــم: متن حاضر حاصل تحقیقی گســترده توســط چند دانشــگاه )آلمانی و آمریکایی( اســت که پس از بررســی بخــش اصلی ادبیات 
موجود جهان درباره موســیقی و نظر ســنجی های گســترده، به صورت این مقاله ارائه شــده اســت. مــن تالش کردم که ضمن  وفــادار ماندن به 
متــن اصلی آنــرا تا جایی که به محتوای کلــی مقاله لطمه ای وارد نشــود خالصه کنم. با این امید که برای رفقا و خوانندگان قابل اســتفاده باشــد
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

میکنیــم؟ گــوش موســیقی بــه چــرا
گذشــته، دهههــای طــی دانشــمندان
عملکردهایــیراکــهممکــناســتگــوش
کنــد، ایجــاد آنرا موســیقی بــه دادن
مقالــه اول قســمت در دادهانــد. ارائــه
بــهبررســیتحقیقاتــیمیپردازیــمکــه
صریحــًابــهکارکردهــایموســیقیمربــوط
اســت.بخــشدوممقالــهتحقیقــیاســت
تجربــیازصدهــاکارکــردیکــهمیتواننــد
ازمشــارکتهایبررســیشــدهاســتخراج
شــوند.ایــنکارکردهــابــه129عنصــر
مفیــدتقســیمشــدندکــهتوســط834
داده امتیــاز آنهــا بــه دهنــده پاســخ
ــد ــا،ســهُبع ــهوتحلیله ــنتجزی شــد.ای

اساســیرامتمایــزمیکننــد:

و خــو و خلــق تنظیــم بــرای مــردم
دســتیابیبــهنوعــیخودآگاهــیوبــه
بــه اجتماعــی رابطــهی بیــان عنــوان
موســیقیگــوشمیدهنــد.ُبعدهــایاول
ودومبســیارمهمتــرازُبعــدســومارزیابــی
ــه ــدهراک ــنای ــهای ــهایک ــدند.نتیج ش
عنــوان بــه اول درجــهی در موســیقی
ــی ــطاجتماع ــلرواب ــرایتکام ــزاریب اب
اســتراردمیکنــد.ایــننتایــجبــاتوجــه
بــهنظریههــادرمــوردمنشــاوعملکــرد
گــوشدادنبــهموســیقیوهمچنیــن
و روانشناســی در آن از اســتفاده بــرای
ــوردبحــث ــیقیم ــناختموس بررســیش

ــت. ــهاس ــرارگرفت ق

مقدمه:

از یکــی موســیقی بــه دادن گــوش
ــت. ــانیاس ــایانس ــنرفتاره پیچیدهتری
ــل ــزاریقاب ــادارایاب ــیاریازرفتاره بس
تشــخیصاندکــهدرجریــانبقــاوتکامــل

رشــدیافتهانــد.گــوشدادنبــهموســیقی
فعالیتهــای محبوبتریــن از یکــی
اوقــاتفراغــتاســتکــههمراهــیهمــه
مــردم روزمــرهی زندگــی در جانبــهای

دارد.

بــه ربطــی موســیقی بــه اشــتیاق
فعالیتهــای و نــدارد اخیــر تحــوالت
فرهنگهــای همــهی در موســیقیایی
شــناختهشــدهیکهــنوجــودداشــته
کــهریشــههایی250هــزارســالهدارد.
ــتههای ــمندانرش ــخدانش ــولتاری درط
موســیقی ماهیــت دربــارهی گوناگــون
اندیشــیدهاند.فیلســوفان،روانشناســان،
موســیقیدانان انسانشناســان،
در اعصــاب، و مغــز متخصصــان و
مــوردمنشــاوهــدفموســیقینظریــه
ــول ــیقیدرط ــشموس ــانق ــد.ام دادهان
تاریــخپوشــیدهمانــدهاســتوشــواهد
دیــوار روی حکاکــی ماننــد اندکــی
دســت در آنهــا از ســنگها و غارهــا
اســت.مطلعــاتتجربــِیعملکردهــای
اســت. ناهمگــون بســیار موســیقی
ــهانگیزههــای ــاتآنراب برخــیازمطالع
فــردی،بســیاریبــههویــتاجتماعــی
اجتماعــی، روانشناســی بــه دیگــران و
ــی ــیشناســی،روانشناســیفرهنگ زیبای
مرتبــط شــخصیت روانشناســی یــا
روی بــر صریحــًا برخــی میداننــد.

یــا نوجوانــان ماننــد جمعیتــیخــاص
کردهانــد. اتــکا دانشــجویان

هــدفازایــنپژوهــشاســتفادهازادبیات
موجــودبــهعنــوانمبدائــیبــرایارزیابــی
مجــددازعملکردهــایممکــنموســیقی
ــلاز ــجحاص ــمتاولنتای ــت.درقس اس
مــورد در ادبیــات گســتردهی بررســی
را موســیقی اجتماعــی عملکردهــای
خــاص طــور بــه میکنیــم. خالصــه
صدهــانشــریهرامشــخصکردیــمکــه
صریحــًاکارکردهــا،کاربردهــایــافوایــد
مختلفــیازموســیقیرانشــانمیدهنــد
بررســیهای تــا میکنیــم تــالش و
و تجربــی ادبیــات بــرای جداگانــهای
ادبیــاتنظــریارائــهدهیــم.بســیاری
بالقــوهی عملکردهــای محققــان از
موســیقیراصرفــًاازدیــدگاهنظــریمــورد
ــن ــد.برجســتهترینای ــراردادهان بحــثق
نظریههــامــواردیهســتندکــهادعاهــای
تکاملــیصریــحراطــرحمیکننــد.بــا
تکاملــی غیــر رویکردهــای حــال ایــن
ــی ــیشناســیتجرب ــدزیبای دیگــریمانن
ــههــر ــارضایتمنــدینیــزوجــوددارد.ب ی
ــم ــارهخواهی ــهاش ــورخالص ــهط ــکب ی

داشــت.

ادبیــاتنظــریارائــهدهیــم.بســیاری
بالقــوهی عملکردهــای محققــان از
موســیقیراصرفــًاازدیــدگاهنظــریمــورد
ــن ــد.برجســتهترینای ــراردادهان بحــثق
نظریههــامــواردیهســتندکــهادعاهــای
تکاملــیصریــحراطــرحمیکننــد.بــا
تکاملــی غیــر رویکردهــای حــال ایــن
ــی ــیشناســیتجرب ــدزیبای دیگــریمانن
یــارضایتمنــدینیــزوجــوددارد.بــههــر
ــم ــارهخواهی ــهاش ــورخالص ــهط ــکب ی

داشــت.

عملکــردموســیقیبــاتوجــهبــهرویکردهــا
ــانظریههــایخــاص: ی

مباحــثتکاملــیموســیقیرامیتــوان
در او یافــت. دارویــن نوشــتههای در
ــرد ــاسک ــاالتاحس ــیاحتم ــوردبرخ م
بخشــی رضایــت حــل راه هیــچ کــه
امــا نــدارد. موجــود ریشــههای بــرای
روشــنفکراندیگــرکمتــرمحتــاطبودنــد.
بــهعنــوانمثــالمیلــر)Miler(اظهــار
آمادگــی نوعــی موســیقی کــه داشــت
بیولوژیکــیبــرایتجلــیانتخــابجنســی
بنابرایــن طــاووس! دم ماننــد اســت،
موســیقیســیگنالیاجتماعــیازنوعــی
میدهــد. ارائــه را جســمانی آمادگــی

ــیقی ــهموس ــردازیب ــرنظریهپ ــطدیگ خ
ــی ــاطاجتماع ــیلهیارتب ــوانوس ــهعن ب
وعاطفــیاشــارهدارد.ایــدهیمشــابه
ایــناســتکــهموســیقیبــهانســجام
اجتماعــیکمــکمیکنــدوازایــنطریق
را گروهــی فعالیتهــای بخشــی اثــر
افزایــشمیدهــد.آوازهــایکاروجنــگ،
ــاو ــی،خانوادهه ــرودهایمل ــیوس الالی
گروههــایــاکلیــکملــترابــههــمپیونــد
ــیقی ــبموس ــنترتی ــههمی ــد.ب میدهن
ممکــناســتوســیلهایبــرایکاهــش
اســترساجتماعــیوپرخاشــگریباشــد.
ایــنعقیــدهکــهموســیقیممکــناســت
ــکهمبســتگیاجتماعــی ــوانی بــهعن

ــیاردارد. ــدارانبس ــد،طرف ــلکن عم

ــک ــطفال ــدتوس ــیجدی ــهیتکامل نظری

)Falk(ارائــهشــدهکــهدرآنموســیقی
ناشــیازآوازیــاآواهایــیاســتکــهمــادر
ــوزادیاســت ــان ــرایحفــظرابطــهاشب ب
ــنگذاشــتهشــدهوســیگنال ــرزمی ــهب ک
نشــانگر کــه اســت بخشــی تســلی
لمــس غیــاب در سرپرســت نزدیکــی

جســمیاســت.

موســیقی دیگــری جالــب نگرشهــای
ــرگ ــهم ــهاضطــرابانســاننســبتب راب
بــرایدرکمعنــیآنمربــوط وتــالش
دیســانایک مثــال، طــور بــه میدانــد.
ــانها ــهانس ــدک )Dissanayake(میگوی
ــذرا ــهدرکگ ــکب ــرایکم ــیقیب ازموس
میکردهانــد. اســتفاده زندگــی بــودن
موســیقیبــهروشــیشــبیهبــهاعتقــادات
اهــداف یــا آخــرت دربــارهی مذهبــی
کاهــش بــه میتوانــد متعالیتــر،
ــک ــرکم ــرگومی ــانازم ــرابانس اضط
نوروفیزیولوژیــک، مطالعــات کنــد.
ارتعاشــاتناشــیازموســیقیراباعــث
ــزی ــاختارهایمغ ــتدرس ــشفعالی کاه

بــااضطــرابمیدانــد. مرتبــط

ایدههایــیکــهبــهنقــشموســیقیدر
احســاستعالــیتاکیــددارنــد.فریــث
)Frith(میگویــدهمــهیمــاموســیقی
گــوش را خودمــان عالقــهی مــورد
ــزخــاص، ــکچی ــوانی ــهعن ــم.ب میکنی
از ســرپیچی کــه چیــزی عنــوان بــه
بــیخــودمیکنــد ازخــود دنیاســت،
موســیقی میبــرد. دیگــر جایــی بــه و
ممکــناســتکــهوســیلهایبــرایفــراراز

خــودباشــد.

)Schubert( شــوبرت کلــی طــور بــه
اســتداللکــردهاســتکــهکارکــردبنیادی
موســیقیپتانســیلآنبــرایایجــادلــذت
درشــنوندهوهمچنیــندرراســتایآن
اســت.تمــامعملکردهــایدیگــرممکــن
لــذت تولیــد ازظرفیــت تابعــی اســت

موســیقیباشــد.

ــههای ــرریش ــاالب ــراتب ــکازنظ ــری ه
ــدوعــالوه ــددارن ــادیموســیقیتاکی بنی

ــیهســتند ــایمختلف ــاتئوریه ــرآنه ب
کــهچندیــنکارکــردهــمزمــانموســیقی
انسانشناســی میکننــد. طــرح را
متعــدد مزایــای بــه اغلــب موســیقی
اجتماعــیوفرهنگــیناشــیازموســیقی
ــان ــرازمحقق ــیاریدیگ ــارهدارد.بس اش
دربــارهی تکاملــی گمانهزنیهــای از
موســیقیدوریکردنــدودرعوضبهروی
شــیوههایاســتفادهیمــردمازموســیقی
متمرکــز خــود روزمــرهی زندگــی در
و »اســتفاده برجســته رویکــرد شــدند.
ــرنیازهــا ــنرویکــردب ــت«اســت.ای رضای
متمرکــز شــنوندگان نگرانیهــای و
ــای ــتیازکارکرده ــوانلیس ــت.میت اس
ســرگرمی، ماننــد موســیقی بالقــوهی
شــکلگیریهویــت،جســتجویحــس
و داد. ارائــه را فرهنگــی یــاشناســایی
ــی ــیتجرب ــرزیباییشناس ــیدیگ تحقیق
اســتکــهطرفــدارانآنتجربــهیذهنــِی
تجربــه را آن از پــس لــذت و زیبایــی
اشــاره واقعیــت ایــن بــه و میکننــد.
موســیقی از میتــوان کــه میکننــد
بــرایفعــالکــردنخاطــرات،تجــارب،
خلــقوخــوواحساســاتاســتفادهکــرد.
ــیقی ــایموس ــیاریازکارکرده ــالبس ح
ــده ــقش ــارهاشتحقی ــوندرب ــهتاکن راک
ــه ــلب ــهیتکام ــم:نظری خالصــهمیکنی
عنــواننشــانهایازآمادگــیبیولوژیکــی،
برقــراری ابــزار عنــوان بــه موســیقی
ارتباطــاتاجتماعــیوعاطفی،موســیقی
بــه اجتماعــی، همبنــدی عنــوان بــه
ــرابدر ــعاضط ــرایرف ــزاریب ــواناب عن
ــه ــز،ب ــهعنــواننوعــیگری مــوردمــرگ،ب
ــزاری ــواناب ــهعن ــذت،ب ــعل ــوانمنب عن
بــرایگــذرانوقــت،بــهعنــوانپدیــدهای
اجتماعــیوفرهنگــی،بــاکارکردهــای
عاطفــی،فیزیولوژیکــی،زیبایــیشناســی

و...
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کــه  عملکردهایــی  دربــاره ی  نظرســنجی 
باشــد: داشــته  می توانــد  موســیقی 

ــف ــدطی ــعیکردهان ــاتس ــدادیازمطالع تع
گســتردهایازکارکردهــایموســیقیراشــرح
نظرســنجیهایی از آنهــا اکثــر در دهنــد.
اســتفادهشــدهکــهازافــرادخواســتهشــده
اســتکــهشــیوهیاســتفادهازموســیقیرا
درزندگــیخــودمشــخصکننــد.دربرخــی
بــه تخصصــی مصاحبههــای مطالعــات
احتمالــی کارکردهــای شناســایی منظــور
ــه ــاراتخــودراب ــااظه انجــامشــدهاســت.م
جامعتریــنمطالعــاتمحــدودخواهیــمکــرد.
گــروهپژوهشــیچامــرو،پرموزیــچوفارنهــام
)Chamorro-Premuzic and Furnham (
پانــزدهکارکــردموســیقیرابیــندانــشآمــوزان
بــهدســتههای را آنهــا و مشــخصکردنــد
مجــزایعاطفــی،منطقــیواســتفادهازپــس
ــن ــد.برخــیازبزرگتری ــاتقســیمکردن زمینهه
نــام بــه پژوهشــگری توســط نظرســنجیها
از بیــش بــا کــه انجــامشــده )Boer(بوئــر
ــه هــزارجــواندرکشــورهایمختلــفمصاحب
ــیازکارکردهــیموســیقی ــهیکامل ومجموع
راگــردآوریکــردهاســت.اوبــااســتفادهاز
ــهی ــا،دهجنب ــنمصاحبهه ــجای ــلنتای تحلی
همیــاری، احساســات، یافــت: را اساســی
رقــص، پیشــینهها، درددلهــا، خانــواده،
تمرکــز،ارزشهــایسیاســیوفرهنگــی.وبــه
همینگونــهدرنظرســنجیهایدیگــرابعــاد
دیگــریراماننــدهویــت،مدیریــت،بازآفرینــی،
انحــراف،رفــاه،مزایــایدرمانــیو...طــرح

ــد. کردن
مصاحبههــای و مطالعــات نظرســنجیها،
ــف ــایمختل ــهکارکرده ــهب ــاتوج ــونب گوناگ
موســیقی،متفــاوتاســت.بــاایــنوجــود
کامــاًل اغلــب آمــده دســت بــه نتایــج
گســترده بســیار ســطحی در مشــابهاند.
آنهــاچهــارگروهنــدکــهدائمــاظاهــرمــی
کارکــرد اجتماعــی، هــای کارکــرد شــوند:
و شــناختی عملکردهــای عاطفــی، هــای

فیزیولوژیکــی. عملکردهــای

مــورد در نظــری رویکردهــای از برخــی
عملکــردموســیقیدرمطالعــاتتجربــیمــورد
ــیاز ــاالگوی ــهاســت.آنه ــرارگرفت بررســیق
رابطــهیپیشــرفتنوجوانــاندرموســیقیو
اســتفادهازآنرابرایشــانتهیــهکردنــد.آنهــا
هفــتکارکــردموســیقیراپیشــنهادکردنــدکــه
ــام ــان)ادغ ــهرشــدجوان ــوطب ــهمســائلمرب ب
ــد ــارش ــوغجســمیی ــروههمســاالن،بل درگ

هویــت(مربــوطمیشــود.دردومطالعــهی
ــرکتکنندگاناز ــادیازش ــدادزی ــاتع ــرب دیگ
مــدل»تقــدم«اســتفادهکردنــد،کــهحاصلــش
مجموعــهایاســتبــاســیعملکــردموســیقی
کــهپــسازتجزیــهوتحلیــلآنرابــهشــش
ُبعــدکاهــشدادنــد.ِلهمــان)Lehmann(یــک
ــه ــهب ــردک ــهک ــرراارائ ــویترجیحــیدیگ الگ
ــرای ــزازموســیقیب ــتآمی اســتفادهیموفقی
ــنونده ــرایش ــاصب ــایخ ــرده ــهیکارک ارائ
مــردم اســتفادهی روش او میآیــد. پدیــد
ازموســیقیراشناســاییکــردوآنهــارابــه
پانــزدهاســتراتژیدریافــتموســیقیماننــد
پــاداش،انــزوا،تمــدداعصــابوتعییــنهویــت

کاهــشداد.

ایــن همــهی شــد گفتــه کــه همانطــور
مطالعــاتســعیدرایجــادمجموعــهایجامــع
ازکارکردهــایموســیقیبــهمنظــورتهیــهی
موســیقی عملکردهــای از کلــی تصویــری
ــرجنبههــای ــاب ــد،بلکــهبســیاریازآنه ندارن
خــاصماننــدعملکردهــایعاطفی،شــناختی

یــااجتماعــیمتمرکــزشــدهاند.

نتایج:

تجزیــهوتحلیــلمــوارداصلــی،ســهُبعــدمجــزا
رانشــانمیدهــد.ایــنراهحــلنســبتبــه
ــود.ُبعــد گروههــایســنیوجنســیســازگارب
ــورد ــیدرم ــاملاظهارات ــژه(ش اول)ارزشوی
افــکارمربــوطبــهخــوداســت)بهعنــوانمثــال،

موســیقیبــهمــنکمــکمیکنــدتــادربــارهی

ــه ــم(،احساســاتوعواطف)ب ــرکن خــودمفک

ــالموســیقیاحساســاترامنتقــل ــوانمث عن

را مــن ذهــن موســیقی جــذب) میکنــد(

انــزوا میکنــد(، منحــرف خــارج ازجهــان

ــود ــثمیش ــیقیباع ــالموس ــوانمث ــهعن )ب

واقعیــترافرامــوشکنــم(،مقابلــه)بــهعنــوان

اعتقــاد میشــود باعــث موســیقی مثــال

ــانگرانیهــای ــمب ــرمیتوان داشــتهباشــمبهت

خــودکنــاربیایــم(،تســکین)بــهعنــوانمثــال

ــم ــتمآرام ــنهس ــهغمگی ــیک ــیقیوقت موس

میکنــد(ومعنــی)بــهعنــوانمثــالموســیقی

ــد(. ــیمیده ــنمعن ــیم ــهزندگ ب

ــیار ــهیبس ــدرابط ــنُبع ــدای ــرمیرس ــهنظ ب

میکنــد. بیــان را موســیقی بــا خصوصــی

ــر ــافک ــدت ــکمیکن ــرادکم ــهاف ــیقیب موس

کننــدکــهچــهکســیهســتند،چــهکســی

دوســتدارنــدباشــندوچگونــهمیتواننــد

مســیرخــودراســریعترطــیکننــد.ُبعــددوم

ــی ــداجتماع ــوردپیون ــیدرم ــاملاظهارات ش

ــالموســیقی ــوانمث ووابســتگیاســت)بهعن

ــه ــمک ــانده ــانش ــدت ــکمیکن ــنکم ــهم ب

معینــی اجتماعــی گــروه یــک بــه متعلــق

هســتم.موســیقیباعــثارتباطــمبــادوســتانم

میشــود،موســیقیبــهمــنمیگویــدکــه

افــراد میکننــد(. فکــر چگونــه دیگــران

احســاس بــرای موســیقی از میتواننــد

نزدیکــیبــادوســتانخــود،بیــانهویــتو

ارزشهــایخــودبــهدیگــرانوجمــعآوری

اطالعــاتدرمــوردمحیــطاجتماعــیخــود

اســتفادهکننــد.

ُبعــدســومشــاملاظهاراتــیدرمــورداســتفادهازموســیقیبــهعنــوانســرگرمیونوعــیتفریــحاســت)بهعنــوانمثــالموســیقیســرگرمیخوبــی
اســتکــهمیتوانــدذهــنمــنراازکارهــاخــارجکنــد(وبــهعنــوانابــزاریبــرایروحیــهیمثبــتوتنظیــمتحریــکاتفیزیولوژیکــییــکفرد)بــه

عنــوانمثــالموســیقیمیتوانــدمــراشــادکنــد،بــهمــنکمــکمیکنــدتــاآرامــشپیــداکنــم.موســیقیمــراهوشــیارترمیکنــد.(

بــرایتجزیــهوتحلیــلســهُبعــدمشــتقشــده،تنظیــمتحریــکاتوخلــقوخــومهمتریــنُبعــد،خودآگاهــیدومیــنُبعــدوارتبــاطاجتماعــیبــه
عنــوانُبعــدســومبیشــترینامتیــازاتراکســبکردهانــد.درحالیکــهبــهنظــرمیرســدارتبــاطاجتماعــیدلیــلنســبتًامهمتــریباشــد.

بحثعمومی

اززمــانابتداییتریــننوشــتههادرزمینــهیروانشناســیموســیقی،محققــانبــهاســتفادهیافــرادازموســیقیدرزندگــیخــودتوجــهداشــتهاند.
دربخــشاولایــنمقالــهمــاادبیاتــیرامــرورکردیــمکــهازنظــرروانشــناختی،موســیقیشــناختیبیولوژیکــیوانسانشناســیدرمــوردعملکــرد
موســیقیمــوردبررســیقــرارگرفتــهاســت.تصویــریکــهازبررســیهابیــرونآمــدتــاحــدودیگیــجکننــدهبــود.بــابررســینوشــتههاازپنجــاه
ســالگذشــتهمــابیــشازپانصــدعملکــردموســیقیراشناســاییکردیــمکــهازمیــانآنهــا129عملکــردموســیقیراجمــعآوریکردیــم.ســپس
ــهســهُبعــدمجــزارســیدیم:مــردم ــرزرگ،صحــتآنهــاراآزمایــشکردیــم.وبعــدب ــهینســبتًاب ــاجمــعآوریپاســخنظرســنجیهاازیــکنمون ب
بــرایدســتیابیبــهخودآگاهــی،ارتبــاطاجتماعــیوتنظیــمخلــقوخــوبــهموســیقیگــوشمیدهنــد.پیشــنهادمیکنــمآنهــارا»ســهبنیــان

بــزرِگموســیقی«بنامیــم.

درکنــارحفــظســطحدلپذیــرتحریــکفیزیولوژیکــی،حفــظحــاالتدلپذیــراثــریازموســیقیاســتکــهممکــناســتترجیحــًاازآنبــهعنــوان
یــکاســتراتژیاســتفادهشــود.یعنــینیــازیبــهدرگیــریآگاهانــهدرموســیقینیســت.تنظیــمعواطــفازطــرفدیگــرمیتوانــدیــکاســتراتژی
بســیارآگاهانهتــرباشــد،کــهنیــازبــهتوجــهوارادتمنــدیبــهموســیقیدارد.روانشناســیموســیقیتاکنــونتفــاوتقاطعــیبیــنخلــقوخوهــای
مرتبــطبــاموســیقیواحساســاتایجــادهنکــردهومفهــومچندیــناثــرمربــوطبــهموســیقیهمچنــانمــوردبحــثاســت.بــهنظــرمیرســدنتایــج

مــانیــازبــهدرکواضحتــریازخلــقوخــوواحساســاتدرتحقیقــاتروانشناســیموســیقیدارد.

همانطــورکــهقبــالاشــارهشــد،نیــازبــهمبــداتکاملــیبــرایموســیقینبایــددرپاســخهایمــدرنبــهموســیقیمنعکــسشــود.بــاایــنوجــودقابــل
قبــولاســتکــهبیــنپاســخهایمــدرنوعملکردهــایباســتانیارتباطــیوجــودداشــتهباشــد.

امــروزهمــردمبــهخاطــردالیــلاجتماعــیبــهموســیقیگــوشنمیکننــدبلکــهآنــرابــرایرهایــیازکســالت،حفــظروحیــهدلپذیرتــروایجــادیــک
ــهســادگیمنعکسکننــدهی ــهموســیقیممکــناســتب ــتخصوصــیگــوشدادنب فضــایخصوصــیراحــتاســتفادهمیکننــد.چنیــنحال

ــهفردیــتباشــد. تاکیــدغربیهــاب

ــرایخودآمــوزی،متوجــهمیشــویمکــه ــهطــورخالصــهدریــکمطالعــهب ب
ــهموســیقیگــوشمیدهنــدکــهدومــوردآن ــهســهدلیــلعمــدهب افــرادب
ازســومیمهمتــراســت:موســیقیهمراهــیاســتبــاارزشکــهبــهفراهــم
ــه ــد.درحالیک ــکمیکن ــتکم ــهیمثب ــتوروحی آوردنســطحیازفعالی
اهمیــتاجتماعــیآنممکــناســتبیــشازحــدارزیابــیشــدهباشــد.

متنمقالهبزبانانگلیسی:

https://www.frontiersin.org/articles

fpsyg.2013.00511/full/10.3389/
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ظظ

»زن بودن و خواننده بودن«؛ 
دو جرم مضاعف برای خوانندگان زن ایرانی

ــراو ــده،ترانهس ــی زاده،خوانن ــری عیس پ
آهنگســازایرانــیمتولــددزفــولوازخواننــدگان
کودکــی از پــری اروپاســت. و ســوئد مطــرح
ســبکموســیقیکالســیکایرانــیومقامــی
جنــوبایــرانراازپــدرخــودکــهتحصیــالت
ــالگی ــن4س ــت.ازس ــتآموخ ــیقیداش موس
رویصحنــهرفــتودررشــتههایآواز،تئاتــر،
دکلمــه،نمایشنامهنویســیوگویندگــیفعالیــت
ــه ــرایادام ــریعیســیزادهســپسب داشــت.پ
ــال ــسازآنازس ــتوپ ــکارف ــهامری ــلب تحصی
فعالیــت و زندگــی ســوئد در میــالدی 1985
را تحصیالتــش زاده عیســی پــری میکنــد.
دررشــتهروانشناســیدردانشــگاهاســتکهلم
فعالیتهــای او رســاند. پایــان بــه هــاروارد و
موســیقیوهنــریخــودرادرکنــارتحصیالتــش
ــهشــکلحرفــهایدرســوئدادامــهداد.اولیــن ب

ــاارکســتر ــریعیســیزادهدرســوئدب اجــرایپ
هــال کنســرت در فیالرمونیــک ســلطنتی
اســتکهلمانجــامشــد.ویبــاموزیســینهای
در بینالمللــی و ســوئدی ایرانــی، اول تــراز
مختلــف فســتیوالهای و هالهــا کنســرت
ــزهدر ــنجای ــدهچندی ــردهوبرن ــراک ــهاج برنام
ــت.در ــدهاس ــیش ــطحبینالملل ــوئدودرس س
ــی ــریعیس ــیپ ــعروخوانندگ ــازی،ش آهنگس
و دارد را فــردخــود بــه منحصــر زادهســبک
بزرگــی خواننــدگان بــه او بینظیــر صــدای
ماننــدامکلثــوموماریــاکاالستشــبیهشــده
اســت.آلبــومپــری»ازدزفــولتــاداالرنــا«بــا
آهنگهــایجدیــدوفولکلــورایرانــیوســوئدی
درســال2013منتشــرشــدودرعرصــهیبیــن
المللــیمطــرحشــد.چنــدآهنــگازایــنآلبــوم
درآلبومهــایدیگــردوبــارهمنتشــرشــدهاســت.

ازجملــهشــرکتضبــطنــروژی»گراپپــه«یکــیاز
ــوم ــررویآلب ــریعیســیزادهراب ــایپ آهنگه
ــن ــت.ای ــردهاس ــرک ــی«منتش ــود»زنایران خ
ــدگان ــرخوانن ــیازدیگ ــاآهنگهای ــهب ــومک آلب
شــناختهشــدهزنایرانــیماننــدپریســا،ســپیده
مهســا وحــدت، مرجــان الســادات، رییــس
وحــدتو...تهیــهشــدهاســت،درســال2014
ــیســال ــومجهان ــنآلب ــزهیبهتری ــدهیجای برن
ازطــرفمنتقــدانآلمانــیجهــانشــدهاســت.
ازکارهــایدردســتتهیــهپــریعیســیزاده
میتــوانازآلبــوم»ازدژپــلتــاکابــل«بــاهمکاری
آهنگســازجــواناحســانتــوکلســاکناوکرایــن
نــامبــرد.فصلنامــهیُمــروادرارتبــاطبــاکارهــای
ــیزاده ــریعیس ــمپ ــاخان ــیب ــریوفرهنگ هن
گفتگویــیراانجــامدادکــهدرزیــرایــنمصاحبــه

نظرتــانمیگــذرد. از

مصاحبه با پری عیسی زاده،

 خواننــده، شــاعر و ترانــه ســرای ایرانــی 

ســاکن ســوئد«

ــج ــه،همــهحاکــیازدردورن ــرزمیــنخان وزی
داشــتوشــعرهاونوشــتههایمصرفــًابــرای
ــدروییکــی ــد.ســالهابع ــیخــودمبودن تراپ
ازآنشــعرهاآهنگــیســاختمبــهنــام»دوبــاره
زنــدهمــیشــوم«،شــعریکــهبــهجــزُبعــدزن
ورانــهیآن،یــکبعــداجتماعــیوعمیقتــر

هــمدارد.

فصلنامــه ُمــروا: شــما چــه زمــان از ایــران 
و  موســیقی  دوره  آن  در  شــدید؟  خــارج 
ــه اعمــال می شــد؟ نقــش  محدودیــت چگون
کمیتــه هــای اســالمی بعــد از انقــالب در 
ســرکوب موســیقی  و هنرمنــدان چگونــه 
بــرای زنــان در  بــود؟ وضعیــت موســیقی 

می باشــد؟ چگونــه  ایــران 

*پــریعیســیزاده:درســال13۶4مجــددًا
ازایــرانبیــرونآمــدموایــنبــاربــهســوئد
مهاجــرتکردم.شــرایطتــازمانــیکــهدرایــران
زندگــیمیکــردمکــموبیــشهمــانبــودو
مــنضمــناینکــههــمشــعروهــممطلــب
مینوشــتم،آننوشــتههارادرگوشــهوکنــار
پنهــانمیکــردم.امــافعالیــتهنــریبیــروناز
ایــنمحــدودهاصــاًلعملــینبــود.درآنزمــان
فضــایایــرانکاًلبســیاربســته،خفــهومحــدود
بــودوباهنــروهنرمنــدبســیارخصمانــهبرخورد
ــهشــدتسانســورمیشــد میشد.موســیقیب
وبــاممنوعیتهــایبســیاریمواجــهبــودو
ــامشــکالتبســیارزیــادیدرگیــر هنرمنــدانب

ــد. بودن

اذیــتعرصــه آزارو انــواع و فشــارسانســور
رابــرهنرمنــدانتنــگکــردهبود.اضافــهبــر
فشــارهایمختلــفاجتماعــیکــهشــاملهمــه
میشــد،هنرمنــدانتحــتتعقیــبوفشــارهای
ــاز ــاس ــواری ــکن ــتنی ــد.داش ــیبودن مضاعف
موســیقیجــرمبود.یکــیازخاطراتــیکــههنوز
دلــمرابــهدردمــیآوردزمانــیبــودکــهدریــک
دبســتاندرهمســایگیمــاکــهدرزمــانرژیــم
ــود، گذشــتهازمــدارسخــوبوملــیتهــرانب
پــدرومــادریکــیازدانــشآمــوزاندرآنزمــان
یــکپیانــویهافمــنبــهســالنمدرســههدیــه
ــورااز ــالمی،آنپیان ــماس ــد.دررژی دادهبودن
ــد ــرتکردن ــهحیــاطپ طبقــهچهارمدبســتانب
وتکههــایخــوردشــدهآنرامثــلجســدیــک
الشــهمتعفــنبیــرونریختنــد.ایــنهــمالبتــه
بــرایمــندســتمایــهیشــعریتلــخشــدکــه
کاشنمیشــدوکاشبچههــایدبســتانبــه
ــدهای ــسجس ــهعک ــنب ــمدوخت ــایچش ج
شــدهی رد میــن روی از شــده پــاره تکــه
بچههــایدیگــرکــهآذیــنآنســالنشــده
ــد. ــومینواختنــدوکودکــیمیکردن ــود،پیان ب
قابــل حقیقتــًا دوره آن در عمومــی فضــای
ــهشــدت تحمــلنبــود.صــدایهنرمنــدانراب
خامــوشکردنــدوبخشــیازآنهــامجبــور
شــدندبــهخــارجازکشــوربرونــدوبخــشدیگــر
درایــرانماندنــدامــاازکارهنــریمحــروم
شــدند.صداهایزنــانبــهکلــیخامــوششــده
ــدهایکــه ــوایمــادرداغدی ــهجــزن ــدوب بودن
ــد،صــدای ــزشــهیدشمیخوان ــورعزی رویگ

ــد. ــیشــنیدهنمیش زن

بــه  زمانــی  چــه  از  :شــما  ُمــروا  فصلنامــه 
بعنــوان  شــما  آوردیــد؟  روی  موســیقی 
ــد در  ــاعر و هنرمن ــاز، ش ــده، آهنگس خوانن
هنگامــی کــه موســیقی را شــروع کردیــد 
بــا چــه مســائلی در جامعــه ایــران مواجــه 
ــر مشــکالت، فعالیــت هــای  شــدید؟ در براب

خــود را چگونــه پیــش بردیــد؟

*پــریعیســیزاده:اززمانــیکــهخــودمرا
خانــوادهی یــک در ام! خوانــده شــناختهام
هنرمنــدوهنــردوســتبــهدنیــاآمــدهامو
خوانــدنوزندگــیبــاهنــر،بــرایمــنهمیشــه
ازبدیهیــاتبــودهاســت.هــمپــدرموهــممادرم
ــد ــورداربودن ــیبرخ ــیخوب ــایخیل ازصداه
وپــدرمبــاموســیقیمقامــیجنــوبایــران
ــاردیــف آشــنائیکامــلداشــتندوهمچنیــنب
موســیقیایرانــی.درخانــوادهیپــدریامافراد
زیــادیدرحــدحرفــهایمیخواندنــدومــن
ــردم. ــازک ــیآغ ــدرموازکودک ــریراازپ یادگی
خواهــرانوبرادرانــمهــمبــهجــزصداهــای
خــوب،ازهنــرتئاتــرودکلمــهبرخــورداربودنــد
بــههمیــنجهــتمــنهــمازکودکــیروی
ــال ــففع ــایمختل ــودمودرزمینهه ــهب صحن
بــودم.درمســابقاتهنــریکــهدرآنزمــان
انجــاممیشــد اســتان و مدرســه،شــهر در
تئاتــر، در خــواه میشــدم، برنــده همیشــه
ــاآوازشــرکتمیکــردم. دکلمــه،گویندگــیوی

همــراه بــه انقــالب از قبــل ســال چنــد
و کردیــم مهاجــرت آمریــکا بــه خانــوادهام
تــاچنــدمــاهبعــدازانقــالبکــهبــهدلیــل
کــه زمانــی برگشــتیم. ایــران بــه مختلــف
مجــددًابــهایــرانبرگشــتیممســتقیمًابــرای
دزفــول زادگاهام بــه ام خانــواده بــا دیــدار
ــد. ــروعش ــگش ــدجن ــهبع ــهدوهفت ــمک رفت
ــظجــانونجــات ــطحف ــگفق درشــرایطجن
ــم ــانه ــود.درآنزم ــرحب ــدانمط ــانفرزن ج
فضــایداخلــیزندگــیاموهــمزندگــیدر
و بســیارسنگین،ســیاه فضــای یــک ایــران
پــرازخفقــانبــودوآوازخوانــدنفقــطیــک
رویــایلوکــس،ناممکــنودســتنیافتنــیبــود.
ــدم،خامــوششــده مــنکــههمیشــهمیخوان
زمزمههایــمدرگوشــهیآشــپزخانه و بــودم
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ــارراه ــهســرچه ــاک ــردینابین م
ــش ــافلوت ــردب ــیمیک ــانگدای م
بتوانــد کــه مینواخــت نوحــه
ــد. ــیرکن ــودهاشراس ــکمخان ش
ــار ــدهدچ ــدوخوانن ــانهنرمن زن
ــی ــدند.یک ــفش ــورمضاع سانس
ــم ــمحاک ــمنیرژی ــلدش ــهدلی ب
ــه ــروهنرمنــدب ــاکلمفهــومهن ب
ویــژهموســیقیودیگــریبــهجــرم

زنبــودن.

موســیقی میدانیــم امــا
رانمیتــوانممنــوعکــردوجلــوی
جوامــع تمــام در گرفــت. را آن
بشــریهمیشــهموســیقیوجــود
وجــود بــا همیشــه و داشــته
محدودیتهــاتوانســتهبــهاشــکال
هنــری زندگــی بــه گوناگــون
خــودشادامــهبدهد.اولیــنآالت
وســازهایموســیقیدرحــدود
ــد.در 40هــزارســالقدمــتدارن
تمــامجوامــعبشــریموســیقی
مذهبــی کشــورهای در حتــی
ــرادر ــهاج ــفب ــکالمختل ــهاش ب
گوناگــون مذاهــب در میآیــد.
بــراینیایــش،جنــگوصلــحاز
میشــود. اســتفاده موســیقی
ــیقیدرروح ــرموس ــردوتاثی کارک
وجــانانســانبســیارضــروری
در خاطــر همیــن بــه و اســت
وجــود بــا بســتهتر کشــورهای
موجــود تنوعــات بــا مخالفــت
میشــوند مجبــور موســیقی در
یــاحکومتــی موســیقیدولتــی
در کنفســیوس کننــد. درســت
میــالد از قبــل ســال پانصــد
»موســیقی، گفتــه: مســیح
ــد ــقمیکن ــیراخل ــیولذت زیبائ
انســاننمیتوانــد کــهطبیعــت

کنــد.« زندگــی آن بــدون

ایــران  در  آیــا  ُمــروا:  فصلنامــه 
ــف آزار و  ــواع مختل ــود ان ــا وج ب
اذیــت و سانســور و فشــارهای 
اجتماعــی توانســتند موســیقی 

را از بیــن ببرنــد؟

معلومــه زاده: عیســی *پــری
مشــخصًا االن نتوانســتند. کــه
ــه ــتک ــهاس ــهده ــهس ــکب نزدی
آمــد جلــو چــه هــر حکومــت
مجبــورشــددرزمینــهیموســیقی
ــدازموســیقی ــببنشــیند.بع عق

رزمــیدردورانجنــگنوعــیاز
داد اجــازه را ســنتی موســیقی
ــهفعالیــتدرجامعــه کــهشــروعب
ــوع ــنن ــاندرای ــهزن ــد.البت کنن
موســیقیهمچنــاناجــازهفعالیت
ــافشــار ــرورب ــهم ــاب نداشــتند.ام
فضــا جوانــان و زنــان جامعــه،
بازتــرشــد.رفتــهرفتــهموزیــک
ــرد. ــداک ــتپی ــکانفعالی ــاپام پ
امــادرادامــهســبکهایدیگــر
جوانــان دسترســی بــا موزیــک
ونوجوانــانبــهفضــایمجــازی
بــرای تکنیکی،فضــا امکانــات و
ســبکهای بــه دسترســی
ــم ــترفراه ــهبیش ــرچ ــفه مختل
شــد.موضوعــیکــهایــنبــارقابــل
توجــهمیباشــدحضــوروســیع
بــرای آنهــا فشــار و جوانــان
موزیــک ســبکهای تحمیــل
ــن ــوردعالقهشــانمیباشــد.ای م
بــارفشــارجوانــانوجامعــهبــرای
تغییــررفتــارحکومــتودولــتدر
عرصــهموزیــکبســیارگســترده
اســت.دولــتبــرایخارجنشــدن
کنتــرلمجبــورشــدکــهفضاهایــی
مختلــف ســبکهای بــرای را
فراهــمکنــدوالبتــهبســیاریدیگــر
مجبــورشــدندآثــارخودشــانرا
ــر ــیمنتش ــرقانون ــورتغی ــهص ب
محــل مجــازی فضــای کننــد.
هــر از مختلــف آثــار انتشــار
ایــن در اســت. شــده ژانــری
ــالش ــانت ــانوجوان فضــانوجوان
بــه را خــود تفاوتهــای کردنــد
داشــتند دوســت کــه شــکلی
ــهای ــنروحی ــد.چنی ــاندهن نش
ــی ــاروزندگــیجوان ــیازرفت جزی
اســتوجــوانبــهدلیــلموقعیــت

ســنیاشکوشــشمیکنــدکــه
درحیــن نباشــد دیگــری مثــل
ــاردیگــر ایــنکــهازموســیقیوآث
اســتفاده جهــان در هنرمنــدان
کمــی کار اوایــل در و میکنــد.
بــهدنبــالشبیهســازیمــیرود،
اســت خــودش ادامــه در امــا
چنیــن در خــودش. دنیــای و
روحیــهای بــاچنیــن و فضایــی
ــهموســیقی ــاشــاهدهســتیمک م

ــران ــنرودودرای ــدازبی نمیتوان
ــت ــمحکوم ــرآمدی ــهجلوت ــرچ ه
نیــروی برابــر در شــد مجبــور
بــزرگنوجوانــان،جوانــان،زنــانو

دختــرانعقــببنشــیند.

ازنظــرمــننفــوذوتاثیــرموســیقی
ــشاز ــانکشــوربی ــانجوان درمی
موســیقی اســت. دورهای هــر
در آن مختلــف ســبکهای و
ــردم ــفم ــایمختل ــانطیفه می
جایــگاهخــودشراپیــداکــرده
مختلــف طیفهــای و اســت.
و نوجوانــان ویــژه بــه و جامعــه
جوانــانبــادسترســیبــهامکانــات
در میکننــد تــالش تکنیکــی
حضــور موســیقی عرصــهی
موثــریداشــتهباشــندوایــنهمــه
مــن مســرت و شــادی موجــب
اســتکــهشــاهدباشــمموســیقی
راهخــودراپیــداکــردهوهمچنــان
میتوانــدبــهنیازهــایروحــیو
رســاند کمــک انســانها روانــی
دارای حقیقتــًا موضــوع ایــن و
اهمیــتبســیاراســت.میتــوانبــا
جــراتگفــتایــنهمــهکارتــااین
حــدنمیتوانســتموفــقشــود
اگــرنوجوانــان،جوانــان،دختــران
بــاکمــکهنرمنــدان پســران و
از خــارج و داخــل در جامعــه
بــاهــم، ایــنمســیر کشــوردر
جــداازهــم،شــخصًاوگروهــی
ــه ــیک ــاجای ــتنمیکردند!ت حرک
ــا ــران،ب ــیقیدرای ــمموس میدان
یــا و ممنوعیتهــا همــه وجــود
ــهدلیــلممنوعیتهــا،در شــایدب
ــروز ــدازهیام ــهان ــیب ــچزمان هی
شــکوفانبــوده!درهــرخانــوادهای
ــدموزیســینهســت. ــاچن ــکی ی
ســبکهایمختلفــیازموســیقی

مجــازویــازیرزمینــیومخفــی
در اســت. رایــج جوانــان بیــن
واقعــهشــوقچنیــنفعالیتهایــی
ــودکــهمــنســالها ــادب آنقــدرزی
پیــشدرشــعریبدیــنشــکلآنــرا

ــردم: ــرحک مط

را  قناری هــا  پــرواز  "شــوق 
دزدیــد نتوانــی 

گرچــه بــال و پرشــان دانــه بــه 
ــی". ــر برچین ــه پ ــر ب ــه، پ دان

ــه  ــیقی چ ــروا: موس ــه ُم فصلنام
انســانی  جوامــع  در  تاثیــری 

؟ رد ا می گــذ

زاده:موســیقی عیســی *پــری
ــه ــانیچ ــعانس ــهدرجوام همیش
کوچــک، یــا بــزرگ کشــورهای
وجــود پیشــرفته یــا ابتدایــی
داشــتهاســت.درواقــعموســیقی
ماننــد متفــاوت قالبهــای در
ــد، ــی،تول ــزا،عروس ــنها،ع جش
در دولتــی و مذهبــی مراســم
تاثیــرات مختلــف دورانهــای
خــودراداشــتهاند.برخــیفکــر
اســالم در موســیقی میکننــد
صورتــی در نمیشــود اســتفاده
کــهازموســیقیبــهشــکلیکــه
ــوردتوجهشــاناســتاســتفاده م
میکننــد.نوحــهخوانــینوعــیاز
موســیقیهســتکهبــاریتــمهای
ســنگینآنرامــورداســتفادهقــرار
ســبکی آن بــه اذان میدهنــد.
کــهآقــایذبیحــیمیخواندنــد
دســتگاه الواحــاز روح گوشــهی
تــرک بیــات یــا زنــد بیــات

. شــد میبا
قرآنخوانینیزشکلیازموسیقی

موقعیــت  بدلیــل  جــوان 
ســنی اش کوشــش میکنــد

ــا ــمی ــدونریت ــهچــونب اســتک
روبــاتوهســتبعضــیهــاچنیــن
موســیقی کــه میکننــد گمــان
نیســت.درزمــانجنــگایــران
از نوحهخوانــی ســبک عــراق و
مذهبــی موســیقی نمونههــای
ــانو ــججوان ــرایتهیی ــهب ــودک ب
ســربازانبــهکارگرفتــهمــیشــد.

روانشناســیموســیقی منظــر از
گاهــی انســانی جوامــع در
دســته تراپــی نوعــی میتوانــد
ــع ــددرواق ــیباشــد.هنرمن جمع
آینــهایاســتبــرایبیــانمســایل
اجتماعــیومشــترک.مــنمدتــی
پیــشایــنتصویــررابــاشــرکت
»کیوســک« گــروه کنســرت در
ــن ــهوضــوحاحســاسکــردم.ای ب
دردهــای و مســائل هنرمنــدان
اجتماعــیرادرترانههــایخــود
بــهشــکلیزیبــاوهنرمندانــهبیــان
کردنــدوبســیارتاثیرگــذاربــود.

شــما  ُمــروا:  فصلنامــه 
خــارج  در  کــه  مدت هاســت 
ســوئد  کشــور  در  مشــخصًا  و 
زندگــی می کنیــد. لطفــًا بگوییــد 
کــه فعالیت هــای هنــری خــود 
را در آنجــا از چــه زمانــی شــروع 
را  کردیــد و چــه فعالیت هایــی 

می بریــد؟ پیــش  آنجــا  در 

اینجــا زاده:در عیســی *پــری
بــه را هنــریام فعالیتهــای
شــکلگســتردهوحرفــهایرســمًا
پیــش ســال چنــد و بیســت از
ــش ــلوکارپی ــوازاتتحصی ــهم ب
را هنــریام بردهام.کارهــای
ــددســتهتقســیم ــهچن میشــودب
کردکــههــرکــداماشــارهوارتبــاط
ــیخــودم ــیاززندگ ــهبخشهای ب
توضیــح مــورد ایــن در دارد.
میدهــم.مــنبــهمنطقــهایدر
ــک ــهدارایی ــقدارمک ــرانتعل ای
است.موســیقی بومــی فرهنــگ
کاًل و شوشــتری دزفولــی،
موســیقیجنــوبایــرانگنجینهی
ــد ــراتشــکیلمیدهن ــیم فرهنگ
بگویــم میتوانــم جــرات بــه و
پایــهیاصلــیکارهــایفرهنگــی،
آن بــر مــن موســیقی و هنــری
آثــارغنــیاســتوارمیباشــند.و
ــراســاس ــزب ــدمنی ــایجدی کاره

ــن ــهم ــهب ــیک ــراثفرهنگ آنمی
میشــوند.در ســاخته رســیده
کودکــیبــهدلیــلشــرایطشــغلی
پــدرمهــرچنــدســالیدریکــیاز
شــهرهایایــرانزندگــیمیکردیــم
ــرای ــنشــانسخیلــیبزرگــیب ای
ــااقــواممختلــف ــهب ــودک ــنب م
مناطــق اقلیمــی موســیقی و
ــن ــههمی ــوم.ب ــناش ــفاش مختل
دلیــلموســیقیکــردیولــریهم
بــهگنجینــهفرهنگــیمــناضافــه
ــی شــدند،گنجینههــایگرانبهای
ــم ــاراخــوبمیدان ــدرآنه ــهق ک
وتــالشمیکنــمدرشناســاندن
و شــهر موســیقایی فرهنــگ
نســل بــه آن انتقــال و کشــورم
هــایجوانتــرالبتــهبــاایجــاد
و مــدرن تغییــرات یکســری

امــروزیکوشــاباشــم.

از بیــش گذرانــدن دلیــل بــه
ســوئد، در زندگــیام از نیمــی
کشــور ایــن محلــی موســیقی
ــا ــیدرفعالیته ــشمهم ــزنق نی
هنــریام کارهــای پیشــرفت و
بــر هــم اینکــه داشتهاند.ســوم
رویمرزهــایبومــیخــودقــرار
دارموهــمرویمرزهــایجهانــی.
جهــان فرهنگهــای رو پیــش
ــاو ــدومیخواهــمدنی وجــوددارن
میــراثفرهنگــیدنیــارابشناســم.
در متفاوتــی فرهنگهــای بــا
جهــانمواجــههســتموشــخصًابــا
عالقمنــدیســعیامبــرایناســت
کــهبــاآثــارومیــراثغنــیجهانــی
آشــناوازایــنطریــقارتبــاطبرای
فعالیتهــایهنــریبرقــرارکنــم.
نوعــی ایجــاد قصــدم اصــل در
ترکیــبوتلفیــقبیــنموســیقی

ایــران مناطــقمختلــف محلــی
ــر ــورهایدیگ ــیکش ــارمحل ــاآث ب
درجهــاندرجهــتشناســاندن
بــه خودمــان موســیقی بیشــتر
دیگــراناســت.موســیقیفولکلــور
هــمازهــرکجایــیهــمکــهآمــده
باشــندســادههســتند،روانوبــی
ــی ــلمرواریدهای ــش،مث ــلوغ غ
قرنهــا طــی در کــه هســتند
ــهایــنشــکل ــدهشــدندوب غلطان
ــدکــهاالنهســتند ــادرآمدهان زیب
وبــهمارســیدهانــد.درکارهــای
در میتــوان نمونههایــی مــن
داالرنــا« تــا دزفــول »از آلبــوم
شــنیدونیــزدرآلبــومبعــدیام
»ازدژپــلتــاکابــل«کــهدردســت
تهیــهاســتوبــهزودیانتشــار
شــود مــی شــد، خواهــد داده

مشــاهدهکــرد.

ــای ــریازکاره ــمدیگ ــشمه بخ
خــودم هــای ســاخته هنــریام
مــیباشــندالبتــهبــاتنظیــمو
همــکاریبــاهنرمنــداندیگر.این
آثــاربیشــترازرویشــعرهایخــود
ســاختهام. شــاعران دیگــر ویــا
حاصــلایــنکارآلبومــیتحــت
عنــوان»مــنتــوام«اســتکــه
انتشــار دیجیتــال صــورت بــه
ــل ــهدلی ــرانب ــت.درای ــهاس یافت
ــهی ــهدرزمین ــیک محدودیتهای
انتشــارآلبــوموآثــارهنــریوجــود
فعالیتهــای تمــام مــن دارد،
رایــگان بــهصــورت را هنــریام
در کالد« »ســاوند ســایت در
اختیــارهموطنانــمبــهویــژهبــرای
ــهصــورت ــرانب ــداندرای عالقمن

دادهام. قــرار دیجیتــال

فصلنامــهُمــروا:درواقــعمیشــود

تاکیــدداشــتکــهشــمابــاوجــود
مشــخص، هدفهــای داشــتن
عرصــهی در بــاز افــکار از امــا
موســیقیبرخــوردارهســتیدوبــه
راحتــیبــاســلیقههایمختلــف
لطفــًا میآییــد؟ کنــار هنــری
کمــیبیشــترازســبکموســیقی
مــا خواننــدگان بــرای خــود
بگوئیــدونیــزدرایــنبیــنمتذکــر
ــیدر ــاچــهگروههای ــهب شــویدک

میکنیــد؟ فعالیــت ســوئد

ــًا! ــهدقیق ــیزاده:بل ــریعیس *پ
البتــهدرســوالقبلــیبــهموضــوع
امــا پرداختــم. کاریام ســبک
ــوع ــنموض ــتررویای ــیبیش کم
ــم.مــننمیخواهــم مکــثمیکن
خــودمرافقــطدریــکچارچــوب
دوســت و دهــم قــرار خــاص
کارهایــم در سانســوری نــدارم
واقــع ایجــادکنــم.سانســوردر
مــن و مــیآورد اندیشــه لکنــت
را فضایــی چنیــن نمیخواهــم
بــه هنــریام فعالیتهــای در
ــا ــهحتم ــناینک ــودآورم.ضم وج
دیگــران کارهــای تاثیــر تحــت
ــامــیشــنومقــرار ــمی کــهمیخوان
دارمامــافکــرکنــمکــهســبک
ــارا ــماینه ــتهباش ــودمراداش خ
درآثــارهنریــممیتــواندنبــال
کــرد،مثــاًلدرترانــهی»دوبــاره
و »حســرت«، میشــوم«، زنــده

ســوئدی آهنگهــای

"Jagardu"&"Dendagen"

ــودم ــعارخ ــارارویاش ــنکاره ای
»حســرت آهنــگ و ام ســاخته
همیشــگی«ازرویشــعرقیصــر
امیــنپــوربــود،»کــویصبــر«
ــعر ــهریاروش ــتادش ــعاراس ازاش
خوشتریــن »ای یــا »آزادی«
ترانــه«فریــدونمشــیریرارویــش
آهنــگگذاشــتم.یکــیازکارهــای
ــای ــگزیب ــنتوام"،آهن ــوم"م آلب
“ســوتقطــار”ســاختهآهنگســاز
افشــینخائــفرویشــعریازرضا
کیاســاالراســت.بهدلیــلدوریاز
خودسانســوریوبــازبودنــمبــرای
مختلــف ژانرهــای و ســبکها
گاهــیبــهایــننتیجــهمیرســم...
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

ــدارم. ــفهســتموهمراهــین ــومســتیزانهونژادپرســتانهمخال ــاشــوخیهایزنســیتزانه،ق ــموب ــارزهمیکن ــهشــکلشــوخیباشــدمب اگــرب
مــننــگاهامبــهفرهنــگگذشــتهکشــورمانهمــراهبــانقــداســتوموافــقبازســازیوتبلیــغاشــتباهاتآنفرهنــگگذشــتهبــهنســلهایبعــدی
نیســتم.ایــنکوشــشهابخشــیازفعالیــتهنــریومدنــیاممیباشــدوتــالشامایــنبــودهکــهایــنرابــهگــوشکســانیکــهبــهکارهــایهنــری
مــنعالقمندنــدبرســانم.اینفعالیــتهــاازچشــمعالقــهمنــداندورنمانــدهوبســیاریازدوســتانبــهویــژهجوانــانوزنــانازتالشــهایمابــراز

ــهخــودمخوشــحالوســپاسگــذارم. ــهنوب ــدکــهب ــراردادهان ــراالگــوق ــهخودشــانم ــهگفت ــانب ــدوبســیاریاززن ــیمیکنن قدردان

فصلنامــه ُمــروا: در ســبک موســیقی کــه شــما در آن کارهــای هنــری تولیــد می کنیــد بــه نظرتــان ایــن نــوع موســیقی چــه تاثیــری در میــان 
مــردم و نســل های جوان تــر در جهتــی کــه مدنظرتــان بــوده داشــته اســت؟

*پــریعیســیزاده:آثــارهنــریمــاازطریــقرســانههایفارســیزبــانخــارجازکشــورازطریــقمصاحبــهوپخــشآنهــاویــادرکنســرتهایی
ــرانمتاســفانه ــابمییابنــد.درای ــوراجــرامیکنیــمبازت کــهمــااینــوروآن
درایــنزمینــهبــامحدودیتهــایبیشــماریمواجــههســتیمونمیگذارنــد
آثــارهنرمنــدانوبــهویــژهخواننــدگانزندروســایلارتبــاطجمعــیپخــش
ــی ــهصــورتســیدیانتشــاریابنــدبصــورتغیرقانون شــوندواگــرهــمب
ــارفرهنگــیمــادرخــارجازکشــور انتشــارمییابنــد.درزمینــهیتاثیــرآث
مــنفقــطمیتوانــمدرمراجعاتــیکــهدرایــنکنســرتها،یــافضــای
ــهاشــکالگوناگــون مجــازیازطریــقگذاشــتنپیــاموتماسهایــیکــهب
گرفتــهمیشــودبــهشــکلکلــینظــردهــم.اطالعاتــیکــهدردســترسام
ــی ــنکارهای ــتقبالازچنی ــهاس ــدک ــنمیباش ــدهیای ــاندهن اســتنش
خیلــیخــوببــودهاســت.کارهــایهنــریجدیــدومدرنــیکــهارائــهدادم
مــورداســتقبالنســلهایجوانتــروبــهویــژهزنــانودختــرانجــوان
قــرارگرفتــهاست.اســتقبالازکارهــایبومــیدزفولــیوشوشــتریام
ــاحــسغــرورازایــنکارهــا ــمب هــمبســیارخــوباســتوهمشــهریهای
ــاارزشقدیمــیرابــهشــکلگســترده یــادمیکننــدوازاینکــهایــنآثــارب
ودرفســتیوالهایبینالمللــیاجــرامیکنــمخوشــحالند.ازنظــرمــن
موســیقییکــیازشــاخصهایاصلــیفرهنــگیــککشــوروبخــش
مهمــیازهویــتفرهنگــیماســت.مــنمهاجــرتراماننــدکنــدندرختــی
ــاریشــههایشجابــهجــاشــودبــهمراتــبامــکانرشــد میبینــمکــهاگــرب
ونمــوآنبیشــترمیشــودتــاازتنــهبریــدهشــود.وقتــیکــهبــهســوئدآمدم
هماننــددرختــیبــودمکــهبــاریشــههایشبــهکشــورجدیــدیبــافرهنــگ
ــهدر ــهک ــهجــاشــدهاســت.البت ــدرنجاب ــک،آزادوم ــاوت،دمکراتی متف
چنیــنفضایــیامــکانرشــدوپیشــرفتبیشــتربرایــمفراهــمشــد.مــنبــا
ایــنکارهــادرواقــعمیخواســتمایــنمیــراثفرهنگــیراحفــظکنــموبــا
انتقــالآنبــهنســلفرزندانــمونســلهایجوانتر،کمکــیبکنــمبــرایدر
دســترسقــراردادنایــنمیــراثفرهنگــیبــاارزشوحفــظآنریشــههــا.

ایــن موزیــکال بــا نــام »دختــر قالیبــاف و قالــی 

پرنــده« بیــش از ســه ســال در مناطــق مختلــف 

ســوئد به اجرا در آمــد. در این موزیکال دختر 

ــد  ــرواز می کن ــده اش پ ــی پرن ــا قال ــاف ب قالیب

و ایــن پــرواز از روی پــل باســتانی دزفــول و 

رودخانــه ی فیــروزه ای رنــگ آغــاز می شــود

کــهمناســباســتیــکقطعــهموســیقیمحلــیایــران،یــاســوئدیویــاحتــیکشــورهایدیگــررارویــشکارکنــم،انــرژیامرابــرایاجــرایآن
متمرکــزمیکنــم.وســعیمیکنــمبــاافــکاریکــهدارمآنرادرفضــایجدیــدبازســازیواجــراکنــم.درخصــوصاشــعارخــودمهــمازچنیــن

ســختگیریوجدیتــیبرخــوردارم.

ــزرگایرانــیوســوئدی،درحــال ــاشــماریازهنرمنــدانب ــرکارکــردنب ــرایشــمابرشــمردمدرســوئداضافــهب ــرعرصههایــیکــهب عــالوهب
ــند،تشــکیل ــفمیباش ــهازکشــورهایمختل ــوئدک ــاکنس ــدهس ــجزننوازن ــهازپن ــزاد«)1(دارمک ــانام»پری ــیقیب ــروهموس ــکگ حاضــری
شــدهاســت.هــرکــدامازایــنهنرمنــدانازنوازنــدگانبســیارماهــروشــناختهشــدهســازهایخودشــانهســتند.گــروه»پریــزاد«بــهجــزمــن
تشــکیلشــدهاز:میریــاماولــدنبــورگپیانیســتواکوردئــوننــوازســوئدیآلمانــیاالصــلبــزرگشــدهیســوئد،کارولینــاوبــراکــدالنوازنــده

ویولــونوویــولوســوئدی،ایزابــلبلومــهنوازنــدهیویولــونســلســوئدیوســونیاباکــواواخواننــدهوتپاننــوازبلغــاری.

ــران،ســوئدودیگــرکشــورهای درایــنگــروهموســیقیمحلــیای
ــکال ــهموزی ــکقطع ــنی ــم.درضم ــهاجــرادرمیآوری ــانراب جه
بــرایکــودکانونوجوانــانســاختیمکــهســناریوواشــعارآن
بیشــترتوســطمــنانجــامونوشــتهشــدهاســتکــهبــاکارگردانــی
الیزابــتیونگــرکارگــرداناپــرایســوئدوهنرنمایــیحرفــهای
ــهاجــرادرآمــده اعضــایگــروهدربســیاریازشــهرهایســوئدب
اســت.همــهیایــنکارهــادرواقــعبــراینشــاندادنجلوههــای
فرهنگــیکشــورخودمــانودیگــرکشورهاســت.ایــنموزیــکالبــا
نــام»دختــرقالیبــافوقالــیپرنــده«بیــشازســهســالدرمناطــق
مختلــفســوئدبــهاجــرادرآمــد.درایــنموزیــکالدختــرقالیبــاف
بــاقالــیپرنــدهاشپــروازمیکنــدوایــنپــروازازرویپــلباســتانی
دزفــولورودخانــهیفیــروزهایرنــگآغــازمیشــودوازروی
کشــورهایمختلــفعبــورمیکنــدودرســوئدتمــاممیشــود.
ــافازآســمان ــرقالیب ــکالوقتــیدخت ــننمایشــنامهیموزی درای
ــا،طــرز ــیازآهنگه ــانمونههای ــذردم ــفمیگ کشــورهایمختل
فکــروفرهنــگایــنکشــورهارابــهنمایــشواجــرامیگذاشــتیم.
تاثیــرایــنکاردرســوئدبســیارخــوبومثبــتبــودهاســت.وگــروهمــابســیارمــوردتشــویققــرارگرفتــهوچندیــنجایــزهبــهمــااهــداشــده
اســت.وهمچنــانازگــروهمــامیخواهنــدکــهایــنکارهنــریرادرمــدارس،بیمارســتانهایکــودکانومراکــزپناهجویــانبــهاجــرادرآوریــم.

فصلنامــه ُمــروا: شــما در صحبت هــای خــود تاکیــد داشــتید کــه مدت هاســت کــه در ســوئد زندگــی می کنیــد. پیشــتر متذکــر شــدید 
ــًا  ــانید. لطف ــران برس ــوش دیگ ــه گ ــران را ب ــد ای ــان هنرمن ــدای زن ــا ص ــد ت ــالش می کنی ــد ت ــک زن هنرمن ــوان ی ــه عن ــور ب ــن کش در ای
بگوییــد چگونــه ایــن کار را انجــام می دهیــد و تاکنــون ایــن کوشــش های شــما چــه بازتــاب و تاثیــری در کشــور محــل زندگیتــان و چــه 

تاثیــری بــر روی عالقــه مندانتــان در ایــران داشــته اســت؟

*پــریعیســیزاده:بلــهمــنبــهعنــوانیــکزنــیکــهدرعرصــهیهنــری،فرهنگــیومدنــیفعالیــتمیکنــمیکــیازاهــداففعالیتهــای
هنــریامایــناســتکــهصــدایخامــوشزنــانهنرمنــدایــرانرادرکشــورســوئدبازتــابدهــم.بــهدلیــلاینکــهزنــانهنرمنــدایرانــیاجــازه
فعالیــتوخوانــدنندارنــدایــنراهمیشــهدرکنســرتهایــممتذکــرمــیشــوم.ازدورتغییــرایجــادکــردنمشــکلاســتامــاآگاهــیدادناز
شــرایطیکــیازکارهایــیاســتکــهمیتوانــمانجــامدهم.همچنیــنبــهعنــوانیکــیاززنــانهنرمنــدجنــوبایــرانبــانرمهــایزنســتیزانهو
ــرات ــکارونظ ــناف ــموای ــارزهمیکن ــاالرانهمب ــردس م
میشــوند.اینها دنبــال  هنــریام کارهــای در
ــندر ــشهایم ــتندازکوش ــیهس ــایکوچک نمونهه
ــردان. ــانوم ــانزن ــاتبعیضــاتموجــودمی ــتب مخالف
بگذاریــدمثالــیرابــرایشــمابیــاورم.یــکآهنــگ
ــارهی ــیوجــودداردکــهدرشــعرشدرب قدیمــیدزفول
ــز ــکطن ــرا«ی ــارتمی ــرم ــد»دخت ــرمیگوی ــکدخت ی
تلــخودراصلیــکشــوخیاســتکــهمیگویــد»دختــر
مــادرتبمیــرهکــهدلمنــوبــردی«مــنیــککلمــهایــن
شــعرراعــوضکــردمونوشــتم»دختــرمــارتمنــا«
ــو ــراتکــهدلمن ــدب ــدهبمان ــادرتزن ــرم یعنــی»دخت
بــردی«،ودرتوضیحــیکــهدرفهرســتکتابچــهی
ــن ــاردادمای ــا«)2(انتش ــادارلرن ــولت ــم»ازدزف آلبوم
تغییــرراتوضیــحدادمکــهمــنبــاهــرمــوردیکــهنشــان
ــی ــامردســاالریحت ــتیزیی ــگزنس ــدهیفرهن دهن
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فصلنامــه ُمــروا: موســیقی شــما 
زندگیتــان  محــل  کشــور  در 

می باشــد؟ چگونــه  ســوئد 

ــا ــریعیســیزاده:موســیقیم *پ
بســیارغنیاســتوازریشــههای
میباشــد، مــا فرهنــگ اصلــی
کــه میدانســتم خــود وظیفــه
ایــنشــناختفرهنگــیرابجــز
بــه بعــدی، نســل بــه انتقــال
کشــورمیزبــانیــاجدیــدممعرفــی
محلــی آهنگهــای کنم.اغلــب
آهنگهــای بــا را ایــران مناطــق
محلــیســوئدیترکیــبمیکنــم
یــادرکنــارهــممیخوانــم.معمــوالً
را دلشــان و گوششــان آدمهــا
اول کــه وقتــی میکننــد، بــاز
موســیقیخودشــانرامیشــنوند
پیــدا آمادگــی هــم بعــد و
را مــن موســیقی کــه میکننــد
هــمگــوشکننــدوبــرایشــنیدن
روانشــان و ذهــن در جایــی آن
موســیقی میکننــد.کال بــاز
ــاناحساســاتاســت.درتمــام زب
ــاتمشــترک ــناحساس ــانای جه
ــان ــکزب ــهی ــهب ــاهم هســتند.م
میکنیــم گریــه میخندیــم،
زبــان و میشــویم عاشــق و
بــه نیــاز موســیقیهــمخیلــی
ــی ــیقیوقت ــدارد.موس ــهن ترجم
ــا ــدآدمه ــرامیکن ــهاج ــروعب ش
رابــدونتوجــهبــهزبــانومرزهــای

دیگــربــاخــودمیبــرد.

موســیقی  ُمــروا:  فصلنامــه 
چــه نقــش و تاثیــری در میــان 

می گــذارد؟ انســان ها 

*پــریعیســیزاده:بــهجــزاینکه
احساســات، زبــان موســیقی
از و انســانها مشــترک زبــان
هــر فرهنــگ مهــم بخشهــای
تاثیــر اســت،موســیقی جامعــه
ــرروحوروانانســانها ــگرفیب ش
روانشناســی جنبــه از دارد.
میــان در آن تاثیــر و موســیقی
را نکاتــی هاخالصــهوار انســان
ســالهای میشــوم.در متذکــر
اخیــرتحقیقــاتزیــادیدرزمینــه
از شــده موســیقی روانشناســی
دارای پاتــل دکترانیــرود جملــه
از هــاروارد دانشــگاه از دکتــرا
کســانیاســتکــهدرایــنعرصــه

ــاتبســیاریاســت. دارایتحقیق
اندازهگیــری و تحقیــق بــرای
از مغــز، بــر موســیقی تاثیــرات
جملــهانســانهاییرادردســتگاه
FMRI)3(قــراردادنــدتــامغــزش
ــرار ــکنق ــااس ــهی ــوردمطالع رام
ــه ــنکارمتوج ــاای ــاب ــد.آنه دهن
شــدنددرهنگامــیکــهموســیقی
پخــشمیشــودچــهبخشــیاز
مغــزبــهکارگرفتــهمیشــود.در
کردنــد تجربــه آزمایشــات ایــن
تحــت مغــز اعظــم بخــش کــه
تاثیــرموســیقیقــرارمیگیــردو
ــه ــالهم ــاملح ــنموضــوعش ای
اجــرا را موســیقی کــه کســانی
گــوش و میخواننــد میکننــد،

میشــود. میدهنــد،

در موســیقی تاثیــرات از یکــی
آمــدن پاییــن هورمونهاســت.
طریــق از را اســترس هورمــون
تجربــه مختلــف آزمایشــات
کردهانــد.ودرایــنبیــنشــاهد
ایــنبودنــدکــهافــرادقبــلازاینکه
مــوردعمــلجراحــیقــراربگیرند،
اگــربــهموســیقیمــوردعالقــه
کالســیک موســیقی یــا شــان
گــوشمیدادنــد،میــزانترشــح
ــترس ــوناس ــههورم ــزولک کورتی
ــه ــانیک ــبازکس ــهمرات ــتب اس
درشــرایطمشــابهبــهموســیقی
ــود. ــرب ــنت ــدپایی گــوشنمیدادن
ــای)4( ــسمیتوره ترشــحنوروتران
»دوپامیــن« ماننــد مختلفــی
درســلولهای و»ســروتونین«
عصبــیمغزباعثشــادیونشــاط
همچنیــن میشــود. آدمهــا در
ارتباطــات موســیقی طریــق از

جدیــدیبیــنســلولهایمغــز
ایجــادمیشــودکهکاًلبــرایفعــال
ــزبســیارمثبــتاســت. کــردنمغ
ــود ــهخ ــهحافظ ــرادیک ــرایاف ب
ازدســتدادهانــد،موســیقی را
خاطــرات برخــی یــادآوری بــه
میکنــد. کمــک گذشــته
و موســیقی تاثیــرات جملــه از
و کــودکان میــان در آن اجــرای

بــاال و فکــری رشــد نوجوانــان،
رفتــنمیــزانهــوشآنهاســت.
درواقــعموســیقیدرتمــامســنین
تاثیــراتشــگرفیبــرروحوروان
هایــی دارد.پژوهــش انســانها
کــهرویدوقلوهــاییــکتخمکــی
رشــد از حاکــی شــده، انجــام
بیشــترقســمتهایمختلــفمغــز،
فرونتــال قســمت رشــد بویــژه
لــوبمغــزکــهمحــلخــرد،عقــل
ــن ــتوهمچنی ــمندیاس واندیش
باالتــر هــوش از برخوردارشــدن
درشــخصیکــهنواختــنســازیرا
ــاخواهــر ــادگرفتــهدرمقایســهب ی
یــابــرادردوقلــویخــوداســت.
اینهــادرکنــاراحســاسشــادی
ــهنفــسباالتــر، بیشــترواعتمــادب
آمــوزش بــرای خوبــی دالیــل
حتــی و کــودکان بــه موســیقی
جوانــان در اســت! بزرگســاالن
جوانــی شــادی، موســیقی
ــاوت ــده،متف ــردن،نشــاط،خن ک
همــراه بــه و... آرامــش بــودن،
جلوگیــری بزرگســاالن در و دارد
و مغــزی ســلولهای پیــری از
جدیــد ســلولهای رشــد حتــی
ــه ــدک ــورمیش ــالتص ــهقب ــزک مغ
امــریغیــرممکــناســتازجملــه
ــتموســیقیاســت. ــراتمثب تاثی
و آمــوزش در مــن عقیــده بــه
ــککشــور ــازانی ــرورشآیندهس پ
میبایســتموســیقیرابــهعنــوان

بخشــیازفرهنــگتربیتــیکشــور
داد. قــرار

از  تشــکر  بــا  ُمــروا:  فصلنامــه 
ــه  ــار فصلنام ــه در اختی ــی ک وقت

ــد ــرار دادی ــروا ق م

هــم زاده:مــن عیســی *پــری
کــه میکنــم تشــکر شــما از
گفتگــویصمیمانــهوروشــنیرا

داشــتیم. هــم بــا

https://www.youtube.com/watch?v=Y-
nUGpWT_kl0&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=-
Q2NmCJh1rN0&feature=share

)3(-روشتصویرسازیرزونانسمغناطیستی
کارکردی)FMRI(،عملکردمغزیکگروهنمونهرا
FMRI.درحالگوشدادنبهموسیقیثبتکرد
نوعیتصویربرداریاستکهتصاویریمتناوباز
مغزدرحالفعالیتوسپسدرحالاستراحترا
ثبتکردهوسپساینتصاویرراازیکدیگربطور
دیجیتالیتفریقمیکندکهحاصلاینپردازش،

عملکردمغزدراثرتغییراتجریانخونیرااز
لحاظفیزیولوژیکینشانمیدهد.)4(-نورونها
سلولهایسیستمعصبییایاختههایعصبی

مغزهستند.نورونهاازجملهپیامالکتریستی
ایجادشدهتوسطمحرکرادریافتکرده،به
مراکزعصبیمیرسانندوپاسخراانتقالمی

دهند.دریافظاطالعاتبیننورونهایمغزتوسط
اتصاالتسیناپسیانجاممیشود.ترانسمینورها

موادشیمیاییویژهایهستندکهدرمغزتولیدمی
شوندوپیامهایعصبیراباگذشتنازسیناپساز
یکسلولعصبییانورونبهسلولهدفمیرسانند.

)5(-آدرسساوندکالود
https://soundcloud.com/pari-isazadeh
)۶(-شــعروآهنــگ:پــریعیســیزاده-پیانــو:

فردریــکلوندبرگ-تــار:حســنمقــدم
https://soundcloud.com/pari-isazadeh/

dobareh-zendeh-mishavam
)7(-پریعیسیزاده،بیاتاگلبرافشانیم

https://www.youtube.com/watch?v=-
Qrk2X7GLdUM&feature=share

موســیقی تاثیرشــگرفی بر 
روح و روان انســان ها دارد

آلــنبدیــودربــارهموســیقیکــمنوشــتهاســت،اماهربارکــهموســیقیبــرایلحظــهایدراندیشــهاورســوخکــرد،اورابــرآنداشــت
ــن ــهواقعیــتاســت،وای ــدهاساســیبوجــودآمــدهراتوضیــحدهــد:"ظرفیــتاثرهنــریتحقــقبخشــیدنغیــرممکــنب ــاپدی ت

نیزشــرطتحــولانقالبــیدرزندگــیمــیباشــد".

ازهمانابتداءبایدازناممکنچشمپوشید.

ایســِمنهبــهخواهــرشآنتیگــون)درافســانههــاییونــانقدیــمِاســِمنهوآنتیگــوندختــرانَاودیــپهســتند.ِاســِمنهخــودراتابــع
قانــونونظــممــیدانــد،آنتیگــونرفتــارخــودراتابــعوجــدانخــودشمــیدانــد.(

ســوفوکل)توضیح:ســوفوکل،نویســندهتــراژدیهــاییونــانباســتان،درشــهرکلــندرآلمــانمتولــدشــد.امــادریونــانزیســتو
فــوتکــرد(.

ــای ــتخــالفدیدگاهه ــهفرداســت.موضــعاشدرجه ــامنحصــرب ــارههنره ــنمعاصــردرب ــنمتفکری ــودربی ــنبدی موضــعآل
ــت ــروواقعی ــتیدادنهن ــالآش ــروزهاحتم ــهام ــتک ــداس ــلطمعتق ــدگاهمس ــت.دی ــهاس ــلط(کنونیدرجامع هژمونیک)مس
اجتماعــیوجــوددارد.انــگارکــههنــردرعــصرمــاوظیفــهداردتــامــاراازموقعیتــیکــهدرفرآیندهــایبــازتولیــددرجوامــعســرمایه
داریوجــوددارد،اطمینــاندهــد.اماایــندیــدگاههــایمســلط،تواناییهنــررابرافزایــشافقهــایدوریکــهبتوانــدمــارافراتــراز
ــعحامــلتحــوالتبنیــادیغیرممکــنونامطلــوب ــد،محــومــیکنند.زیراآنهــامعتقدندتمــاموقای ــهَبرن محدودیــتهــایزمــانب

هســتند.

ازایــننظر،بیادداشــتهباشــیمکــهچگونــهدهــههــایاخیــر،بحــثزیباشــناختیشــاهدبرآمــداســتراتژیهایگوناگــونبــود:بــا
اعتقــادبــهپســاتاریــخ،اســتراتژیتغییرشــکلدادنمحــلمشترک،اســتراتژیارتقاءارتباطــاتمشــروطبــهُالگــویاصلی)پارادایــم(
ــوده ــروحــوزههــایِفتیشیســمی)جادوئی(درفرهنــگت ــایهن ــندنی ــرعــدمتمایزبی ــدب ــیشناسی،اســتراتژیتاکی ــانزیبای زب

مــردم.

ــت ــد:محدودی ــیگوی ــوم ــنبدی ــهآل ــوریک ــد.همانط ــادی ــواندرآنه ــیت ــترکرام ــیمش ــتراتژیها،یکتبان ــناس ــهای درهم
ــن ــهای ــاع".درواقع،هم ــتراکواجم ــاناش ــه"زب ــتوابســتگینســبتب ــهعل ــدب ــتنق ــشدادنظرفی ــدهنر،کاه پتانســیلنق
راهکارها)اســتراتژیهــا(منــادیآنهســتندکــههنرهــایصامــتناتــوانازآنهســتندتــازبانــیرابــرایرســیدنبــهنقطــهمطلوب
هدایــتکنند.یعنــیتــاجائــیکــههنــربتواند"بــدونتقلیــد"ازخــودنامــیداشــتهباشــد.بهعبارتــیتبدیــلظرفیــتبــه"موضــوع

ــد. ــههــمگــرهمــیخورن ــهگفتــهبدیو،جائــیکــهدرآنترس،اضطــرابونیزشــهامتوعدالــتب ناشــناختهدرحــال".ب

جایگزین کردن "واقعی" بجای "زیبائی"

بــادرنظــرداشــتنچنیــنمشــکالتیدرذهن،میتوانیــمبــهیکــیازمهمتریــناقدامــاتبازتــابفکــریآلــنبدیــورادربــارهزیبایــی
شناســیبفهمیــم:ایــنواقعیــتکــهحقیقــت)ونــهزیبائــی(مقولــهمرکــزیدرزیبایــیشناســیاســت.

ــن  ــرات آل ــه نظ ــی ب نگاه
بدیــو در مــورد موســیقی

اثرهنری،یا امکان ِناممکن!
نوشته:والدیمیرسفالت)1(

ترجمه از فصلنامه ُمروا
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

ــیشناســی ــیزیبای ــامواال ــوردمق ــنروبحــثدرم ــد-ازای ــرازاشــکالاگزیســتان)موجود(جســتجوکن ــهطــورمنظــمفرات ــاب ــدت ــیده م
موســیقیبــااهمیــتاســت.بدیــوهــمبــهروشخــودایــنخــطرادنبــالمــیکنــدتــادرتاریــخ،زبــانموســیقیراپیــداکنــدوبعنــوانمثــالمــی
خواهــدوســایلتفکــردربــارهســنتزهاراپیــداکنــد.یــاتحوالتــیکــهدرکلهــابــهاوجخــودنمــیرســند)ماننــدمطالعــهاشدربــارهواگنر(یــا
تحوالتــیکــهمــدارانتظــارویــادآوریزمــانراقطــعمــیکنند)ماننــدســریالفیلــمهــا(.درهمــهایــنمــوارد،بنظــرمــیرســدکــهایــننیــروی
ضــدبازنمایــیایــدهاســتکــهموســیقیرابــهُجنــبوجــوشمــیکشــاند.ایــننیــروبــهآلــنبدیــوایــنامــکانرامــیدهــدتــادرقلــبتأمــل
پویایــیســاختمانموســیقی،مســائلعمــدهسیاســیوفلســفیماننــدرابطــهبیــنمســائلمحلــیوجهانــییــابیــنپیوســتگیوناپیوســتگی
راپیــداکنــد.موســیقیامــا،بمثابــهطنیــنایــدهعاشــقانه)رومانتیک(،برتریــنهنــرذهنــیاســتوبدیــوازموســیقیاســتفادهمــیکنــدتــا
نشــاندهــدکــهخــود"ســوژههــا"درگــذاربیــنرویدادهایــیکــهدنیــاوترکیبــاتمحلــیراتغییــرمــیدهنــد،هســتند.انــگارکــهدرپایــان
هــرداســتان،الــزماســتبــهیــادداشــتهباشــیمکــه"موســیقیهمــانچیــزیاســتکــهتاریــخجهــاِنبــهبــنبســتکشــیدهشــدهراتغییــر
مــیدهــد".بنابرایــن،موســیقیمــیتوانــدبــهگونــهایخــودراواالتــرنشــاندهــدکــهمــاهمیشــهدرحــالتبدیــلشــدنبــهچیــزیبیشــتراز

انســانهاییهســتیمکــهدرقالــبیــکانســانزندانــیشــدهاســت.

****یــک-عکــساولوالدیمیــرســفالتفیلســوف،نویســندهوموســیقی
دانبرزیلــیاســتکــهدرشــیلیمتولــدشــدهًاســت.اواســتادنظریــه

علــومانســانیوریاســتدانشــکدهفلســفهدردانشــگاهســائوپائولوبــهدلیــل
Paulo.اســت.ویعمدتــافعالیــتخــودبــهعنــوانســتوننویــسدرروزنامــه
SdeFolhaدربیــنعمــوممــردمشــناختهشــدهاســت.تولیــداتفکــریوی
درعرصــههــایمعرفــتشناســیروانــکاوی،روانشناســیواندیشــههگلــی
درفلســفهقــرنبیســتموفلســفهموســیقیمــیباشــند.اودکتــرایخــودرا
درپاریــسزیــرنظــرآلــنبدیــوفیلســوففرانســویبــهپایــانرســاندهاســت.

دو-عکس

سوم:آلنبدیوفیلسوففرانسویسه-متنبزبانفرانسه:

https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/alain-ba-
diou-loeuvre-dart-ou-la-possibilite-de-limpossible

چهار-اینمقالهدر5فوریه2018نوشتهشدهاست.

..رویــداد .. درچنیــن شــرایطی، 
بــه ایــده بدیهــی )واقعیــت های 
تاریخــی( کــه از همــان ابتــداء 
خــود را تنهــا مولــد آثــار هنــری 

مــی دانند،اشــاره نمیکنــد.

ایــده  طنیــن  بمثابــه  امــا،  موســیقی 
عاشــقانه)رومانتیک(، برتریــن هنرذهنــی اســت

.هنــر،رونــدیازحقیقــتاســت.زیــراانجــامعملــش،فرآیندهــایســاختاریاشطبــققواعــدلــذتبــهحرکــتدرنمــیآیــد،بلکــهبواســطهتالــش
درادغــاموشــکلدادنرویدادهاســتکــهزبــانبیــانرابــهپیــشمــیرانــد.ایــنرویدادهــااززبــانگویــامــیخواهنــدتــادنیاهایــیمتفــاوتازآنچه
کــهتــاکنــونایجــادکــردهاســت،ایجــادکنــد.آنچــهکــهبــهآلــنبدیــومربــوطمــیشــود،بازپرداختــنبــهحقیقــتورویــدادبــهعنــوانمقوالتــیاز
زیبایــیشــناختی،دارایمختصــاتونشــانههــایتاریخــیدقیقــیاســت.ایــنیــکواکنــشمنحصــربــهفــرددربــارهمدعیــانپایــانفرآیندهــای
انقالبــیقــرنبیســتماســت.ازنظــربدیــو،بایــدعلیــهچنیــنپایــانیافتگی)انقالــب(مبــارزهکــردوبــاتأمــلبــرایشــرایطظهــورموضــوعجدیــدی
کــهبتوانــدموتــورپویایــیتحــولســاختاریباشــدمبــارزهشــود.زیــرامباحــثوموضوعــاتجدیــدمــیتواننــدفرصــتهــایغیرمنتظــرهایرابــرای
ــه ــهزندگــیاجتماعــینشــاندهــدکــهچگون ــاب ــد.درایــنشــرایطعمومــی،ازهنــرخواســتهمــیشــودت اقــدامتحــولســاختاریبوجــودآورن
موضوعــاتجدیــدازطریــقوفــاداریوپایبنــدیبــهرویــدادیکــهآنهــاراتشــکیلمــیدهنــد،بــرآمــدمــیکننــد.وازایــنمقطــعزمانــی،هنــر
بمثابــهاصلــیتریــندلیــلبــاخصوصیــتغیرقابــلتوصیــفانــکارواســتقرار،تعدیــلواشــاعهوشــرایطهرگونــهتحــولانقالبــیدرزندگــیظاهــر
مــیشــود.بــههمیــندلیــل،هــراثــرهنــریخواهــدگفــت:"ایــن
چیــزیکــهازطریــقزبــاناشــتراکواجمــاعوتفاهــمغیرممکــن
اســت،مــنامــابــاســکوتآنرامــیگویم)ممکــناســت(؛وایــن
چیــزبایــدپیشــتازباشــدوآنــرابایــدازجهــانجــداکــردتــابتوانــد
ســخنبگویــدونیــزتوســطدیگــرانبازگــوشــود".ایــناثــرهنــری
همیشــهایــنچیــزرامــیگویــد،غیرممکنــیکــهقــدرتواقعــی

مــیســازدتــابیمــاریناتوانــیمــارادرمــانکنــد.

غیر ممکن به عنوان یک رویداد

ــدهبدیهــی ــهای ــداد"درچنیــنشــرایطی،ب اشــتباهنکنیــم:"روی
"واقعیــتهــایتاریخــی"کــهازهمــانابتــداءخــودراتنهــامولــد
آثــارهنــریمــیداننــد،اشــارهنمــیکنــد.اگــرچنیــنمــیشــد،
مــارامحــدودبــهیــکجامعــهشناســیایهدایــتمــیکــردکــه
اســتقاللپویایــیهنــرراازبیــنمــیبــردوازهمــانابتــداءقــادر
بــهاثبــاتتاریخــیخــودنخواهــدبــود.اگــربدیــوتائیــدمــیکنــد
کــههنــر،سیاســت،علــموعشــقرویــههایــیازحقیقــتهســتند
بــهایــندلیــلاســتکــههــرکــدامازایــنحــوزههــاتولیــدکننــده
رویدادهــایمنحصــربــهفــردیهســتندکــهازماهیــتذاتــیآنهــابرخاســتهمــیشــوند.وقایــعهنــریرابایــدآنطــوریفهمیــدکــهبرخاســتهاز
حــوزههنــراســتنــهازدیگــرحــوزههــا.ایــنرویدادهــا،زبــانبیــانراازســازماندهی،ازتعیــنکــردنهــدف،ازروشــیکــههمیشــهانجــاممــی
دادهاســت،مانــعمــیشــوند.وایــنممانعــتراهامــکانشکســتهشــدنوجود)اگزیستاســیال(رابــازمــیکنــد.بــهعنــوانمثــال،بدیــودوواقعــه
ــدنوتفکــرســریالیموســیقی ــد:ادغــامســبککالســیکهای ــهمــیدهــدوتفســیرمــیکن ــیشــناختیناشــیازموســیقیراارائ ــزرگزیبای ب
ــوردازرویدادهــای ــردازوآهنگســازاتریشــی.)1874ُ-1951(ازاینکــهدوم ــهپ ــدُشــنبرگ(نقــاش،نظری ــیآرنول ــهازروشندوازدهتای برگرفت
هنرهــایمانــدگارناشــیازموســیقیبیــشازهمــهدرنــزدبدیــوحضــوردارنــد،یــکچیــزصرفــااتفاقــینیســتند.اگرچــهادبیــاتوتئاتــرزبــانهای
هنــریهســتندکــهآلــنبدیــوبیشــترازآنهــااســتفادهمــیکنــد.امــادرایــناواخــر،رجوعــشبــهموســیقیاهمیــتپیــداکــردهاســت.درایــن
راســتامــیتــوانبــهدومتــنمهــمازپنــجدرس"مــورد"واگنــرویــکتفســیردربــارهمنطــقجهان)هــا(بــاعنــوان"یــکنوع)واریانت(موســیقیاز

تئــوریدربــاره"ســوژه"اشــارهکــرد.

نیروی نقد موسیقی

بــهیــادبیاوریــمکــهچگونــهدراوایــلقــرننوزدهــم،
تأمــلفلســفی،پیدایــشابــزارموســیقیرادرکمــی
ــدون ــه،ب ــدونبرنام ــیقیب ــکموس ــت:ی ــردهاس ک
عملکــرداجتماعــیمشــخصوبــدونپیونــدمســتقیم
ــیارتبــاط ــا،یــکموســیقیزمخــتوب ــانگوی ــازب ب
بــاانــواعگرامرهــایموســیقی،یــکموســیقیتبدیــل
ــی ــهنم ــدک ــانیش ــرایکس ــازب ــیلهایممت ــهوس ب
خواهنــدخــودرانمــادواقعــیاگزیستانسیالیســم
بداننــد.بنابرایــن،ویژگــیضــدبازنمایــیونمــاد
ــش ــانگویای ــرایزب ــیب ــهمحدودیت ــیقیبمثاب موس
محســوبنمــیشــودبلکــهبــهعنــواننیــروینقــادش
ــهموســیقیاجــازه ــرب ــنام ــیشــود.ای محســوبم
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وقتــی از هنــر خیابانــی بــه صــورت عــام و موســیقی خیابانــی بــه صورت 
خــاص حــرف می زنیــم، بایــد بــه ایــن نکتــه ی بــا اهمیــت توجــه کنیــم، 
ــو و بدیــع  ــان، یــک امــر ن ــان و هنــر و خیاب کــه پیونــد موســیقی و خیاب

نیســت.
ــای  ــر پژوهش ه ــه ب ــا تکی ــا ب ــر، ی ــوع بش ــع ن ــکل گیری جوام ــاز ش از آغ
ــر  ــا، بش ــر نئاندرتال ه ــس از عص ــی پ ــدت کوتاه ــان، در م دیرینه شناس
اولیــه بــا ســه هــدف کلــی حماســه)اعم از بازنمایــی خاطــرات شــکار یــا 
ــه  ــان، ب ــا خدای ــل(، عشــق ورزی و همچنیــن ارتبــاط ب جنگ هــای قبای

ســراغ خلــق آثــار هنــری رفتــه اســت.
طبیعتــًا کســی از بشــر اولیــه انتظــار نــدارد کــه یــک کنســرتوی بــاروک 
را در گام دو مینــور نواختــه باشــد! ایــن نوازندگــی حداکثــر در حــد 
نواختــن ریتــم بــا کوبیــدن بــر تنه هــای توخالــی درختــان و یــا نهایتــًا بــا 

ــوده اســت. ــا نی هــای بریــده شــده از نیزارهــا ب ایجــاد آواهــای مهیــج ب
ــه  ــاره ب ــل اش ــه دلی ــیقی ب ــخ موس ــته ی تاری ــه گذش ــاره ب ــت. اش ــیقی نیس ــه ی موس ــانه در زمین ــش دیرینه شناس ــک پژوه ــه ی ــن مقال ــدف ای ــا ه ام

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــیون های اجتماع ــد و فرماس ــیوه های تولی ــدن ش ــی ش ــا طبقات ــه ب ــت ک ــر اس ــخ هن ــی ای در تاری ــاع تاریخ انقط
ــت.  ــده اس ــر گذران ــت را از س ــا اهمی ــاع ب ــک انقط ــر ی ــخ هن ــی، تاری ــات اجتماع ــکل گیری طبق ــی و ش ــی زندگ ــکال ابتدای ــر از َاش ــور بش ــا عب ب
ــه ســینه منتقــل می شــده  ــان مــردم و ســینه ب ــور کــه در می ــل موســیقی فولکول شــکل گیری مفاهیمــی چــون موســیقی فاخــر و اشــرافی در مقاب

ــت. ــری اس ــع بش ــدن جوام ــی ش ــآورد طبقات ــت، ره اس
بخشــی از موســیقی بــه طــور خــاص و هنــر بــه صــورت عــام کــه مطلــوب اشــراف و طبقــات بــاالی جامعــه بــود، هنرمنــدان متخصصــی را در خــود 
داشــت کــه بــا صله گیــری از حــّکام و اشــراف، بــرای آنهــا اثــر هنــری خلــق می کردنــد و بــه نوعــی آفریــدگاران لــذت بــرای طبقــات بــاالی جامعــه 

بودنــد.
امــا در ســوی دیگــر امــر، بــه طــور مشــخص در خاورمیانــه خنیاگــران و عاشــیق ها، شــکلی از هنــر موســیقی را تولیــد و اجــرا می کردنــد کــه اساســًا 
ــتند  ــنوایی می گش ــای ش ــال گوش ه ــه دنب ــرا ب ــه صح ــرا ب ــوه و صح ــه ک ــوه ب ــه ک ــردی ک ــدگان دوره گ ــد. نوازن ــدا می کردن ــا پی ــردم معن ــان م در می
تــا هنــر خــود را اجــرا کننــد. عــاوه بــر ایــن هــر ایلــی خنیاگــری داشــت تــا زینــت مجالــس شــادی، یــا حتــی گرمــای مجلــس حزن)ماننــد مــور و 

َچمــری در فرهنــگ لــری و لکــی( باشــد. 

همانگونــه کــه پیشــتر گفتــه شــد، هــدف ایــن مقالــه، رهگیــری تاریــخ موســیقی نیســت و همیــن اشــارات بــرای توضیــح جدایــی انــواع موســیقی بــه 
فراخــور جدایــی طبقاتــی میــان مــردم، کافــی اســت.

ــه  ــزی ک ــر چی ــازی از ه ــرمایه داری، و کاالس ــق س ــلط منط ــدرن و تس ــور دوران م ــا ظه ــا ب ــد. ام ــدا می کن ــه پی ــدرن ادام ــر م ــا عص ــد ت ــن رون همی
ــای  ــه آن معن ــرافی گری ب ــه اش ــی ک ــت و از آنجای ــت بربس ــی رخ ــع اروپای ــه از جوام ــع، و خاص ــی از جوام ــر خیابان ــد، هن ــت کاال باش می توانس
پیشــامدرن خــود نیــز وجــود نداشــت، موســیقی بــه ســالن های موســیقی، بــا قابلیــت فــروش بلیــط هدایــت شــد. گروه نــوازی و ارکســترهای بــزرگ 
ــد  ــر چن ــد! ه ــم برس ــا ه ــن صندلی ه ــا در آخری ــن بلیط ه ــداران آخری ــه خری ــیقی ب ــدای موس ــه ص ــد ک ــود آمدن ــه وج ــق ب ــن منط ــا ای در آن دوره ب
همیــن امــر تفاوت هــای تکنیکــی جــدی در اجــرای موســیقی بــه وجــود آورد، امــا نهایتــًا هــدف غایــی آن فــروش بیشــتر و ارائــه ی کاالی بــا کیفیــت 

بــرای امــکان فــروش دوبــاره بــود.
ــام آن  ــا اغمــاض بتــوان ن مدرنیزاســیون و تســلط ســرمایه در ایــران مســیر دیگــری را طــی کــرده اســت. پیــش از دورانــی در ایــران کــه احتمــااًل ب
ــه دنبــال تقاضــای جامعــه ی  ــران حضــور داشــت. هنــر شــهری در عرصه هــای عمومــی ب ــی هنــوز در ای را مــدرن گذاشــت، هنــر شــهری و خیابان
شــهری و مبتنــی بــر کیفیــت بــه وجــود می آیــد. ایــن تقاضــای عمومــی، در دوران تصلــب فرهنگــی قاجــاری در ایــران موجــب شــده بــود موســیقی 
ــا قدرت گیــری رضــا خــان  خیابانــی در ایــران در شــمایل لوطــی و عنترهــا، ســخنورها، نقال هــا و معرکه گیرهــا خــود را نشــان دهــد. امــوری کــه ب
در ســال 1299 بــا یــک حکــم دولتــی بــه طــور کلــی ممنــوع شــدند. )مینــا جعفــری هرنــدی؛ موســیقی خیابانــی در تهــران و انــواع آن؛ 1394( 
ایــن ممنوعیــت را می تــوان از جنــس کشــف حجــاب و اجبــار کاه شــاپو در عصــر رضاخانــی دانســت. مســیری را کــه غــرب بــه ضــرورت تکامــل و 
تطــور اقتصــادی پیمــوده بــود، در ایــران رضــا خــان قــرار بــود بــا ابــزار فشــار و ســرکوب طــی شــود تــا ایــران در مــدت کوتاهــی مســیر مــدرن شــدن 

را بپیمایــد. هــر چنــد ایــن ممنوعیت هــا در دوران پهلــوی دوم چنــدان جــدی گرفتــه نشــد. عــاوه بــر ایــن موســیقی ســنتی نواحــی مختلــف 
ــان  ــور زن ــد و تنب ــوز می نواختن ــرد. عاشــق ها بیــن مــردم قوپ ــداوم داشــت و کار خــود را پیــش می ب ــر مرکــزی، ت ــان فرهنگ هــای غی ــران در می ای

ــان  ــوز در خراس ــار هن ــود و دو ت ــه راه ب ــا ب ــان جنوبی ه ــد. نی انب ــی می گرفتن ــی پ ــن مذهب ــک آئی ــوان ی ــه عن ــیقی را ب ــان موس ــان در کرماش یارس
صــدا داشــت. در تهــران و شــهرهای بــزرگ نیــز بــه جــای موســیقی خیابانــی موســیقی کابــاره ای و کوچه بــازاری موقعیــت خــود را داشــت و صــدای 

زنــده ی موســیقی را بــه میــان طبقــات متوســط و فرودســت می بــرد.
ایــن وضعیــت پــس از انقــاب دگرگــون شــد. مقابلــه ی جمهــوری اســامی بــا هــر شــکلی از موســیقی بــه جــز موســیقی انقابــی-آن هــم در شــمایل 
ــه  ــد ک ــه بودن ــده گرفت ــر عه ــه را ب ــن وظیف ــاب ای ــای انق ــود. کمیته ه ــترده ب ــنگین و گس ــیار س ــاب بس ــی انق ــال های ابتدای ــامی آن- در س اس
حتــی بــا حمــل ســاز موســیقی در خیابــان مقابلــه کننــد. هشــت ســال جنــگ ایــران و عــراق، تمایــل حکومــت بــه موســیقی انقابــی را بــه تمایــل بــه 

موســیقی جنگــی و حماســی تبدیــل کــرد. شــکلی از موســیقی کــه قــرار بــود جوانــان را بــرای حضــور در جبهه هــا مجــاب کنــد!
پایــان جنــگ هــر چنــد گشــایش های کوچکــی در عرصــه ی موســیقی ایجــاد کــرد. امــا همچنــان موســیقی یــک امــر قبیــح بــود کــه توســط حکومــت 
ــا  ــران اســت. امــری کــه در غــرب ب ــی در ای ــت اصاحــات و آغــاز دهــه ی هشــتاد، دوره ی آغــاز موســیقی خیابان کنتــرل می شــد. دوره ی دوم دول

عنــوان فرهنــگ پســت مــدرن شــناخته می شــد.
میزان دوم: موسیقی، شهر، مردم

رنــج شــهر بــدون روح، شــهر عــاری از فرهنــگ و هنــر و خاطــره، شــهر بــه مثابــه ی »ماشــینی بــزرگ بــرای زندگــی« هنــر شــهری و خیابانــی را بــه 
عنــوان شــمایلی اعتراضــی وارد شــهرهای اروپــای قــرن نــوزده کــرد و تکامــل بخشــید.

امــا در ایــراِن پــس از انقــاب اوضــاع بــه کل متفــاوت بــود. غــم و انــدوه، بخشــی از ایدئولــوژی رســمی حکومــت جمهــوری اســامی بــرای اداره ی 
جامعــه اســت. ایدئولــوژی بــه مثابــه ی منبــع توجیــه مشــروعیت هــر حاکمیتــی عمــل می کنــد. ایدئولــوژی مســلط در دســتگاه تبلیغاتــی جمهــوری 
اســامی، کــه قرائتــی خــاص از اســام شــیعی اســت، غم زدگــی را بــه عنــوان یــک عنصــر اصلــی، همــواره در کنــار خــود داشــته اســت. اعمــال ایــن 

غم زدگــی در زندگــی شــهروندان، در دوره هایــی حتــی بــا مقابلــه بــا لباس هــای رنگــی دنبــال می شــد.

ــگ غــرب، ماشــینی ترین و  جمهــوری اســامی، بــا ادعــای مخالفــت بــا فرهن
ــاب  ــود انتخ ــهروندان خ ــرای ش ــی را ب ــی غرب ــیوه ی زندگ ــش ش ــن بخ یخ زده تری
ــی  ــت مدن ــا مقاوم ــی ب ــل حکومت ــاب و تمای ــن انتخ ــد ای ــر چن ــت. ه ــرده اس ک
ــن عقب نشــینی  ــوز ای ــا هن ــور و دچــار عقب نشــینی شــد، ام ــی مــدت مجب طوالن

ــت. ــده اس ــال نش ــًا اعم کام
دلیــل  بــه  روزگاری  کــه  اســامی  جمهــوری  رســمی  تلوزیــون  مجری هــای 
خندیــدن بــا صــدای بلنــد روی آنتــن تلوزیــون ممنوع التصویــر می شــدند، امــروز 
ــد،  ــوند، آواز می خوانن ــر می ش ــیم« ظاه ــبکه ی »نس ــی در ش ــای رنگ ــا لباس ه ب
ــد  ــاش می کنن ــاری، ت ــای درب ــیاق ملیجک ه ــه س ــد و ب ــه می کنن ــه وورج ورج
ــاال« نســخه ی جمهــوری  مــردم را بخنداننــد. در واقــع »شــادی کنتــرل شــده از ب

ــت. ــوده اس ــردم ب ــان م ــادی در می ــاز ش ــه نی ــخ ب ــرای پاس ــامی ب اس

ــا مناقشــات  ــراوان، ب ــه صــورت ســلیقه ای و پــس از جــرح و تعدیل هــای ف ــز ب ــن خــط قرمــز مــداوم حاکمــان جمهــوری اســامی نی موســیقی، ای
ــرد. ــه بگی ــر روی صحن ــرا ب ــوز اج ــد مج ــی می توان ــی گاه طوالن

امــا موســیقی و هنــر خیابانــی، بــا ایــن ابزارهــا قابــل کنتــرل نیســت. هنرمنــدان جــوان، چــه در قامــت موزیســین های حرفــه ای و چــه در شــمایل 
ــه شــهرها می دهنــد. موســیقی خیابانــی کــه وجــه  ــازه ب ــژه تهــران، روحــی ت ــه وی نوازنــدگان آماتــور، گاه و بیــگاه در خیابان هــای کان شــهرها و ب
مشــخص و ممیــز آن تعامــل مســتقیم بــا مخاطــب اســت و تنهــا قانــون و مــرز آن، خواســت مخاطــب ایســتاده در پیــاده رو اســت، مرزهــای ســفت و 

ســخت جمهــوری در مبــارزه بــا شــادی را در هــم می شــکنند.
واقعیــت ایــن اســت کــه موســیقی خیابانــی، بــا تمــام کــش و قوس هایــی کــه از ســال های آغازیــن دهــه ی هشــتاد تــا امــروز داشــته اســت، هنــوز بــه 
صــورت محــدود دنبــال می شــود. در تهــران، محــدوده ی میــدان ولیعصــر، میــدان ونــک، خیابــان ولیعصــر روبــروی بــاغ فــردوس، میــدان تجریــش، 
ایســتگاه متــرو تجریــش، خیابــان شــریعتی مقابــل ایســتگاه متــرو قلهــک، شــهرک غــرب و برخــی از مکان هــای موســوم بــه مناطــق فرهنگــی در 
مرکــز شــهر مثــل خیابــان انقــاب، خصوصــًا در مجــاورت دانشــگاه تهــران، خیابــان کریمخــان زنــد و میــدان هفــت تیــر، محــل حضــور نوازنــدگان 
خیابانــی اســت. اگــر شــناخت حداقلــی از جغرافیــای تهــران داشــته باشــید، بــه ســادگی می تــوان متوجــه شــد کــه ایــن مناطــق در مناطــق شــمالی 
و غربــی تهــران هســتند کــه محــل ســکونت طبقــات مرفــه جامعــه اســت. ایــن البتــه بــه معنــای تمایــل بیشــتر ســاکنان ایــن مناطــق بــه موســیقی 
نیســت. در مناطــق موســوم بــه باالشــهر، برخوردهــای پلیســی محدودتــر اســت. عــاوه بــر ایــن مراکــز خریــد عمــده ای در ایــن مناطــق وجــود دارد 

کــه محــل مراجعــه ی ســاکنین بخش هــای مختلــف شــهر هســتند و بــه اصطــاح »مخاطــب خیابانــی« بیشــتری در آنهــا حضــور دارنــد.
تجربــه ی نوازندگــی در میــان جریــان زندگــی در شــهر، تجربــه ی نواختــن در شــهر و حتــی تقویــت اعتمــاد بــه نفــس نوازنــده، هــدف اغلــب نوازندگان 

خیابانــی اســت. امــا نکتــه ی مهم تــر، وارد کــردن موســیقی در بطــن شــهر ســیمانی، صنعتــی، آلــوده و غمگیــن شــهر اســت. 

    موسیقی خیابانی ایران
 مراد رضایی در چهار میزان



صفحه
22

صفحه
23

13
98

یز 
پای

 - 2
ره 

شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(
13

98
یز 

پای
 - 2

ره 
شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

ــی  ــدگان خیابان ــت در کار نوازن ــی حکوم ــت پلیس ــس دخال پ
ــم  ــد، آن ه ــغال کرده ان ــاده رو را اش ــه ای از پی ــا گوش ــه تنه ک
ــن  ــی کــه میــل عمومــی موجــود در شــهر حضــور ای در صورت
هنرمنــدان را تاییــد می کنــد، یــک توحــش غیــر منطقــی 
ــز  ــداوم نی ــکان ت ــی ام ــر خیابان ــد هن ــا رش ــه ب ــه البت ــت ک اس

ــت. ــد یاف نخواه

میزان چهارم: موسیقی خیابانی و برخوردهای پلیسی

موســیقی  شــد،  اشــاره  پیشــین  بخش هــای  در  چنانکــه 
ــه بخش هــای شــمالی و غربــی  ــًا ب ــران، عجالت ــی در ای خیابان
تهــران محــدود می شــود. در ســال های اخیــر گروه هــای 
مختلــف موســیقی در شــهرهای دیگــر ایــران تــاش کرده انــد 
ــر  ــار و تصاوی ــا اخب ــان عرضــه کننــد. ام ــر خــود را در خیاب هن

ــده اند. ــه ش ــار مواج ــت و فش ــرکوب، بازداش ــا س ــت ب ــراد در نهای ــن اف ــه ای ــد ک ــان می ده نش

ــودکان و  ــط ک ــًا توس ــه عموم ــوری ک ــیقی آمات ــرد. اول موس ــیم ک ــاوت تقس ــوری متف ــه دو کاتاگ ــوان ب ــران را می ت ــای ته ــری در خیابان ه خنیاگ
ــداوم فرهنــگ لوطی هــا و معرکه گیرهــای عهــد قاجــاری، ایــن  ســالمندان نواختــه می شــود و شــمایلی متفــاوت از عمــل تکدی گــری اســت. در ت
ــد و می خواننــد. ســرکوب حکومتــی و پلیســی چنــدان متوجــه ایــن گــروه نیســت. بحــث مــا در ایــن  ــان، می نوازن ــدگان در آرزوی لقمــه ای ن نوازن
ــال  ــه صــورت جــدی دنب ــی هســتند کــه موســیقی را ب ــر و پســر جوان ــن گــروه را پوشــش نمی دهــد. گــروه دوم موزیســین های دخت ــه هــم ای مقال
کرده انــد، تکنیک هــا و فرم هــا را می شناســند و بــه فراخــور ســبک های مــورد قبولشــان، خیابــان را صحنــه ی هنــر نمایــی خــود می کننــد. 
موســیقی خیابانــی بــرای ایــن طیــف نــه تنهــا از منظــر اقتصــاد فرهنگــی، کــه بــه مثابــه ی عرصــه ی هنرآفرینــی جــدی مطــرح اســت. ایــن جدیــت، 

ــد. ــدی می کن ــز ج ــا را نی ــه آن ه ــی علی ــرکوب پلیس س

ایــن ســرکوب چنــد دلیــل عمــده دارد. تــدوام نگاهــی کــه در ســال های ابتدایــی انقــاب از ســوی حاکمــان در مــورد موســیقی وجــود داشــت یکــی 
از ایــن دالیــل اســت. هنــوز در شــهرهای کوچک تــر کــه امــام جمعــه و آخونــد محــل، بیــش از نهادهــای قضایــی قــدرت دارنــد، موســیقی خیابانــی 
ــه  ــی ک ــی اجتماع ــی، و غم زدگ ــرای خیابان ــه اج ــب ب ــده و راغ ــدان زب ــود هنرمن ــم وج ــهرها علی رغ ــن ش ــوند. در ای ــرکوب می ش ــاره ای س ــا اش ب

ــی ســرکوب می شــود. ــرای اجــرای خیابان ــد یکــی از راه حل هــای آن باشــد، هــر حرکتــی ب ــی می توان احتمــًا موســیقی خیابان

دلیــل دیگــر ایــن امــر، تــرس حکومــت از هنــری اســت کــه قابــل سانســور نیســت! حکومت هــای دیکتاتــور همیشــه بــا تئاتــر مخالــف بوده انــد. چــرا 
کــه هنرمنــد تئاتــر، بــا وجــود بازبینــی متــن و اجــرای پیاپــی توســط دســتگاه سانســور، ممکــن اســت هــر آن روی صحنــه چیــزی بگویــد کــه قــرار 
نبــوده اســت بگویــد! ایــن مخالفــت در تئاتــر بــا محــدود کــردن ایــن هنــر بــه یــک کاالی لوکــس مربــوط بــه روشــنفکران جامعــه انجــام شــده اســت.

امــا در مــورد خیابــان موضــوع کامــًا متفــاوت اســت. یــک موزیســین خیابانــی، در یــک خیابــان شــلوغ، بــا انبــوه مخاطبــان اطرافــش، وســط یــک 
ــا تمایــات سیاســی و ایدئولوژیــک حکومــت هم خــوان و همســاز نباشــد. در جامعــه ی  ــد کــه ب اجــرای شــاد، هــر آن ممکــن اســت چیــزی بخوان
منســدد ایــران، ایــن اتفــاق بــرای دســتگاه ســرکوب یــک کابــوس اســت: تبدیــل یــک موســیقی معمولــی خیابانــی بــه آغازگــر یــک اعتــراض خیابانی!

امــا ســرکوب و ضــرب و شــتم و زنــدان، تنهــا راه هــای ســرکوب هنرمنــدان خیابانــی نبــوده اســت. هنرمنــد خیابانــی حتــی اگــر بــه شــکل خشــن 
ســرکوب نشــود، عمــًا در شــغلش دارای هیــچ ضمانــت و آینــده ای نیســت. البتــه بحــث نبــود امنیــت شــغلی بــرای همــه ی هنرمنــدان ایرانــی محــل 

بحــث اســت. امــا در موســیقی خیابانــی ایــن مخاطــره جدی تــر می شــود.

موزیســین های خیابانــی ایرانــِی در تبعیــد، در هــر کشــور و شــهری کــه ایرانیــان در آن زندگــی می کننــد، در خیابان هــا دیــده می شــوند و مخاطبــان 
خــود را دارنــد. آن هــا دور از وطــن، بــا ســاز و صدایشــان، غــم و شــادی و رنــج و غربــت را، یک جــا، در موســیقی خــود بــه نمایــش می گذارنــد. در 

حســرت و امیــد نواختــن در وطــن...
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میزان سوم: حق بر شهر و موسیقی خیابانی

ــا موضوعــات مختلــف از اقتصــاد  مفهــوم »حــق بــر شــهر« از آن مفاهیــم مناقشــه برانگیــز در علــوم اجتماعــی اســت کــه بــه شــکل گســترده ای ب
گرفتــه تــا معمــاری شــهری پیونــد خــورده اســت. شــهر در معنــای مــدرن آن، قدمــت زیــادی نــدارد. امــا اندیشــیدن در مــورد مفهــوم حــق بــر شــهر و 

ســپس اعمــال درک برخواســته از ایــن اندیشــه بــر قوانیــن، قدمــت بســیار کمتــری دارد.

»هنــری لوفــور«، فیلســوف مارکسیســت فرانســوی بــرای اولیــن بــار ایــن مفهــوم را در ســال 1970 مطــرح کــرد. حــال آنکــه در جهــان اندیشــه ورزی 
امروزیــن، ایــن اصطــاح بیشــتر بــا نــام »دیویــد هــاروی« شــناخته می شــود.

لــپ کام لوفــور ایــن بــود کــه شــهر را نــه بــه معنــای تعــداد زیــادی ســاختمان و خیابــان، یــا ماشــینی بــرای زندگــی، کــه بــه عنــوان یــک ســاختار 
اجتماعــی بایــد دیــد کــه تمــام شــهروندان نســبت بــه آن دارای حــق می باشــند. یــک ایــده ی اجتماعــی وقتــی مطــرح می شــود کــه ضــرورت عینــی 
و مــادی آن در جهــان واقعــی بــه وجــود آمــده باشــد. بحران هــای حاصــل از زندگــی شــهری احتمــااًل انگیزاننــده ی اصلــی لوفــور بــرای طــرح مســاله 
بــوده اســت. جمعیــت شــهری ایــران در حــال حاضــر چیــزی بیــش از هفتــاد درصــد اســت. 
بنابرایــن بســیار اهمیــت دارد کــه در مــورد حقــوق ایــن شــهروندان نســبت بــه شــهرهایی 
کــه در آن زندگــی می کننــد بحــث و گفتگــو شــود. نابرابری هــای موجــود در عرصــه ی شــهر 
چــون فقــر و طــرد اجتماعــی، انســداد اجتماعــی، خشــونت و... بحران هــای شــهری ایــران 

امــروز هســتند کــه حاکمــان فعلــی ایــران از حــل آنهــا ناتوان انــد.

رویکــرد لوفــور نقــد وضعیــت موجــود در جامعــه بــا هــدف فــراروی از مســبب اصلــی بحــران، 
ــز  ــاص مرک ــکل خ ــه ش ــهر ب ــام و ش ــوم ع ــا در مفه ــود. فض ــرمایه داری ب ــتم س ــی سیس یعن
توجــه هنــری لوفــور بــوده اســت. فضــا نــه بــه عنــوان یــک مفهــوم ذهنــی و نــه بــه عنــوان 
یــک واقعیــت عینــی، بلکــه بــه عنــوان یــک واقعیــت اجتماعــی. ایــن فضــا عــاوه بــر محــل 
ــا در  ــن در مــورد فضــا )ی کار و زندگــی، محــل اعمــال کنتــرل و ســلطه نیــز هســت. بنابرای
واقــع شــهر( مــا بــا یــک امــر سیاســی و ایدئولوژیــک طــرف هســتیم. شــهر از ایــن دیــدگاه حائــز ســه امــر مرتبــط اســت: فضــا یــا محیــط شــهری، 

زندگــی روزمــره و نهایتــًا بازتولیــد روابــط اجتماعــی ســرمایه داری و قــدرت.

دیویــد هــاروی می گویــد »قــدرت سیاســی و اقتصــادی خواســتار حــق تــام و تمــام اســت تــا شــهرها را مطابــق بــا امیــال و نیازهــای خــودش بســازد 
و نــه منطبــق بــر نیازهــای مــردم.«

 بــا توجــه بــه چنیــن نگاهــی بــه شــهر اســت کــه هنــر در معنــای عــام و موســیقی بــه طــور خــاص، در یــک رونــد ســلطه و قــدرت و البتــه کاالســازی 
ــامل  ــهر ش ــای ش ــک فض ــق تمل ــد ح ــی می کن ــهر زندگ ــه در ش ــی ک ــر کس ــای ه ــه معن ــهروند، ب ــوند. ش ــذف می ش ــهری ح ــای ش ــرف، از فض ص
دسترســی، تصــرف و اســتفاده از فضــا و تولیــد فضــای جدیــد منطبــق بــر نیــاز مــردم و حــق مشــارکت شــهری بــه معنــای ایفــای نقــش موثــر در 

ــهر را دارد. اداره ی ش

ــن دو حــق  ــی موســیقی، یکــی از ای ــر هنرمنــد خیابان ــا فشــار ب حــال ب
ــای  ــک فض ــق تمل ــود: ح ــض می ش ــت نق ــین دول ــط ماش ــی توس بدیه
شــهری! از طــرف دیگــر حــق تنــوع و ســرزندگی در شــهر نیــز بــا حــذف 
خیابانــی بــرای تمــام ســاکنان شــهر نقــض می شــود. بنابرایــن در فشــار 
بــرای حــذف یــا محــدود کــردن موســیقی خیابانــی هــم حــق هنرمنــدان 

و هــم حــق مخاطبانشــان نقــض شــده اســت.

ــوع  ــه موض ــری ک ــر فرهنگی-هن ــه از نظ ــران، خاص ــروز ای ــهرهای ام ش
مرکــزی ایــن نوشــتار اســت، بــه صــورت تمــام و کمــال در اختیــار 
ــوی  ــت از س ــه حاکمی ــل ب ــرمایه داری متص ــو و س ــک س ــت از ی حاکمی

ــت. ــر اس دیگ

امــروزه حــق بــر شــهر بــه یــک صورت بنــدی اصلــی خواســت های 
ــت.  ــده اس ــل ش ــان تبدی ــام جه ــی در تم ــر اجتماع ــرای تغیی ــرو ب پیش

مــردم بــه طــور مشــترک صاحبــان شــهر هســتند. نقــض ایــن حــق در هــر ســطحی، قطعــًا در طوالنــی مــدت واکنش هــای سیاســی و مدنــی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. ایــن واکنش هــا در دیــدگاه لوفــور الزامــًا بــه معنــای انقــاب نیســتند. هــر حرکــت و جنبــش اجتماعــی بــرای بــر هــم زدن 

ــت. ــیس اس ــک پراکس ــور ی ــی لوف ــات سیاس ــود، در ادبی ــوازن موج ــا مت ــم ن نظ

»منشــور جهانــی شــهرهای آموزنــده«، »منشــور اروپایــی حفاظــت از حقــوق بشــر در شــهر« و چندیــن ســند جهانــی دیگــر از نتایــج عملــی بــرای 
ــد. ــهر بوده ان ــر ش ــق ب ــازی ح رسمی س

امــا پیونــد موســیقی خیابانــی بــا حــق بــر شــهر بســیار ســاده تر از این هاســت. شــهر متعلــق بــه تمــام کســانی اســت کــه در آن زندگــی می کننــد. 
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

سایت  های موسیقی، 
تاریک خانه ی
 ا شباحی که تیشه
به ریشه ی موسیقی 
زیرزمینی می زنند!

چاکــری  آرش  بــا  مصاحبــه 
نویســنده، شــاعر، ترانــه ســرا و 

ادبــی منتقــد 

آرش چاکــرینویســنده،شــاعر،ترانــهســراو
ــه ــی)مجموع ــایتنهائ ــابه ــیکت ــدادب منتق
غــزل(ســال٢٠٠٣،اشــکهایگیتــار)مجموعــه
کوچــك کلیدهــای ،٢٠٠٦ ) نیمائــی شــعر
،٢٠٠٨) روانشناســی ( بــزرگ بــرایدرهــای
مــنُمــردهبــودم)رمــان-فلســفه(٢٠١٣،
ــه(٢٠١٣مــی ترجمــانبــیتــو)مجموعــهتران
٢١٦ مجموعــا چاکریتاکنــون آرش از باشــد.
ــهبــرایخواننــدگاننوشــتهشــدهاســت.در تران
ــی ــیداخل ــایادب ــنوارهه ــناوداورجنش ضم
ــاو.... ــمه ــراژفیل ــزدرتیت ــیونی ــنالملل وبی
ــه ــیبرد.فصلنام ــشم ــیراپی ــتگوناگون فعالی
ــری ــایآرشچاک ــدکشــورمانآق ــاهنرمن ُمرواب
مصاحبــهایترتیــبدادهاســتکــهدرزیــرایــن

ازنظرتــانمیگــذرد. مصاحبــه

در  زیرزمینــی  موســیقی  ُمــروا:  فصلنامــه 
معنــای مــدرن آن در ایــران، از چــه تاریخــی و 

بــا چــه ســبک هایی شــروع شــد؟

دوســتان اکثــر از اگــر چاکری-شــاید *آرش
راجــعبــهموســیقیزیرزمینــیایــرانســؤال
ــل ــهشــروعســبكرپواوای ــراب ــرًاآن ــد،أکث کنی
ــد ــدمیدهن ــادشمســی)١٣٧٠(پیون ــههفت ده
ــنحــرفدرســتاســتونســلی ــیای وازجهت
کــهبــهنوعــیدهــهیشــصتی)١٣٦٠(معرفــی
میشــوندکــهایــنحقیــرهــمشــاملایشــان
موســیقی نویــن دار پرچــم را خــود هســتم،
ــم ــربخواه ــراگ ــتت ــد.درس ــیمیدانن زیرزمین
ــن ــراندرآخری ــیای ــیقیزیرزمین ــم؛موس بگوی
دهــهیحکومــتپهلــویشــکلگرفــتوشــروع
ــزادهو ــدگانآنکســانیچــونحســینعلی کنن
محمدرضــاشــجریانوهوشــنگابتهــاجبودنــد.
ــدگان ــهنوازن ــهکمــكکســانیک ــزانب ــنعزی ای
" تــازه هــای "گل رادیوئــی برنامــه اخراجــی
بودنــد،اولیــنگــروههــایموســیقیزیــرزمینــی
راتشــکیلدادنــدکــهبعدهــاوپــسازســال
١٣٥٧،ازتعــدادیازآثــارســاختهشــدهآنهــا
ــوء ــی،س ــرودانقالب ــوانس ــهعن ــان؛ب درآنزم

ــوبعــدازانقــالبرا ــا،نســلن اســتفادهشــد.ام
بایــدازســال١٣٧٠وســبكرپشــناخت.البتــه
دوســتانینیــزدرآنزمــانبودنــدکــهموســیقی
راكمیزدنــد،ولــیاکثــرآثارشــانبازخوانــیآثــار
موســیقیراكغربــیبــود.بعدهــاورفتــهرفتــهاز
ســال١٣٧٣شمســی،موســیقیپــاپزیرزمینــی

ــهشــد. ــنســبكهــااضاف ــهای هــمب

ــروا- بــه نظــر می رســد موســیقی  فصلنامــه ُم
و  تولیــد  ابتدایــی  ســال های  در  زیرزمینــی 
ــیقی و  ــه در موس ــعر و چ ــه در ش ــار، چ انتش
ــما  ــا ش ــت. آی ــتری داش ــت بیش ــم کیفی تنظی
هــم اینطــور فکــر می کنیــد؟ و اگــر جــواب 

ــت؟ ــل آن چیس ــت دلی ــت اس مثب

*آرشچاکری-بــاقســمتیازســؤالموافــقو
ــر ــكاث ــتی ــتم.کیفی ــفهس ــمتیمخال ــاقس ب
بــهدوقســمتمختلــف موســیقیرامیتــوان
تقســیمکــرد.قســمتاول:محتــوایکالمــیاثر،
ــاز ــرس ــرایه ــهب ــیک ــدهونت صــدایخوانن

خانــهاشــباحی"شــدکــهمثــلقــارچســمیو
ــاری ــاآم ــاوب ــدنصفحــاتاولســایته خری
ــن ــدوهمی ــدکردن ــود،رش ــرایدانل ــیب جعل
هــابیشــترینضربــهرابــهموســیقیزیرزمینــی
زدنــدوباعــثشــدند،قداســتیکــهاولراهدر
دلبچــههــایبــیریــایزیرزمیــنبــود،رنــگو

ــد. ــداکن ــذیپی ــایکاغ ــویاعتباره ب

و  بلــوز، راک  ُمــروا: هیپ هــاپ،  فصلنامــه 
حتــی جــاز در ابتــدای شــکل گیری در غــرب 
ــه  ــی ک ــتند. در حال ــی داش ــمایل اعتراض ش
مــا در موســیقی زیرزمینــی امــروز ایــران 
ــل آن  ــتیم. دلی ــر هس ــن ام ــاهد ای ــر ش کمت

چیســت؟

نبایــدجامعــه *آرشچاکری-خــوب!شــاید
امــروزایــرانرابــاهیــججــامقایســهکــرد!
ــواب ــران.درج ــروزای ــهیدی ــاجامع ــیب حت
ایــنســؤالبایــدبــهدوعامــلمهــماشــاره
کنــم.اولیــنعامــلچیــزیســتکــهشــایددر
ــرفزدمو ــهآنح ــعب ــیراج ــلکم ــؤالقب س
ــی، ــود.موســیقیزیرزمین ــت"ب آنهــم"مارِک
ــت، ــیدرنهای ــیالكپشــتوار،ول گرچــهخیل
ــن ــیای ــردواهال ــداک ــازاریپی ــودب ــرایخ ب
ــتری، ــلمش ــقِمی ــد،مطاب ــادتکردن ــازارع ب
نظرشــانراتغییــردهنــد.کاراعتراضــی،٥
هــزاردانلــودمیخــوردوکار"دیــْسالو"٥
ملیــون!)ببخشــیدگاهــیازکلماتــیاســتفاده
میکنــمکــهجــزءادبیــاتموســیقیزیرزمینــی
ســت!چــارهایهــمنیســت؛مثــاًلهمیــن
دیــسالو،یعنــیکارعاشــقانهمنفــی؛ضــد
عشــق!ولــیدرزیرزمیــنفقــطیــكواژهدارد:
دیــسالو(همیــنباعــثشــدکــهکاراعتراضی
کمــیکــمرونــقشــود،اســتودیوداربــیمجــوز،
ــرد؛ ــرزکارمیک ــرسول ــات ــتب ــودشداش خ

ــرد ــطمیک ــزیضب ــدچی ــلبای حداق

کــهاجــرایاســتودیووخــرجروزانــه،جــور
شــود،حــاالســودبمانــد!ترانــهســرا،خــودش
زیــرقیمــتکارمیکــرد،حــاالبایــدچیــزی
قیمــت همــان بــه حداقــل، کــه مینوشــت
کــم،ازاومــیخریدنــدوحــالواحــوالباقــی
ــد ــود.درقســمتدومبای ــنب ــفهــمهمی صن
ــهعواقبــیکــهکاراعتراضــی اشــارهایکنــمب
بــاخــودبــههمــراهداشــت.اوایــلزیــادنبــود،
ــیراجــدی چــونحکومــتموســیقیزیرزمین
نمیگرفــت.ولــیازوقتــیســایتهــاوبعدتــر،
فضــایمجــازی،دســتدردســتموســیقی
زیرزمینــیگذاشــت،عواقــبکاراعتراضــی،
ســنگینتــرشــد.ازبازداشــتوزنــدانو...
ــاهمیــنپناهندگــیدرغربــتکــهمــا بگیــر،ت
ــه ــدب ــلجدی ــرنس ــتیم.س ــارهس ــهآندچ ب
ــال ــردودنب ــردردمیک ــاکمت ــیه ــولقدیم ق
ــه ــنب ــهزیرزمی ــلاولی ــرنمیگشــت.نس دردس
دنبــالتولیــداثــریبــامحتــواودرخــوردردهاو
نیازهــایجامعــهبــودونســلامــروزیتــر)البته
نــههمــه(،بــهدنبــالمطــرحکــردننــامخــود،

ــههــرقیمــت! ب

فصلنامــه ُمــروا: یــک عامــل بحــران ســاز در 
ــی  ــی و حکومت ــارت دولت ــا، نظ ــیقی م موس
ــیقی  ــه موس ــش از هم ــش و پی ــه بی ــت ک اس
ــد.  ــرار میده ــعاع ق ــت الش ــی را تح زیرزمین
بــه نظــر شــما ایجــاد یــک نهــاد ســندیکایی 
ــرایط  ــا در ش ــین ه ــت از موزیس ــرای حمای ب

ــت؟ ــن اس ــی ممک فعل

و ســندیکاها عمــاًل چاکری-خــوب، *آرش
ســازمانهــایمختلفــیمثــلخانــهموســیقیو
غیــرهوجــوددارنــدکــهنوازنــدگان،آهنگســازان
وباقــیهــمصنفــانموســیقیمیتواننــد،بیمــه
داشــتهباشــندکــهالبتــهارزشهمیــنبیمــه

نوشــتهمیشــودکــهمجمــوعآنراآهنگســازی
اثــرمیگوینــد.قســمتدوم:کیفیــتضبــط
ضبــط و اثــر نوازندگــی کیفیــت صــدا،
و َمســِترینگ و میکــس کیفیــت ســازها،
ــوع ــهمجم ــهب ــتک ــیصداس ــتخروج کیفی
ــه ــهالبت ــدک ــرمیگوین ــیاث ــتفن ــاکیفی اینه
FINALــام ــان ــرآنراب ــیام ــانغرب متخصص
EXPORTQUALITYمیشناســند.درمــورد
ــقهســتم؛در ــانظــرشــمامواف قســمتاولب
شــروعراهکارهــابــهاصطــالحخودمــان،"دلــی
ــر ــناث ــندهمت ــانویس ــرای ــهس ــودوتران ــرب "ت
)TEXT(،تمــامنیرویــشرامیگذاشــتکهبهتر
ــوازدو ــربن ــعیمیکردبهت ــدهس ــد،نوازن بنویس
إلــیآخــر!ولــیرفتــهرفتــههرچقــدربیزینــس
ــگ ــعرهارن ــد،ش ــیش ــیقیزیرزمین واردموس
ــهاصطــالح، ــتوب ــهخــودگرف ــازاریب ــویب ب
همــهچیــزشــدمارِکــت!میدیدنــدمــوججامعــه
ــه ــسب ــدند.پ ــوارمیش ــتورویآنس کجاس
ــورد ــادرم ــود.ام ــرب ــروعکاربهت ــنش ــرم نظ
قســمتدومکــهکیفیــتفنــیآثــاربــهحســاب
میامــد،قضیــهفرقمیکــرد.اســتودیوهایاولیه
زیرزمینــی،تجهیــزاتپیشــرفتهایاعمازکارت
صــدایحرفــهای،میکروفــنخــوب،کمپرســور
ســختافــزاریبــرایمیکــسومســتروحتــی
بعضــًافضــایآکوســتیكمناســبجهــتضبــط
ــزات ــان،تجهی ــرورزم ــهم ــیب ــتندول رانداش
ــرو ــزت ــیبســیارمجه ــرزمین اســتودیوهایزی
پیشــرفتهتــرازاســتودیوهایمجــازشــدوالبتــه
ایــنیکــیازمزایــایوروداقتصــادبــهزیرزمیــن
بــود،بــهقــولبچــههــایموزیــك،خروجــیهــا

ــرازقبــلمیشــد. ــاکیفیــتت هــرروزب

ــار  ــایت های انتش ــش س ــروا: نق ــه ُم فصلنام
یــک  بــه  تبدیــل  امــروزه  کــه  موســیقی 
ــد  ــت، در رون ــده اس ــار ش ــام عی ــس تم بیزین
بــوده  چــه  زیرزمینــی  موســیقی  معرفــی 

اســت؟

ــود ــایتینب ــوزس ــههن ــلک *آرشچاکری-اوای
میدادنــد. انجــام را کار ایــن چندوبــالگ و
صحبــتبــرایخیلــیقبــلتــرازایــناســتکــه
ــی ــرِوروطن ــاِس ــیب ــالگهائ ــرایوب ــهب عرص
بــازشــود.ولــیخــوب،رفتــهرفتــهســایتهــا،
نــهچنــدانپیشــرفته،امــاقابــلقبــولنســبت
بــهوضعیــتمکانــیوزمانــیخــودش،شــروع
ــادم ــهکارکــرد.اولیــنهــا،آنطــورکــهمــنی ب
ــد) ــكبودن ــدزوَگنجــاموزی ــارسکی هســت،ف
البتــهطبــقچیــزیکــهخاطــرمهســت(.
ولــی،ایــنکاردرکنــارکمــكهــایشــایان
ذکــریکــهبــهپخــشوگســترشموســیقی
"تاریــك زمــان مــرور بــه کــرد، زیرزمینــی
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هنــریهــمبســیارپاییــنتــرازیك
بیمــهکارگــریســتوازطریــق
میتواننــد، ســازمانها همیــن
کننــد اجــاره تــر ارزان ســالن
وغیــرهکــهالبتــههمــهاینهــا،
شــاملهنرمنــدانمجــازمیشــود.
زیرزمینــی، موســیقی مــورد در
شــایدســندیکاداشــتن،یــكرویــا
باشــدوالبتــهیــكرویــایقشــنگ
وقتــیسیســتمهنــرییــكجامعه
و هویــت شــامل را حتــیشــما
بدنــههنــریجامعــهنمیشناســد؛
از دور کمــی داشــتن ســندیکا
ذهــناســت.ایــنبچــههــاآنقــدر
ســطحتوقعاتشــانپاییــنآمــده
کــهبــهادامــهیحیــاتهنــری

ــد. ــعان ــمقان ــره ــیدردس ب

فصلنامــه ُمــروا: در حــال حاضــر 
موزیســین زیرزمینــی حرفــه ای، 
از  آمــد  در  کســب  امــکان  آیــا 

دارد؟  را  کارش 

ســال ١٥ چاکری-شــاید *آرش
یــك تنهــا ســؤال ایــن پیــش
ــروزاوضــاع ــیام ــودول شــوخیب
ــوضشــدهواســتودیوها کمــیع
وموزیســینهــایزیــرزمینــی،
ــی ــنخیل ــدوای ــیدارن ــدزائ درآم
ــن ــورم ــهمنظ ــت.البت ــوباس خ
ازدرآمــد،چیــزیشــبیهامــکان
کنســرتگذاشــتنودرآمدهــای
نجومــیموســیقیمجــازنیســت.
ــن ــیوچندی ــدازدوراهاصل درآم
اســت. پذیــر امــکان فرعــی راه
ــومودومکنســرت ــروشآلب اولف
کــه آلبــوم فــروش قســمت در
ــی ــیفرق ــازوزیرزمین ــًامج تقریب
بــاهــمندارنــدوبــاوجــودقوانیــن
ــران، ــتدرای ــیرأی ــدهدارکپ خن
آلبــومهــاکمتــرازیــكســاعت
ــگان ــار،بصــورترای ــسازانتش پ
ــل ــیقیقاب ــایموس ــایته درس
میمانــد پــس هســتند. دانلــود
فقــطکنســرتکــهآنهــمشــامل
نمیشــود. زیرزمینــی موســیقی
گفتــم کــه همانطــور البتــه
موزیســینوخواننــدهزیرزمینــی،
درآمدهائــیاعــمازفــروشترانــه،
آهنــگ،تنظیــمومیکــسوَمســتر

دارد.

موزیــک  ُمــروا:  فصلنامــه 

نامــش  چــرا  زیرزمینــی 
زیرزمینــی اســت؟ در کارهــای 
ــک زیرزمینــی  ــای موزی گــروه ه
اجتماعــی  موضوعــات  چــه 
کال  آیــا  باشــند؟  مــی  مطــرح 
مســایل اجتماعــی بــرای آنهــا 
دارای اهمیــت اســت؟ موضــوع 
شــعرها چیســت و سیاســت چه 
نقشــی در میــان ســبک هــای 
زیرزمینــی  موزیــک  مختلــف 

ایفــا مــی کنــد؟ 

هــر جهــان، چاکــری-در *آرش
گاهقســمتیازهنــر،بــاآرمانهــای
ــرمایهداری ــهیس ــهوطبق جامع
ــهمتوســطی ــب،طبق ــیاغل وحت
ــود ــیدنخ ــاالکش ــودایب ــهس ک
بــهســطحاقتصــادیباالتــریرا
داشــت،همــگامنمیشــد،هنــر
زیــرزمینــیتولــدمیافــت.هــر
وکمپانــی گــذاران گاهســرمایه
هــایهنــریودرایــنعرصــه،
شــرکتهــایتولیــدموســیقی،
ــی ــتکیف ــهماهی ــیب ــگاهمثبت ن
نداشــتند، اثــر معناگــرای
تولــد زیرزمینــی، موســیقی
میافــت.درایــران،وضــعبدتــرهــم
بود!زیــراکــهبــهصــفایــنقبیــل
ــه ــماضاف ــته ــان،حکوم مخالف
میشــد!حکومتیکــههــرروزســاز
انــدازی ســنگ راه در جدیــدی
اکتشــاف هنــری، فرهنگــی
دوم قســمت مــورد در میکــرد!و
در بلــه بگویــم: بایــد ســؤال
ایــران، زیرزمینــی موســیقی
همیشــه اجتماعــی موضوعــات
ــوع ــته.موض ــوریداش ــشمح نق

ترانــههــاشــاملهمــهموازیــن
مفهومــیمثــل:عشــق،اجتمــاع،
اخــالق و سیاســت فلســفه،
گفتــم کــه هســت.همانطور
مســتقیم، بطــور نــه سیاســت
درونمایــهبســیاریازترانــههــای
زیرزمینــیســت.مثاًلوقتــیترانــه
یــك کــه گرانــی بــه راجــع ای
معضــلاجتماعــیســت،خوانــده
میشــود،خــوبناخــداگاه،دســت

پشــتپــردهایــنمعضــلسیاســت
اســت.

حکومــت  ُمــروا:  فصلنامــه 
ــک  ــای موزی ــروه ه ــا گ ــروزه ب ام
برخــوردی  چــه  زیرزمینــی 
مــی کنــد؟ چــه سیاســت هــا 
و اهدافــی را در نظــر دارد؟ آیــا 
تغییــر در جنــاح هــای سیاســی 
نــگاه  مجلــس،  و  دولــت  در 
بــا موســیقی  هــا و برخوردهــا 
موســیقی  و  عــام  صــورت  بــه 
ــه صــورت خــاص را  زیرزمینــی ب
تغییــر میدهــد؟ یــا کال بــی تاثیــر 

اســت؟

خیلــی چاکری-ســؤال *آرش
ســختیســت!چونبایــدبدانیــم،
ــازه منظــورازامــروز،دقیقــًاچــهب
زمانــیاســت.اگــرامــروزراازپنــج
ســالپیــششــروعکنیــمبهتــر
شــخصی نظــر بــه اســت.چون
مــن،موســیقیزیرزمینــیبعــد
چنــد بــه میتــوان را انقــالب از
مرحلــهتقســیمکــرد.موســیقی
زیــرزمینــیســالهــای١٣٧٠
موســیقی شمســی ١٣٨٠ تــا
ســال١٣٨٠تــا١٣٩٢شمســی
ــف ــیتخفی ــاکم ــهب ــازهایک وب
میتــوانآنــرا،موســیقیزیرزمینــی
١٣٩٢ از یعنــی خوانــد؛ امــروز
موســیقی اول امروز.دهــه تــا
ــتن ــدونداش ــران،ب ــیای زیرزمین
تــرس، ســختی، بــا امکانــات،
بازداشــتوزنــدانواحــکامبعضــًا
عجیــب"دادگاهرســانه"گذشــت.
اوایــل اصــل در و ٨٠ ســال از

زیرزمینــی، دهــهدومموســیقی
ــاو ــاودراصطــالحَبنده ــروهه گ
اســتودیوهایغیــرمجــاز،بصورت
و کردنــد رشــد ای گونــه قــارچ
ــی ــهراحت ــهب ــودک ــزیب ــنچی ای
ــمآورد. ــشراه ــروته نمیشــدس
زیرزمینــی هنرمنــدان بهتریــن
هــا، زمینــه تمــام در ایــران،
محصــولایــندورهانــدوالبتــهدر
ــار نقطــهمقابــل،ضعیــفتریــنآث
موســیقیزیرزمینــیایــرانهــم
محصــولهمیــندورههســتند.
اوضــاع هــای٩٢-٩١، ازســال
کمــیفــرقکــرد،ودولــتودســت
ــدرکارانوزارتارشــاد،بصــورت ان
ــیار ــهرابس ــته،عرص ــودخواس خ
موســیقی بــرای گذاشــتند آزاد
ــندر ــهگرچــهای ــیوالبت زیرزمین
ــدوشــنونده، ــرایهنرمن ــرب ظاه
بــود کننــده خوشــنود بســیار
ایــنسیاســتی درعمــل، ولــی
از بعــد ایــران در قدیمــی بــود
انقــالبکــههــروقــت،فشــارهای
در ... و سیاســی اقتصــادی،
جامعــهزیــادمیشــدوکاســهصبــر
نزدیــك لبریــزشــدن بــه مــردم
ــای ــادفض ــاایج ــتب ــد،دول میش
بــر ســعی فرهنگــی، آزاد کاذب
اصلــی مشــکالت کشــی مالــه
داشــت.چیــزیکــهشــایداولیــن
اللــه عطــاء وزارت زمــان از بــار
مهاجرانــیدروزارتارشــادشــروع

ــد. ش

پنــج ســال  از  را  امــروز  اگــر 
پیــش شــروع کنیــم بهتر اســت

ــان  ــما خودت ــروا: ش ــه ُم فصلنام
کار  هایــی  ســبک  چــه  در 
کردیــد؟ مــا اطــالع داریــم کــه 
از  تــا  شــصت  صــدو  از  بیــش 
ترانــه هــای شــما را در داخــل 
و خــارج از کشــور گــروه هــای 
موســیقی مــی خواننــد. لطفــا 
کمــی از ایــن تجربــه و کارهایتــان 
بگوییــد؟ کمــی از پــروژه هــا و 
کارهــای جدیــد هنــری خودتــان 
ــد؟ ــا بگویی ــدگان م ــرای خوانن ب

ــیکار ــوزهاصل *آرشچاکری-ح
ــت ــودوهس ــرائیب ــهس ــنتران م
ــطدرســبكپــاپکار ــهفق والبت
کتــاب بــازار در گرچــه کــردم.
ــران،مجموعــهغــزل"تنهائــی" ای
؛مجموعــهشــعر"اشــكهــای
ــه ــرب ــایدیگ ــابه ــار"وکت گیت
ــیشــاخهمرتبــط چــاپرســیدول
ــه ــیقی،تران ــندرموس ــتم فعالی
بــوداز پــاپ ســبك در ســرائی
مجمــوع١٦٢اثــریکــهازمــن
درموســیقیپــاپایرانــیاجــرا
شــده،٧١اثــرتوســطهنرمنــدان
زیرزمینــیوباقــیآثــاربصــورت
اصــل، در اســت. بــوده مجــاز
داشــتم، دوســت کــه کارهائــی
ــه ــیک ــود.وقت ــیب ــهزیرزمین هم
ــس ــهنف ــود،تران ــغسانســورنب تی
خــودت خــوِد تــو و میکشــید
بــودی.فکــرنمیکــردیکــهچطــور
و تــرسحــذف بنویســی، بایــد
بازنویســینداشــتیوناخواســته،
اثــر"جوششــی"میشــدولــیآثــار
مجــازرافقــطمیشد"کوششــی"
نوشــتوروحاســیر،همیشــهدر
ــرارازدســتسانســورچی حــالف
بود.هنرمنــدانزیرزمینــی،بچــه
هــایدردبودنــد،یــادمهســتکــه
بــرایگرفتــنمجــوزیــكترانــه،
ــادرا ــایارش ــدراهروه ــدربای چق
ــردن ــاگ ــردیوب ــنمیک ــاالپائی ب
میکــردی، نــگاه را زمیــن کــج
امــا تــادلشــانبرایــتبســوزد.
اکثــربچــههــایزیرزمینــی،أهــل
ــن ــرحــرفزوررفت ــاجدادنوزی ب
نبودنــدوهمیــندوســتداشــتنی
اشــانمیکــرد.میگویــماثــر،چــون
عــدهایهــمبعــدازســالهامایوس
میشــدندوبــرایگــذرانزندگــیو

ــیوزارت ــر،راه ــیروشــنت فردائ
ارشــاد، میشــدند.وزارت ارشــاد
زیرزمینــی، هــای بچــه بــرای
یــك داشــت. را خــودش روش
فــرمبــودکــهمــابــهشــوخیبــهآن
میگفتیــم:توبــهنامــه!محترمانــه
و اغفــالشــدی مینوشــتیکــه
ــو ــنویدئ ــبخــوردی.ازآخری فری
پخــششــدهآندرکانــالهــای
ــد ــرانبای ــوارهایخــارجازای ماه
یــكســالمیگذشــد.بــههمــهآن
کانــالهــابایــدایمیــلمیــزدی
کــهکارتراپخــشنکننــدوالبتــه
ــا ــله ــهآنایمی ــیازهم ــكکپ ی
رابایــدضمیمــهپرونــدهمیکــردی
ــرای ــتب ــدهاتمیرف ــازه،پرون !ت
اجــازه ببیننــد، کــه بررســی
میدهنــدمجــازباشــییــانــه!مــن

ایــنروزهــاگرچــهکمتــرازقدیــم،
ولــیهمیشــهدرحــالنوشــتن
ترانــهام.ترانــههــادرغربــت،تلــخ
ــد. ــانمیاین ــیهمچن میشــوندول

ــروه  ــن گ ــا ای ــروا: آی ــه ُم فصلنام
هــای زیرزمینــی بــه خــارج از 
ــا  ــر آری، آی ــد؟ اگ ــی آین ــران م ای
فســتیوال  در  را  کارهایشــان 
ــرا  ــه اج ــور ب ــارج از کش ــای خ ه
غالــب  چــرا  آورنــد؟  مــی  در 
گــروه هایــی زیرزمینــی وقتــی 
بــه خــارج از کشــور مــی آینــد 
ــه  ــا ب ــا کاهــش ی فعالیــت شــان ی
مشــکالت  رســد؟  مــی  پایــان 
بــه  کشــور  از  خــارج  در  شــما 
جــوان  هنرمنــدان  عنــوان 
باشــد؟ مــی  چــه  کشــورمان 

از بعضــی چاکری-بلــه، *آرش
گــروههــایزیرزمینــیبــرایاجــرا

بــهخــارجازکشــورمیاینــدوبعضــًا
شــرکت هــم هــا فســتیوال در
ــا ــفانهآنقدره ــیمتاس ــدول میکنن
هــمقابــلعــرضنیســت.حرفتان
ــرت ــت؛مهاج ــتاس ــاًلدرس کام
یــكهنــر،چــهانفــرادیوچــهدر

قالــبگــروه،شــایدتــا٩٠درصــد
یــا نابــودیهنرمنــد بــه منجــر
گــروهباشــد.برعکــستصوراتــش
ــك ــیرباتی ــازندگ ــت،اینج ازغرب
وروزمــره،مغــزرامســموممیکنــد
را وطــن هــوای و حــال آثــار و
نــدارد.کالمآزادتــراســت،هرچــه
مینــوازی مینویســی، بخواهــی
ومیخوانــیولــیهمــهاشمــزه
میدهــد. شــده کنســرو غــذای
از مطلبــی نوجوانــی در روزی
"دانتــه"میخوانــدمکــهدرکــش
ــاتــكتــك نمیکــردمولــیامــروزب
میکنــم! لمســش هایــم ســلول

تــو :روزی بــود  دانتــه نوشــته 
هــمتلخــینــانخارجــیهــاو
ســنگینیبــاالوپائیــنرفتــناز
ــهخواهــی ــهراتجرب ــیغریب پلکان
کــرد!وچــهخــوبمیفهممکــهچه
ــاق ــناتف ــمازای ــنه ــت.م میگف
جامعــه در نبــودم؛ مســتثنی
فعالیــت مــن اصلــی کار ایــران
موســیقی و ادبیــات حــوزه در
ــر ــیدیگ ــدخیل ــودواینجــامانن ب
بــه ایــن هنرمنــد، دوســتان از
کارجنبــیتبدیــلشــدهاســت.
تنهائــی،عــدمدسترســیبــهبــازار
ــردن ــعک ــکالتجم ــروش،مش ف
ــان ــودزم ــاگــروه،کمب ــنب وتمری
عمــده مشــکالت از میتــوان را
ــرد. ــامب ــرن ــیهن ــرتاهال مهاج

فصلنامه ُمروا: با تشکر از وقتی 
که برای مصاحبه گذاشتید.

کــه فرصتــی چاکــری-از *آرش
فراهــم نظراتــم طــرح بــرای
ــم. ــدازشــماتشــکرمــیکن کردی

چاکــری: آرش هنــری آثــار

http://www.mybia2mu-
sic.com/113768579/
arash-chakeri-made-china
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گروه
موسیقی

ــودی ــممل هی
پایــهی بــر

گوناگونــی فلســفهی
در باورهــا و فرهنگهــا

ــری ــهرکلگ ــاداوش ــورکان کش
درســال2015بــهوســیلهیبیــژن

ــهاز ــتانشک ــکاریدوس ــیوهم میثم
فرهنگهــاوکشــورهایگوناگــونهســتند

شــد. تشــکیل
ترکیــه، ســوریه، کشــورهای از گــروه نوازندههــای
ــند ــادامیباش ــکوکان ــرائیل،کب ــیهواس ــران،روس ای

یهــودی، دروزی، ادیــان شــامل اعتقــادی نظــر از و
ــاهمــان مســیحی،اســالمواگنوســتیکوآتئیســتومعنــویی

ــار ــقآث ــارخل ــمدرکن ــیقیهی ــتند.گروهموس ــمهس اسپریتوالیس
ــروههســتازملودیهــایبســیارقدیمــی ــهســاختهخــودگ ــفک مول

ــا ــتانیراب ــایباس ــنملودیه ــروهای ــرد.گ ــرهمیب ــمبه ــفه ــلمختل مل
میکننــد. دوبارهســازی فیــوژن و مــدرن شــیوههای

فلســفهیکاریگــروهبــرپایــهیگوناگونــیفرهنگهــابنــاشــدهاســتواعضــاتصمیــم
بــرایــنگرفتهانــدکــهبــاایــنکاربــهمبــارزهیفرهنگــیدرمقابــلبرتــرینــژادی

ــهاز ــیک ــیقیبپردازند.اعضای ــزارموس ــااب ــیب ــیومذهب ــایقوم ــاودرگیریه وجنگه
کشــورهایایــران،ســوریه،ترکیــه،اســرائیل،روســیه،کانــاداوکبــکدرکنــارهــمهســتندتصمیم

ــا ــتیملته ــانهیدوس ــدنش ــهمیتوان ــد،ک ــریدارن ــیهن ــترکفرهنگ ــانمش ــاندادنزب ــهنش ب

معرفــی گــروه موســیقی 
تلفیقــی “هیــم ملــودی”

ــادرکارخــوداســتفاده ــروهازهمــهیژانره ــردازد.گ ــرنمیپ ــاژان ــکســبکی ــهی ــروهب ــانباشــند.ازنظــرســبکیگ ــدوادی ــاوعقای وفرهنگه
ــه، ــنتیخاورمیان ــیقیس ــاز،راکوموس ــی،ج ــایتلفیق ــادرژانره ــد.کاره ــیقیمیباش ــبکهایموس ــوعازس ــهایمتن ــهمجموع ــدک میکن
مدیترانــه،التیــن،اروپــایشــرقیوکلزمــرمیباشــد.کارهایمؤلــفگــروهبــرپایــهیکارعملــیشــکلمیگیــردبــهایــنشــکلاســتکــهدرهــر
جلســهیتمریــنیکــیازاعضــابــایــکملــودیکــهبــهشــکلبداهــهیبــهذهــنرســیده،شــروعبــهنواختــنمیکنــدودیگــراعضــاتــالش
میکننــدکــهگوشــههاییبــهایــنکاراضافــهکننــدکــهدرنهایــتمنجــربــهخلــقیــکاثــرمیشــود.درایــنحالــتچــونهمــهبــهشــکل

ــرد. ــاترکیبــیشــکلمیگی ــوژنی ــککارفی ــدی ــرمیپردازن ــقاث ــهخل ــایکدیگــرب بداهــهب
موسیقیفیوژنیاتلفیقیچیست؟

ــاهــمتلفیــق ــاچنــدســبکب ــهســبکیازموســیقیگفتــهمیشــودکــهدرآنمولفههــایدوی ــاتلفیقــیب موســیقیفیــوژنی
میشــود.یکیازمعانــیواژٔه»فیــوژن«،آمیختــنوپیوســتگییــاترکیــباســت.نخســتینکاربــردایــنواژهدرموســیقیبــه
حــدودپنجــاهســالپیــشبرمیگــردد.یعنــیزمانــیکــهدرموســیقیجــازموزیســینهابداههنــوازیوهارمونــیجــاز
رابــامولفههایــیازســبکهایمختلــفتلفیــقکردنــد.ایــنســبکجدیــدفیــوژننامیــدهشــد.پسازرایــجشــدن
ــا ــاترکیــبمولفههــاییــکســبکموســیقیب ــوعتلفیــقی ــههــرن ــهتدریــجب ســبکفیــوژن،واژهیفیــوژنب
ســبکهایدیگــرگفتــهشــدوامــروزهبــههــرموســیقیکــهویژگیهــایدویــاچنــدســبکدرآنهــادیــده
میشــوداصطالحــًاموســیقیفیــوژنیــاتلفیقــیگفتــهمیشــود.تلفیــقیــافیــوژنعــالوهبــراینکــهیــک
ســبکاســتمیتوانــدیــکرویکــرددرموســیقیدرنظــرگرفتــهشــود.فراتــرازســبک،ایــنموســیقییــک
موســیقیاعتراضــیاســتنســبتبــهنــژادپرســتیوپوپولیســم.درایــراندربــارهموســیقیتلفیقــیاتفــاقنظــر
ــنموســیقی، ــهای ــدوب ــولنمیدانن ــلقب ــامموســیقیتلفیقــیراقاب ــهن ــداردوبرخــیازاســاتیدســبکیب وجــودن
ــافلســفهی ــاپمیگویند.امــاموســیقیفیــوژندردهــه۶0و70ازدلگروههــایراکجــازشــکلگرفــتوب موســیقیپ
ــچروی ــههی ــیقیب ــوعموس ــنن ــتادوای ــکاایس ــاوامری ــه۶0و70اروپ ــیکده ــاپکالس ــیقیپ ــلموس اعتراضــیدرمقاب
نمیتوانــدبــاایــنمولفههــادرقالــبپــاپگنجانــدهشــودوایــنیــکنــوعســبکموســیقیآوانــگاردوساختارشــکنواعتراضــی
بــودوبایــددرقالــبموســیقیجــدیبررســیشــود.بههــرســمت،بــاویژگیهایــیکــهبــرایموســیقیفیــوژنیــاتلفیقــیبرشــمردیم،
ــراردادکــهمجــال ــواندردســتهیســبکموســیقیتلفیقــیق امــروزهبســیاریازگروههــایموســیقی،نوازندههــاوآهنگســازهارامیت
نــامبــردنازهمــهیآنهــادریــکنوشــتهنیســت.ازبیــننوازنــدگانوآهنگســازانمشــهورایرانــیدرســبکموســیقیتلفیقــینیــزمیتــواناز

افــرادیمثــلســهرابپورناظــری،علــیقمصــری،داودآزاد،حافــظناظــری،محســننامجــوو…نــامبــرد.
ازپیشــگامانمعاصــرموســیقیفیــوژنایــرانمیتــوانازاســتادحســینعلیــزادهواســتادکیهــانکلهــرنــامبــردکــهبــاترکیبســازهاو

ملودیهــایموســیقیســنتیایــرانبــاموســیقیملــلدیگــرکارهــایمانــدگاریدرعرصــهیموســیقیفیــوژنجهــانبــهجــایگذاشــتند
کــهبــاتحســینبینالمللــیروبــروشــدواســمایــندواســتادبــزرگدرموســیقیجهــانجاودانــهگشــت.دنیایامــروزدنیــایگوناگونــی

ودنیــایبــدونمــرزاســتوبهتریــنمبــارزهبــاکســانیاســتکــهامــروزهمیخواهنــدمرزهــارانگــهدارنــدوانســانهاراازهــم
دورومتنفــرکنند.امــروزهمبــارزهبــاپوپولیســمونژادپرســتیبایــدبــاروشهــایفرهنگــیوهنــریپیــشبــرودتــادردلهــاو

ذهنهارســوخکنــدویکــیازبهترینهــاهنــرفیــوژنوتلفیقــیاســت.هنرفیــوژنوتلفیقــیامــروزهبــه۶هنــردیگــر
هــمرســیدهاســتوحتــیدرآشــپزیمــدرندنیــایامــروزهــمشــمااســمآشــپزیفیــوژنرامیشــنوید.دنیای

آینــده،دنیــایترکیــبهنــروفرهنــگمیباشــدومرزهــابرداشــتهمیشــودوهیــچقدرتــیتــوانجلوگیــری
ازایــنفراینــدرانــداردونخواهــدداشــت.

پینوشت:
1-هیــمملــودیدرزبــانانگلیســیHymmmelodiesنوشــتهمیشــودوبــهمعنــیamazingmelodiesبــه

ــایشــگفتانگیزمیباشــد. ــیملودیه معن

https://youtu.be/lYZ2xEq4QDM"2-"جاودانگی

https://youtu.be/LIc9Aah2q5o3-"گفتگوباپدر

https://youtu.be/yjTaMyRXsK4-4

Fusion Musical Performance featuring Whirling Dance |
Hymm Melodies &FarimaBerenji | TEDxYYC2

5-برگیسویتایجانکمترزنشانه"-"بنتالشلبیه"

https://youtu.be/kPKPAv4cGY0

بیژن  میثمی



صفحه
30

صفحه
31

13
98

یز 
پای

 - 2
ره 

شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(
13

98
یز 

پای
 - 2

ره 
شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

بیژن میثمی

موسیقی ایرانی وعرفان ایرانی؛
 گذر از خفقان بسوی آزادی

ایرانــی، وعرفــان ایرانــی موســیقی
نزدیکــی تاریــخ، درازای در همــواره
بررســی وبــرای داشــتهاند عمیقــی
رابطــهیایــندوبایــدنخســتنگاهــی
ایرانــی عرفــان تاریــخ بــه کوتــاه

داشــت. ایرانــی وموســیقی

عنصــرعرفانــیدرتفکــرایــرانباســتان
ــور ــههمانط ــتک ــداس ــانقدرتمن چن
کــهشــیمل(1)میگوید؛تصــوفازدیــد
اچ. ای. ماننــد معاصــر پژوهشــگران
پالمــر،بــهپیــشازپیدایــشمذهــبدر
ــانشــناختهشــده دورهیپیــشازادی
ــیملو ــرش ــقنظ ــرددوطب ــیگ ــرم ب
شــماریازپژوهشــگرانتصوف،بســیار
ــم، ــموجاماسبیس ــتراززرتشتیس پیش
درشمنیســموآنمیســموعرفــانهــای
بنــیاســرائیلیمــدلهــایعرفانــی

وجــودداشــته.
تشــابهمیــانبرخــیجنبههــایفلســفه
ــای ــارهایازجنبهه ــتانوپ ــرانباس ای
اســت. انکارناپذیــر اســالمی عرفــان
ــرایگســترش ــطب ــهفق ــابهن ــنتش ای
تصــوفدرمیــانایرانیــان،بلکــهبــرای
بــه زاهدانــه گرایشــی از آن تبدیــل

ــود. ــهب ــیخردگرایان گرایش
موســیقیایرانــیبــهدوگــروهموســیقی
خــاص کــه دســتگاهی و ردیفــی
ــت ــااس ــورم ــیقاییکش ــگموس فرهن

میشــود. تقســیم
خــود خــودی بــه ســنتی موســیقی
دارایروحخردگرانــه،اســتکــهوقتــی
بــاســازســنتیایرانــیهمــراهمیشــود
در را خوشــی حــال و خــوب حــس
ــه ــازیب ــدونی ــادمیکن ــبایج مخاط

توصیــفلفظــینــدارد.

از مقامــی، موســیقی خواســتگاه
قومیتهــایایرانــیسرچشــمهگرفتــه
اســتوقدمتــیبــهانــدازهیتاریــخ

دارد. ایرانــی اقــوام

بــزرگانموســیقیایــرانبــرایــنباورنــدموســیقیایکــهوجــهعرفانــیخردگــراداردمیتوانــدانســانرابــهاندیشــهعمیــقوادارد.وگرنــههــرآنچــه
کــهانســانراازاندیشــهکــردنبــهدورکنــدماننــدافیــونانســانرابــهخلســهخواهــدبــردواندیشــهراازانســانمیگیــرد.

ــا ــاوهســتی،ب ــهاندیشــهودرکدنی ــودهکــهانســانراتشــویقب ــیماننــدموســیقیاصیــلایرانــیخردگــراواندیشــهمحورب عرفــاناصیــلایران
اســتفادهازعقــلخویشــتنمیکنــدکــهکامــاًلدرمقابــلعرفــاندینــیوجزمــیاســتکــهقائــلبــهتفکــرواندیشــهنیســتوانســانرابــهپیــروی
بیچــونوچــراوامــیداردوهمــانافیــوناندیشــهانســانیاســت.ماننــدموســیقیعرفانــیدورانامــروزکــهحالــتخلســهگونــهداردواندیشــه
رازایــلمیکنــدوسرخوشــیگــذراایجــادمیکنــدکــهپــسازرفتــناثــرشانســاناحســاستهــیبــودنمیکنــد.ماننــدشــخصیکــهگرفتــار

اعتیــاداســتوبــهدنبــالنوعــیدیگــرازایــناعتیــادخواهــدرفــتکــهشــایدهمــانحــالسرخوشــیبــاردیگــردرویایجــادشــود.
بــراســاسنظــربــزرگانموســیقیایرانــی،شــکلیازموســیقیبــهنــامموســیقیعرفانــیبــهطــورمشــخصوجــودنداشــتهونــداردوهمــهینواهــا
وملودیهــاوریتمهایــیکــهبــهنــامموســیقیعرفانــیرایــجشــدهاســتدردســتگاهایموســیقیایرانــیوشــعرایرانــیوجــودداشــتهاســتیــا

برگرفتــهشــدهازموســیقیمقامــیاقلیمهــایایــراناســت.
ــتخلســهوازخــود ــهنوعــیحال ــوانکــهب ــورودی ــیماننــددفوتنب ــهکارگیــریســازهایایران ــاب ــیب برخــیازگروههــاوموزیســینهایایران
ــه ــامنوعــیازموســیقیب ــا،حافــظوخی ــااشــعارشــاعرانیچــونموالن ــدوهمچنیــنهمراهــیآنب بیخــودشــدنرادرشــنوندهایجــادمیکن
اصطــالحعرفانــیراعرضــهمیکنــد،کــهبــهنظــرهمــهیاســاتیدموســیقیایــرانایــننــوعموســیقیممکــناســتدرنــگاهکلــیحالتــیعرفانــی
رابــهمخاطــببدهــد.امــااثــرآندردرازمــدتفرامــوشمیشــودوایــندرحالــیاســتکــهعرفــانطــیشــناختومعرفــتانســاندرطــولزمــان

ــد. ــدوهمــوارهاوراهمراهــیمیکن ــهوجــودمیآی ب
بــاایــننــگاهکوتــاهمیتــوانبــهخوبــیدرککــردکــهچــراموســیقیاصیــلومقامــیایرانــینزدیکــیورابطــهعمیــقوجــداناشــدنیازعرفــان
ایرانــیداردودربزنگاههــایتاریخــیکــهایــرانزمیــنآمــاجحملــهونابــودیودیکتاتــوریقــرارگرفتــهایــندومولفــهیفرهنگــیبــانزدیکــیو

تنیــدهشــدنبــهیکدیگــرازنابــودیفرهنــگخــردورزواندیشــهمحــورایرانــیجلوگیــریکردنــد.
نمونــهبــارزومشــخصدورانمعاصــرمــااســتکــهپــسازانقــالب57رقــمخــورد.پــسازبــهگــروگانگرفتــهشــدنانقــالب57توســطبنیادگراهای
مذهبــیتالشــیوســیعدرنابــودیویــاحداقــلبــهحاشــیهبــردنایــندوعنصــرمهــمفرهنــگایرانــیکردنــدودرهمــهیایــنســالهادرتــالش
بــرایایجــادیــکفرهنــگآمیختــهبــهعرفــانمذهبــیوموســیقیبــهاصطــالحعرفانــیمذهبــیکردنــدکــهبتواننــدجامعــهراازایــندوشــاخصهی

فرهنگــیایرانــیتهــیکننــد.
درکنــارآخوندهــایمتصــوفایــندورانبــهموزیســینهایبیمایــهمجــالخــودنمایــیدادهشــدکــهموســیقیعرفانــیمذهبــیتولیــدکننــد،
کــهبخشــیازموســیقیپــاپکــهســخیفاســتبــههمــراهمداحیهــایعصــرجدیــد،دوگونــهازایــندســتههســتند.ایــننــوععرفــانمذهبــی

وموســیقیمذهبــینوعــیپوپولیســمرادرخــودداردکــهتهــیازاندیشــهوخــرداســتونمیتــوانبــهآننــامهنــروعرفــانداد.
ــیار ــاگردانبس ــتش ــمندوتربی ــارارزش ــقآث ــکیباییوخل ــروش ــاصب ــیب ــدایران ــلوخردمن ــایاصی ــیوعرف ــلومقام ــیقیاصی ــزرگانموس ب
ــهاوج ــدهنگــهداشــتهودرمقابــلمــوجوهجمــهبنیادگرایــیمذهبــی،آنرادرایــن50ســالاخیــرب توانســتندایــندومولفــهیفرهنگــیرازن
ــد ــزمشــکاتیان،مجی ــزاده،پروی ــی،اســاتیدشــهرامناظــری،حســینعلی ــوانازاســتادمحمــدرضــالطف برســانند.ازنمونههــایشــاخصمیت

ــرم: ــانمیب ــهپای ــظب ــیازحاف ــابیت ــرد.ســخنراب ــامب ــرادرانپورناظــری،گــروهکامکارهــاواســتادکیهــانکلهــرن ــی،ب کیان

که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد                      بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش    

*توضیحات:
1-آنهماریشیملتاریخداناسالمشناسومستشرق

2-دوتاردوتــاریکــیازســازهایمضرابــیموســیقیایرانــیاســتوهمانگونــهکــهازنــامآنبرمیآیــد،دارایدوســیم)تــار(اســت.ایــنســازرامعمــواًلبــامضــرابنمینوازنــدوبــاناخــن،زخمــهمیزننــددوتــاریکــیازســازهایمضرابــیموســیقی
ــاناخــن،زخمــهمیزننــد ــدوب ــامضــرابنمینوازن ــار(اســت.ایــنســازرامعمــواًلب ــامآنبرمیآیــد،دارایدوســیم)ت ــهکــهازن ایرانــیاســتوهمانگون

3-ِقـــیَچک:یــاغیــژکیکــیازســازهایزهــیدرموســیقیایرانــیاســتکــهماننــدکمانچــهبــاآرشــهنواختــهمیشــود.جنــسکاســٔهطنینــیقیچــکازچــوبگــردویــاتــوتبــودهوســیمهایآنفلــزیهســتند.ایــنســازدارایقدمــتبســیارزیــادی
اســتودرموســیقینواحــیایــرانکاربــردفراوانــیداشــتهودارد.ایــنســازازنظــرنوازندگــیشــبیهبــهویولنســلاســتوحتــیدرنــوعبزرگتــرآنکــهبــهقیچــکبــممعــروفاســت،ازآرشــٔهویولنســلاســتفادهمیشــود.

4-دیــوان:ازجملــهســازهایمضرابــیاســت.ایــنســازیــکســازُکــردیاســتویکــیازســازهایخانــوادهتنبــوربــهحســابمیآیــد،کــهغیــرازکردســتانترکیــهدرمناطــقمختلــفکردســتانعــراقوکردســتانایــرانوکردســتانســوریهاســتفاده
میشــودوانــواعخاصــیازآندرمناطــقمختلــفکردســتانترکیــهوجــوددارد.دیــوانســایزبزرگتــرتنبــوراســت.

5-ســیدخلیــلعلینــژاد:)21خــرداد133۶،صحنــه-1380یوتبــری،ســوئد(نوازنــده،خواننــدهوآهنگســازوازرهبــرانمذهبــییارســانبــود.ســیدخلیــلعالینــژاددرســال133۶ودرصحنــهدراســتانکرمانشــاهمتولــدشــد.پــدرشســید
شــاهمرادعالینــژاد،نوازنــدهتنبــوربود.ســیدخلیــلمشــقتنبــوررابــاســیدنــادرطاهــریآغــازکــردوپــساز2ســالنــزدســیدامراّلــهشــاهابراهیمیرفــت.همچنیــنازدرویــشامیــرحیاتــینیــزبهــرهبــردوبعدهــابــهمحضــراســتادعابدیــنخادمــی
راهیافــت؛درایــندورهوبــهصــورتهمزمــانسرپرســتیگــروهتنبورنــوازانصحنــهرانیــزبــرعهــدهگرفــت.ویدرســال1375دررشــتهموســیقیازدانشــگاههنــرفارغالتحصیــلشــد.عالینژادپــسازچندیــنســالمانــدگاریدرتهــراندرســال
1379بــرایشــشمــاهبــهســوئدرفــتوبــراییــکســالنیــزاقامتــشراتمدیــدکــرد؛وعاقبــتتنهــاچنــدهفتــهپیــشازبرگشــتنبــهایــراندر27آبــان1380درشــهرگوتنبــرگســوئد،بــهدســتافــرادناشــناسبــهقتــلرســیدوخانــهوجســمبــی

جانشبهآتشکشیدهشد.

دف، ماننــد ســازهایی از اســتفاده
و دیــوان و قیچــک دوتــار، تنبــور،
نــی(2)درمناطــقخاصــیازکشــور
ــش ــوفودراوی ــلتص ــلاه ودرمحاف
ــکلگیری ــثش ــالیانباع ــولس درط
ــیقایی ــگموس ــاندرفرهن ــیعرف نوع
در کــه اســت، شــده ایرانــی اقــوام
توســط ارزشــمندی آثــار وادی ایــن
کســانی ویــژه بــه و موســیقیدانها
ــتانو ــشکردس ــگدراوی ــهفرهن ــهب ک
عرفــایمناطــقدیگــرآشــنابودنــد،بــه

ــد. ــودآم وج
ایــن ارزشــمند بســیار نمونههــای از
گونــهموســیقیدرصحنــهیکرمانشــاه
ــنســبک ــزرگای ــناســتادب ــهآخری ک
ــهاز ــیک ــاهابراهیم ــهش ــتادامرالل اس
میتــوان ایشــان نــام بــه شــاگردان
ــی،اســتاد ــدرضــالطف ازاســتادمحم
خلیــل اســتاد ناظــری، شــهرام
و کیخســرو اســاتید و عالینــژاد
و بــرد نــام پورناظــری طهمــورث
ــان ــوبخراس ــیقیجن ــنموس همچنی
واســتادبــزرگآنحــاجقربــانســلیمانی

اســت.
ازنمونــههــایدیگــرایــنموســیقی
عاشــقهای موســیقی از میتــوان
نــامدوران بــه ازاســاتید آذربایجــان
ــتادحســناســکندری، معاصــرآناس
موســیقیقشقایی)اســتادفــرودگرگین
بلوچستان)اســتاد موســیقی و پــور(
ــگشــاهی(وترکمــن ــدزن ــنمحم دی
عــرب مناطــق موســیقی و صحــرا
اســتاد خوزســتان) در ایــران زبــان
علــیرشــداوی(وجنــوببــاهمراهــی
ــد ــتادمحم ــل)اس ــونوده ــیهمب ن
ــی( ــبابراهیم ــتادحبی ــالواس جنج
موســیقی، گونــه ایــن بــرد. نــام
موســیقیباســتانیایــراناســتکــه
ــردی ــهف ــرب ــایمنحص ــاوریتمه نواه
داردکــهدرموســیقیردیفــیایرانــی

نمیشــود. یافــت

یــا یــادســتگاهی موســیقیســنتی
ردیفــیایــراندربطــنخــوددرکنــار
ــراه ــههم ــزب ــانرانی ــردورزی،عرف خ

دارد.

در ریتمهــا و ملودیهــا چرخــش
موســیقیدســتگاهیایــرانبــهشــکلی
ــزی ــاتمرک ــدب ــنوندهبای ــهش ــتک اس
بســیاربــاالبــهآنگــوشفــرادهــد،کــه
ــان ــهوادیعرف ــانراب ــالانس ــنح ای
موســیقی میکشــاند. اندیشــهگرا
دســتگاه 7 دارای ایــران دســتگاهی
اســتوهمیــن7مرحلــهدرعرفــان
ــی ــارفواندیشــهگرایایران شــعرایع
مشــاهدهمیشــود.از7پیکــرنظامــی
تــا7خــانشــاهنامهفردوســیوهفــت

ــار. ــهرعشــقعط ش

7 عــدد اســالم از پیــش ایــران در
جایــگاهویــژهایدرفرهنــگایرانــی
داشــتهاســت.روزبــه7بخــشتقســیم
از یکــی در دســتگاه هــر و میشــد
ایــن7بــازهیزمانــینواختــهمیشــد.
دســتگاهســهگاهموقــعســحرپیــشاز
طلــوعکــهنشــانهیآغــازحیــاتاســت،
و آفتــاب طلــوع چهــارگاه دســتگاه
زایــش،همایــونادامــهروزوبالندگــی،
ماهــورظهــروبلــوغشــورپــسازظهــر
وآغــازمرحلــهپایانــیزندگانــی،راســت
پنجــگاهشــبونــوانیایــشپیــشاز

ســحر.

ایــرانباســتانبــههفــتاقلیــمتقســیم
میشــدوهــراقلیــمهــمموســیقی
ــوان ــممیت ــوزه ــتهوهن ــودراداش خ
هفــت و اقلیــم هفــت بــه را ایــران
تقســیمکــردکــه موســیقیمقامــی

بســیارشــگفتانگیــزاســت.



هــوره؛
 نوایی چند هزار ساله، از میان زاگرس
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

ــرار ــیق ــان»میزان«های ــرموســیقیایی،درمی ــلانفصــالاســت.نتهــایهــراث ــرقاب ــدبدیهــیوغی ــکپیون ــرًای ــم،ظاه ــدموســیقیوریت پیون
ــد: ــگاهکنی ــهن ــتنمون ــنن ــهای ــد.ب ــنشــدهایدارن ــشتعیی ــایازپی ــهضــربآهنگه ــردک میگی

پیداســت، آن نــام از همچنانکــه
اســت. مویــه در بشــری آالم نــوای
ــانعشــقوســوارچرطــرح کوچــربی
دســتگاهی منطــق در فــراق. درد
ایرانــی،میتــوانهــوره موســیقی
رادردســتگاهماهــور،ســادهترین
دســتگاهموســیقیایرانــیدســته
بنــدیکــرد.بــامضامینــیازعشــق
و حــزن و طبیعــت و شــادی و
ــا ــدوه.یعنــیتمــامآنچــهکــهب ان
ــاس ــازدرتم ــرازآغ ــیبش زندگ
مســتقیمبــودهاســت.امــاتمایــز
دســتگاهی موســیقی بــا آن
ــرارویاز ــرف ــالوهب ــی،ع ایران
ریتــموملــودی،تحریرهــای

خــاصهــورهاســت.

عمــق از کــه تحریرهایــی
حلــق،یــابــهقــولهــوره
در چــر ها)هــوره چــر
ــوره ــیه ــییعن ــانمحل زب
ــب ــیقل ــوان(ازنزدیک خ

میشــود. صــادر

یــکســبکموســیقیبــاصدهــاوبلکــهچنــدهــزارســالســابقهکــههنــوزمیتــوان
ــات،در ــودهورامان ــانکوههــایرازآل ــنآوایآنرادرروســتاهایداالهــو،درمی طنی
ــدون ــیقی،ب ــبکیازموس ــنید.»هوره«،س ــانش ــالموکرماش ــتانوای ــانکردس می
ســاز،بــدونریتــموبــدونتکیــهبــراســلوبهایموســیقیســنتیایرانــیوکالســیک
غربــی،رهــاوآزاد،همچــونســبکزیســتندرآننواحــی.والبتــهنســبتًافرامــوش

شــده،همچــونمــردمآنمنطقــه.

هــوره،درپیونــدبــاشــعراســتکــهموضوعیــتمییابــد.بنابرایــنبــیراهنخواهــدبــود
اگــرآنرابــهعنــوانشــکلیازادبیــاتعامــهوفرهنــگســینهبــهســینهوشــفاهیبــه
شــمارآوریــم.صدهایــیکــههــرنســل،بــیکــهقاعــدهیمکتوبــیبــرایآنتراشــیده
باشــد،بــهگــوشنســلبعــدازســپردهاســتوایــنرونــدتــاامــروزادامــهیافتــهاســت.

ــورا ــااه ــوب ــانگفتگ ــشازاســالم،زب ــایپی ــوره،درهزارهه ــنه ــاتومضامی مقام
مــزدابــودهاســت.بشــریکــهخــودرادرمقابــلنیروهــایطبیعــت،ضعیــفونــاآگاه
میدانســتزبــانوآوایــیمتفــاوتاززبــانمتــداولگفتگــورابــرایســخنگفتــنبــا

اهــوراانتخــابکــردهبــودکــهنــامآنرا»هــوره«گذاشــت.

هــرچنــددگردیســیهایتاریخــیهــورهوبــهویــژهوروداســالمبــهایــران،تغییراتــی
درمضامیــنهــورهایجــادکــردتــاایــنســبکباســتانیموســیقیبــهامــروزبرســد.

مویــه،کوچــروســوارچرنامهــایهــورهدربخشهــایمختلــفغــربوجنــوب
ــت. ــزناس ــهآوایح ــت.موی ــراناس ــیای غرب

عالمــتاولســطر،کلیــدنــتاســتکــهمعمــواًلازُنــتُســلاســتفادهمیشــود.امــادرهــرقطعــهایبالفاصلــهپــسازکلیــد،دوعــددرویهــم
نوشــتهمیشــود.ایــندوعــدددرواقــعریتــموضربآهنــگرانشــانمیدهنــدتــانوازنــدهبدانــددرهــرمیــزانبــاچــهمقــدارازملــودیوبــاچــه

ریتمــیازنواختــنملــودیطــرفاســت.

ــادربرخــیســبکهایمــدرنو ــًاازنظــمدقیقــیپیــرویمیکننــدووضعیــتریتــممنظــماســت.ام ــنریتمهــاغالب درموســیقیکالســیکای
پســامدرن،ریتمهــاکمــیپیچیدهتــرهســتندوازاســلوبهایســنتیتبعیــتنمیکننــد.کمــااینکــهدرملــودیهــمممکــناســتدرموســیقی
مــدرنبــاصداهایــیمواجــهشــویمکــهدرموســیقیکالســیک،صداهــایموســیقیاییمحســوبنمیشــدند.امــابــههــرحــالهنــوزریتــموجــود

دارد.

هــدفمــنطــرحمســالهیتئــوریموســیقینیســت.مــنبــهایــنالگوهــایموســیقیاییاشــارهمیکنــمتــاذهــنمخاطــببــاتفــاوتمعنــیدار
ــاتمامیــتچیــزیکــهدرعنــوانکلــیبــهآن»موســیقی«میگوییــم،ســهلترمواجــهشــود. یکــیازســبکهایموســیقیســنتیخاورمیانــه،ب
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

درهنــرمــدرن»اجــرا«یعنــینشــاندادن
محتــوایاثــر،بــهمیانجــیتمــامعناصــر
ــده ــیقی،خوانن ــاًلدرموس ــی.مث تکنیک
بــاتغییــردرلحــنونوازنــدهدرتغییــر
محتــوای ضربهــا، ســرعت و شــدت
اثــررامنتقــلمیکننــد.وجــودچنیــن
قابلیتــیدرهــوره،بــهعنــوانیــکســبک
باســتانیموســیقیجالــباســت.حتــی
اگــرزبــانکــردیبلــدنباشــید،باشــنیدن
نــوایهــوره،دقیقــًامیفهمیــدهورهچــر
چــهمیخواهــدبگویــد.بــدونوجــود
هیــچســازوضــربوریتــمموســیقیایی!

ســنتی دســتگاهی غیــر موســیقی
ــی،مقامــیاســت. ــفایران نواحــیمختل
یعنــیبــرخــالفاســلوبدســتگاهی
ــادییــزوبمــولکــردننتهــاپدیــد کــهب
میآیــد،درموســیقیمقامــیحــسو
حــالمقــامجــایایــنترتیبــاتتکنیکــی
شــامل: هــوره مقامهــای میگیــرد. را
رســتم، طــرز ســاروخانی، هجرانــی،
غریبــی،مجنونــی،ســحری،بــانبنــهای،
پایــهمــوری،هــیالوه،قطــاروبادیــه

هســتند.

ــینه ــهس ــینهب ــورتس ــورهبص ــعاره اش
شــعر ســرایش و اســت شــده منتقــل
جدیــددرمیــانهورهچرهــاکمتــراســت.
واژههــایایــنشــعرها،همچــونطبیعــت
و هســتند بیپــروا و صریــح داالهــو،
میکننــد، وصــف را معشــوق وقتــی
ــهقضــاوتشــنوندهفکــرکننــد، بیکــهب
معشــوقرامیســتایند.درایــناشــعاراز
کلماتــیاســتفادهمیشــودکــهدرمیــان
عمــوممــردممتــداولنیســتند.الفاظی
چــون:نــوِرچــهوم)نــوردیــدهام(،ســوزه
مــن(، قاتــل َگم)ســبزهی خوینیــه و
ــه ــهتول ــرادرم(،َتنک ــاب ــم)تنه ــهبراگ یکل
لــهَدســدَوی نــورســتهام(، گم)نهــال
ــول ــم(،ُه ــیونکن ــوش ــتت ــم)ازدس بک

َکو)بلونــد(،قولــهگم)قبلــهیمــن(.

ــنســبکباســتانی ــذتای ــرایاینکــهل ب
ــم موســیقیرابچشــید،پیشــنهادمیکن
ــک ــهی ــایدرج ــراغهورهچره ــهس اولب

صیــد آبــاد(، نظر)شــاه علــی برویــد:
قلــیکشــاورز)اللــهونــدماهیدشــت(،

آبــاد(. شــاه ولعزیــز عبدالعزیز)ئــه

در فرهنگــی یکسانســازی سیاســت
سیاســت ایــن تــداوم و پهلــوی دوران
بــهشــکلیدیگــردرعصــرجمهــوری
اســالمیموجــبشــدهاســت،هــورهنیــز
فرهنگــی مشــخصههای ســایر ماننــد
ــگاه ــدجای ــران،نتوان ــفای مناطــقمختل
داشــته را خــود بایســتهی و شایســته
ــرود. ــیب ــهفراموش ــمروب ــمک ــدوک باش
ــوای ــکن ســکوتهورهچرهــا،ســکوتی
چنــدهــزارســالهخواهــدبــود.امــری
ــه ــدازهیموی ــهان ــیتصــورآن،ب ــهحت ک
خوانــدنیــکزنکــورددرعــزاییــک
عزیــزازدســترفتــهغــمانگیــزاســت...

سوئد،گوتنبرگ-نوامبر٢٠١٩

ــل١٩٧٢در ــی٩آپری ــرزکرم *)1(فریب
ــدشــد. قصرشــیرینمتول

عــراق و ایــران جنــگ شــروع بعلــت
مجبــوربــهتــركدیــاربــهایوانغــربو
ســپسکرمانشــاهوکــرجواکنــوندر
ــرگســوئدســاکنمیباشــد. شــهرگوتنب
بــه زیــادی عالقــه کودکــی از ایشــان
ُکــردی آوازهــای و داشــت موســیقی
میخوانــد.درســال١٩٨٦درکــرجشــروع

بــهیادگیــریســهتــاروتنبــوربــدونهیــچ
اســتادیکــرد.درایــنســالهاپیوســته
بــراییادگیــریموســیقیبصــورتعلمــی
تــالش مقامــات و هــا )نت(،دســتگاه
ــس ــهتدری ــالب ــشاز٢٠س ــودهوبی نم
اکنــون و میپــردازد تنبــور و تــار ســه
بعنــوانمعلــمموســیقیدرکشــورســوید
اشــتغالدارد.فریبــرزکرمــیدرســالهای
ــد، ــایالون ــروهه ــراهگ ــههم ــتهب گذش
ــاو ــادیدراروپ ــوااجراهــایزی کاروانون

ــت. ــتهاس ــوئدداش ــاس خصوص

)2(**

https://youtu.be/cOc1oePKubA

)3(***

https://www.youtube.com/wat- 
ch?v=xHFEbVAOURQ

ُمــروا به معنی مژده و فال نیک است



"ما بیشتر شبیه یک گروه دوستانی بودیم که موسیقی را دوست داشتند"
مصاحبــه ای کوتــاه بــا خواننــده، ترانــه ســرا و بازیگــر دو رگــه بلژیکــی- ایرانــی 

ایدالــی صمــد
مقدمه

بــاســبک»دریــمراک«گــروهموســیقیجدیــد»کینــگ بلژیــک،
ویکتــور«درعرصــههنــریرشــدخواهــدکــرد.

گــروهدرســال2017شــکلگرفــت.درســالجــاریپــسازبرگــزاری
چندیــنکنســرتاولیــنتــکآهنــگرســمیخــودراانتشــارداد.گــروه
درتابســتانگذشــتهاجراهــایمتعــددیدرچندیــنفســتیوالدر
منطقــهفالنــدربلژیــکداشــتودرعیــنحــالدرانتظــاربیــرونآمــادن
ــن ــالای ــود.امس ــوس«)"AlphaLupus"(ب ــالوپ ــنآهنگش»آلف اولی
گــروهبــرایاجــرایآهنــگ»آلفــالوپــوس«برگزیــدهشــد.ایــنمســابقه
فرصتــیبــرایدانشــجویانیبــودکــهدارایپروژههــایموســیقیبودنــد.

ــدشــدند.ترانهی»آلفــا ــاشــوروشــوقبســیارواردماجــرایجدی آنهــاب
لوپــوس«توســط»تــاماســتوکس«سرپرســتوگیتاریســتگــروهنوشــته
شــدهاســت.»تــام«ایــنترانــهرابــهیــادپــدرشکــهحــدود8ســالپیش
اوراازدســتداد،نوشــتهکــهبــاهمراهــیموســیقینیــروبخــشوآواز
ــهاجــرادرآمــدهاســت.»تــاماســتوکس« فــوقالعــادهایدالــیصمــدب
میدانــدچگونــهانــدوهخــودرابــهنیرویــیمثبــتتبدیــلکنــد.دقیقــًا
بــههمیــنخاطــرترانــهوآهنــگدرقلبهــانفــوذمیکنــد.امــاحالــت
جادویــیایــنآهنــگبــهگونــهایاســتکــههمــهمیتواننــدبــهشــکلی
ــاترانــهوآهنــگ غــموشــادیزندگــیخــودرادرآناحســاسکننــد.ب
ــواناشــکریخــتوهــمدراندیشــهیتمــام ــوس«هــممیت ــالوپ »آلف

ــرورفــت. زیباییهــایزندگــیف

ــرای  ــه س ــده و تران ــا خوانن ــاه ب ــه ای کوت ــروا مصاحب ــه ی ُم فصلنام
ــام  ــد انج ــی صم ــم ایدال ــور« خان ــگ ویکت ــد »کین ــیقی جدی موس

داده اســت کــه آنــرا در زیــر می توانیــد دنبــال کنیــد.

فصلنامــه ُمروا:ایدالــی از چــه زمانــی در محیــط هنــری هســتی؟ آیــا 
می خواســتی در یــک گــروه موســیقی آواز بخوانــی؟

ایدالــیصمــد:درزمــانبچگــیدریــکآکادمــیهنــر،دروسمربــوط
بــهنتهــایموسیقی)ســلفژ(راآمــوزشدیــدمونیــزدرآنجــاآموختــن
پیانــوراشــروعکــردم.هــرهفتــههــمبــهکالسآمــوزشنقاشــی

میرفتــم.همشــیهبــاعالقمنــدیمشــتاقشــرکتدرفعالیتهــای
ــوره. ــمهمینط ــوزه ــودموهن ــریب هن

ــا ــروهموســیقیباشــمی ــکگ ــیخواســتهامدری ــام ــمآی ــننمیدان م
ــده ــههمشــیهمیخواســتمخوانن ــمک ــمبگوی ــنرامیتوان ــاای ــه؟!ام ن
ــن ــهای ــهاطــالعشــمابرســانمکــهب وبازیگــرشــوم.وخوشــحالمکــهب
رشــته در بروکســل کنســرواتوار در مــن رســیدهام. خواســتههایم

»کمــدیموزیــکال«درسخوانــدم.

* نشریه ُمروا:چرا رشته کمدی موزیکال را انتخاب کردی؟
ــکالرا ــدیموزی ــایکم ــیهفیلمه ــههمش ــرایاینک ــد:ب ــیصم ایدال
خیلــیدوســتداشــتموترکیــبســهحرفــهی»آواز«،»تئاتــر«و»رقــص«

ــنرشــته،مــنرااغلــبشــیفتهخــودمیکــرد. درای

* نشریه ُمروا:واکنش والدین ات چگونه بود؟
ایدالــیصمــد:همانطــورکــهمیدانیــدجامعــههنــری،دنیــایآســانی
نیســت.امــاآنهــامســتقیمًاازمــنحمایــتکردنــد.خیلــیخــوش
شــانسهســتمکــهمــادروپــدرمافــکاربــازیدارنــدوبــهانتخابــماحترام

ــد.حتــیاگــرگاهــیاوقــاتنگــرانباشــند. میگذارن

ــادی ــتســختوزی ــیکوچکــیاســتورقاب ــککشــورخیل ــرابلژی زی
درعرصــههنــریوجــودداردودرایــنزمینــهپیــداکــردنکارهمیشــه
ــت.پــدرمنگرانیهایــیدرمــورددورگــهبودنم)بلژیکــی- ــاننیس آس
برشــمرده، مــوارد میکــرد فکــر و داشــت فامیلــم نــام و ایرانــی(
ــد. ــرایجــادکن ــنشــغلدرعرصــههن ــراییافت ــریب فرصتهــایکمت

ــهنشــدم. ــامشــکلیمواج ــگاهب ــبختانههیچ ــاخوش ام
* نشــریه ُمروا:بنابرایــن ایــن گــروه بعــد از تحصیــالت موســیقی 
شــما در رشــته کمــدی موزیــکال شــکل گرفــت؟ لطفــًا برایمــان 

ــاد؟ ــاق افت ــن اتف ــه ای ــه چگون ــن ک ــف ک تعری
ایدالــیصمــد:نه،اصــاًل...!زمانــیکــهدردبیرســتانیدربلژیــک
ــمودر ــادوســتانمتشــکیلدادی ــروهموســیقیب ــکگ ــودمی محصــلب
ــابیشــترشــبیه ــم.م شــهرمحــلزندگیمــانکنســرتهاییاجــراکردی
ــمکــهموســیقیرادوســتداشــتند.ســعی ــکگــروهدوســتانیبودی ی
ــهچــه ــانمیدانســتیمک ــاواقع ــام ــمام ــمموســیقیاجــراکنی میکردی
کاریانجــاممیدهیــم!درادامــهبــهدلیــلتحصیالتــمایــنفعالیتهــارا
متوقــفکــردم.زیــراوقتنداشــتموحجــمدروسدرکنســرواتواربســیار
زیــادوفشــردهبــود.امــابــهمحــضاینکــهدرســمبــهاتمــامرســیددوبــاره
ــحال ــیخوش ــتخیل ــنباب ــموازای ــکیلدادی ــیقیراتش ــروهموس گ
بــودم.ازآنجایــیکــهچهــارســالدرسآوازوموســیقیداشــتمصدایــم
بــهشــدتتکامــلیافتــهبــود.دوســتاننوازنــدهامهــمبــهلحــاظکاری
ــرات ــانتاثی ــتزم ــمگذش ــمبگوی ــد.میتوان ــردهبودن ــادیک ــدزی رش

مثبــتوخوبــیرویمــاگذاشــتهبــود.
* نشــریه ُمــروا :لطفــًا کمــی بیشــتر در مــورد ســبک موســیقی گــروه 

ــح بده. توضی
ایدالــیصمــد:»دریــمراک«نوعــیاززیــرمجموعههــایموســیقی
راکآلترناتیــواســتکــهازیــکســوبــاریتمهــایمالیــمدرشــماحــس
رویاپــردازیبــهوجــودمــیآوردوازســویدیگــراثــراتاســتفادهازگیتــار

موجــبتولیــدپوششــیازنواهــایمســحورکننــدهمیشــود.
* نشــریه ُمــروا :بــه مــن گفتــی کــه عالقمنــد بــودی بازیگــر شــوی، 

آیــا در ایــن زمینــه موفــق شــدی؟
ــه ــیدرمنطق ــریالتلویزیون ــرًادردوس ــناخی ــه.م ــد:بل ــیصم ایدال
بــا مــن کــه اســت کاری ایــن و میکنــم. بــازی بلژیــک فالنــدر
ــاآوازو ــهه ــهبچ ــمب ــاره ــهایدوب ــم.هفت ــاممیده ــدیانج عالقمن
ــانس ــوشش ــیخ ــرخیل ــالحاض ــوزم.درح ــکالمیآم ــدیموزی کم
ــهاســت ــیانجــامنگرفت ــهتنهای ــاب ــهیاینه ــههم ــاالبت هســتم...ام
ــه ــنادام ــهم ــانکاریاســتک ــنهم ــردموای ــالشک ــیت ــنخیل وم
میدهــم.جامعــههنــریدنیایــیاســتکــهدرآنهمــهچیــزغیــر

قابــلپیشبینــیاســت.بنابرایــنبهتــراســتبــرایهــرشــرایطی
آمــادهباشــیم.امــامــننیــزدراطرافــمازحمایــتوپشــتیبانیخوبــی

برخــوردارهســتم.
* نشــریه ُمروا:آیــا دیگــر اعضــای گــروه موســیقی شــما نیــز در 

دنیــای هنــر حضــور دارنــد؟
ــت ــرفعالی ــههن ــرًادرعرص ــااکث ــا.ام ــهیآنه ــههم ــد:ن ــیصم ایدال
میکننــد.پیانیســتمــا»یــهلــومــورس«تراپیســتموســیقی،»الیــزی
گــرتچکــو«گیتاریســتگــروهدانشــجویرشــتهروانشناســی،نوازنــده
جــازیــاســازضربــیمــادانشــجویرشــتهفیلــم،»اســتین«گیتــاربــاس
مــیزنــدودانشــجویرشــتهگیتــارو»تــاماســتوکس«دانشــجویرشــته

اســتودیومــیباشــند.
* نشریه ُمروا:آیا در گروه با هم توافق دارید؟

مــا همــهی کــه بگویــم بایــد امــا البتــه. بلــه صمــد: ایدالــی
ــا ــرایموســیقیم ــدب ــمکــهمیتوان ــزداری عالقمندیهــایدیگــرینی
بســیارخوشــآیندباشــد.واینجــوریازهمــهجــاتاثیــرداریــم.درعیــن
ــتیم، ــرهس ــشنف ــیش ــاوقت ــدمخصوص ــممیتوان ــشه ــال،چال ح
ــه ــاب ــیرودوم ــشم ــیپی ــهخوب ــزب ــهچی ــاًلهم ــافع ــد.ام ــشبیای پی

اولیــنآهنــگگــروه»آلفــالوپــوس«افتخــارمیکنیــم.
* نشریه ُمروا :آیا خودتان ترانه ها را می نویسید؟

ــرای ــاب ــیم.ام ــنمینویس ــاموم ــهرات ــنتران ــه.مت ــد:بل ــیصم ایدال
آهنــگهمیشــههمــهمشــارکتدارنــد.ایــنواقعــًاخیلــیقشــنگهکــه
ــا ــاطب ــناحســاسارتب ــگمیســازیم.وای ــاهــمآهن ــاتب بعضــیاوق

ــرمیشــویم. ــروهقویت ــوانگ ــهعن ــاب ــیاســتوم ــروهبســیارعال گ
* نشریه ُمروا:آیا قرار است بزودی آهنگ های دیگری بسازید؟

ایدالــیصمــد:بلــهایــنهــدفاســت.!اگــرمــارادرشــبکههای
ــد ــرارخواهی ــاق ــدهم ــایآین ــانکاره ــددرجری ــالکنی ــیدنب اجتماع

ــد!! ــهکنی ــاتوج ــایم ــهفعالیته ــًاب ــسلطف ــت.پ گرف
با تشکر.

مصاحبه از علی صمد

*-آدرسگروهدرفیسبوک:
https://www.facebook.com/king-

/victorbelgium
*-آدرسگروهدراینستاگرام

https://www.instagram.com/king-
/victorofficial

*-چنــدآوازفــردیازایدالــیصمــددر
کنســرتهــایدورانتحصیــل

https://www.youtube.com/watch?-
v=DT6BD4f95To

*-بازخوانــیآهنــگ"ترکــمنکــن"ازژاک
بــرل

https://www.youtube.com/watch?-
v=pu3E8CalIJA

AlphaLupusآهنگ-*
https://www.youtube.com/watch?-

v=BF0zeR0UUQQ صفحه
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*نوای موسیقی

ــذارد. ــامیگ ــودشرابهج ــقخ ــاصوعمی ــراتخ ــردمتاثی ــانم ــهودرمی ــهدرجامع ــیاســتک ــایفرهنگ ــنابزاره ــیازموثرتری ــیقییک موس
ــه ــنراب ــدوذه ــیمیبخش ــانهاراتازگ ــانوروانانس ــیقیج ــد.موس ــذتمیبرن ــانل ــوردعالقهش ــیقیم ــوایموس ــنیدنن ــًاازش ــهغالب هم
طــرزحیرتانگیــزیبــرایشــادی،آرامــش،خالقیــتوبهتــرزیســتنآمــادهوتقویــتمیکنــد.موســیقیبــهافــرادکمــکمیکنــدتــافکــرکننــد
کــهچــهکســیهســتند،چــهکســیدوســتدارنــدباشــندوچگونــهمیتواننــدمســیرخــودراســریعترطــیکننــد.مغــزانســاندارایعملکــرد

بســیارپیچیــدهایاســتوموســیقیبــرکارکــردایــنعضــوحیاتــیتاثیــرخارقالعــادهایمیگــذارد.بســیاریازکارشناســان
ومحققــانپــسازبررســیتحقیقــاتوســیعبــهایــننتیجــهرســیدهاندکــهفعالیتهــایبســیارمحــدودیوجــوددارنــدکــه
ــهشــمارمــیرود.درواقــعگــوش باعــثمیشــوندتمــامبخشهــایمغــزفعــالشــوندوموســیقییکــیازایــنفعالیتهــاب

دادنبــهموســیقیمیتوانــدباعــثفعــالشــدنمناطــقاحساســی،محرکــیوخالقیــتدرمغــزشــود.

*موسیقی بعنوان بخشی از زندگی

ــی ــلنزدیک ــیقیعام ــوایموس ــد.ن ــابمیآی ــهحس ــورب ــککش ــای ــهی ــکجامع ــانی ــیمردم ــیاززندگ ــیقیبخش موس
قلبهــاومــردمبــهیکدیگــراســت.موســیقیجزئــیمهــمازفرهنــگبومــیوملــیکشــورمیباشــدوهمــوارهبخشــیازآن
ازنســلیبــهنســلدیگــرانتقــالمشــییابد.موســیقیبــاتولیــداتهنرمندانــیماننــدشــاعران،آهنگســازان،ترانهســرایانو
ــهعلــتداشــتنافــکاریمتفــاوتو نوازندههــاو...تهیــهوآمــادهیاجــرامیشــوند.شــاعران،ترانهســرایانوآهنگســازانب
بــابرخــورداریازذوقهنــریمســایلومشــکالتجامعــهراراحتتــردرککــردهوبــهصــورتشــعر،ترانــهوموســیقیســخن
ــا ــهراحتــیرویدیگــرانتاثیــرمیگــذاردوب ــههمیــندلیــلب ــهوجــودمیآیــدوب گفتهانــد.موســیقیازاحساســاتافــرادب
ــد ــیمیتوان ــتمیشــودوحت ــموتقوی ــشفراه ــنبرای ــررفت ــکانگســترشوفرات ــیوتکنیکــیام ــاتووســایلتبلیغ امکان

فرهنــگرابخشــًادچــارتغییــراتجــدیواساســیکنــد.

*موسیقی به عنوان میراث فرهنگی
میــراثفرهنگــیبــهکلیــهآثــارباقیمانــدهازگذشــتگانگفتــهمیشــودکــهدارای
ارزشفرهنگــیمیباشــد.موســیقیبخشــیمهمــیازمیــراثفرهنگــییــککشــور
ــه ــیدرجامع ــراثفرهنگ ــظآنمی ــرایحف ــًامیبایســتب ــدومنطق بشــمارمیآی
برنامهریــزیکــرد.قطعــًامیــراثفرهنگــیبــرایهــرکشــوریبخــشبســیارمهمــی
ازتاریــخوفرهنــگآنجامعــهبــهحســابمیآیــد.وتمــدنوتاریخچــهیمردمــانیــککشــوررامیتــوانازمیــراثفرهنگــیآن
جامعــهتشــخیصداد.میــراثفرهنگــیهمــوارهبــرایتمــامجوامــعحائــزاحتــرامواهمیــتاســت.کنفرانسعمومــییونســکودر
ســال2003،کنوانســیونحفاظــتازمیــراثفرهنگــیغیرمــادیراتصویــبکرد.ســازمانیونســکو،میــراثفرهنگیغیرمــادیرا

بــهپنــجحــوزهتقســیمکــردکــههنرهــاینمایشــیوموســیقایییکــیازآنهــامیباشــد.

*تاثیر موسیقی در میان مردم و به ویژه نسل های جوان تر

همــهدرجامعــهبــاســبکهایمختلــفموســیقیدرارتبــاطهســتند.امــابیشــترینکســانیکــهدریــکجامعــهازموســیقیتاثیر
بیشــتریمیگیرنــدکــودکان،نوجوانــانوجوانــانهســتند.موســیقییکــیازعناصــرمهــمدورهیجوانــیاســتزیــرابــا
نیــازجوانــانبــهنوگرایــی،هیجانجویــیوتنوعطلبــیســازگاراســت.بــههمیــندلیــلموســیقیمــوردعالقــهیجوانــان
وبزرگســاالنمعمــواًلمتفــاوتاســت.چنانچــهگفتــهشــدموســـیقیبخـــشیازفرهنـــگجوانـــانبــهشــمارمــيرودودر
شــکلگیریهویــتجوانــاننقــشبــهســزاییدارد.موســیقیبــاتنوعیکــهدربخشهــایمختلفاشوجــودداردتوانســته
ــونو ــایگوناگ ــدن،رفتاره ــریوخوان ــبکهن ــادرس ــدل،تفاوته ــاس،م ــبکهایلب ــانهها،س ــرینش ــتیکس اس
گفتمانهــایاعتراضــیوانقالبــیو...رادرمیــاننوجوانــانوجوانــانایجــادوتقویــتکنــد.گروههــایموســیقیتــالش
میکننــدبــامخاطبــانخــودارتباطــیفرهنگــیوهنــریبامضامیــناجتماعــیمتفاوتبرقــرارکننــد.درهمهجــایجهان
نوجوانــانوجوانــان12تــا22ســالهبــهدنبــالنوجویــی،تجربــه،متفــاوتبــودن،ایــندنیایــیبــودن،تازگی،هیجــان،ریتم
تنــدوموضوعــاتمتنــوعهســتندوایــنخصلتــیجهانیدراینســنیناســتکهفقطمختــصنوجوانــانوجوانــانایرانی
نمیباشــد.امــاچــهخــوشوشــیریناســتکــهدرفضــایســیاه،بســتهوبــدونچشــمانداززندگــیبــرایجوانــاندرایــران،
موســیقیمیتوانــدبــاتمــامتنــوعموجــوددرآننقشــیمثبــتدرکانالیــزهکــردنانــرژی،فکــرونیــرویجوانــیداشــته
باشــدوازایــنطریــقموجــبســالمتی،خالقیــت،رشــدوپیشــرفتروحــیوروانــیطیفهــایمختلــفجامعــهشــود.
درســالهایاخیــربســیاریازپژوهشهــایانجــامگرفتـــهدربـــارهیجوانـــان،داللــتبــراهمیــتیافتــنهــرچــهبیشــتر
موســیقیدرزندگــیآنــاندارد.ایـــنامــربــهایــنمفهــوماســتکــهموســیقیضمــناهمیــتداشــتنبــرایجوانــانیکــی
ازسرگرمیهـــایعمـــدهیآنهـــادرزندگــینیـــزمحســوبمیشــود.درضمــنجوانــاندرایــرانهماننــددیگــربخشهــای

جهانبهعنوانمصرفکنندگانوتولیدکننـــدگانموســـیقینیـــزمطـــرحهستند.

*نقش موسیقی در جهان کنونی
درجهانــیکنونــیبــاگســترششــبکههایاجتماعــیومجــازیورشــدتکنولوژیهــایمختلــف،مرزهــا،ممنوعیتهــاو
محدودیتهــانســبتًاکارکردهــایخــودراازدســتدادهانــد.درجهــانکنونــیبســیاریازمســایل،مشــکالتوپدیدههــا،
دیگــرخــاصیــککشــورمشــخصمحســوبنمیشــوندودرمبــارزهبــرایجهانــیدیگــروبهتــرموســیقیبعنــوانوســیلهایبــرایانتقــالتجربیــاتو
فرهنــگهــایمختلــفبــهآســانیجغرافیــایسیاســیرادرمینــوردد.ودرایــنبیــننیــرویجــوانبــابــهکارگیــریتکنولوژیهــایجدیــدنقشپیشــتاز
وپیشــگامبــراینوســازیودگرگونــهکــردنانــواعهنــروموســیقیو...رابــرایایجــادتغییــراتفرهنگــیدارد.بنابرایــنهنروموســیقیبهعنوانبخشــیاز
فرهنــگیــکشــهر،کشــورومنطقــهدردســترسمــردمکشــورهایدیگــرقــرارمیگیــردوجوانــاننیــرویفرهنگــی،هنــریواجرایــیاینتبــادلفرهنگی
متنــوعهســتند.هــرمنطقــهایبــاانتقــالایــنتجربیــاتمیتوانــدفرهنــگموســیقیاییکشــورخــودراتبلیــغکنــدویــاحتــیبــاترکیــبوهمــکاریبــا
دیگــرانبــهآثــارجدیــدرویآورد.ازایــنطریــقبــهتلفیــقموســیقیایرانــیبــاســایرانــواعموســیقیدیگــردرجهــانهمــتگــذاردوموجــبتاثیــرســایر
فرهنگهــاوتغییــرفرهنگــیدرمجموعــهیکشــوری،منطقــهایوجهانــیشــودودرارتبــاطوتبــادلفرهنگــیقــرارگیــرد.ایــنتجربــهمیتوانــدموجــب
رشــد،پویایــیوپیشــرفتجامعــهگــردد؛زیــراکــهموســیقیزبانمشــترکهمهفرهنــگهاســتوهمینامــرباعثمیشــودکهارتبــاط،دوســتی،گفتگو،

تولرانــسوتبــادالتفرهنگــیواجتماعــیبــرایتغییــراتوتحــوالتمثبــتگســترشیابد.

* موسیقی در جمهوری اسالمی 

هنرمندانــیکــهدرعرصــهموســیقیبــهاشــکالمتفــاوتومتنــوعفعالیــتهنریمــیکردندپــسازانقالبفعالیتشــانممنوعگشــت
وبســیاریازانــانمــوردســرزنش،تحقیــروســرکوبقــرارگرفتنــد.همــهیپنجرههــایتنفســیبــرایفعالیــتبــرآنــانبســتهشــد
وجــزصــدایموســیقیســنتیوســرودهایانقالبــیومذهبــیفضایــیبــرایدیگــرســبکهایموســیقیبــرایدودهــهفراهــم
نشــد.رســانهها،نهادهــایفرهنگــیواقتصــادیمانندرادیــووتلویزیــون،مراکــزهنــریوســالنهابــرایاجرایکنســرتموســیقی
وبرنامههــایهنــریفعالیتشــانمتوقــفشــدوبدیــنترتیــبصــداونــوایموســیقیبــرایســالهاروبــه»خاموشــی«رفــت.
ســختگیریهاوممنوعیتهــایشــدیدیدرآندوران،مشــخصًادرحــوزهیموســیقیاعمــالشــدوبــاهــراسافکنــیوبگیــرو

ببندهــا،هنرمنــدانمــوردآزارواذیــتقــرارگرفتنــد.

موسیقی زیرزمینی
سرمایه ای اجتماعی و فرهنگی در ایران!

علی صـمد
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

ــًادر ــدمنطق ــتمیکن ــرحرک ــهتغیی ــهایروب ــیجامع ــعوقت درواق
ایــنفضــامطالبــاتجدیــدمطــرحمیشــوند.همــگامنشــدنو
سرســختینشــاندادندربرابــرتغییــراتموجــبمقاومــتدرجامعــه
ــاد ــهیهفت ــطده ــندوره،اواس ــود.درای ــانمیش ــژهجوان ــهوی وب
اســتقبالازمحصــوالترســمیموســیقیدرایــرانروبــهپاییــن
اســت.بیتوجهــیصــداوســیمایجمهــوریاســالمیبــهموســیقی
ــوی ــدتق ــهش ــریب ــبکهایهن ــهس ــانب ــایجوان وعالقمندیه
ازموســیقیهای اســت.همیــنموضــوعموجــبدوریجوانــان
مــوردتاییــدحکومتــیوگــرمشــدنبــازارســبکهایدیگــرموســیقی
ــاتو ــکار،مطالب ــات،اف ــار،تجربی ــیدرهــرعرصــهایرفت شــد.وقت
ــد ــرمییاب ــرایطتغیی ــرش ــدنوتغیی ــوانش ــاج ــهب ــلیقهیجامع س
دیگــرموســیقیدورانجنــگوکارهــایبخشــیازموســیقیســنتی-
ــازجامعــهجــوانکشــورباشــند، ــدپاســخگوینی مذهبــینمیتوانن
ــروتحــولدرســاختارفرهنگــی، ــهتغیی ــًامیبایســتدســتب منطق
اجتماعــیوسیاســیکشــورزد.زیــراکــهتحمیــلیــکنــوعموســیقی
ــد خــاصتوســطمســئوالنفرهنگــیوسیاســیوانتظامــینمیتوان

ــرمثبــتشــود. ــانموجــبتاثی ــانجوان درجامعــهودرمی

موســیقیمیبایســتدرجریــانرقابــتســالممیــانســبکهای
ــرایرشــدداشــتهباشــد. ــجب ــغوتروی ــفامــکانمعرفــی،تبلی مختل
بایــدیــکرقابــتســالممیــانســبکهایمختلــفموســیقیایجــاد
شــودتــاهمــهیآنهــابتواننــدبــابرخــوردارشــدنازامکانــات
فعالیتهــایهنــریخــودراتوســعهدهنــدوازایــنطریــقبخشــیاز
نیازهــایمــردمیــاعالقمنــدانخــودرابــرآوردهکننــد.امــکانرقابــت
ــز ــزتوســعهیمراک ــاتونی ــری،توســعهظرفیتهــاوامکان ســالمهن
آمــوزشعالــیبــرایگســترشموســیقیازجملــهسیاســتهایی
اســتکــهیــکحکومــتودولــتمیتوانــدموســیقیمتنــوعو
ــال ــهدنب ــتب ــتوحکوم ــادول ــد.ام ــتکن ــهتقوی خــوبرادرجامع
چنیــنفضایــینرفتنــد.بــاوجــودکاهــشبرخــیمحدودیتهــا
بــرایموســیقیســنتیوموســیقیپــاپجدیــدامــاهمچنــانفضــای
فرهنگــیوهنــریکشــوردربخــشمهمــیازدهــهی80بــرایدیگــر

ــد. ــاتموســیقیبســتهمان تنوع

و  ارتباطــات  گســترش  در  اینترنــت  و  تکنولــوژی  *نقــش 
موســیقی  ســبک های 

تلویزیونهــای بــه دسترســی بــا کــه اســت دهــه دو حــدود در
و... دیجیتــال موســیقی اینترنت،تکنولوژیهــای ماهــوارهای،
ــشاز ــهپی ــفموســیقیک ــوموقطعههــایمختل ــدوانتشــارآلب تولی
ــدکســبمجــوزوتهیــهیآلبــوم، ــرپیچیدگیهــایرون ــنعــالوهب ای
ــا درانحصــارشــرکتهایخاصــیبــوددگرگــونشــدهوهــرفــردیب
ــه ــاهزین ــهســهولتب ــدب ــاتمیتوان ــشوامکان ــنســطحدان کمتری
ــدموجــود،ســریعســبکموســیقی ــاتکنولوژیهــایجدی ــدکوب ان

ــد. ــیکن ــعبیرون ــدوتوزی ــودراتولی ــهیخ ــوردعالق م

ــاتفرهنگهــایدیگــر، ــهتجربی ــهتوجــهب ــازب ــاننی ــانوجوان نوجوان
بــهشــادی،نشــاط،تنــوع،زندگــیوجوانــیکــردنداشــتندوفرهنــگ
ــالت،آزارو ــارات،تحمی ــا،اجب ــواعمحدودیته ــاان ــیب ــمحکومت حاک
ــداجتماعــی، ــررویکردهــایجدی اذیتهــاوفشــارهایمختلــفدربراب
ــن ــیداد.همی ــانم ــتنش ــانمقاوم ــیجوان ــریوسیاس ــی،هن مدن
ــرازحکومــت عوامــلموجبــاتفاصلهگیــریودورینســلهایجوانت
میشــدورفتــهرفتــهبــارشــدآمــوزشمتوســطهوعالــیودسترســیبــه
اطالعــاتازطریــقانقــالبتکنولوژیکــیمطالبــاتفــردیواجتماعــی
وزندگــیایــندنیایــیازاهمیــتوارزشبیشــتریبــراینســلجوانتــر
ــت ــهدردس ــیعیک ــاتوس ــاامکان ــتب ــد.حکوم ــوردارش ــوربرخ کش
ــدرن، ــراتم ــاتغیی ــد.ام ــدنمای ــدراکن ــنرون ــاتوانســتای داشــتتنه
وعالــی،جــوان آمــوزشمتوســطه افزایــش افزایــششهرنشــینی،
ــرای ــاراب ــر،فض ــلهایجوانت ــاتنس ــور،مطالب ــتکش ــدنجمعی ش
ادامــهیفعالیتهــایمدنــیوطــرحبیشــترحقــوقفــردی،شــهروندی
ــهوجــودآورد.دیگــرزندگــیدرفضــای ــهراب وحقــوقبشــریدرجامع
بســتهیدورانانقــالبوجنــگبــاتمــاممحدودیتهــاوســرکوبهایش

امکانپذیــرنبــود.

*عــدم اســتقبال از محصــوالت رســمی موســیقی و حضــور متفــاوت 
و جدیــد موســیقی پــاپ 

ازاواســطدهــه70یعنــیدرســتدودهــهپــسازانقــالبشــرایطبــرای
ــنســبکازموســیقی ــاپفراهــمشــدوای ــدپ ــتموســیقیجدی فعالی
شــروعبــهتولیــدوانتشــارآثــارخــودکــرد.دردورانپــسازجنــگبــازار
ــرانموجــبگســترشارتباطهــایاقتصــادی،سیاســیو اقتصــادیای
فرهنگــیبــاکشــورهایغربــیوبــهویــژهاروپایــیشــدهبــود.بــاافزایــش
مســافرتهایخارجــی،فضــابــرایورودغیرقانونــینوارهــایپــاپ
ــاپ ــندورهموســیقیپ ــرشــد.درای ــرانهموارت ــهای ــیب موســیقیغرب
درمیــانجوانــانوقشــرجدیــدشــهریطرفــدارانبســیاریپیــداکــرد.

درایــنفضــایجدیــدجوانهــایایرانــیســاکنشــهرهایبــزرگو
متوســطکشــورتحــتتأثیــرجریــانجدیــدبــهوجــودآمــدهدرموســیقی
ــیقی ــفموس ــبکهایمختل ــهس ــهب ــهرفت ــدورفت ــرارگرفتن ــورق کش

ــان ــیازجوان ــانبخشهای ــادرمی ــدند.درآنروزه ــدش عالقمن

ــهوجــودآمــده بخشــیمجبــورشــدندســکوتراپیشــهکننــدوبخشــیدیگــرتحــتتعقیــبقــرارگرفتنــدوعــدهایازهنرمنــداندروضعیــتب
مجبــورشــدندازکشــورخــارجشــوند.فضایبســتهیفرهنگــیومذهبــیپــسازانقــالبدرکشــورونگرشهــایمنفــیبــهانــواعموســیقیغیــر
حکومتــیازعواملــیبــودکــهباعــثشــدجــزجریــانباقــیمانــدهازقبــلانقالب،کمتــرکســیبــهفکــرفعالیتهــایموســیقیاییوخوانندگــی

بپــردازد.

درواقــعبعــدازانقــالبمیتــوانبــهجــراتتاکیــدکــردکــهانقــالبفرهنگــیدرعرصــهموســیقیآغــازشــدهبــودوموســیقیایرانــیراازطریــق
ــی ــامظاهــرموســیقیغرب ــرب حــذفموســیقیدانانازهــرســبکیچــهمــدرن،کالســیکوبخشــًاســنتیتحــتعنــوانضدیــتجــدیوپیگی
ــانگاههــای ــنترتیــبب ــد.وبدی ــیرابگیرن ــهاصطــالحنفــوذفرهنــگغرب ــویب ــقجل ــنطری ــابلکــهازای ــدت برجســتهمیشــد،پاکســازیکردن
منفــیبــهموســیقیدرفضــایبســتهفرهنگــیایجــادشــدهپــسازانقــالبهنرمنــدانوخواننــدگانســبکهــایمختلفــازفضــایعمومــیکشــور
بــهشــکلیخشــنوناعادالنــهحــذفشــدند.مضــافبــراینکــهبــاحــذفخشــنصــدایهنرمنــدانزنخواننــدهازحــوزهعمومــی،گرایــشبــه
مدرنیســمدرحــوزهفرهنگــیوهنــریبشــدتتــاحــدنابــودیپیــشرفــتوبــاممنوعیتهایــیکــهعلیــهزنــانهنرمنــدنوازنــدهوخواننــدهتحمیــل

شــدموســیقیدربخــشباقیمانــدهاشازایــنپــسچهــرهایمردانــهبــهخــودگرفــت.

* موسیقی تا اواسط دهه 70 و تغییر سنی جمعیت کشور

ــه ــرانوجــودنداشــتوتنهــاقطعــاتحماســیوســرودگونهایب ــادعمــاًلتنوعــاتمختلــفموســیقیدرای ــااواســطدهــههفت ازســال1357ت
مناســبتهــایمختلــفتولیــدمیشــدند،دیگــرآثــارمتنــوعهنــریتولیــدوعرضــهنمیشــدند.البتــهبایــدمتذکــرشــدکــهســختگیریهایپــس
ازانقــالبباعــثایــنشــدکــهبخشــیانــدکازگــروههــایموســیقیســنتی،ملــیومحلــی)مناطــققومــی(درایــرانبــرایادامــهکاروحفــظ
ــنبیــنبخشــیازموســیقیســنتیدرهمــانفضــای ــد.درای ــهاجــرایموســیقیبپردازن ــان،ب هنرشــان،درخانههــا،باغهــاوگاهدشــتوبیاب

بســتهکمــاکاندرســطحیکنتــرلشــدهورســمیبــاوجــودمحدودیتهــایمختلــفبــهفعالیــتهنــریخــودادامــهداد.

ــت ــدوفعالی ــتهش ــیکاس ــنتیومل ــیقیس ــرموس ــیب ــیوانتظام ــایدولت ــدیدارگانه ــختگیریهایش ــبتًاازس ــان،نس ــتزم ــاگذش ــاب ام
ــد. ــودآم ــهوج ــردب ــدگانم ــرایخوانن ــتب ــوارکاس ــارن ــدانتش ــطدرح ــدهفق ــرایزن ــزاریاج ــدونبرگ ــیقی،ب ــوعموس ــنن ــیازای بخشهای

ــاندرعرصــه ــردموجوان ــجم ــینمیتوانســتموجــبجــذبوتهیی ــرموســیقیدورانجنگ ــراقدیگ ــرانوع ــگای ــانجن ــاپای ــانب ــنمی درای
فرهنگــیوحتــیسیاســیشــود.درایــنوضعیــتبــهوجــودآمــدهیکــیازراهحلهایــیکــهمقامــاتدولتــیوقــتبــهکارگرفتنــدایجــادزمینــه
ــرایســازندگی، ــحب ــلمهمــیماننــدفضــایدورانصل ــود.دالی ــرایرشــدوطــرحگســتردهترموســیقیســنتیدرکشــورب وگذاشــتنامــکانب
فضــایجدیــدسیاســی،تغییــرنســلوجــوانشــدنجمعیــتکشــور،تقویــتنفــوذقشــرمتوســطوجدیــدشــهریوطــرحمطالبــاتاجتماعــیو
شــهروندی،پاســخگونبــودنتولیــداترســمی،ارتبــاطبــاجهــانخــارج،دسترســیبــهامکانــاتوتکنولوژیهــایجدیــد،تمایــلبــهبــهکارگیــری
روشهــایمتفــاوتبــافرهنــگرســمیواســتفادهازادبیــاتغیــرمتــداولدرجامعــهونشــاندادنشــکلدیگــریازســبکزندگــیکــهبخشــی
ــانرا ــوردعالقهش ــیم ــهزندگ ــرایرســیدنب ــانب ــایجوان ــاوآرمانه ــهازایدهآله ــربرگرفت ــیوبخشــیدیگ ــانبیرون ــهجه ــشب ازآندرواکن
ــاکمــکاقشــار ــهعنــواننمونههــایمهمــیدرایجــادتغییــراتدورانپــسازجنــگدرنظــرگرفــت.پــسازجنــگنیــرویجــوانب ــوانب میت
مختلــفجامعــهبــامطالبــاتمشــخصفرهنگــی،اجتماعــیوسیاســیواردصحنــهسیاســیکشــورشــد.گســترشدانشــگاهدرسراســرکشــور
موجــبتقویــتایــننیــرو،روحیــهورفتــارجدیــددرجامعــهوبــهویــژهدرمیــاننســلجــوانآنزمــانشــد.موســیقیجنگــیتاریــخمصرفــشبــه

ــد. ــرنبودن ــوینســلهایجوانت ــمجوابگ ــودوموســیقیســنتیه ــانرســیدهب پای
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

این
از گونــه
موســیقیدر
زیــر حقیقـــت
اســت شـــاخهای
مــدرن هنــر از کــه
در جــاری فرهنــگ و
روزگارمــدرنوپســامدرن
ــتو ــدهاسـ ــارمانـ ــهیادگـ بـ
ــک ــگپان ــاآنارشیســم،فرهن بـ
ــرب ــرقوغ ــگارددرش ــرآوان وهن
ــا ــهب ــدخــوردهاســت،ن ــانپیون جه
شـــبکههایغربــیوشــرکتهایبــزرگ
تهیــهکننــده.هنــرزیرزمینــیدرمقــام
یکــیازانــواعهنــرمســتقلهــمبــرپایــه
ســرمایهگذاریمســتقلوکــمخــرج،ماننـــد
ضـــبطخـــانگیوهـــمبراســـاستفکـــروبینـشی

میگیــرد. شــکل مســتقل

جاودانگــییــکآلبــومیــایــکقطعــهآندرگرانــدنــه
ازپرفــروششــدنیــامهــارتدرنواختــننوازنــدگانآن
بلکــهازنحــوهیایدهپــردازیوجدیــتدرتجربهگــریآثــار
ــا ــهب ــیازمصاحب ــایزیرزمین ــترگروهه ــود.بیش ــلمیش حاص
ــلشــدیدی ــدوتمای ــزرگانصــرافمیدهن رســانههایعمومــیوب

ــد. ــهندارن ــامجامع ــعع ــوددرجم ــاندادنخ ــهنش ب

حقــوقمــادیگروههــایآندرگرانــد،نــهبــرایخبرســازیبلکــهبــرای
جلوگیــریازهرگونــهخبرســازیواقــدامتبلیغاتــیبــهطــورمعمــولتمایلــی
بــهارتبــاطبــاتهیهکننــدگانوفروشــندگانمحصــوالتفرهنگــینداشــتهو
ــا ــدادآلبومه ــرتع ــاب ــدت ــتوارمیکنن ــوداس ــشخ ــروبین ــرهن ــودراب ــدرتخ ق
ولیبــلانتشــارآلبومهاشــان.درهنــرزیرزمینــیحقــوقمــادیچیــزیاســتکــهاز
جانــباعضــایگــروهتعییــنمیشــودوبــههیــچوجــهتحــتشــرایطحقوقــیپیچیــده
فــرارنمیگیرنــدچراکــهدرموســیقیآندرگرانــدهنــربــرثــروتاولویــتداشــتهوجدیتــر

اســت.

ــدو ــشمیرون ــیپی ــورجناح ــهط ــولب ــورمعم ــهط ــیب ــیقیزیرزمین ــایموس ــاطگروهه ارتب
ــانقــدرتمیدهنــد. ــهآن ــکانخــودرادرجامعــههنــریحفــظکــردهب ــدارانونزدی همیشــهطرف
ــفدر ــدانمختل ــرژیوجــودیخــودراازارتباطــاتتنگاتنــگهنرمن ــی،ان ــرزیرزمین درحقیقــتهن
ــارییکدیگــر ــهی ــرآوردهوب ــهطــورمســتقلســرب ــدکــهب ــهدســتمیآورن زمینههــایمختلــفهنــریب
صدایشــانرابلنــدوبلندتــرمیکننــد.هنــرزیرمینــیودرحقیقــتهنرمنــدزیرزمینــیدرهــررشــتهایبــه
مواضــعواصولــیمعیــنومشــترکپایبنــدبــودهوهرگــزفلســفهی»اســتفادهازهــرتریبونــیبــرایرســاندن
ــانوعــیدیــدگاهفلســفیوجامعهشناســانه ــدب ــهمــردم"پیــروینمیکنــد.درحقیقــتهنرمنــدآندرگران صــداب

پیــشمــیرودتــابــاشــوقوآرزویــیکودکانــهبــرایشــهرت«.

آیا گروه های زیرزمینی موسیقی در ایـران از مشخـصه هـای موسـیقی زیرزمینـی پیـروی می کنند؟

نصیــرمشــکوریموســیقیزیرزمینــیراچنیــنتعریــفمیکنــد:»هنـــرزیرزمینـــیکـــهموســیقیزیرزمینــینیــزبخشــی
ازآناســت،معمــواًلبــههنــریگفتــهمیشــودکــهپیشــرواســت،هــمازلحــاظایدئولوژیــکوهــمبینــشهنــریوحتــیدر

در حقیقــت هنرمنــد آندرگرانــد 
و  فلســفی  دیــدگاه  نوعــی  بــا 

جامعه شناســانه پیــش می رود 
تا با شــوق و آرزویی کودکانه 

برای شهرت

زیرزمینــی تولیــدات توزیــع آن از پیــش
ــای ــرانتوســطکاناله ــردرای موســیقیوهن
تلویزیونهــای و بــازارســیاه ماننــد ســنتی
ــی ــرایدسترس ــبکهایراب ــهش ــوارهایک ماه
ــارمــد،اطالعــات،هنــر، ــهاخب ــرانب مــردمای
ــد ــیفراهــمکــردهبودن رقــصوموســیقیغرب
انجــاممیشــد.امــانســلجوانتــرکشــور
بــادسترســیبــهاینترنــتوتکنولوژیهــای
ــن ــه80،ای ــلده ــالازاوای ــیقیدیجیت موس
انتشــار جایگزیــن را ســنتی کانالهــای
فعالیتهــایهنــریخــودکردنــد.دراصــل
آپلــود امــکان موســیقی تغییــرحاملهــای
ــیقی ــرداری(موس ــود)بارب ــذاری(ودانل )بارگ
رابــهوجــودآوردهبــودوســیدیرایترهــاو
ــد.ازطــرفدیگــر فلشهــافراگیــرشــدهبودن
ماننــد افزارهــایموســیقی، نصــبســخت
ــی ــایخانگ ــهکامپیوتره ــایصــدا،ب کارته
را پخــشصــدا و تــرضبــط آســان امــکان
دادوازپــسآناســتودیوهایآماتــورشــکل
ــور ــتودیوهایآمات ــناس ــشای ــد.پیدای گرفتن
وانتشــارآزادومســتقلبــرایانتشــارآثــار
ــه ــتقلازجمل ــورتمس ــیبص ــردیوگروه ف
ــده ــلخوانن ــرینس ــکلگی ــیش ــلاصل دالی
ــلی ــود.نس ــوبمیش ــیمحس ــایزیرزمین ه
کــهدیگــرازیافتــنتهیــهکننــدهبــرایتامیــن
مخــارجســنگینتولیــدوپخــشآلبــومبینیــاز

ــود. شــدهب

البتــههــرچنــدجوانــانومشــخصاهنرمنــدان
از هنــوز موســیقی مختلــف ســبکهای
امکانــاتوکانالهــایســنتیگفتــهشــده
اســتفادهمیکننــدامــادرعرصــهیتوریــع
تولیــداتفرهنگــیخــود،ازاســتقاللزیــادی
ــث ــتباع ــعاینترن ــدهاند.درواق ــوردارش برخ
شــدکــهبســیاریازهنرمنــدانبــهعنــوان
بــه را خــود موســیقی آثــار توزیعکننــدگان
صــورتقابــلدانلــوددرســایتهاووبــالگ
اختیــار در آســانی بــه موســیقی، هــای
کــه امکاناتــی دهنــد. قــرار هوادارانشــان
انتشــار بحــث، گفتگــو، بــرای اینترنــت در
ــه نشــریاتوبرگــزاریفســتیوالهایآنالیــنب
وجــودآمــد،توانســتهــرچــهبیشــترنفــوذو
مختلــف ســبکهای هنرمنــدان اســتقالل

موســیقیرافراهــمکنــد.

و  قانونــی  راه هــای  و  رســمی  *موســیقی 
ایــران در  هنــری  آثــار  انتشــار  ســخت 

اســاس بــر تصمیمــات همــهی ایــران در
ــن ــدقوانی ــرچن ــود.ه ــاذنمیش ــناتخ قوانی
درایــرانبســته،خشــکومحــدودکننــده
اســتودرمواقعــیهــممجبــورمیشــوند

پدیدههــای ایــن کنتــرل بــرای تغییراتــی
جوانــان عالقــه مــورد هنــری و فرهنگــی
ایجــادکننــد.ســبکهایمتنــوعموســیقی
اســالمی جمهــوری حکومتــی فرهنــگ در
چنــدانجایگاهــیندارنــدوبــرایآنهــاامــکان
رشــد،تکثیــرواجــرافراهــمنمیکننــد.در
ــک ــتی ــطوثب ــرایضب جمهــوریاســالمیب
هفتخــوان از میبایســت موســیقی اثــر
ــه،ضبــط، ــرایثبــت،تهی رســتمگــذرکــرد.ب
اثــر یــک تصویــب و اجــرا پخــش، تولیــد،
ــامشــکالت ــی،میبایســتب موســیقیمعمول
اماهــا، و اگــر سانســور، ماننــد عدیــدهای
ــازها ــات،س ــتفادهازکلم ــادراس ممنوعیته
و...راپشــتســربگــذاری.وبعــدازگذارنــدن
ــنمراحــلوانجــامهمــهشــرطوشــروطها ای
ــتودیوهاو... ــش،واس ــر،پخ ــالتکثی ــهدنب ب
باشــیودرآخــرتکلیــفاتهنــوزناروشــن
اســتوسرنوشــتاثــرهنــریدرانحصــارچنــد
ازیکــیدوگــروهقدرتمنــدمافیایــی نفــر
پخــشآثــارهنــریقــرارمیگیــردکــهآنهــا
را خــود شــروط و بگیرنــد تصمیــم برایــت
مطــرحکننــد.بــرایکســبمجــوزبــراییــک
ــورای ــیقایی)ترانه(،میبایســتازش ــرموس اث
مجــوزشــعراجــازهگرفــتوبــرایاثــرصوتــی
ــرد.در ــاک ــوزتقاض ــهمج ــورتجداگان ــهص ب
واقــعرونــدیکــهدروزارتارشــادبــرایمجــوز
ــود ــیمیش ــیقاییط ــرموس ــکاث ــهی دادنب
بســیارپیچیــدهاســتوشــروطایــنارگان
اســت. مبهــم و بازدارنــده دولتــی رســمی
ــار ــوردآم ــنم ــانه«درای ــمارس ــایت»ش درس
جالبــیارائــهمیدهد:»همیــنچنــدســال
ــن ــتازای پیــشآمارهــایوزارتارشــادحکای
داشــتکــهســاالنهبــرایبیــشازهفتصــد
ــه ــًاس ــهتقریب ــدک ــادرمیش ــوزص ــوممج آلب
چهــارمایــنمقــداربــهمارکــتموســیقیکشــور
میرســید.امــاحــال،تغییــرمســیردرآمــد
زایــیازآلبــومبــهتــکآهنــگوکنســرت،
باعــثشــدهکــهدرســالگذشته)ســال97(،
ــارموســیقیتقاضــایمجــوز تولیدکننــدگانآث
بــرایبیــشاز4000هــزارتــکآهنــگاز
وزارتارشــادداشــتهباشــنددرحالــیکــه
آلبومهایــیکــهبــهبــازاررســیدهاندعــددی
ــان ــنمی ــد!درای ــانمیده ــر250رانش کمت
اگــربیــشاز2700اجــرایصحنــهایدرکنــار
بــه وابســته اجراهــای از نامعلومــی تعــداد
ارگانهــارابــهبــاالرفتــنارزشبلیتهــای
کنســرتاضافــهکنیــد،خروجــیدرحــدود
200میلیــاردتومــانبــرایدهتهیــهکننــدهی
ــد«. ــدامیکن ــهپی ــران،توجی اولموســیقیای
بخــش کــه کــرد تحلیــل چنیــن میتــوان
ــی ــاتدولت ــهمقام ــاریک ــیازآث ــلتوجه قاب

ــددر ــانمیدهن ــهآنه ــیب مجــوزانتشــارقانون
اصــلمجموعــهایازســبکهایموســیقیایی
و زندگــی ســبک بــا معمــواًل کــه هســتند
ارزشهــایاســالمیحکومــتدرتضاداســت.
ــی ــیمســئولیندولت ــاراصل ــرومعی ــراتفک زی
وحکومتــیایــناســتکــهموســیقیرابــه
ــه ــدوب ــولندارن ــدهقب ــربالن ــکهن ــوانی عن
ــدو ــگاهمیکنن ــین ــیمذهب ــدحرام آنازدی
ــتقیم، ــتقیموغیرمس ــعمس ــیاریمواق دربس
اکثــر از نبایــد میگوینــد شــفاف و علنــی
ســبکهایموســیقیجــزدریکــیدوســبک

ــرد. ــتک حمای

* موسیقی زیرزمینی به چه معنا؟
در جــدی جریانــی زیرزمینــی موســیقی
موســیقیکشــورهایجهــانبــهشــمارمیآیــد
ــیمشــخص، کــهدرمناطــقوبرهههــایزمان
متفاوتــی تجربیــات و تاثیــرات موجــب
و اروپــا در زیرزمینــی موســیقی شــدهاند.
آمریــکاازبســترالیههــایمعتــرضجامعــه،
الیههــایفقیــروشورشــی،قربانیــانانــواع
تبعیــضوهنرمنــدانمعتــرضوخــالقنــو
آوربــرمیخیــزد.اعتــراضمهمتریــندلیــل
مشــترکزیرزمینــیبـــودنیـــازیرزمینیشــدن
ــت ــت.مخالف ــاناس ــیقیدرجه ــروموس هن
ارزشهــای و سیاســتها فرهنــگ، بــا
ســرمایهداری جامعــهی در حاکــم رســمی
تجــاری سیاســتهای و بــازار فشــارهای و
دیگــر موســیقی تولیــد بــزرگ شــرکتهای
زیرزمینــیشــدنگروههــایمذکــور دلیــل
ســایت مســئول رشــاد« »کارن میباشــند.
کالهاســتودیودرمــوردموســیقیزیرزمینــی
مینویسد:»موســیقیزیرزمینــیآنگونــهکــه
ــاشــناختهشــدهوپیــروان درهمــهجــایدنی
خــودراداردبــههمیــنشــکلهایســادهی
نمیشــود. گفتــه حرفــهای غیــر موســیقی
ــدا ــاپی ــایدنی ــچکج ــیدرهی ــنفرهنگ چنی
تمــام کــه گروههایــی بــه کــه نمیشــود
ــهدرجــهایازمحبوبیــت تالششــانرســیدنب
ــب ــالجل ــهدنب ــیک ــهگروههای ــامباشــد،ب ع
ــدهیآلبومهــای ــهکنن توجــهشــرکتهایتهی
موســیقیباشــندو…،زیرزمینــیگفتــهشــود.
ــز ــینی ــتودیویخانگ ــطدراس ــئلهیضب مس
بــازیرزمینــی را نبایــدآن عالمــیداردکــه

بــودنکاراشــتباهکنیــم...«

»جریــان مینویســد ادامــه در رشــاد کارن
از بیــش )زیرزمینــی( آندرگرانــد موســیقی
ــیقی ــازاروموس ــیقیب ــانموس ــهجری ــهب آنک
پرمخاطـــبروزوابـــستهباشـــد،بـــاجریانـــات
هنـــری-فرهنگــیدردلشــهرهایبــزرگ

پیونــدیافتــهاســت.
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

بیشــترمواقــع،ازحیــثطبقاتــیخــودراازجامعـــهجــدامیکنــد
اجتماعــیحرکــت و فرهنگــی معیارهــای عمــدخــالف بــه و
وسـنتشـــکنیمـیکنـــدومعیارهــایجدیـــدیمـیآفرینـــد.
ــازاری ــجرابـ ــررایـ ــستیداردوهنـ ــشیآنارشیـ ــت،بینـ درحقیقـ
ــا ــه،ب ــلنیســت.درنتیج ــرایآنقائ ــریب ــداردوارزشهن میپن
ــرد. ــرارمیگی ــارزهق ــیمب ــادوحت ــادیدرتض ــکلیبنی ــهش آنب
هنــرزیرزمینــیراازآنجــاکـــهخـــصلتیانقالبـــیدارد،مـیتـــوان
مـــادرهمـــهینوآوریهــایهنــریدانســت،زیــرابــابریــدن
ــرایرشــد ــیبـ ــهمحفلـ ــیجامعـ ــانمعمــولفرهنگـ خــودازجری
ــگارد ــرآوان ــالحهن ــهاصط ــهآنراب ــودک ــومیش ــاین خالقیته

مینامیــم«. نیــز

در بــاال ازمشــخصههای برخــی آنکــه ایــنحــال،ضمــن بــا
ــر ــیدیگـ ــوددارد،ازبرخـ ــیوجـ ــیقیزیرزمینـ ــایموسـ گروههـ
خبــرینیســت.مثــاًل،همانگونــهکــهنصیــرمشــکوریاضافــه
میکنــد:»یــکنکتــهیبســیارمهــمرابایـــداینجـــامطــرحکنیــم
کــهاکثــرهنرمنــدانزیرزمینــیمــامایلانــدبــههــرشــکلیدرصــدد
ــز ــوعموســیقینی ــنن ــرایای ــازاریگســتردهب ــهوجــودآوردنب ب
باشــند.درصورتــیکــهاصــوالهنــروموســیقیزیرزمینــیمخـــالف
ــان ــودطغی ــهخ ــيعلی ــن،حت ــرایهمی ــتوب ــدناس ــازاریش ب
هـــممـیکنـــدوآنارشیـــسمراراهحـــلمیدانــدوهیــچسازشــی
ــزارش ــرد«.)درگ ــینمیپذی ــهیمصرف ــاســرمایهداریوجامع راب
ــهمســعود ــهنقــلازمقال ــرزمینــیب ســمیناربررســیموســیقیزی

ــری(. کوث

*موسیقی زیرزمینی و غیر مجاز در ایران

بــرای شــرایطی نســبتًا خاتمــی، ریاســتجمهــوری دوران در
کوثــری آمد.مســعود وجــود بــه جدیــد پــاپ موســیقی رشــد
ــه ــنعرص ــورماندرای ــگکش ــاتوفرهن ــوزهارتباط ــگرح پژوهش
مینویسد:»اســتفادهیروزافــزونازموســیقیپــاپدربرنامههـــای
متفـــاوتتلویزیونــی،ازبرنامههــایکــودکگرفتــهتــاســریالهای
دنبالــهداروتبلیغــاتبازرگـــانی،بـــرایایجـــادجذابیــتونــوآوری
ــرد.از ــایانیکـ ــاپکمــکش ــهرشــدموســیقیپ ــهبیشــترب هرچ
ایـــنطریـــق،نـــسلجدیــدیازخواننــدگانپاپبهمـــردممعرفـــی

شـدند«.

ــاپ ــاآغــازدهــه80موســیقیپ ــنفــنب ــهتعبیــرکارشناســانای ب
ــردوفضــایعمومــیموســیقی ــرارمیگی رســمیدرسراشــیبیق
ــر ــاپرادچــارنوعــیبحــرانزدگــیمیکنــد.درآنســالهاکمت پ
چهــرهیــاآلبومــیمیتوانســتایجــادهیجــانکنــدوپــسازچنــد
ســالتکــراردیگــرفضــایموسیقیشــانپرتکــراروعادتگونــه
ــط ــخصومرتب ــتمش ــدعل ــدهچن ــنپدی ــید.ای ــرمیرس ــهنظ ب
ــرده ــداک ــاراهپی ــهیایرانیه ــهخان ــوارهب ــهماه داشــت:اولآنک
بــودوشــبکههــایفارســیزبانخــوراکپــررنــگولعابتــری
پــاپدراختیارشــانقــرار بــرایارضــایمخاطبــانموســیقی
مــیداد.موســیقیلــسآنجلســیکــهتــاپیــشازآنتنهــابهوســیله
ویدیوهــایضبــطشــدهدرقالــبشــوهاینــوروزیدســتبهدســت
ــیزود ــازوخیل ــاب ــهه ــهخان ــشب ــیپای ــهطــورناگهان میشــد،ب

ــد. ــشرابیاب هــمموفــقشــدســیلمخاطبان

ازســال82تــا88بخشــیازگروههــایموســیقیپــاپبــرایباقــی
مانــدندرصحنــهومطــرحشــدنمجــددخــودرازیرزمینــیاعــالم
ــاپ ــیقیپ ــنموس ــرایرفت ــیب ــهدلیل ــودک ــاروشــنب ــد.ام کردن
ــراایــنســبکازموســیقیجنبــه ــهزیرزمیــنوجــودنداشــت،زی ب
اعتراضــینــداردوبــاســبکزندگــیوارزشهــایطبقــهمتوســط
ــی ــهزیرزمین ــهب ــایموســیقیک ــدهگروهه درتضــادنیســت.عم
ــاپ«،»راک«،»رپ«، ــیقی»پ ــهیموس ــدهانددرعرص ــروفش مع
ــه«و ــس«،»رگ ــو«،»دن ــال«،»تکن ــاز«،»متـ ــاپ«،»جـ ــپه »هی
ــه ــرانب ــیدرای ــیقیزیرزمین ــد.موس ــتمیکنن ــی«فعالی »تلفیق
ــه ــودکـ ــهمیش ــاالگفت ــمردهیب ــبکهایبرش ــهایازس مجموع
غالبــًادرزمــانتولیــدآثــارخــودبــهقولــیمــوردتوجــهرســانههای
فرهنگــیجامعه،ناشــران،کارشناســانوســرمایهگذارانعرصــهی
ــه ــیب ــیدولت ــایفرهنگ ــزارگانه ــعنشــدهاندونی ــیقیواق موس
درخواســتآنهــابــرایدریافــتمجــوزپاســخمنفــیدادهانــدوعــدم
ــوقداده ــدنس ــیش ــمتزیرزمین ــهس ــاراب ــوز،آنه ــتمج دریاف
ــهموضــوعمجــوزاصــال ــیکــهگــروهزیرزمینــیب اســت.درصورت
ــعو ــر،توزی ــد،تکثی ــرایتولی ــاب ــکاواروپ ــدارد.درآمری ــین توجه
اجــرایآثــارموســیقاییبــهمجــوزدولتــینیــازینیســتوگروههــا

ــنعرصــهازآزادیپخــشونشــربرخــوردارهســتند. درای

هنر زیرزمینی را از آنجا کـه خـصلتی انقالبـی دارد، مـی تـوان مـادر همـه ی نوآوری های هنری دانست، زیرا 
با بریدن خود از جریان معمول فرهنگـی جامعـه محفلـی بـرای رشد خالقیت های نو می شود که آن را به 

اصطالح هنر آوانگارد نیز می نامیم

*مشخصات گروه های زیرزمینی موسیقی در ایـران چیست؟

گروههــایزیرزمینــیبیــن12تــا25ســالســندارنــد.واکثــر
فعالیتهــایهنــریآنهــاتوســطنوجوانــانوجوانــاناقشــارمتوســط
ــااز ــود.آنه ــدمیش ــاالتولی ــاتب ــرازمتوســطوطبق ــهری،باالت ش
ــرایتولیــدواجــرایســبکموســیقی ــاتاقتصــادیب حداقــلامکان
خــودبرخوردارنــد.بــاشــروعفعالیــتموســیقیزیرزمینــیدردهــهی
80مــابــاهمــهیانــواعوآثــارموســیقایی،ازکــمارزشتــابــاارزش،
ســنتی،تقلیــدیتــانوآورانــهمواجــهبودهایــم.نصیــرشــکوریدر
مــوردموســیقیزیرزمینــیبــرایــننظــراســت:»هنرزیرزمینــیمــادر
ــهعلــتمحدودیتهــای حقیقــتهنــریخــردهبورژواســتوفقـــطب

اجتماعــیوفرهنگــیحاکــمبــرایــرانمجبــورشــدهزیرزمینــیشــود.تـــاروزیکــهبــهحقــوقمدنــیخــودکــههمــانآزادیبیــاناســتبرســدو
آنروزبیشــک،اززیـــرزمینبـــهرویزمیــنخواهــدآمــدوتعریــفدیگــریازخــودبــهدســتخواهــدداد.امــاتــاآنهنــگامازسانســوردولتــیو

کنتــرلشــرکتهایبــزرگآزادومســتقلمیباشــد«.

مســعودکوثــریدرتحلیــلخــوددرمــوردموســیقیزیرزمینــیمینویســد:»بهعلــتمهاجــرتبیشــترآهنگســازانوخواننــدگانموســیقیپــاپ
ایرانــیقبــلازانقـــالب،هـــممیانگیــنســنیآهنگســازانوخواننــدگانپــاپپــسازانقــالبعمومــًاپاییــن)زیــر30ســال(اســـت،وحتــیایــن
میانگیــندرزمینــهیراکیســتهاورپیســتهایایرانــیبــهزیــر18ســالهــممیرســد.کاهــشبســیارزیــادســـنآهنگســازیوخواننـــدگیدر
سـبکهـــایجدیـــدپدیـــدهایکـــاماًلنـــودرایـــرانبــهشــمارمــیرود.عــدهایازصاحبنظرانموســیقیایــنپدیدهرامربوطبهســهولتســاخت
کیبوردهــای ویــژه بــه الکترونیکــی، دســتگاههای بــا موســـیقی
حرفــهای،میداننــد.نوجوانــانوجوانــانپــسازمـــدتکوتاهــیبــا
ایــندســتگاههامیتواننـــدموســـیقیمـــوردنیـــازخـــودرابـــسازندو
بـــهکمـــکتجهیـــزاتاســتودیوییبــهســادگیآهنــگخــودراتنظیــم
واجراکنند.بااینحـــال،ایـــنفقـــطیـــکرویقـــضیهاســت.پایین
آمــدنســننوازندگــی،خوانندگــیوآهنگســازیدرایــرانفقـــطبـــه
ــی ــکلگیرینوع ــهش ــود،بلک ــوطنمیش ــکآنمرب ــهتکنولوژیـ وجـ
فرهنـــگدرمیـــانجوانـــانمنتقـــدوضـــعموجـــودودارایتقاضــای
اجتماعــیوفرهنگــیجدیــد،ازدالیــلاصلــیشــکلگیریایــن
پدیــدهبــهشــمارمیرود«.امــامیتــوانچنیــنتحلیــلکــردکــه
مزیــتاصلــیوپــراهمیــتموســیقیزیرزمینــیایــناســـتکـــهنشــانمیدهــد،دربخشهــایمختلــفجامعــهچــهمیگــذرد.ایــنوضعیــت
دراصــلنشــاندهنـــدهیاوضـــاعهنـــریوفرهنگــیرســمیکشــوروهــمموضوعــاتمربــوطبــهسیاســتهایحکومــتاســت.اصــواًلموســیقی
زیرزمینــیچـــونخـــودرامقیـــدومحــدودبــهپیــرویازتفکــریــاشــکلهایخاصــینمیبینــد،حــرفاشرابــهآســانیوراحتــیبــدونسانســورو

ــد. ــاانتشــارمیده ــروام اگ

*موسیقی راک و نقش آن در گروه های زیرزمینی

ــوردار ــیقیبرخ ــریازموس ــطحباالت ــوزشوس ــهازآم ــیک ــترجوانهای ــیقیراکبیش ــد.ازموس ــوددارن ــیوج ــانمختلف ــیقیمخاطب درموس
هســتندوبــهنوعــیبــاموســیقیپیشــرو،مترقــیواعتراضــیآشــناییدارنــد،حمایــتمیکننــد.دانشــجویاندانشــکدهموســیقیوکســانیکــه
ــا ــهب ــرمشــکوریدرمصاحب ــنســبکازموســیقیمیباشــند.نصی ــهدوســتدارانای ــد،ازجمل ــهبخــشهنــریموســیقیتوجــهبیشــتریدارن ب
ــاازآنگــروههســتند،یکســریخواســتهها ــانســلبعــدازجنــگکــه»راکرهــای«م ــاموســیقیراکمیگوید:»ام ــهدررابطــهب ســایتدویجهل

داشــتند.ولــیایــنبچههــاتــاچشمشــانرابــازکردنــد،دریــک
ــد،نتوانســتندآنبرداشــتهای ــارآمدن ــیب جامعــهیســنتیوانقالب
انقالبــیوشورشــیراکرادرککننــدواگــرهــمدرککردنــد،اجــازه
نداشــتندبیانــشکننــد.بــرایهمیــنموزیــکراکمــابهمعنــای
واقعــیشکســتخــورد،چــونبچههــاســعیکردنــدســازشکننــدو
ــانفلســفهیراکو ــدمی ــکسازشــیرابهوجــودبیاوردن خواســتندی

ــد. ــنتیکــهدرآنزندگــیمیکردن ــایس بینشه

موزیــک یــک غــرب در میشناســیم، مــا کــه آنطــوری راک،
ــی ــیفرهنگ ــابیان ــیی ــیسیاس ــدبیان ــاالمیتوان ــت،ح شورشیس

داشــتهباشــدویــاراجــعبــهســکسومــوادمخــدرباشــد.
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نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

بــازبانــیســادهوریتمیــکتوســطخواننــدگانایــنســبکموســیقی
ــاصراحــت ــادب ــراضوانتق اجــراشــدهاســت.درموســیقیرپاعت
ــد.نصیــرمشــکوریدرمــوردموســیقیرپ ــانمیآی ــهزب بیشــتریب
درمصاحبــهاشمیگوید:»موزیــکرپمــایــکموزیــکعامیانــه
اســتودرحقیقــتیــکموزیــککوچــهـبــازاریمــدرناســت.یعنــی
ــم ــهمیدانی ــازاریک ــانفلســفهوبرداشــتهایکوچــهـب درســتهم
ــهشــکل ــد،فقــطب ــهچــیوکــی...همانهــاراداردمیگوی راجــعب
ــهی ــیازجامع ــتبخش ــر.رپدرحقیق ــروامروزیت ــیمدرنت خیل
ــه ــیک ــهاتفاقات ــیب ــچاهمیت ــان،هی ــهبخشیش ــهک ــوانراگرفت ج
میهمانــی میخواهنــد نمیدهند.فقــط میافتــد دنیــا در
ــی ــدخیل ــهزنازدی ــاب ــندومخصوص ــوشباش ــدوخ بگیرن
پایینــینــگاهمیکننــدوحالــتسکســوئالیتهدارد.ایــن
ــه ــه،ن ــاراگرفت موضــوعیــکبخــشبزرگــیازموزیــکرپم
ــم»هیچکــس« ــامیبینی بهخاطــراینکــهچــونرپاســت.م
بــه راجــع دارد ایرانــی( رپ لشــکریخواننــده )ســروش
ــاجامعــهاشصحبــت مســایلودرگیریهــایشــخصیاشب
از و میبینــد جنــگل یــک بــهعنــوان را شــهر میکنــد.
ــه ــراینک ــد،بهخاط ــاعبکن ــهدف ــاقم ــدب ــودشمیخواه خ
مــدامتحــتفشــاراســت.ویکجــاراجــعبــهاتحــادصحبــت
ــرونمیکشــد«.البته ــیعمیــقمســایلرابی ــد،وخیل میکن
ــدهرپ»هیچکــس« ــعارخوانن ــیاش ــوناصل ــوردمضم درم
میتــوانمشــخصًامتذکــرشــدکــهبــهموضوعــاتومشــکالت
ــًااز ــهدقیق ــیک ــازبان ــشراب ــردازد.اوکارهای ــانمیپ جوان
ــتفادهکــردهســرودهاســت. ــاناسـ اصطالحــاتزبانــیجوان
ــشکالت ــرمـ ــدبـ ــرتاکیـ ــهخاط ــس«ب ــای»هیچک آهنگه
و زبــانخودمانــی بــردن کار بــه و موضوعــاتجوانــان و
او هنــری کارهــای جذابیــت موجــب عمیــق و بیپــرده
ــهخــارجمتاســفانه ــامهاجــرت»هیچکــس«ب شــدهاســت.ب
مدتهاســتکــهکارهــایجدیــدیازویانتشــارنیافتــهاســت.
ــیقیرپ ــیازموس ــروزبخــشمهم ــاام ــه80ت ــرده ازاواخ
بــهمضامیــنعاشــقانهوموضوعاتــیکــهمحــورموســیقیپــاپ
ایرانــیاســت،اختصــاصیافتــهاســت.البتــهرپماننــدهــر
ــه ــذلوبیمای ســبکدیگــریدرموســیقیبخــشهــایمبت
ــتقبال ــااس ــیازآنب ــایمبتذل ــهگاهبخشه ــدارد،ک ــمن ک
ــان، ــهزن ــاالرانهب ــگاهمردس ــوند.ن ــرومیش ــزروب ــادینی زی
ترویــجکلیشــههــایجنســیتیوترغیــبخشــونتعلیــهزنــان
بــهکــراتتــمبرخــیازایــنموســیقیگروههــایرپیــارپــر
خوانهــایایرانــیبــودهاســت.ایــننــوعازخواننــدگانرپ،
ــان ــهزن ــاوفحاشــیهــاینادرســتراب ــنتوهینه رکیکتری
ــن ــهای ــرب ــامنحص ــیقیرپتنه ــاموس ــد.ام ــاردادهان انتش
ــدگانرپنمیشــودوموضوعــاتاجتماعــی بخــشازخوانن
ــبک ــنس ــفای ــایمختل ــایطیفه ــطرپره ــانتوس همچن
ــرایخــود ــهب ــدک ــدهشــدهوانتشــارمییابن موســیقیخوان
ــودنمســئولیتاجتماعــیدر ــدآزادب ــکهنرمن ــری عــالوهب
ــلهســتند. ــزقائ ــانخــودنی ــهومخاطب ــاجامع برخــوردب

"موسیقی رپ و نقش آن در گروه های زیرزمینی
ــی ــیازاصــولاصل ــردییک ــوقوآزادیف ــک،حق ــعدمکراتی درجوام
ــه ــابازجمل ــقانتخ ــانوح ــد.آزادیبی ــابمیآی ــهحس ــهآنب واولی
حقــوقمدنــیتــکتــکاعضــایجامعــهمحســوبمیشــود.موســیقی
ــاد ــانگرشــیخــاصایج ــاوتوب ــراندرشــرایطیمتف ــیدرای زیرزمین
ــاز ــرمج ــبغی ــتردرقال ــیبیش ــیقیایران ــعموس ــت.درواق ــدهاس ش

ــجدرکشــورهایدیگــر. ــیرای ــامفهــومزیرزمین ــدشــدهت متول
ــیقیرپازاوایــلدهــه ــهتبــعآنموسـ خــردهفرهنــگهیــپهــاپوب
80دردورانریاســتجمهــوریاحمــدینــژادشــروعبــهفعالیــتوســیع
زیرزمینــیکــرد.توجـــهمخاطبیــنجــوانبـــهایـــننــوعازموســیقیبــه
دلیــلدارابــودنزبــانانتقــادیواعتراضــینســبتبــهوضـــعموجـــود
جلــبشــد.وبدیــنترتیــببخــشبزرگــیازجوانــانونوجوانــانطرفدار
موســیقیرپشــدند.درآندهــهبرگــزاریکنســرتعمومیــتنداشــت
وخواننــدگانرپبــاتقلیــدازرپرهــایآمریکایــیبــهاجــرایبرنامههــای
ــارپرهــا ــارزهب ــد.مب ــررســمیمیپرداختن زیرزمینــیدرمکانهــایغی
درچارچــوبطــرحامنیــتاجتماعــیآغــازشــدودرایــنمیــانبرخــی
ــسازشناســایی،دســتگیروبازداشــتشــدندوهزینههــای ازرپرهــاپ

ســنگینینیــزپرداختنــد.
درجهــانکنونــیموســیقیرپازچارچــوبمنحصــربــهسیاهپوســتان
خــارجشــدهوتبدیــلبــهیــکشــیوهیاعتــراضبــرایجوانــانجهــان
شــدهاســت.درواقــعهــرجــاکــهجــوانونارضایتــیوجــوددارد
ــهعنــوانیــکشــیوهاعتــراضدرقالــبموســیقی موســیقیرپهــمب
ودردلکلماتــیکــهبــهســرعتوپشــتســرهــماجــرامیشــوند،نیــز
حضــوردارد.درایــرانبســیاریازهنرمنــدانســبکهایرپوراکنیــز
ــیقی ــدانموس ــرهنرمن ــددیگ ــدوهمانن ــوزبازماندهان ــتمج ازدریاف
غیرمجــاز،دربرگــزاریکنســرتوفــروشآثــارخــودبــامحدودیتهــای
ــای ــهگروهه ــیب ــانایران ــهجوان ــیک ــتند.ازآنجای ــروهس ــیروب قانون
اجتماعــی،فکــری،قومــیوطبقاتــیمتفاوتــیتعلــقدارنــدوتفکــرات
در میشــود. شــامل را گســتردهای اندیشــههای و دغدغههــا آنهــا
ــون ــکالگوناگ ــهاش ــاتراب ــنتنوع ــزای ــیقیرپنی ــایموس ــروهه گ
ــدشــدهیرپ ــارتولی ــااواســطدهــه80درآث ــنت ــواندید.بنابرای میت
ــهیزندگــیاجتماعــیماننــدبیــکاری، ــهمســایلقابــللمــسوروزان ب
فقــر،اعتیــاد،مــوادمخــدر،زنســتیزی،اشــارهبــهحقــوقزنــان،
کنکــور،تبعیــض،دانشــگاه،ازدواج،خـــانواده،هویـــت،میهندوســتی،
ــدهاســت ــهش ــترپرداخت ــیو...بیش ــایلسیاس ــانیومس ــوقانس حق
ــا، ــابملودیه ــکلاعتراضــیدرانتخ ــهش ــیراب ومعضــالتاجتماع

ریتــم،ســازبندی،ترکیببندیهــا،نــوعصــداو..

ــردهســتندواصــالهمجنسگــراهــمنیســتند، ــام ــیاینه ــد،ول ــکمیزن ــهمیپوشــدوموزی ــاسزنان ــمیکــیازگروههــایراکلب ــالمیبینی مث
ــد. ــارمیکنن ــهرفت ــد،اینگون ــالذتشــانراازجامعــهمــدرننشــانبدهن ــرایاینکــهانزجــاری ــرایاینکــهدیوارهــارابشــکنند،ب مــردهســتندوب
ولــیمســئلهســرایــناســتکــهجــوانایرانــیفکــرمیکنــد،آیــامــنمیتوانــممختصــاتغــربرایــکبــهیــکبــهایــرانمنتقــلکنــم؟یــااینکــه
مجبــورمخــودرابــاشــرایطیکــهدرآنزندگــیوکارمیکنــموفــقبدهــمتــاکارمپیــشبــرود؟کامــالدرســتاســت!مــناصــالازدیــدانتقــادی
بــهایــنمســئلهنــگاهنمیکنــم،بلکــهدارمســعیمیکنــمنقــدشکنــمکــهچــراایــنشــرایطبهوجــودآمــد.مــنخــودمقبــاًلتــاچنــدمــاهپیــش
جــزوآندســتهبــودم،کــهمیگفتــمچــراآنحــسشــورشدرراکایــراننیســت.راکبایــدشورشــیباشــد،امــافرهنــگمــدرنرانمیشــودوارد
کــرد،بلکــهبایــدبــهآنرســید.همانطــورکــهآمریــکاهیچوقــتنمیتوانــددمکراســیراواردعــراقکنــد.بایــدمــردمعــراقبــهایــننیــازبرســندتــا
بســتربــرایدمکراســیایجــادشــود.درهرحــال،بچههــابــهایــننکتــهرســیدندکــهتوانســتندیکســریعنصرهــاینوگرایانــهبــهموزیــکراکمــا
بدهنــدویــکحلقــهایبهوجــودآورنــد،یــکرابطــهایمیــانســنتومدرنیتــه!یعنــیدرواقــعبچههــایمــابیشــترریشــهدرموزیــکاصیــلدارنــد
تــادرموزیــکراکومــدرندنیــا.بــرایهمیــنبیشــترینسعیشــانایــنبــودهکــهازطریــقعنصرهــایفرهنگــی،مثــالحافــظویــابــااســتفادهاز
ملودیهــایــاحسهــاوســازهایســنتیبتواننــدیــکهویتــیدرایــنموزیــکبهوجــودبیاورنــدکــهبــهنظــرمــندرنــوعخودشــانبــهآنچیــزی
ــاد ــهزی ــاداجــقوجــقون ــهزی ــاپ-راکن ــکپ ــکموزی ــام«،ی ــال»اوه ــنهــمنمیشــود.مث ــهمیخواســتندبرســندرســیدهاندوبیشــترازای ک
ــاحافــظپــرمیکنــد،چیــزیکــهدرغــرباصــالردمیشــودونمیتوانــدراکباشــد. سازشــکارانهایرابهوجــودآوردکــهدرواقــعمفهومــشراب
ــودهیمــردمبرســد.میببینیــمدرهمــهیاینهــاحــرکات ــهت ــدویکجــوردیگــرســازشمیکنــدوبیشــترمیخواهــدب ــامثــال»میــرا«میآی ی
شورشــیهســتوبچههــادارنــدسعیشــانرامیکننــدتــاازطریــقآنمحفظههــاوراههایــیکــهموجــوداســتبــهمخاطبانشــانبرســند.میــرا
ــی ــکراکنمیتوان ــهدرموزی ــیک ــی،درصورت ــایادبیات ــاآنپیچیدگیه ــتب ــوهس ــعرهاین ــهش ــبیهب ــهش ــدک ــیمینویس ــدترانههای میآی

پیچیــدهحــرفبزنــی،بایــدمســتقیمحرفــترابزنــی«.

درادامــهمصاحبهگــردویچهلــهازنصیــرمشــکوریمیپرســد»گفتــیکــهبــهنظــرتــوموســیقیراکایرانــیتــاانــدازهایشکســتخــورده.آینــده
ــیراچطــورمیبینــی؟« هیپهــاپورپایران

ــه ــدویکدفع ــروعمیکن ــیقیراک(ش ــون»کیوســک«)گروهموس ــردم.چ ــتباهک ــمشکســت،اش ــرگفت ــد:»اگ ــخمیده ــکوریپاس ــرمش نصی
میبینیــمهمــانحرکتــیرامیکنــدکــهبایــدچنــدوقــتپیــشمیشــد.مــنفکــرمیکنــمراکایــرانمجبــوربــودکــهایــنســازش،ایــنرابطــه
ــکاررا ــمنمیتوانســتاین ــد.نمیتوانســت.راکه ــرفبزن ــد،ازآزادیح ــغبزن ــود،جی ــدش ــهبلن ــهنمیتوانســتیکدفع ــاوردوگرن ــودبی رابوج
بکنــد.اصــالاگــرهیپهــاپهــمبــود،وضعــشبهتــرازایــننمیشــد.فکــرمیکنــمنســلاولیــکقدمــیبرداشــتکــهبیشــترتحــتتاثیــرراک
بودنــد،نســلدومحــاالهیپهــاپرابرداشــتندومســلماوصددرصــدمــنمطمئنــمکــهایــنهیپهــاپوایــنبرداشــتهایشورشــیهیپهــاپ
درموزیــکراکمــاوبقیــهســبکهایدیگــرتاثیــرخواهــدگذاشــت.یعنــیدرحقیقــتاینهــایــکدریرابــازکردنــدکــهدیگــربســتهنمیشــود.
یعنــیاگــرقــرارباشــدجلــویایــنرابگیرنــد،بایــدیــکدوردیگــرانقــالبکننــدکــهبتواننــددوبــارهایــنراازریشــهبکننــد«.نصیــرمشــکوریدر
مصاحبــهاشمتذکــرمیشــود:»حرکتــیکــهراککــرداولیــنقــدمرابرداشــت.درحقیقــترابطــهیســنتگراییبــهمدرنیســمرابــهوجــودآوردو

خیلــیهــمجالــبودرنــوعخــودشبینظیــر«.

راک، آن طوری که ما می شناسیم، در غرب یک موزیک شورشی ا ست



صفحه
48

صفحه
49

13
98

یز 
پای

 - 2
ره 

شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(
13

98
یز 

پای
 - 2

ره 
شما

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

دختــران شــدم متذکــر چنانچــه بنابرایــن
وجــود بــا کشــورمان جــوان و نوجــوان
امــا ممنوعیتهــا و محدودیتهــا انــواع
ــن ــریدرای ــتهن ــهواردفعالی مدتهاســتک
ســبکازموســیقیهــمشــدهاند.دختــران
خوانندگــی بــه بســیاری نوجــوان و جــوان
روی رپ موســیقی بــرای نویســی متــن و
آوردهانــد.ایــندختــرانجــوانکارهــایهنری
خــودرادرقالــباعتراضــاتعمیــقنســبت
سانســور، نابرابــری، طــالق، تبعیــض، بــه
بیــکاریو...ارائــهمیدهنــدوبــاتردیــدبســیار
ارزشهــایرســمینظــامفرهنگــیوسیاســی
واقتصــادیجمهــوریاســالمیوجامعــهرا
ــش ــهچال ــتقیمب ــتقیموغیرمس ــورتمس بص
میکشــند.درتولیــداتگــروههــایموســیقی
ــگاه ــانون ــهزن رپ،اســتفادهازخشــونتعلی
ضــدزندرخانــوادهبــهکــراتبازتــابداده
میشــود.بــهچالــشکشــیدنایــننــوعاز
ــم ــامفاهی ــهخصــوصب ــیقیب ــداتموس تولی
زنــان علیــه خشــونت ترویــج و زن ضــد
هنــری فعالیتهــای جملــه از میبایســت
مخاطبــان و رپ خواننــده جــوان دختــران
ــر ــانهن ــازب ــرد.ب ــرارگی ــروزنجــوانق دخت
رفــت خوانندگانــی مصــاف بــه میبایســت
را زنــان تضعیــف و تحقیــر همچنــان کــه
میخواهنــددرفرهنــگمردســاالرانهجامعــهو
قوانیــنکشــورحفــظکننــد.نوجــوانوجــوان
ــدارانموســیقیرپو ــانوطرف ــودنمخاطب ب
ــوزشو ــرایآم ــیب ــایلقانون ــودوس ــدموج ع
مخالفــتبــاچنینروحیــاتزنســتیزانهایدر
جامعــه،وظایــفرپخوانهــایزنجــوانو
هنرمنــدانمــردجــوانکــهبــهمخالــفتبعیض
ونابرابــریهســتندراافزایــشمیدهــد.در
ــایرپ ــدارانگروهه ــانوطرف ــنمخاطب ضم
ــرخــواننیــرویگســتردهایرادرجامعــه ورپ
تشــکیلمیدهنــدومناســباســتبــهاشــکال
ــاتخشــونتآمیز ــوعادبی ــنن ــهای گوناگــونب
علیــهزنــانواقلیتهــاکــهدربرخــیآثــار
مییابــد انتشــار ایرانــی رپــر هــای گــروه
ــد اعتــراضگــردد.خواننــدگانزنجــواننبای
در ســادگی بــه را رپ موســیقی صحنــهی
ــن ــیازای ــدزِنبخش ــدگانض ــارخوانن اختی
ســبکازموســیقیقــراردهنــد.آنهــابــاانتشــار
آثارشــانبــاچنیــننگرشهایــیکــهخشــونت
علیــهزنــانراتقویــتمیکننــد،میبایســت
ــی ــچوجه ــههی ــد.وب ــهکنن ــارزهیآگاهان مب
ــرای ــیقیب ــرموس ــانوهن ــهاززب ــدک نگذارن
ــهکارگیــریخشــونتعلیــه تحقیــروتقویــتب

ــرد. ــورتگی ــتفادهص ــواس ــانس زن

و امکانــات شــد تاکیــد چنانچــه ایــران در
وســایلقانونــیونیمــهقانونــیبــرایمبــارزهبــا

خشــونتبــکاررفتــهعلیــهزنــانچنــدانوجــود
نــداردوسیاســتحکومــتدرایــنعرصــه
ــاننیســتوبیشــتر ــوقزن ــاعازحــقوحق دف
ــاالری ــگمردس ــننضــدزنوفرهن ــظس حف
کــه اســت درســتی حــرف ایــن اســت.
زندگیهــای مختلــف مســایل رپخوانهــا
نــگاه از را شــخصیومشــکالتاجتماعــی
خــودمیخواننــدوموضــوعتبعیــضعلیــه
زنــانراکــهبخشــیحقوقــیوقانونــیوبخــش
دیگــرعرفــیوفرهنگیانــدراســوژهیآثــار

میکننــد. خــود

امــابــهصــرفوجــودایــنموانــعگفتــهشــده
ــریهــاوتبعیضــات ــننابراب ــهای میبایســتب
اعتــراضکــردوبــهعنــوانرپخــوانعلیــهآن
اقــدامکــردونــهاینکــهبــهتحقیــروزنســتیزی

پرداخــت.
چنانچــهپیشــترمتذکــرشــدمدرســالهای
ــرانجــواندرموســیقی گذشــتهحضــوردخت
ــر ــدگاندخت ــانســبتخوانن رپدرمقایســهب
ــاپو ــونپ ــیقیچ ــبکهایموس ــایرس درس
ــت. ــتهاس ــیداش ــلتوجه ــدقاب ــنتی،رش س
امــابــاایــنوجــودموســیقیرپهمچنــان

فضایــیمردانــهدارد.

*نتیجه گیری

نظــام بــا جوانــان رابطــه پیونــد میــزان
ــا ــتقیمیب ــاطمس ــیارتب ــیوسیاس اجتماع
ــایالتو ــات،تمـ ــرآوردهشــدنمطالب ــزانب می
عالیــقآنــاندارد.هرچــهحکومتــیبتوانــد
مطالبات،نیـــازهاوعالیـــقجوانانشرابیشــتر
رابطــه کنــد، بــرآورده و فراهــم مطلوبتــر و
نظــاماجتماعــیبــانســلجــوانوجوانتــر
وموجــب برقـــرارمیشــود بهتــر و بیـــشتر
پیشــرفت و ابتــکارات اســتعدادها، رشــد
ــران کشــورمیشــود.درجمهــوریاســالمیای
هماننــددیگــرعرصههــاهنــرنیــزتحــتتاثیــر

سیاســتاســت.

سیاســتحکومــتدرچهــاردهــهیگذشــتهبــا
اعمــالمحدودیتهــاوممنوعیتهــایبســیار
امکانــات، اســتعدادها، بــروز آزادی مانــع
ــبکهای ــیقیس ــارموس ــعآث ــداتوتوزی تولی
ــت ــنحکوم ــنبی ــفشــدهاســت.درای مختل
ودولــتبــهشــکلقانونــیوغیرقانونــیاز
ــر، ــروعیتهن ــدممش ــرایع ــیلهایب ــروس ه
متنــوع، دمکراتیــک، فرهنــگ و موســیقی
مــدرنوامــروزیتــالشزیــادیکــردهاســت.
فرهنــگ، زندگــی، ســخت واقعیــت امــا
وضعیــت جوانتــر، نســلهای مطالبــات
ــت ــف،اینترن ــایمختل ــیوتکنولوژیه جهان

ســرکوبگرانهای سیاســتهای چنیــن و...،
ــان ــردهاســت.نوجوان ــفک رامحــدودوتضعی
از بســیاری جامعــه عرصــهی در جوانــان و
ارزشهــایحکومتــیواســالمیراایــندنیایی
ــود ــایخ ــافعالیته ــدوب ــروزینمیدانن وام
درعرصــهیاجتماعــیوفرهنگــیتوانســتهاند
نقــشخــودرادرایجــادیکســریتغییــرات

ــد. ــلکنن ــتتحمی ــهحکوم ب
جمهــوری در گذشــته دهــهی چهــار در
ــاترســانهاینوشــتاری، اســالمیهمــهامکان
افــراد اختیــار در شــنیداری و تصویــری
بــاز بــه کــه اســت بــوده نگرشهایــی و
تولیــدفرهنــگنســلهایپیــشازانقــالب
خــرده و فرهنــگ بــه آنهــا پرداختهانــد.
جوانتــر و جــوان نســلهای فرهنگهــای
زندگــی امــروز جهــان در میخواهنــد کــه
ــانازحــقانتخــاب ــدهمــهجوان ــدومانن کنن
آزاد و شــاد زندگــی در و باشــند برخــوردار
ــد. ــهبیتوجهــینشــاندادهان باشــند،آگاهان
بزرگتریــنومهمتریــنمشــکلاصلــیحکومــت
دربخــشفرهنــگ،آمــوزش،سیاســتو...
مســئولیناش و مدیــران کــه اســت ایــن
البتــه نمیشــوند، بازنشســته هیچوقــت
مختــص فقــط رفتــاری و روحیــه چنیــن
جمهــوری حکومتــی و دولتــی مســئوالن
اســالمینیســت.ایــنروحیــهورفتــارحاصــل
فرهنــگغیردمکراتیکــیاســتکــهبســیاریاز
فعالیــناجتماعــیوهمــهیرهبــرانحکومتــی
وغیــرحکومتــیواپوزیســیونازهــرطیفــیاز

هســتند. برخــوردار آن

از خــارج ایــران در زیرزمینــی موســیقی 
ارزیابیهــایمتعــددیکــهمیتوانــدوجــود
ــیاســت داشــتهباشــددارایاشــکالگوناگون
کــهیکــیازابعــادآنرویکــرداعتراضــیاســت.
ــه ــدرتراب ــلق ــریازتقاب ــردتصوی ــنرویک ای
نمایــشمیگــذاردکــهبرجســتگیخاصــی
میدهــد. نشــان اجتماعــی معــادالت در را
درعرصــهیاجتماعــیموســیقیزیرزمینــی
ــت ــوراس ــیکش ــرمایهیفرهنگ ــیازس بخش
رفتــار از فرهنگــی خــرده صــورت بــه کــه
وابســتگی از خــارج جوانــان روشهــای و
ــر ــت.پی ــدهاس ــودآم ــهوج ــاب ــهایآنه طبق
بوردیــوجامعــهشــناسفرانســوی،درمــورد
در گروههــا و افــراد عملکــرد چگونگــی
ســاختارهایاجتماعــیدرمدلــیکــهارائــه
میدهــدبــهشــرایطعینــیزندگــیوموقعیــت
تولیــد بــه فــرددرســاختاراجتماعــیکــه
منــشخــاصمنجــرمیشــود،میپــردازد.

*موسیقی رپ و دختران جوان

ــواندر ــدگانج ــاخوانن ــوعاســت.ام ــوریاســالمیممن ــرداندرجمه ــرایم ــانب ــیزن ــانتکخوان ــههمچن ــتتلخــیاســتک ــنواقعی ای
موســیقیزیرزمینــیومشــخصًارپفقــطپســراننیســتند.درموســیقیزیرزمینــیصــدایزنــانآزاداســت.مشــخصًادرموســیقیرپدرایــران
ممنوعیتــیبــرایحضــوردختــرانوزنــانجــوانوجــودنــدارد.امــافضــایمردســاالرانه،تعــدادکــمدختــرانوزنــانجــوانرپــردرمقایســهبــا
مــردانجــوان،محدودیتهــاوفشــارهاییکــهبــرایحضــورآنــاندرجامعــهوتوســطحکومــتصــورتمیگیــردامــکانرشــدهمــهجانبــهبــه
آنهــانمیدهــدامــاهمیــنکــهدرایــنســبکازموســیقیحضــوردارنــدودســتبــهتولیــداتهنــریمیزننــددارایاهمیــتبســیاراســت.
ــنبخــشاز ــانای ــریومخاطب ــههن ــهجامع ــدانخــوبومطرحــیراب ــدگانوهنرمن ــدخوانن ــرتوانســتهان ــرانجــوانرپ ــندخت ــونای تاکن
موســیقیمعرفــیکننــد.درایــنزمینــهمــیتــواناز»ســالومه«خواننــدهیرپوهیــپهــاپنامبــردکهنخســتیندختــرخوانندهیرپفارســی

ــهمســایلاجتماعــیمیپــردازد.»مخلــوق اســتکــهعمیقــًاوفکــرشــدهب
ــن ــئلهیت ــهمس ــهب ــتک ــایویاس ــنآهنگه ــیازمعروفتری ــا«یک زیب
فروشــیدرمیــانزنــانپرداختــهوآهنگــینیــزدربــارهجنــگعــراقخوانــده
ــارشدرســطحیوســیعدســت ــهآث ــدهرپک ــی«دیگــرخوانن اســت.»پان
ــوانرپاســت ــدگانج ــرازخوانن ــیدیگ ــا«یک ــهدســتمیشــوند.»مان ب
کــهچنــدآهنگــیراانتشــاردادهاســت.اودرآهنگــیبــهنــام»عصیــان«بــه
موضــوعفقــرودختــرانفــراریدرایــرانپرداختــهاســت.»غوغــا«نیــزیکــی
دیگــرازرپخوانهایــیاســتکــهبــهصــورتزیرزمینــیفعالیــتدارد.بــه
ــیاریاز ــایبس ــواننامه ــیت ــرم ــوانرپ ــدانزنج ــههنرمن ــنمجموع ای

خواننــدگانرپراافــزود.
ایــنامــرپنهانــینیســتکــهدرچهــاردهــهیگذشــتهدرجمهــوری
اســالمیهمــهکارصــورتگرفتــهتــادختــراننوجــوانوجــوانوکالزنــان
نتواننــددرعرصــهیموســیقیوخوانندگــیحضــوریابنــد.درایــنســالهای
طوالنــیسیاســتهایفرهنگــیوهنــریدولــتوحکومــتمانــعیادگیــریو
آمــوزشقوانیــنفنــیخوانــدنآوازبــرایدختــرانوزنــانشــدهاســتوبدین
ــوزشموســیقیمحــروم ــرایآم ــرب ــاراازحــقدمکراتیــکوبراب ــقآنه طری
کردهانــد.هنــوزدرشــرایطامــروزجامعــه،حضــوردختــراندرکالستمریــن
ــدن ــودنوخوان ــوانب ــوانوج ــانوج ــت.ام آوازچنــدانامکانپذیــرنیس
ــران ــودشرادارد.ودخت ــاصخ ــایخ ــیقیرپجذابیته ــبکموس درس
ــن ــهآموخت ــردنوتجرب ــارکتک ــنیدن،مش ــوقش ــوانازش ــوانرانمیت ج
همچــوندیگــرهــمنســالنخــودمحــرومکــرد.دختــرانجــوانکشــورمان
ــیوسیاســی بارهــادربســیاریازعرصــههــایاجتماعــی،فرهنگــی،مدن
کشــورنشــاندادهانــدکــهنمیشــودآنهــاراازصحنــهجامعــهخــارجکــرد.
ــدازهکافــیاز ــهان ــرایبرآمــداجتماعــیدرهــرعرصــهایب ــراهمشــیهب زی
ــراوانبرخــوردارهســتندو ــاواســتعدادهایف ــته ــتوقابلی ــوان،ظرفی ت

ــت. ــدهگرف ــارانادی ــوانآنه نمیت
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ــرایادراکاتوشــناخت.ســبکزندگــی ــدیاعمــالونظامــیب ــرایطبقهبن ــددودســتهنظــاماســت:نظامــیب ــنمنــشمول ــوای ازنظــربوردی
نتیجــهنهایــیتعامــلایــندونظــاماســت.ســبکزندگــیهمــاناعمــالوکارهایــیاســتکــهبــهشــیوهایخــاصطبقهبنــدیشــدهوحاصــل
ــرایتبییــنالگوهــای ــواعســرمایهب ــرایتحلیــلســبکهایزندگــی،تحلیــلان ــوب ادراکاتخاصــیهســتند.عمدهتریــنمیــراثاندیشــهبوردیـ
مصــرف،وبررســیفرضیــهتمـــایزطبقــاتازطریــقالگوهــایمصــرفومبنــایطبقاتــیذایقههــاومصــرففرهنگــیاســت.ازنظــربوردیــوایــن
ســبکزندگــیاســتکــهعالیــقوباورهــاراتعریــفمیکنــدوایــنســبکزندگــیاســتکــهنــوعموســیقیمــوردمصــرفرابــرایقشــرخــاصیــا

گــروهواحــدیتعییــنمیکنــدکــهخــودآنبرخاســتهازعناصــرگوناگــوناســت.

ســبکزندگــییــارویکــردموســیقیزیــرزمینــیدرایــران،خــردهفرهنگــیدرمیــانجوانــاناســتکــهتوانســتهســبکوفرهنــگجدیــدیاززندگی
رادربســتریــکبــدهبســتاناجتماعــیترویــجوبــاتغییــرروبــهروکنــد.گروههــایزیرزمینــیوبــهویــژههیــپهــاپورپبــهدلیــلبرخــورداری
ــرایآنهــاموجــب ــهعنصــراعتمــادازنوعــیســرمایهیاجتماعــیبرخــوردارشــوندکــهب ــااتــکاب ازگروههــاوطرفــدارانعالقمنــدتوانســتهاندب
ــاســاختارهنجارشــکنانهایکــهدارد،ازقابلیــت ــنموســیقیب ــرگــذاریدررفتارهــایاجتماعــیدرجامعــهرافراهــمکــردهاســت.ای قــدرتاث
ــهویــژهنوجوانــانوجوانــانبرخــورداراســت.موســیقیزیــرزمینــیدرایــرانیــکواقعیــتمهــماســت. ــراقشــارمختلــفمــردمب تأثیرگــذاریب
ــن ــیدارایمضامی ــلتوجهــیازاشــعارموســیقیزیرزمین ــهمیشــود.بخــشقاب ــهبســیارهــمجــدیگرفت ــلتوســطجامع ــیکــهحداق واقعیت
انتقــادیبــهشــرایطفرهنگــیواجتماعــیایــراناســتوازایــنتــوانوظرفیــتبرخــورداراســتکــهبــامباحــثمطــرحدرعرصــهعمومــیارتبــاط
برقــرارکنــد.ایــنپدیــدهیاجتماعــیبــهصــورتبالقــوهمیتوانــددرموقعیتهــایمختلــفامواجــیبــزرگدرمیــاننوجوانــانوجوانــانایجــاد
ــهســاختار ــاب ــران،اعتراضــیاســتام ــیدرای ــد.موســیقیزیرزمین ــرمیفهمن ــاندیگــریبهت ــرزب ــانموســیقیراازه ــهزب ــیک ــد.جوانان کن
نظــامسیاســیواقتصــادیلیبرالیســمدرکشــورچنــدانمعتــرضنیســتوبیشــتربــهمشــکالتومحدودیتهــایفرهنگــیواجتماعــیتوجــه
دارد.بخشهــایمهمــیازموســیقیزیرزمینــیموقعیــترســمیوعلنــیدرعرصــهعمومــیندارنــدزیــراحکومــتســبکهایمتنــوعموســیقی
زیرزمینــیراتهاجــمفرهنگــیغــربعلیــهایــرانمیدانــد.ایــننــوعازســبکهایموســیقیاغلــبدراســتودیوهایخانگــیبــهصــورتمخفیانــه
ــای ــهازنیازه ــیاســتک ــیوفرهنگ ــدهایاجتماع ــرانپدی ــیدرای ــرزمین ــیقیزی ــانموس ــوند.جری ــدمیش ــهتولی ــناعتراضگون ــامضامی وب

ــکارکــرد. ــوانآنراان ــانکشــوربرخاســتهاســتودیگــرنمیت ــانوجوان ــیوســیعیازنوجوان الیههای

موســیقیزیــرزمینــیایرانــیپدیــدهایزنــدهوامــروزیاســتکــهبایــدحضــورشراپذیرفــت.ایــنبخشمهــمازموســیقیبــهدلیــلمحدودیتهای
حکومــتزیرزمینــیشــدهاســت،درواقــعیــکپدیــدهخــردهفرهنگــیاســتکــهبایــدبــهعنــوانســرمایهیاجتماعــیمــوردتوجــهقــرارگیــرد.
ونســبتبــهحــذفآنبایــدبــهصــورتهمــهجانبــهمعتــرضبــود.طرفــدارانوهنرمنــدانســبکهایموســیقیزیرزمینــینوجوانــانوجوانــان
دختــروپســرکشــورمانهســتندکهبــدونحمایــتدولــتورســانههایفرهنگــیجامعــهدرمیــاننســلهایجوانتــروحتــیاقشــاردیگــرجامعــه

نفــوذقابــلتوجهــیپیــداکردهانــد.بنابرایــنموســیقیزیرزمینــیدرایــرانبــهمرحلــهایرســیدهکــهدیگــرقابــلحــذفنیســت.
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برای اینکه شنیده شوید، 
باید با صدای بلند فریاد زد!

      * تاریخچــه ای مختصــر از نقــش موســیقی 
ــی ــای اعتراض در جنبش ه

حداقــلازدهــهی1530میــالدی،هنگامــی
کــهســروداصالحطلبــیمارتیــنلوتــر،رهبــر
ــهی ــام»قلع ــیپروتستانیســم،بن ــشمذهب جنب
مســتحکم«،دهقانــانآلمانــیراعلیــهکلیســای
کاتولیــکوشــاهزادگانپشــتیبانکلیســابســیج
– ترانــه ویــژه بــه ـشــاید میکــرد،موســیقی
اعتراضــی،بخشــیجداییناپذیــرازلحظــات
ــود ــیب ــیدرجغرافیائ ــاتسیاس ــزرگاعتراض ب
کــهامــروزهآنراجهــانغــربمینامیــم.تاریــخ
کشــورهاوجنبشهــایسیاســینیــز،تاریــخ
جنبــشفرهنگــیاســتکــهازجنبــهیعمومــی

ــلدسترســیاســت. ــگانقاب ــرایهم آن،ب

را آهنگهــا ایــن برجســتهی نمونههــای
هجدهــم قــرن اواخــر ســرود در میتــوان
ســرود یــا دیــد. آمریــکا اســتقالل زمــان در
زمــان در »بیجامــگان« بــرای »کارمانیــول«

ــرای ــییز«ب ــرود»مارس ــاس ــه،وی ــالبفرانس انق
بســیجنظامــیعلیــهدشــمنخارجــیاســت
وایــنســرودهــماکنــونســرودملــیکشــور
ــد ــهبع فرانســهاســت.ســرود»انترناســیونال«ک
1871 ســال در پاریــس کمــون شکســت از
ــعر ــهش ــرخ«ک ــمس ــرود»پرچ ــد.س ــرودهش س
ــال ــدندرس ــادرلن ــرانبن ــابکارگ آنازاعتص
ــن ــت.وهمچنی ــدهاس ــهش ــامگرفت 1889اله
ــور( جهــشعظیمــیازموســیقیعامیانه)فولکل
ــامــوجانقالبهــایناسیونالیســت کــههمــراهب
ــن ــیشــود.ای ــدهم ـضــدپادشــاهی1848دی
»روبــرت ســخن از برگرفتــه فولکلــور عبــارت
شــومان«دربارهیمطالعــهیانقالبــی»شــوپن«،
1831 ســال در ارکســتر، رهبــر و ســازنده
ــا ــیب ــایجنگ ــتتارتوپه ــفاس ــارهیوص درب

»گلهــایســرخخشــخاش«اســت.
*موسیقی، بتهوون، تکنیک و پایان قرن 19

اگــربخواهیــمموســیقیرابــهعنــوانیــکابــزاِر
مــورداســتفادهیسیاســیبدانیــم،مالحظــه

میکنیــمکــهدراغلــبمــوارد،ارتبــاطدادن
ــهتوســط ــیک ــاامکانات ــاموســیقیب سیاســتب
ــای ــاروشه ــدی ــیوههایجدی ــاش ــای فناوریه
تــازهیتجــاریموســیقیدرلحظــهیانتقــال
ازیــکمرحلــهیانتقالــیبــهمرحلــهبعــدی،
ــن ــاومضامی ــرففرمه ــکانتص ــوام ــکس ازی
مردمــیدرواژگانهنــریدرحــالظهــور،وجــود
داردوازســویدیگــر،ایــنواژگانهنــریدر
بیــناقشــارمردمــیبــهطــوروســیعیگســتردش

مییابــد.

ــااختــراعماشــینچــاپدســتیکــه بنابرایــن،ب
متــونلوتــرراچــاپمیکــرد،تــاجهــشفنــیدر
ــهشــده ــهکارگرفت ــشظرفیــتســازهایب افزای
ــا ــایموســیقیب درارکســترهاوچــاپ»نوت«ه
کیفیــتبــاال،ایــنامکانــاترافراهــمآوردنــدتــا
ــالبفرانســهرا ــایانق ــدملودیه ــوونبتوان بته
ــمفونی ــفودرس ــطوتلطی ــودضب ــنخ درذه

پنجــمخــودارائــهدهــد.

ترجمه: حسن نادری

حقــوقمتوســطســاالنهبــهذینفعــانآهنــگ
میکــرده پرداخــت کارگــران« »همبســتگی
اســت.اگرغــرشسیاســیوفرهنگــیدراروپــا
دردورهرکــودجنــگجهانــیاول،موســیقی
و تبلیغات)پروپاگانــدا(  وســیلهی را ترانــه و
امــا بــهخدمــتگرفــت، نظامــی همراهــی
انگلیســیزبانان دنیــای در خصوصــًا شــعر
ــاعرانـ ــهیش ــترفت ــلازدس ــکنس ــهکم ب
ــنحــال، ــاای ــرمقاومــتکــرد.ب ســربازان،بهت
آثــار بعــد، ســال صــد تــا و ســریع خیلــی
ایــنصلحطلبــانبــهدســتکســانیافتــاد
ــا ــرآنه ــداکاریب ــاسف ــعارلب ــزکاش ــاب ــاب ت
بپوشــانندودرســنگرها،ماجراهاجوئیهــای
ــری ــدهیتل ــارزاتض ــتعماریومب ــیاس نظام
اصطــالح بــه کننــد. اســتفاده آنهــا از را
ــی. ــقبســیجعموم ــیازطری ــتمرارفرهنگ اس
همــهیاینهــادرخدمــتجنگهــای»ضــد

عــراق! و افغانســتان در تروریســتی«

 *موســیقی اعتراضــی و جنــگ جهانــی اول 
و جنبــش چــپ 

ــانآن ــهاروپائی ــیاول،ک ــگجهان دورهیجن
رابــهعنــوان»دفــاعازکشــورهایکوچــک«
ــد،آســیبپذیری ــیفروختن ــاناروپای ــهمردم ب
کــرد. برجســته را بــزرگ امپراتوریهــای
ترکیــهعثمانــی، )روســیه، امپراطــوری ســه
ــد. ــدرنبردن اتریش-مجارســتان(جــانســالمب
پیــدا شــجاعت اســتعمار تحــت خلقهــای
در ایرلندیهــا عاشــقانهی اشــعار کردنــد.
ــد. ــتکردن ــیمقاوم ــتعمارانگلیس ــلاس مقاب
ــرادریدر ــرودهایب ــعاروس ــااش ــاب مصریه
ــا)کــهدرســال1897ودرســال1912 آفریق
بــهتصویــب آفریقــا ملــی توســطکنگــرهی
رســید(علیــهاســتعمارگرایانبرخاســتند.

درپایــانایــنجنــگ،درحالــیکــهســرود
انترناســیونالرابلشــویکها،تروتسکیســتها

وســایرسوسیالیســتهااســتفادهمــیکردنــد،
شــورشکارگــرانآلمانــی1918-1919ازیک
ســوزیــرفشــارپلیــس،وازســویدیگــربــهعلت
تضادهــایاســتراتژیکوتاکتیکهــایداخلــی
رهبــرانشــورشســرکوبشــد.یــکقــرنبعــد،
ــن"در ــادگیتلی ــی،"ت ــناسآمریکای ــهش جامع
ــام»موســیقیگمشــدهیچــپ«، ــهایبن مقال
ــدویکــی ــیکن ــلم شکســتمربوطــهراتحلی
ازدالیــلشکســترانبــودســرودیکــهبتوانــد
ــرح ــدمط ــدکن ــتومتح ــاترایکدس اعتراض

مــیکنــد.

دردورهیمیــانایــندوجنــگجهانــی،شــاهد
ظهــورواحیــایموســیقیفولکلوریــکاروپائــی
تــازهاســتقالل ســال1848،درکشــورهای
یافتــهیاســالوونیــزدرآلمــانهســتیم.در
عیــنحــالمــاشــاهدظهــورموســیقی،شــعرو
آوازجهــانوطنــیهســتیمکــهکامــاًلریشــهدر
ــای ــیازهنره ــایچــپداردوترکیب جنبشه
مردمــیاســتکــهتوســطبرتولــدبرشــتو
کــورتویلبرجســتهوازســال1928دراوج

ــودهاســت. مشــهوریتخــودب

ــاالتمتحــده ــوساطلس)ای درآنطــرفاقیان
بــزرگ شــهرهای و نیواورلئــان در آمریــکا(،
شــمالایــاالتمتحــده،بــاتوجــهبــهمشــارکت
بیامــان، تبعیــض تحــت ســابِق بردههــای
درزندگــیسیاســیواقتصــادیکشورشــان،
ســنتهای دگرگونــی بــه ســابق بــردگان
موســیقیواشــعاربــهارثرســیدهازدلتــای
ــدیدر ــگجدی ــدوفرهن ــهدادن ــهادام نیجری
حــوزهموســیقی»جــاز«و»بلــوز«بنــانهادنــد.
ــنموســیقیهاحــاویاعتراضــات ــرچــهای اگ
سیاســیعلنــینیســتندامــاحداقــلنوعــیاز
مقاومــتفرهنگــیرانشــانمیدهنــد.درایــن
بــارهیــکمســتندســینمائیبــهکارگــردان
ــی ــیس ــام ــیت ــیزی)ازمال ــناسکورس مارتی
ــلتوجــهاســت. ــی،2003(بســیارقاب ســیپ



ــرا ــاماندهیُاپ ــبکههایس ــورتش ــنص ــهای ب
درایتالیــاآثــارهنــری»جوزپــهوردی«راتوزیــع
در امیــد از دریچــهای بــه آنــرا و میکردنــد
تجدیــدحیــاتتبدیــلکردنــد.گرچــهامــروزه،
ــریبیشــتر ــکمحصــولهن ــوانی ــهعن ــراب ُاپ
ــا ــراردارد،ام ــهق ــگانجامع ــننخب ــرایتفن ب
جمعیــتشــهرمیــالندرمراســمخاکســپاری
ــر ــهبنــدگان«،اث »وردی«درســال1901»تران

میخواندنــد. را وردی
پایــان تــا توانســت اروپــا قــارهی چــه اگــر
قــرننوزدهــمحرفــیبــرایتعریــفوتوزیــع
ــهدهــد،امــاتســلط ســلیقههایموســیقیارائ
از ســریعتر بســیار صــوت، انتقــال و فنــی
شــد. آغــاز متحــده( آمریکا)ایــاالت قــارهی
ــال ــوکاروســو«درس ــر»انریک ــطاث ــنضب اولی
1902توســطکمپانــیانگلیســیـآمریکایــی،
بنــامکمپانــیگرامافــونشــروعورقابــتدر
توزیــعوتجــارتبــاکمپانــی»کلمبیــارکــوردز«
ادامــهداشــت.درعیــنحــال،درپــیتصویــب
اولیــنکنوانســیونحمایــتازآثــارادبــیو
هنــری)کنوانســیونِبــرن(درســال188۶،
در مولــف حــق کنتــرل و مدیریــت مســئله
مقابــلپتانســیلتجــاریغیــرقابــلتصــور،
بیــشازپیــشبــهمســئلهیمرکــزیتبدیــل
شــد.ازهمــهمهمتــراینکــهازســال1901
اولیــنانتقــالصــوترادیویــیبــاپیدایــش

ــد. ــازش ــوتآغ ــالص ــیانتق فن

*موسیقی اعتراضی
موســیقی کــه میکنیــم مالحظــه بنابرایــن
کشــاکش و چارچــوب در اعتراضــی
و گســترده انتشــار فرصتهــای بیــن
محدودیتهــایسیاســیوهنــریقــرارگرفتــه
ودرحــالتکامــلبــودهاســت.خــودســرود
انترناســیونالموضــوعدادرســیدردادگاههای
فرانســهقــرارگرفــتوســرانجامدرســال1922
رایبــهحــقســراییدندادوبعدتــرازایــن
مــوردطنــز،جمهــوریدموکراتیــکآلمــانیــک

مقـــاله مشترک و جمـــعی بزبان فرانسه: ایدالی صمـد، م. م. و علی صمـد
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*نحــوه اســتفاده از موســیقی در 
شوروی

دراتحــادجماهیــرشــورویســابق
هــم،بــاتوجــهبــهماهیــتمنحصر
بلشویســم پیــروزی فــرد بــه
بــه بــاال از قدرتــش تثبیــت و
ــرز ــهط ــمب ــایرژی ــن،پایهه پایی
اجتنابناپذیــریبــااســتفادهاز
ــنتی ــیقیس ــهنویســیموس برنام
عامیانه)فولکلوریــک(کــهپیــش
ازایــنرنــگسیاســینداشــت،
ــال، ــوانمث ــت.بعن ــترشیاف گس
از یکــی ســرخ« »ســیب ترانــه
بــا تودههــا قدیمــی ترانههــای
کالمهــایمختلــفومتنــوعبــه
ــر ــورداســتفادهه ــهیخــودم نوب
قــدرتدر ازجنــاحهــای یــک
جنــگداخلــیقــرارمیگرفــت.
ُکِرگرافــی ،192۶ ســال در و
ــه«ی رقــص»رســمی«اولیــن»بال
انقالبــیاتحــادجماهیــرشــوروی
ــم ــام»گلهــایســرخ«تنظی ــان ب

ــد. ش
درایــنراســتاهمچنیــنمیتــوان
در قــدرت کامــل تســلط از
و فرهنگــی »بــاال«ی محافــل
بــازیمقاومــتگربــهومــوشیــاد
ــارشوســتاکوویچدرســال کــرد.آث
193۶بــهعنــوان»دشــمنخلــق«
ــال1948 ــرشدرس ــیواث ارزیاب
حالــی در شــد. اعــالم ممنــوع
اودر9 کــههفتمیــنســمفونی
ژوئــن1942توســطیــکارکســتر
محاصــره لنینگــراد در گرســنه
ــدوتوســط ــهاجــرادرآم شــده،ب
بلندگوهــادرســطحشــهروپشــت
خطــوطدشــمنپخــشمیشــدو
بــهنمــادیبرتــردرمقاومــتارتش
تبدیــل نازیســم برابــر در ســرخ
ــم ــنســمفونیهفت ــود.ای شــدهب
توســطخــودآهنگســاز،بصــورت
و تهــران طریــق از میکروفیلــم،
قاهــرهبــهنیویــورکفرســتادهشــد
تــابــرایپخــشازطریــقرادیــوان
ــریارکســتر ــیســیتحــترهب ب
ضــدفاشیســتتوســکانینیاجــرا
شــودوبــهگــوشهمــهبرســد.
نهایــتاینکــه،ســمفونیهفتــمدر
یــکفاصلــهکوتــاهفریــادبشــریت
وحشــیانهی اقدامــات علیــه

نازیهــاشــد.

شــوروی جماهیــر اتحــاد در
ــی ــریوموســیقیحت زندگــیهن
بــود، پایــدار بیــنمخالفیــن در
ــیدر ــیفرهنگ ــمزندگ ــانازیس ام
خــارجازحــوزهتبلیغاتــیاشرا
از مقاومــت نمیکــرد. تحمــل
ــقموســیقیفقــطدربرخــی طری
بــه اشــغالی، ســرزمینهای از
پارتیزانهــای ترانههــای در ویــژه
بیــن در یوگســالوی، و یونــان
ــو« ــالچائ ــارزانلهســتانیو»ب مب
ادامــه ایتالیــا کمونیســتهای
در بعــد، نســل دو داشــت.
هوفمــن«، »آنــا ،201۶ ســال
موســیقیداناســلوونی،درکتــاب
خــود)زندگــیجدیــدترانههــای
جمــعآوری بــا پارتیزانهــا(
توســط شــده اجــرا ترانههــای
در محلــی مختلــف گروههــای
یوگســالوی کشــورهای سراســر
مقاومــت پتانســیل ســابق،
رادر سیاســیموســیقیجدیــد
ســرمایهداری بحــران مقابــل
ــد. ــیشــدهبرجســتهمیکن جهان
ســالهای وقایــع کــه همانطــور
2015-2011 و 1974-19۶7
کــه میدهنــد نشــان یونــان در
ــان ــزپای موســیقیاعتراضــیهرگ

اســت. نیافتــه

و  جهانــی  دوم  جنــگ  *پایــان 
فرهنگــی تحــوالت  و  تغییــر 

ــی،دو ــگدومجهان ــانجن درپای
پدیــدهکلــیدرفرهنــگغربــی
برجســتهشــدند.اولیــنمــورد،
ازیــکســومربــوطبــهکاهــش
بیــن فرهنگــی نفــوذ قطعــی
المللــیاروپــایمرکــزی،ازجملــه

آلمــان،وازســویدیگــر،برآمــد
انگلیســی- وســلطهیفرهنــگ
ســینمای طریــق از آمریکایــی
آمریــکاوازنظــرزبانــیتوســط
بخــشخدمــاتجهانــیرادیــوبــی

میباشــد. بــیســی
جهــش بــه مربــوط دوم، مــورد
اقتصــادیوانفجــارجمعیتــیاز
ــودکان(، ــشک ــه1950)افزای ده

برابــر در جوانــان شــورش و
هنجارهــایاجتماعــیوفرهنگــی
گذشــته نســلهای نابخردانــه
ــنشــورش ــوتای ــاطق اســت.نق
ــواناز ــورشهارامیت ــنش ــاای ی
ــالهای ــمس ــدادمه ــنروی چندی
1955-19۶9-درقــارهیاروپــا
19۶8 ســال در بیتردیــد و
چیــز یــک امــا کــرد. انتخــاب
درهمــهایــنرویدادهــاقطعــی
ــه ــتک ــناس ــمای ــت.وآنه اس
مرجعیــتفرهنگــییــکدورهی
تاریخــی،دیگــرتوســطوالدیــن
ــهطــور تعریــفنمیشــود.بلکــهب
پــیدرپــیبــرایهــرنســلتوســط
میشــود. تعریــف فرزندانشــان
بــهایــنمــورداخیــربایــدموضــوع
و فنــی نــوآوری اهمیــت پــر
افــزود. را تجــاری شــیوههای
اولیــنحضــور»ِالویــسپریســلی«
صفحــه در جــوان خواننــدهی
در ،195۶ ســال در تلویزیــون
ــد ــیخواه ــیباق ــهیجمع حافظ
مانــد.همچنیــنپدیــدهیتعریــف
و فرهنگــی قــدرت مناســبات
ــن ــتـای ــتاس ــااهمی ــاریب تج
پدیــدهتــامقطــعتولیــدفنــون
ــکال«از ــوموزی ــدبنــام»ویدی جدی
ســال1981بــهویــژهازطریــق
پخــشکننــدهدیســک»امتــی
وی«ادامــهداشــتـوبــابرآمــد
ــش ــی(وپخ ــت)دیج ــوارکاس ن
در بعــدًا و رادیــو در موســیقی
ــهدیســکو ســالنهایرقــصکــهب
ــددر ــدند،دورهیجدی ــلش تبدی

موســیقیآغــازشــد.

*نظرات باب دیلن و موسیقی رگه

بعدهــا،»بــابدیلــن«مدعــیشــد

کــهدیجیهــاازابتــداتوســط
صنعــتموســیقیدارایگرایشــی
ــفید ــدان»س ــغهنرمن ــرایتبلی ب
پوســت«بــودهاســتونــه»ســیاه
پوســتان«.درنتیجــهدیوارهــای
حفــظ را نژادپرســتانه فرهنگــی
میکننــدوانقــالب»راکاندرول«
یعنــیتلفیــقمیــراثموســیقی
و شــهری اروپایــی، و آفریقایــی
مردمــی و بــورژوازی روســتایی،
ــن ــواربی ــت،دی ــارقازمحدودی ف
آنهــاراتخریــبمیکنــد.ازنظــر
بســیاری،ایــنتلفیــقانقالبــی
فســتیوال در بــار یــک فقــط
»تابســتانعشــق«19۶7،توســط
»جیمــیهندریکــس«گیتاریســت
ــری« ــنواره»مونت ــهوردرجش مش

ــراشــد. اج
مصاحبــه یــک در دیلــن بــاب
بــامجلــه»آآآرپــی«درمــارس
ســالگی، 74 ســن در 2018
ــهچــهکســی ــحمیدهــدک توضی
ــد ــًاســبکموســیقی»راکان واقع
رول«راازهمــانســال1959از
بیــنبــردهاســت.اوعلــتآنرا
ــط ــرکتهایضب ــاش ــاطب درارتب
ــاب ــد.امــاخــودب ــعمیدان وتوزی
در الکتریکــی گیتــار بــا دیلــن
جشــنوارهی»نئــوپــورت«درســال
ــهقتــلموســیقی 19۶5،متهــمب

ــد. ــورش فولکل
ــارهی ــهدرب ــرچ ــاله ــرح ــهه ب
موســیقیگفتــهشــود،تــاآنجــاکــه
ــیقی ــهیاعتراضــیموس ــهجنب ب
اســت بدیهــی میگــردد، بــر
همــهیکســانیکــهامیــدواربودند
تــادرنســلســرایندگانآمریکایــی
ــمت ــصت،س ــهش ــسده وانگلی
مترقــی جهــش یــک ســوی و
جهانــیبیابنــد،دراشــتباهبودند.

برابــر  در  جوانــان  شــورش 
هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی

ــی ــزوارثسیاس ــنهرگ ــابدیل ب
ســال در گوتری«)کــه »وودی
ــود. ــدب 19۶7درگذشــت(نخواه
وقیــاماووهمچنیــنگــروههــای
»اســتونز« و »بیتلــز« موســیقی
ــزخواســتآزادی ــرچی ــلازه قب
عمــلبــودتــایــکبرنامــههدفمند
درمقابــلقدرتسیاســیمســلمًا،

و صلحطلــب بیئــز« »جــوآن
- ســیگر«سوسیالیســت »پیــت
ایــندومــیدردهــه1950ازآواز
ــده ــوعش ــوممن ــدندررادی خوان
بــامســئولیتاخالقــیو – بــود
بــرای انــکار غیرقابــل سیاســی
حقــوقاساســیمدنــیآفریقایــی-
آمریکاییهــاوهمچنیــنمبــارزه
ــکا ــیآمری ــالتنظام ــهمداخ علی
بــه اتــکا بــا کشــورها دیگــر در
ســنتآوازآئیــندینــیانجیلــی
پیــروز »مــا آفریقایی-آمریکایــی
خواهیــمشــد«درســال19۶0،
دانشــجویان میخواندنــد. آواز
فــرا بــهآنهــاگــوش دانشــگاه
بــا آمریــکا دولــت میدادنــد.
جنــگ فاجعــه از گیــری درس
ویتنــام،تصمیــمگرفــتکــهبهتــر
اســتازایــنپــسدیگــربــهطــور
کردهتریــن تحصیــل رســمی
نکنــد. جنــگ وارد را عناصــر

خدمــتاجبــاریدرارتشازســال
بیــش ارتــش شــد. لغــو 1973
ازپیــشحرفــهایشــد.بیشــتر
خانوادههــای بیــن از نظامیــان
ــیکــهمیــل محــروموماجراجویان
بــهرفتــنبــهســرزمینهایدور
ــدند ــتخداممیش ــتند،اس راداش
تــاشــایدبــهمطیعتریــنافــراد
کــه )همانطــور شــوند تبدیــل
مایــکلمــوردرفیلــممســتندخــود

"فارنهایــت11ـ9درســال بنــام
2004نشــاندادهاســت(.امــا
درتناقــضایــنانتظــاروازســر
ناامیــدی،ایــنافــراددرانتخابــات
ــکا ــوریامری ــتجمه ــرریاس اخی
دادنــد. رای ترامــپ دونالــد بــه
اگــرچــهبیئــزوســیگربــهفعالیــت
ــوقبشــر ــاعازحق ــرایدف خــودب
ــیگر،در ــاس ــد،ام ــهمیدادن ادام
آهنگهایــشچالــشمبــارزاتدر
ــاع ــطاقتصــادیموجــودودف رواب
ــرد. ــامک ــتراادغ ــطزیس ازمحی
اوحتــیتــاپیــشازمرگــش،از
جنبــش»اشــغال«والاســتریت
حــال هــر بــه میکــرد. دفــاع
نتوانســتند خواننــده دو ایــن
ــد. ــبکنن ــهخــودجل تودههــاراب

در موفقیــت عــدم از پــس
اســتفادهازظرفیــتهمجوشــی
راســتای در موســیقی فرهنــگ
ــوری ــندورهیمح سیاســیدرای
ــهســمت دهــه19۶0،هــریــکب
در رفتنــد. خــود زندگــی و کار
آفریقایــی- گروههــای بیــن
آمریکایــی،»مارتینلوتــرکینگ«،
رهبــرمذهبــیجنبــشمدنــی،در
ــکا،موســیقی»راکــنرول«را آمری
»فرانــک آهنگهــای همســنگ
ســیناترابــورژوا«و»جیمــزبــراون«
میدانــد.جیمــزبــراون،مــردی
در و تبعیضگــرا جنــوب در کــه
فقیــرمتولــدشــده خانــوادهای
کودکــی از دورانــی و اســت
خانــه فاحشــه یــک در را خــود
او مــادرش ســرانجام و ســپری
ــک ــاختنی ــاس ــرد.اوب ــاک راره
مجموعــهموســیقی،همــراهرقــص
ــی وواکنــشکالمــیواعــالمعلن
ــی- ــراثآفریقای ــاممی ــاعازتم دف
آمریکایــی،بــهکارخــودادامهداد.
اودرســال19۶9درآهنــگخــود
ــالم ــحاع ــدوواض ــدایبلن ــاص ب
پوســت ســیاه »مــن میکنــد
هســتموبــهآنافتخــارمیکنــم«.

* جیمــز بــراون و فعالیــت هایش

جیمــزبــراونبــرایخــودشیــک
ــهاورا ــتک ــیداش ــتسیاس هوی
هنرمنــدان دیگــر از دوره آن در
برجســتهتر آفریقایی-آمریکایــی
میکــرد.تــاجایــیکــهبعضــی

ازایــنهنرمنــداندرزمانهــای
و نیکســون ریچــارد از مختلــف
ــد. ــدریــگانپشــتیبانیکردن رونال
متهــم را بــراون جیمــز گرچــه
از بیشــرمانه بهرهکشــی بــه
موســیقیاش گــروه کارمنــدان
زاویــه ایــن از میکردنــد.
مترقــی فــردی را او نمیتوانیــم
بایــد حــال، ایــن بــا بنامیــم.
جیمــز کار کــه کنیــم اعتــراف
بــراون-وعــزتواحیــای»مــرد
یــک عنــوان بــه او کــه ســیاه«
ــالم ــریاع ــخصیوهن ــهش برنام
کــردهبــود-ازاهمیــتویــژهای
درتکامــلبیشــترموســیقینــه
بلکــه متحــده، ایــاالت در تنهــا
درســطحبیــنالمللــیبرخــوردار
اســت.وارثــانفرهنگــی»بــرادر

شــمارهیــک«ازجملــه»مایــکل
جکســون«،»پرنیــس«و»بیانســه«
و»جــیزد«،فرهنــگموســیقی
یــک بــه را آفریقایی-آمریکایــی
فرهنــگمنتســببــهآمریــکادر
پایــانقــرنبیســتمتبدیــلکردند.
پیــر خوانندههــای تنهــا نــه
ــد حاشــیهایواردایــنبنــایجدی
شــدندبلکــهآنراتصــرفکردنــد.
دیرینــه ســنت بــراون، جیمــز
جوامــعآفریقایــیـآمریکایــیرابه
میــانمخاطبــانبردوســبکبیان
تــالوت آفریقــا، غــرب آوازهــای
ریتمیــکشــاعرانداســتاننویس،
مــردانبــزرگورویدادهــایبــزرگ
ــای ــفوحالته ــُرقمختل راازط
ــای ــاصداه ــای ــیقی،طبله موس
داد. گســترش را مــوردی
در همچنیــن، ســنت ایــن
نــان ســالمتی »بــه موســیقی
جیهــای دی توســط تســت«
برانکــس محلــه در جامائیــکا

ــن ــرد.ای ــداک ــهپی ــورکادام نیوی
گــروههــادراواخــردهــه1970
را موســیقی از نوعــی میــالدی
آن از پیــش کــه کردنــد ابــداع
نمیرســید. فکــرش بــه کســی
آهنگــیکــهدرکمتــرازیــکســال
جوانــانجهــانرابــهخــودجــذب
ازعناصــراصلــی برخــی کــرد.
ایــن»فرهنــگهیــپهــاپ«مانند
1980 دهــه در دنــس« »بــرک
شــکوفا 1990 دهــه اوایــل و
چنــدان آن عمــر امــا شــدند
طــولنکشــید.هنرمنــدجدیــدی
200۶ ســال در »نــاس« بنــام
میکنــد اعــالم خــود آلبــوم در
و اســت« مــرده هــاپ »هیــپ
موســیقی»رپ«روبــهاوجاســت.

ســنتهای از دیگــر یکــی
جامائیکایــیکــهدردهــه1970
و کار بــه مربــوط گرفــت، اوج
»بــاب کاریزماتیــک شــخصیت
مارلــی«وگــروهموســیقیاوبنــام
ــد ــرمیرس ــهنظ ــود.ب ــرز«ب »ویل
آهنــگ یــک »رگــه« ریتــم کــه
پــر عمــوم بیــن در موســیقی
زمانــی طرفــدارشــدوآنهــم
در مارلــی« »بــاب کــه اســت
»مــن عنــوان بــا خــود آهنــگ
کالنتــررابــاگلولــهزدم«اســت
کــهدرســال1974توســطاریــک
ــراو ــهس ــده،تران ــون،خوانن کلپت
گیتاریســتانگلیســی،مجــددابــه
اجــرادرآمــدوبــهموســیقیتــوده
ایتبدیــلشــد.بــاایــنحــال،
مواضــعسیاســیکلپتــونحداقــل
مبهــمبــهنظــرمیرســیدوازنظــر
نمــی راک و رگــه موســیقی او
تواننــدبــاهــمادامــهدهنــد.امــا،
»بــابمارلــی«درکشــورهایدر
حــالتوســعه،بــهویــژهدرآفریقــا،
ــل ــرانتبدی ــعفقی ــادمداف ــهنم ب
از فراتــر وشــناختهمــیشــود.
کالموبــاموهــایبلنــدوبافتــه
ــدان ــکا،هنرمن "راســتا"درجامائی
آفریقــایغربــیمشــعلموســیقی
رگــهرابــاروشــیآشــکاراسیاســی
ــی ــدوخوانندگان ــیکنن ــظم حف
تیکــن و بلونــدی آلفــا ماننــد
ــا ــیدیب ــکس ــدری ــیفکولی ج
تیتــر"فرانــسآفریقــا"درســال
2002آنــراانتشــارمــیدهنــد.
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تودیــعرئیــسجمهــورمنتخــباوبامــا،یــککنســرتبــاعنــوان»مــایکــیهســتیم«برگــزارکردنــد.
*امید برای حرکات جدید

ــروگرهــارد ــیبل ــیازسیاســتهایتون ــلنارضایت ــهدلی ــاب ــانفروپاشــیسوســیالدمکراســیاروپ ــرنبیســتویکــم،اززم دردهــهیاولق
ــد ــراینهــادیکــهبتوان ــود.فرصتــیغیــرمنتظــرهب ــدب ــرایحرکــتجدی ــاالتمتحــدهنمایانگــرامیــدب ــاراکاوبامــادرای شــرودر،انتخــابب
پرچمــدارآمریکایــیباشــدکــهازتکانههــایامپریالیســتیخــوددرخــارجازکشــوردســتبکشــد،ودرداخــلکشــورازنژادپرســتیوتحقیــر

فقــرافاصلــهگیــردوهمچنیــنحامــلشــخصیتمتعهــدیبــابــارفرهنگــیبــازبــرایموســیقیتــاهنــروادبیــاتتــامــدباشــد.
ــون«منتشــرشــد ــادرســال2011توســطســایت»دموکراســیهــماکن ــوریاوبام ــهدرســومینســالریاســتجمه ــهمهمــیک دومصاحب
بــرایســنجشپیامدهــایفرهنگــیوسیاســیازبیــنرفتهخوانــشاساســیهســتندتــاتدابیــریبــرایجلوگیــریازحیــفومیــلپیامدهــای
ــاو ــادشــدیدازاوبام ــاانتق ــون،ب ــسِاســمیلی«،مجریتلویزی ــتاددانشــگاهو»تاوی ــلوســت«،اس ــنپتانســیل.»کورن ــیسیاســیای فرهنگ
سیاســتریاضــتاقتصــادی،نابرابــریاقتصــادیدرحــالرشــدومصونیــتمســئوالنبحــرانمالــیســال2008،دولــتاوبامــاراقبــلازهــر
چیــزیــک»معاملهگــرمیداننــدتــاتحولگــر«واورادربحــرانشــریکمیداننــد.آنهــادراعالمیــهخــودبــهنــام»جنــگعلیــهفقــر«،تصویــری
ازنومیــدیطبقــهیکارگــروطبقــهیمتوســطدرایــاالتاوهایــورابــهتصویــرکشــیدند.پیشازایــنانتقــاد،»هــریبالفونتــه«،خواننــدهوفعــال
اجتماعــیبــاســابقه،حکمــیراعلیــهاوبامــاصــادرکــردورئیــسجمهــوریاوبامــارابــه»خــودمحــدودکــردن«،»انحــراف«وعــدمتعهــدکامــل
بــرایتغییــرواقعــیمتهــمکــرد.اودرمصاحبــهخــودبــا»امــیگودمــن«بــهتاریــخ1۶مــه2011،بــااظهــارتاســفازعــدمتغییــرواقعــی،اوبامــا
رامســئولایــنعــدمموفقیــتمیدانــد.اومیگویــد:»درایــندورهفقــداننیــرو،انــرژی،فقــدانصــدایمردمــی،فقــداناعتــراضمردمــی،
ــههیــچکســیجــزنزدیکانــش ــاراکاوبامــاب ــد.درغیــاباعتراضــات،ب ــکالدربرنامــههایــشوجــوددارن ــهورادی فقــدانیــکفکــرقهرمانان
ــد ــهثروتمن ــودک ــدب ــیخواه ــدیکس ــربع ــد:»رهب ــهمیده ــد«.اوادام ــوشنمیده ــد،گ ــکمیکنن ــیآرامکم ــکزندگ ــرایی ــهاوراب ک
اســت«.بــروساسِپرینکســتین،بــانومیــدیازایــنواقعیــتکــههمــهینامزدهــایسیاســیازآهنــگ»متولــدآمریــکا«بــهنفــعخــوداســتفاده
ــن ــروسای ــتب ــد.درنهای ــرفمیزن ــد،ح ــدمیکنن ــیازآنتقلی ــورتصوت ــهص ــطب ــدوفق ــرنمیگیرن ــوایآنرادرنظ ــامحت ــدام میکنن
آهنــگرا»آیــاسیاســتمدارانآنقــدراحمــقهســتندکــهشــعر"متولــدآمریــکا"رانمــیفهمنــد؟«رابــاورژیــنآکوســتیکدر11ژوئــن2014و
بــهروزشــده)در4آوریــل2017(بــهاجــرادرآورد.بــهنظــرمیرســداوبــاانجــامایــنکار،میخواســتبــه»پیــتســیگر«ادایاحتــرامکنــد
کــهدرســال19۶5گفتــهبــودکــهبــازیبــاگیتارهــایالکتریکــیمفاهیــمراازبیــنمــیبرنــد.درضمــن»پرینــس«راکــهپیــشازایــنازنظــر
سیاســیاهمیــتنمــیدادنــدبــاآلبومــیبنــام"آمــوزشموســیقیبــهکســانیکــهگــوشمــیدهنــد"بــهریشــههــایســبکموســیقی"بلــوز"و
"فونــک"جیمــزبــراون،برمــیگــردد.البتــهآهنــگ"دختــردارچینــی"کــهدرســال2014تهیــهشــداثــرینایــاباســتکــهدرآنبــهآمریکایــی

هــایعــربتبــارکــهبــه"بهانــه"11ســپتامبر2001،تبعیــضعلیــهآنهــاگســترشیافتــه،مــیپــردازد.
ــیقیها ــنموس ــهای ــارزهیراک«در1982،هم ــال1980،»مب ــتا«درس ــال1979،»ساندینیس ــدن«درس ــیلن ــاستلفن ــای»تم ــومه آلب
ــو ــمراکاســرائیلی»کاســبه«،ازیاری ــزدرفیل ــا)آهنــگراکدرکاســبه،2004(ونی ــریب ــاراشــیدطاهــاالجزای ــهت ــکایالتیــنگرفت ازآمری
هوروویــچدرســال2012،دارایانعــکاساعتراضــیدرغــربوفراتــرازجهــانغــربهســتند.درکمــالتعجــبخــودخواننــده،ترانــه»راک
کاســبه«رشــیدطاهــا،توســطرادیــوارتــشآمریــکادراولیــنجنــگخلیــجفــارسدرســال1991وتوســطارتــشانگلیــسدرزمــانجنــگ

ــهسیاســتراســتمحافظــهکارقــرارگرفــت. ــاتمایــلب ــرمحافظــهکارراک«ب عــراق،پخــششــد.ایــنآهنــگدرلیســت»50آهنــگبرت
درایــنمیــان،درایــنبیــنسیاســتمدارانوصنعــتموســیقیخودشــانرابــاهمــهنــوعســبکومتضــادآنوفــقدادنــد.درســال2012،رهبــر
محافظــهکارمجلــسنماینــدگان،»پــلرایــان«،اعــالممیکنــدکــهگــروهموســیقیمــوردعالقــهیویگــروهاعتراضــیبــهشــدتجنجالــی
»خشــمعلیــهماشــین«اســت.مولــفایــنآلبوم)ســال1992(ناشــناس،مولــفآلبــومدیگــریبــهنــام»امپراتــوریشــر«)ســال1999(اســت.
اعضــایایــنگــروهتحــتتأثیــراندیشــهیروشــنفکرچــپآمریکائــیبــهنــامنــوامچامســکیهســتند.گــروهدیگــریهــمتحــتتأثیــرایــن

آنجــا  از  را  زیرزمینــی  هنــر 
کـــه خـــصلتی انقالبـــی دارد، 
ی  همـــه  مـــادر  مـیتـــوان 
دانســت هنــری  نوآوریهــای 

* برآمد موسیقی و جنبش پانک

دراروپــا،موســیقیتجاری)پــاپ(دهــه1970واوایــلدهــه1980بــاعنــوان»بــیجیــز«،آگاهانــهخــودرامخالفانقــالب19۶8درکشــورهای
غربــیاعــالمکــرد.بــاایــنوجــود،ایــندورههمچنیــندرپاســخبــهشــورشهایجوانــانســیاهپوســت،بــهنابــودیعمــدیمشــاغلکارگــریو
مهمتــرازهمــه،شــعارسرنوشــتســازمــارگارتتاچــرکــهمــیگفــت»جامعــهمفهــوموجــودینــدارد،فقــطافــرادوخانوادههــاوجــوددارنــد«،

یــکجنبــشپانــککــهبیــننیهیلیســموخشــمسیاســیدرنوســانبــودرابــهوجــودآورد.
درخــارجازآلمــانهــمبــهغیــراز»جانــیروتن«دیگــرخواننــدگان"صیــدوشــز)کــهعضــوگــروهســکسپیســتولزبودند(کســیبــرایتناقضــات
ونوســاناتگــروههــایموســیقیپانــککاریانجــامنــدادتــازمانــیکهایــنتناقضــاتبــهحالــتبیمــاریروانــیدرنینــاهاگــنپدیــدارشــد.او
درســال1977ازآلمانــیشــرقیســابقبــهآلمــانغربــیرفــت.درآهنگــیبــانــام»شــمافیلــمرنگــیرافرامــوشکردهایــد«،ایــنتناقضــات
راآشــکارکــرد.درآلمــانغربــیبــهشــدتتحــتتأثیــرگروههــایلندنــیقــرارداشــتوبــهنوبــهیخــودتأثیــرزیــادیبــرپانــکانگلیســیکــه
توســطدوســتش»ویویــنوســتوود«درآنتغییراتــیدادهبــودونیــزبــاکمــکطــراحلبــاسفرانســوی»ژانُپــلگوتیــه«بــاپوشــاندنلبــاس
ــا،درســال1990ســعیدرنجــاتســبکموســیقی ــزمادون ــکآمی تحری
»پانــک«نمــود.نینــاهاگــنمــادرخوانــدهموســیقیپانــکبعنــوانکســی
کــهقبــالانقالبــیبــود،ازطریــقمــوادروانگــردانوگــذربــههندوئیســم،
سرنوشــتشــخصیوهنــریخــودرابــامســیحیتانجیلــیگــرهزدوبدیــن
ترتیــببــاتیتــرآهنــگ»عاقــلشــدن«شــخصیتعیســیمســیحدرســال

2010رابــهترســیمکشــید.

همچنیــن،وولــفبرمــن،ناپــدریکــهنینــاهاگــنراازکودکــیتحــتتاثیــر
خــودقــراردادهبــود،هنــرمقاومــتقهرمانانــهرادرجمهــوریدموکراتیــک
آلمــانســمبولیزهکــرد.ایــنکاراوتــازمانــیکــهســربــهمخالفــتوایجــاد
ــی ــت.اوجوان ــهداش ــت،ادام ــراهنداش ــههم ــتراب ــرایدول ــتب مزاحم
کمونیســتازشــهرهامبــورگدرآلمــانفــدرالبــودکــهبــهآلمــانشــرقی
رفتــهوتابعیــتایــنجمهــوریراگرفتــهبــودومدتــیهــمبــهعنــوان
دســتیارکارگــردانتئاتــردرگــروهافســانهایبرلیــنکارمیکــرد.اوامــابــهزودیبــاانتشــارآهنــگخــودبــهنــام»ارموتیگونــگ«)تشــویق(در
ســال19۶5،ممنــوعازفعالیــتشــد.درســال197۶درحالــیکــهدرســفربــهجمهــوریفــدرال،قهرمــانچــپدرآلمــانغربــیشــناخته
ــهانتقــادشــدیدازحــزبچــپآلمــانپرداخــت.او ــدهآل»کمونیســتواقعــی«ب ــیازای ــارویگردان میشــد،ســلبتابعیــتشــد.ســرانجامب
حــزبچــپآلمــانراوارثتمــامنواقــصحــربچــپکارگــریآلمــانشــرقیســابقمیدانــدودرســال201۶اتوبیوگراف)خاطــرات(خــودرا

ــرنباشــید«رانوشــت. ــام»منتظــرزمانهــایبهت ــان ب
امــامشــکالتبوجــودآمــدهتوســطدیــواربرلیــنلزومــًابــهروشــیکــهچــپغربــیتصــورمیکنــد،قابــلتعمیــرنیســت.بــاایــنحــال،همانطــور
کــهروزنامــهنــگارآلمانــی،اریــککیرشــباوم،بــاانتشــارکتــابخــوددرســال2013بــاعنــوان»بــاموســیقیراکدیــواربرلیــنرابــهلــرزهدر
آوریــد«نشــانمیدهــدکــهاینگونــهحرکتهــابــایکبــارکافــیمــیباشــندوو

مــیبایســتازآنتجربــهگرفــت.
درســالهای1987-88،جنبــشجوانــانحــزبمتحــدهکارگــریآلمــانشــرقی
ــانونگــرانازنارضایتــی ــرایجوان ــی«ب ــاآگاهــیازجذابیــتموســیقی»غرب ب
روزافــزونازمحرومیــتازآن،ازبرخــیازهنرمنــدانمشــهوربینالمللــیدعــوت
ــتون«از ــروه»اس ــد.گ ــزارکنن ــرقیکنســرتبرگ ــنش ــادربرلی ــلآوردت ــهعم ب
ــرای ــهعلــتعــدمتوافــقدرقــراردادخــودداریکــرد.دیلــنآمــدامــاب آمــدنب
ــه ــهدر19ژوئی ــیک ــد.کس ــوویآم ــدب ــود.دیوی ــدهنب ــعکنن ــاچیانقان تماش
1988جمعیــتبرلیــنشــرقیرابــههیجــانآوردو300000نفــررابــرای
بزرگتریــنکنســرتخــودجــذبکــرد،تــاجایــیکــهنیروهــایامنیتــیرژیــمدر
ــو ــان«نی ــرقهرم ــهکارگ ــگ»طبق ــد.اوآهن ــمنمیآمدن ــهچش ــتب ــنجمعی بی

ــهاجــراءدرآورد. جــرزیراب
بــروساسپرینگســتین،متولــدآمریــکا،ویکــیازهنرمنــدانمعتبــروسیاســی،
ــانامــزدانتخابــات ــهیــکحــزبی ــااینکــهخــودرامســتقیمًاب منتظــرمیمانــدت
ــو ــهانتخــابمجــددجــورجدبلی ــاعلی ــمخــودرابرداشــتت ــد.اوقل ــدکن متعه
ــهکمپیــن ــاپیوســتنب بــوشدرســال2004مخالفــتکنــد.درســال2008،ب
انتخاباتــیاوبامــاکنســرتهاییبرگــزارکــرد.اندکــیقبــلازآن،درســال200۶،
اویــکآلبــومبــاادغــاممجــددازآالتموســیقیفولکلوریــکدرراســتایســنت
پیــتســیگربــهنــام»خاطــراتســیگر«،همــراهبــاســازهایآکوســتیکمنتشــر
ــیقیهای ــاموس ــراهب ــر،هم ــددیگ ــاهنرمن ــراهدهه ــههم ــرب ــندونف ــرد.ای ک
ســنتیدرمــوزهلینکلــندرواشــنگتن،18ژانویــه2009،دوروزقبــلازمراســم
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و بیســت قــرن آغــاز در اگــر
تــوان مــی را چیــز همــه یکــم
ســرمایهداری چارچــوب در
کــرد، بررســی دموکراتیــک
آفریقــا دیکتاتوریهــای امــادر
نیســت. اینطــور خاورمیانــه و
ــم ــوزه ــوریهن ــاردردیکتات گفت
آخریــن دارد. قــرار رس تیــر در

تکنولوژیکــی انقالبهــای
هوشــمند تلفنهــای اینترنــت،
وامتــزاجابزارهــایالکترونیکــی
اقــدام مثابــهی بــه »غــرب« در
ــترده ــتگس ــرجه ــیازه فرهنگ
اســت،امــادردیکتاتــوریایــن
ابزارهــا،وســیلهایبــرایجلــب
ــان ــهمخاطب ــروب توجــهودادننی
ــه ــههزین ــاوتک ــنتف ــت.باای اس
دیکتاتوریهــا ایــن در تعهــد
تبعیــد اســت. بــاال بســیار
از بعــد ســوری عبدالرحمــن
شکســتبهــارعربــیدرســوریه
کــهآهنــگ»یــاال،بشــار،بــرو«
رامــی و ،2011 ســال در را
ــرال،2011(، ــری)ای ــاممص عص
ــوم ــریدرآلب ــدهرپالجزای خوانن
»َالــوسیســتم«درســال2019،و
اعــدامغیرقانونــیخواننــدهگــروه
»آماگابــا«ی ســنتی موســیقی
»پرتــاب آهنــگ بــا بورونــدی
شــرکت بــه متهــم کــه کــن«
علیــه اعتراضــی تظاهــرات در
ــی ــوناساس ــوادقان ــتکاریم دس
درســال201۶بــرایدورســوم
ریاســتجمهــوریانجــامگرفــت.

ترانــه  حضــور  و  *نقــش 
ایــران  در  اعتراضــی  هــای 
جهــان مختلــف  مناطــق  و 

ــای دربرخــیازکشــورها،گروهه
موســیقیبــاقــدرتحاکــم،بــازی
مثابــهی بــه را مــوش و گربــه
میگیرنــد. پیــش در مقاومــت
نماینــده ـ خواننــده ماننــد
ــدا. ــیویــندراوگان ــس،باب مجل
گــروه –پانــک فمنیســت یــا و
روســیه. در ریــوت« »پوســی
خیلیهــا بــرای کــه آنچــه
کــه اینســت اســت، تاســفآور
ــاازطــرفگروههــای ــنگروهه ای
کشــورهای در موســیقی
ــوند. ــتنمیش ــکحمای دموکراتی

ریاســت انتخابــات دوره در
جمهــوریایــراندرســال1388،
ــگاعتراضــی ــاهدحضــورآهن ش
درهمایشــهایآقــایمیــرحســین
میتینگهــا، در بودیــم. موســوی
و مــن" دبســتانی "یــار ترانــه
ــتان" ــدزمس ــرآم ــگ"س ــزآهن نی
ــوان ــرانوپســرانج توســطدخت
خوانــدمــیشــد.گرچــهترانــه
اخیــربــاجــانکالمچــپویــادآور
جانباختــگانچریکهــایفدایــی
اســت،امــاطنیــنآمیــزوشــوقو
شــعفنســلجــوانبعــدازانقالب
ــی ــاحارتجاع ــاجن ــارضب رادرتع
داشــت. همــراه جهــل نظــام

آهنــگ«، یــک بخاطــر »مــرگ
برنامــهایازســرویسجهانــیبــی
بــیســیپخــششــدهتوســط
مــارس 12 بلومشــتاین، رکــس
پاولــوس تــرور اســت. 2017
فیســاس،خواننــدهگــروهرپضد
فاشیســتدرآتندرســال2013،
توســطیکــیازاعضــایحــزبنئو
ــی«. ــوعطالی ــی»طل ــازییونان ن
انگلیــس، کار نماینــده قتــل
جــانبوکــس،توســطیــکبیمــار
در برگســیت، طرفــدار روانــی
2019 ســال در .201۶ ســال
قتــلوالتــرلوبــک،رئیــسمنطقــه
ــازی ــون ــکنئ ــطی ــل«توس »کس
نشــان اینهــا همــهی آلمانــی.
غربــی دنیــای کــه میدهنــد
ــر ــهفک ــیک ــتآنچنان ــمازامنی ه
نیســت. برخــوردار میکنیــم

ایــن کلیــدی ســئوال بنابرایــن
موســیقی آینــدهی  کــه اســت
معاصــرچــهخواهــدبــود؟مطمئنًا
ــهوهمچنیــنتعهــد انتقــالتجرب
ــازمانــی پیشکســوتانموســیقیت
کــههنــوزقــادربــهکمــکباشــند.
ــهنظــرمیرســید درانگلســتان،ب
مختلــف، دورههــای در کــه
»شــوک« گــروه بازمانــدگان
امــا باشــند. بازگشــت آمــادهی
درواقــعبــهنظــرمیرســدکــه
جــو هنــری، گــروه ایــن رهبــر
از 2002 ســال در اســترومر
اســت. کشــیده کنــار فعالیــت

بــهنظــرمیرســدکــهازبیــنایــن
بهتــر بــراگ« »بیلــی گروههــا،
خمهــای و  پیــچ از توانســت

ــک، ــاپان ــکت ــیقیفولکلوری موس
»کشــور تــا آلترناتیــو« »راک از
»آمریکانــا« ســبک و آلترناتیــو«
ــرای ــد.اوب ــورکن ــتعب ــاموفقی ب
ــهی ــوردعالق ــیموســیقیم معرف
جــوان نســلهای بــه خــود
ــال ــیدرس ــهیرادیوی ــکبرنام ی
2014،بــهراهانداخــت.اوعمیقــًا
علیــهبرگســیتاســتوآهنگــی
ــه ــازید،ن ــارابس ــام»پله ــهن راب
دیوارها«درســال2017ســاخت.
ــر ــزبکارگ ــالازح ــنح اودرعی
کوربــی رهبــری بــه انگلیــس
حمایــتمیکنــد.اوبــامواضــع
خواننــده موریــس، سیاســی
و میکنــد مقابلــه راســتگرا
بــا سیاســی مانیفســت یــک
در آزادی« بعــد »ســه عنــوان
کــرد. منتشــر 2019 ســال

*موســیقی اعتراضــی در امریــکا

درایــاالتمتحــده،اعضــایگــروه
ایــن ( ماشــین« علیــه »خشــم
گــروهدرگذشــتهیــکگــروهکمتــر
شــناختهبــود(،اعــالمکــردکــهدر
نوامبــر2019قصــدخــودرابــرای
اجــراییــکســریکنســرتدر
کشــورهایمــرزیجنــوبوجنوب
ــال« ــنواره»کوآچی ــکادرجش آمری
بــا اعــالممیکنــد. کلــورادو در
توجــهبــهســالومنطقــهانتخــاب
شــده،رســانههــاازآنبــهعنــوان
یــکهــدفضــدترامــپوانتخــاب
میکننــد. ارزیابــی او مجــدد

ــاالت ــهدرای ــدک ــرمیرس ــهنظ ب
بــا »رپ« گــروه هــم  متحــده
خــود نوجوانــی دوره گذرانــدن
بــه بیــن»هیــپهوپ«)تظاهــر
و »اراذل رفتــار و بــودن( غنــی
اوباشــی«وســوءاســتفادهجنسی
اولیــه،بــهبلــوغرســیدهاســت.
رقابتهــای  دوران مالحظــات
رپ گروههــای بیــن منطقــهای
»مســتقیم گــروه آمــدن از بعــد
و ازکامپتــون«درســال1989،
همچنیــندرگیــریبــراینفــوذ
ــدگان ــندگان،تهیهکنن ــننویس بی
مراســم ارشــد کارشناســی و
تدریــج بــه و پایــانرســیده بــه
فــرم یــک بــه را خــود جــای
ــده ــنده-خوانن ــهنویس ــریک هن
بــا کارگــردان ـ کننــده تهیــه و
میدهــد. میکننــد، کار هــم

*دوران آهنــگ هــای اعتراضــی 
جدیــد رپ  موســیقی 

میرســد نظــر بــه همچنیــن
آهنگهــای دوران از بعــد کــه
خوانهــا، رپ بیــن اعتراضــی
سیســتمیک  چالــش دورهی
ــدگان ــت.وحوانن ــدهاس ــازش آغ
ســمت بــه بیشــتر جــوان،
و اجتماعــی عدالــت مضامیــن
مســائلجامعــهمدنــیبــهویــژه
لــس و »شــیکاگو شــهرهای در
آنجلــس«رویآوردهانــد.ماننــد
کندریــک اسپرینگســتین،
پولیتــزر جایــزه )برنــده المــار
.)2018 ســال در موســیقی

ســرانجام،بایــدازنســلجــوان
»رپ«یــادکــردکــهمــاهنــوزآنهــا

ــا ــوزوناســتت ــادوجنجــالورقــصنام ــافری ــراهب ــکورپاســتوهم ــیازپان ــهترکیب ــهک ــزوس،2013(گرفت ــروه)یئی رانمیشناســیم.ازگ
ــلازمرگشــدر ــهکشــتهشــد.اوقب ــهضــربگلول ــالگیب ــال2018درســن20س ــهدرس ــرا«ک ــازهاونف ــام»ج ــروهبن ــنگ ــدهمشــهورای خوانن
تیتــرآهگــش"بــهمــننــگاهکــن"درســال2017اعــالمکــردکــه"کــورتکوبیــن"،زمــانحــالمــیباشــدوخواننــدگانجوانــیماننــد"جیــپ
گامافیــا"و"رکــوناســتی"درامریــکاو"ســلوتــای"درانگلیــسهمــانســبکجدیــدتلفیــقراکورپتوســط»جــازهاونفــرا«رااجــرامــیکننــد.

بــهگفتــه»کنــیبیــت«،تهیــهکننــدهینیویورکــی،ســبککمتــرادبــیوابتدایــیایــنهنرمنــداننــهتنهابــهدلیلمالحظــاتفنــی،بلکــهمربوطبه
شــیوههایجدیــدسیاســتهایروزمــرهایاســتکــهازطریــقشــبکههایاجتماعــیتولیــدمیشــوند.تومــاسهابــزدرمقالــهیخودبایــنموضوع
میگوید:»بــرایتأثیرگــذاریواقعــی،آنچــهمیگوییــمکمتــرازروشــیاســتکــهمــامیخواهیمبگوئیــم«.دربــارهیچگونگــیبازگشــتروانپانکو
نیــزبــاتوجــهبــهســبکاینموســیقی،خوانندهپیشــینگروهموســیقی»پســاپانک«،جــانراب،مــیگویدکه:»ایــنبچههــادراینجهــانناکارآمد
ازایــنموســیقیرویبــرگرداندنــدچــوندیگــربــهآنبــاورندارنــد.«.بــهعبــارتدیگــر،بــرایاینکــهشــنیدهشــوید،بایــدبــاصــدایبلنــدفریــادزد!

.The Missing Music of the Left, New York Review of Books, mai 2018
 Entretien au magazine AARP, février/mars 2015, cité dans l’article de Brent L. Smith, medium.com/Cuepoint, Bob Dylan  
.Lays Down What Really Killed Rock‘n’Roll, 13 avril 2016

.Livre d’Elijah Wood, Dylan Goes Electric : Newport, Seeger, Dylan and the Night That Split the Sixties, 2015  

.Autobiographie de Wolf Biermann, Warte nicht auf bessre Zeiten !, 2016  

.Entretien de Amy Goodman, A Declaration of War against the Poor, 9 août 2011  

.Entretien de Amy Goodman autour de l’autobiographie de Harry Belafonte, Sing Your Song, 16 mai 2011  

 Article de Parker Molloy, Are Politicians Too Dumb to Understand the Lyrics to ‘Born in the USA’ ?, Daily Beast, 11 juin  
.2014, mis à jour le 4 avril 2017

.Cité dans 1979 : The year punk died, and was reborn, article de Sasha Frere-Jones, The New Yorker, 24 octobre 2004  

Article de John J. Miller, Rockin’ the Right, National Review, 5 juin 2006; film documentaire de Julien Temple, Joe Strum�   
.mer : The Future is Unwritten, 2007

.Emission de Rex Bloomstein, Dying for a Song, BBC World Service, 12 mars 2017  

.Article de Thomas Hobbs, How today’s rappers are resurrecting the spirit of punk, bbc.com, 16 octobre 2019  
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ظظ

Il faudra crier très fort pour être entendu
Idalie Samad  -  M.M.  et  Ali Samad

Brève histoire de la musique pro-
testataire
Au moins depuis les années 1530, 
quand l’hymne de la Réforma-
tion Luthérienne, Ein’feste Burg (« 
Une Forteresse Solide »), mobilise 
les paysans germaniques contre 
l’Eglise catholique et les Princes qui 
la soutiennent, la musique – dont 
peut-être surtout la chanson – pro-
testataire fait partie intégrante des 
grands moments de contestation 
politique dans ce qu’on appelle 
aujourd’hui le monde occidental. 
L’histoire des pays et des mouve-
ments politiques est aussi l’histoire 
de la mobilisation culturelle dans 
son aspect le plus accessible. 
Cela va des chansons phares des 
Révolutions de la fin du 18ème siè-
cle – Yankee Doodle Dandy pour 
les Indépendantistes américains, 
La Carmagnole pour les Sans-
Culottes français, sans oublier La 
Marseillaise outil de mobilisation 
militaire contre l’ennemi externe – à 

L’Internationale, dont la composition 
des paroles suit à la destruction de 
la Commune parisienne en 1871, et 
au Red Flag (« Drapeau rouge »), 
dont les paroles s’inspirent de la 
grève des dockers londoniens en 
1889, en passant par le grand élan 
de musiques folkloriques qui ac-
compagne la vague des Révolutions 
nationalistes/anti-monarchiques de 
1848. Il s’agit à l’occasion, pour re-
prendre une phrase de Schuman à 
propos de l’Etude Révolutionnaire 
(1831) de Chopin, d’une histoire de 
« canons cachés parmi les fleurs ». 
La jonction politico-musicale – si 
l’on veut, l’instrumentalisation poli-
tique de la musique – passe le plus 
souvent par les possibilités offertes 
par des technologies ou des pra-
tiques nouvelles ou nouvellement 
commercialisées à un moment 
charnière, permettant une appropri-
ation de formes et de thèmes popu-
laires dans les lexiques artistiques 
émergents et, dans l’autre sens, 

une diffusion élargie de ces
 lexiques au sein des populations.
Ainsi de l’invention de la presse à 
bras qui imprime les textes de Lu-
ther, au saut technique en capac-
ité des instruments d’orchestreet 
en qualité d’imprimerie des parti-
tions musicales qui permet à un 
Beethoven de capter et de sublimer 
des mélodies de la Révolution fran-
çaise dans sa Vème Symphonie. 
Ainsi des réseaux commerciaux 
des imprésarios d’opéra italiens qui, 
en véhiculant l’œuvre de Giuseppe 
Verdi, en font un porte-espoir du Ri-
sorgimento. Aujourd’hui, alors que 
l’opéra en tant que genre s’est re-
tranché dans un créneau des plus 
élitistes, on oublie la foule milanaise 
entonnant le Chant des Esclaves 
(Va Pensiero, Nabucco)lors des 
funérailles de Verdi en 1901.

Si l’Europe Continentale a pu don-
ner le ton dans la définition et la dif-
fusion des goûts musicaux jusqu’à 

la fin du 19ème siècle, la domination 
transatlantique de la technologie 
de transmission du son commence 
très tôt, à partir du premier enregis-
trement du jeune Enrico Caruso en 
1902 par la société anglo-améric-
aine Gramophone Company et du 
litige qui oppose celle-ci, déjà, à la 
Colombia Records. 

En même temps, dans la foulée 
de l’adoption en 1886 de la pre-
mière Convention pour la Pro-
tection des œuvres littéraires et 
artistiques(Convention de Berne), 
l’enjeu de la gestion et du contrôle 
des droits d’auteur devient primordi-
al face à un potentiel commercial in-
imaginable. Ceci d’autant plus qu’à 
partir de 1901 les premières trans-
missions radio se perfectionnent au-
delà de l’horizon terrestre visible.  

La musique protestataire doit dé-
sormais évoluer dans ce contexte 
foisonnant, entre opportunités de 
diffusion de masse et contraintes 
d’intégrité artistique et politique. 
L’Internationale elle-même fait l’objet 
d’un litige devant les tribunaux fran-
çais, pour aboutir à une attribution 
de droits d’auteur en 1922 (et plus 
tard à une curieuse ironie selon 
laquelle la République démocratique 
allemande paiera une modeste co-
tisation annuelle aux ayants-droits 
de la chanson phare de la solidarité 
ouvrière). 

Si le fracas de la politique et de 
la culture européennes dans le 
marasme de la Première Guerre 
Mondiale ramène la musique et la 
chanson à un rôle de propagande 

et d’accompagnement militaire pri-
maire, la poésie résiste mieux, dans 
le monde anglophone notamment, 
grâce à une génération perdue de 
poètes-soldats enrôlés d’office. Très 
vite et jusqu’à cent ans plus tard, 
cependant, les œuvres de ces paci-
fistes sont récupérées pour habiller 
un mythe générique de sacrifice 
noble dans lequel se fondent futilité 
des tranchées, aventures militaires 
coloniales et lutte rédemptrice anti-
Hitlérienne, dressant une soi-disante 
continuité culturelle à travers les mo-
bilisations. Ceci tout dernièrement 
au service de guerres « anti-terror-
istes » en Afghanistan et en Iraq. 

La Grande Guerre, vendue aux pop-
ulations européennes comme une « 
défense des petits pays », met plutôt 
en relief la vulnérabilité

 des grands Empires dont trois 
(russe, Ottoman, austro-hongrois) 
n’y survivront pas. Les peuples sub-
jugués s’en trouvent enhardis, qui 
résistent à force de romances irlan-
daises, d’adwars et de mouachahtes 
égyptiens et d’hymnes à la fraternité 
africaine (NkosiSikeleliAfrika, écrite 
en 1897, adopté dès 1912 par le 
Congrès National Africain). 
A la fin de cette Guerre, alors que 
L’Internationale est déjà départagée 
entre Bolchéviques, Trotskistes et 
autres Socialistes, les Révoltes ou-
vrières allemandes de 1918-1919 
s’écrasent sous un double poids de 
répression policière, allant jusqu’au 
massacre, et de contradictions stra-
tégiques et tactiques internes. Or, 
comme le rappelle un siècle plus 
tard le sociologue Todd Gitlin, en 
analysant l’échec de 1918-1919 

d’aucuns ont relevé, entre autres, 
l’absence de chanson fédéra
trice.  

La période d’entre les deux Guerres 
voit fleurir en Europe un renouveau 
de la musique folklorique de 1848, 
dans les pays slaves nouvellement 
indépendants mais aussi en Alle-
magne. En même temps se dével-
oppent une musique, une poésie 
et une chanson cosmopolites an-
crées fermement aux mouvements 
de gauche, dont le mariage des 
formes artistique et populaire propo-
sé par Berthold Brecht et Kurt Weill 
représente le point fort (L’Opéra de 
Quat’Sous, 1928). 
De l’autre côté de l’Atlantique, à 
la Nouvelle Orléans et dans les 
grandes villes du Nord des Etats-
Unis, les anciens esclaves dont 
la participation à la vie politiqueet 
économique de leur pays continue 
à évoluer sous le signe d’une dis-
crimination implacable, poursuivent 
la transformation de traditions musi-
cales et poétiques héritées du Delta 
du Niger pour forger une culture pro-
pre de jazz et de blues qui, si elle 
n’offre pas de contestation politique 
ouverte, démontre au moins le pou-
voir de la résilience culturelle. Sur 
ce sujet, le témoignage documen-
taire du réalisateur Martin Scors-
ese (From Mali to Mississippi, 2003) 
mériterait d’être mieux connu.
 En Union Soviétique, vu le caractère 
insolite de la victoire bolchévique 
ainsi que sa consolidation de haut 
en bas, l’assise d’un régime passe 
inexorablement par l’appropriation 
programmatique de traditions folk-
loriques jusque-là peu politisées. 
La chansonnette Yablochko (« Pe-
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tites Pommes ») en fournit 
l’exemple type – musique 
ancienne connue des 
masses, bribes de paroles 
variées et variables repris-
es à leur tour par chacune 
des factions protagonistes 
de la guerre civile, choréog-
raphie de danse « officielle 
» établie dans le cadre d’un 
premier ballet soviétique à 
thème révolutionnaire (Le 
Coquelicot rouge, 1926).
Cela passe également 
par une mainmise sur la 
« haute » culture, et la ré-
sistance par un jeu perma-
nent de chat et de souris. 
Chostakovitch est déclaré 
« ennemi du peuple » en 
1936 en son œuvre interd-
ite en 1948, alors que sa 
VIIème Symphonie, jouée 
à Leningrad par un orches-
tre affamé un 9 août 1942, 
en plein siège, diffusée par 
hauts parleurs dans toute 
la ville et jusque derrière 
les lignes ennemies, devi-
ent le symbole par excel-
lence de la résistance de 
l’Armée rouge face au 
Nazisme. Envoyée par le 
compositeur lui-même, en 
partition microfilmée, par 
Téhéran et le Caïre jusqu’à 
New York pour être retrans-
mise au monde par la radio 
NBC sous la baguette de 
l’anti-fasciste Toscanini, la 
VIIème Symphoniedevient 
aussi, trop brièvement, une 
proclamation de l’humanité 
contre le barbare.   

Si en Union soviétique 
une vie artistique et musi-
cale résiste jusque dans 
la dissidence, le Nazisme 
ne permet aucune vie cul-
turelle en dehors de la pro-
pagande meurtrière. La ré-
sistance musicale persiste 
seulement dans certains 
territoires occupés, notam-
ment dans les chants des 
partisans grecs et yougo-
slaves, dans la Siekiera, 
Motyka (« Hache, Houe 
») des Polonais et la Bella 
Ciao des communistes it-

aliens. (Deux générations 
plus tard, en 2016, la mu-
sicologue slovène Ana 
Hofman, dans son livre La 
Nouvelle Vie des Chants 
partisans, met en relief les 
retrouvailles de ces chants 
par diverses chorales lo-
cales à travers les pays 
de l’ex-Yougoslavie, pour y 
identifier un potentiel de ré-
sistance politique nouveau 
face à la crise du capital-
isme globalisé.) En Grèce, 
comme les événements 
des années 1967-1974 et 
2011-2015 le démontrent, 
la musique protestataire 
n’a jamais tari.

A la fin de la Deuxième 
Guerre Mondiale, deux 
phénomènes d’ordre gé-
néral se distinguent dans la 
culture occidentale. Le pre-
mier concerne le déclin dé-
finitif du rayonnement cul-
turel de l’Europe centrale, 
à commencer par celui de 
l’Allemagne elle-même, et 
la montée, qui deviendra 
domination, de la référence 
anglo-américaine déjà bien 
lancée à travers le cinéma 
américain et, sur un plan 
linguistique, par la BBC 
World Service Radio. 

Le deuxième, lié à la relance 
économique ainsi qu’à 
l’explosion démographique 
à partir des années 1950 (« 
baby boom »), concerne la 
révolte de la jeunesse con-
tre les normes sociétales et 
culturelles puritaines des 

générations précédentes. 
Les points forts de cette, 
ou de ces, révolte(s) peu-
vent être choisis parmi plu-
sieurs événements phares 
des années 1955-1969 – 
en Europe Continentale, 
indiscutablement, autour 
de l’année 1968 – mais 
une chose est désormais 
certaine. Les références 
culturelles d’un moment ne 
seront plus jamais définies 
par les parents, mais, suc-
cessivement à chaque gé-
nération, par leurs enfants.

S’y ajoute, encore une 
fois, l’importance des in-
novations en technologies 
et en pratiques commer-
ciales. La première appari-
tion du jeune Elvis Presley 
sur un écran de télévision, 
en 1956, restera dans la 
mémoire collective. Phé-
nomène aussi important 
dans la définition des rap-
ports de force culturels 
et commerciaux – ceci 
jusqu’au développement 
d’un autre plateau tech-
nique, celui des « vidéos 
musicaux » inauguré à par-
tir de 1981 par la chaîne 
MTV notamment – la mon-
tée d’une caste de choisis-
seurs de disques (« disc 
jockeys » ou « DJs »), ar-
bitres absolus de tendance 
à la radio et plus tard dans 
les salles de danse dev-
enues discothèques. 
Plus tard, Bob Dylan pré-
tendra que les DJs sont ori-
entés dès le début par ce 
qui s’appellera l’industrie de 
la musique pour promou-
voir des artistes « blancs 
» plutôt que « noirs », per-
mettant ainsi de maintenir 
un cloisonnement culturel 
racialisé et, partant, de sab-
oter l’essentiel de la révolu-
tion rock’n’roll – c’est-à-dire 
la fusion des héritages mu-
sicaux africains et europée-
ns, urbains et ruraux, bour-
geois et populaires dans 
une musique nouvelle libre 
de toute contrainte. Pour 

beaucoup, cette fusion 
révolutionnaire ne peut 
poindre qu’une seule fois, 
en plein « Summer of Love 
» de 1967, en la personne 
et la prestation du guitariste 
Jimi Hendrix lors du festival 
de Monterey.

Selon un Dylan âgé de 74 
ans, « le rock’n’roll est mort 
en 1959 », déjà, lorsqu’il 
s’avère que les DJs les 
plus connus retransmettent 
moyennant paiement 
par les grandes sociétés 
d’enregistrement et de dis-
tribution.  Dylan lui-même 
sera accusé de tuer la tra-
dition folklorique lorsqu’il se 
présente en 1965, au festi-
val de Newport, avec une 
guitare électrique.
Quoi qu’il en soit de la mu-
sique elle-même, en ce qui 
concerne l’aspect contesta-
taire il est évident que ceux 
qui avaient espéré retrou-
ver, chez une génération 
de troubadours américains 
et britanniques des années 
soixante, le vecteur d’un 
saut progressiste universel 
se trompent. Dylan ne sera 
jamais l’héritier politique de 
Woody Guthrie (qui meurt 
en 1967, justement) et sa 
révolte, autant que celle 
des Beatles et des Stones, 
se révélera plutôt libertaire 
que programmatique. Dans 
le souffle du vent, pour ain-
si dire. 

Certes, Joan Baez la paci-
fiste et Pete Seeger le so-
cialiste – ce dernier banni 
de la radio pendant les an-
nées 1950 – chantent par 
une authenticité humaniste 
et politique indiscutable la 
lutte pour les droits civiques 
des Afro-américains ainsi 
que le refus des aventures 
militaires impérialistes, en 
s’appuyant à la fois sur une 
tradition folklorique d’origine 
européenne et sur la tradi-
tion de l’hymne évangéliste 
afro-américaine (WeShall-
Overcome, 1960). Si les 
étudiants d’université les 
écoutent, le gouvernement 
américain tirera comme 
leçon de la guerre du Viet-
nam qu’il vaut mieux désor-
mais ne plus enrôler d’office 
les éléments éduqués. 
Le service militaire obliga-
toire est abrogé à partir de 
1973, l’armée devenue une 
profession s’appuie de plus 
en plus, comme le démon-
tre Michael Moore dans son 
film documentaire Fahren-
heit 9/11(2004), sur un re-
crutement dans les couches 
les plus défavorisées de 
la population et les inter-
ventions militaires en con-
trées lointaines deviennent 
l’affaire des plus dociles – 
au moins jusqu’à ce que ces 
derniers crient leur dése-
spoir en votant en paradoxe 
un certain Donald Trump. 
Baez et Seeger poursuiv-
ent la vie durant la défense 
des droits de l’homme, et 
Seeger saura y intégrer la 
contestation des rapports 

de force économiques 
ainsi que la défense de 
l’environnement, jusqu’au 
mouvement Occupy Wall 
Street peu avant sa mort. 
Seulement, ils n’attireront 
plus les masses. 
Passé le potentiel raté 
d’une fusion culturelle mu-
sicale dans cette période 
charnière des années 1960, 
chacun va de son côté. 
Du côté afro-américain, si 
le bourgeois respectable 
qu’est Martin Luther King 
décrie le rock’n’roll avec 
autant de dérision qu’un 
Frank Sinatra, un dénommé 
James Brown – né dans la 
pauvreté et la ségrégation 
raciste du Sud des Etats-
Unis, élevé pour une partie 
de son enfance dans un bor-
del et enfin abandonné par 
sa mère – poursuit sa créa-
tion d’une musique, d’une 
choréographie de danse et 
d’une rhétorique propres 
en s’appropriant sans com-
plexe tout l’héritage afro-
américain (Say It Loud, I’m 
Black and I’mProud, 1969). 
Lui-même aura une identi-
fication politique qui se dis-
tingue de celle de la plupart 
des artistes afro-américains 
en vue à l’époque, allant 
jusqu’à soutenir à divers 
moments Richard Nixon 
et Ronald Reagan. Il sera 
notoire aussi pour une ex-
ploitation économique ef-
frontée de ses employés 
musiciens. On ne pourrait 
pas le taxer de progressiste 
sur ces plans-là. Cependant 
faut-il admettre que l’oeuvre 

de James Brown – et la dig-
nité retrouvée de « l’homme 
noir » qu’il proclame comme 
programme personnel et ar-
tistique – sont d’une influ-
ence fondamentale dans 
l’évolution ultérieure de la 
musique non seulement 
aux Etats-Unis, mais sur un 
plan international. 
Les héritiers culturels du-
Soul Brother No. 1, dont 
Michael Jackson, Prince 
et jusqu’à une généra-
tion Beyoncé, réussiront à 
faire de la culture musicale 
afro-américaine la culture 
de référence américaine 
à la fin du 20ème siècle et 
au début du 21ème. Non 
seulement les anciens 
marginalisés rentrent dans 
l’establishment, ils s’en em-
parent. Brown porte aussi à 
un public plus large une tra-
dition restée vive dans les 
communautés afro-améric-
aines et qui remonte aux gri-
ots de l’Afrique de l’Ouest, 
celle du récitatif rythmé des 
poètes conteurs de grands 
hommes et de grands évé-
nements, accompagné en 
divers modes par la mu-
sique, par les tambours ou 
par des sons ad hoc. 
Cette tradition, portée aussi 
par le « toast à la santé » 
pratiqué par des DJs jamaï-
cains dans le Bronx new-
yorkais, enfantera à la fin 
des années 1970 un nou-
veau genre, que personne à 
l’époque ne soupçonne de 
conquérir la jeunesse mon-
diale en moins d’une gé-
nération (Rapper’sDelight, 
Sugar Hill Gang, 1979). Cer-
tains des éléments phares 
de cette « culture hip-hop 
», comme la breakdance ou 
encore le graffiti, fleuriront 
dans les années 1980 et 
début 1990 mais ne passe-
ront pas le siècle. (L’artiste 
Nas le confirmera en 2006 
dans son album Hip Hop is 
Dead. Le rap s’envole.
Une autre tradition pas-
sée par la Jamaïque trouve 
son apogée internationale 
dans le courant des an-

nées 1970, notamment 
dans l’œuvre et le person-
nage charismatique de Bob 
Marley et son groupe The 
Wailers. Le reggae semble 
à même de devenir une mu-
sique de masse lorsqu’une 
chanson phare de Marley, I 
Shot The Sheriff, est reprise 
en 1974 par le guitariste 
britannique Eric Clapton. 
Les accointances politiques 
de ce dernier se révèlent 
pour le moins ambigües, 
cependant, et la jonction ne 
s’opérera pas. Marley res-
tera néanmoins un héros 
des pauvres des pays en 
voie de développement, 
notamment en Afrique où, 
au-delà de l’aspect ésotéri-
que rastafarien, des artistes 
d’Afrique de l’Ouest (Alpha 
Blondy, Tiken Jah Fakoly) 
reprennent le flambeau de 
manière ouvertement plus 
politique (Tiken Jah Fakoly, 
Françafrique, 2002).        
En Europe, la musique com-
merciale des années 1970 
et début 1980 est dominée-
par des Bee Gees à l’affiche 
volontairement contre-
révolutionnaire en 1968. 
Toutefois, cette période 
enfante aussi, en réponse 
aux émeutes de la jeunesse 
noire, à la destruction vou-
lue des métiers ouvriers et, 
surtout, à la devise fatidique 
d’une Margaret Thatcher 
–  « la notion de société 
n’existe pas, il n’y a que les 
individus et les familles » 
– un mouvement punk par-
tagé entre nihilisme futile et 
rage politique. 
En dehors des Johnny Rot-
ten et autres Sid Vicious, 
personne n’incarnera la 
déchirure interne punk, 
jusqu’à la maladie psychi-
atrique, comme l’ancienne 
Allemande de l’Est (Du 
hast den Farbfilmverges-
sen, RDA, 1975) passée à 
l’Ouest, Nina Hagen (Nina 
Hagen Band, RFA, 1977). 
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Fortement influencée par les Londoniens, elle aura à 
son tour une influence énorme à la fois sur la mode 
punk anglais retravaillé par son amie Vivienne West-
wood et ensuite sur une mode provoc’ portée en couture 
par Jean-Paul Gaultier et appropriée dès 1990 par la 
Blonde Ambition de la très commerciale Madonna Cic-
cone. L’auto-proclamée Mère du punk, à travers sub-
stances psychotropiques et passage à l’Hindouisme, 
finira par offrir son destin personnel et artistique au 
Christianisme évangélique et, ainsi assagie, signera en 
2010 un PersonalJesus. 

Par contre, le beau-père et première influence en-
fantine de Nina Hagen, Wolf Biermann, chantre de 
la résistance artistique en République démocratique 
d’Allemagne, restera contestataire jusqu’à en deve-
nir contrarien. Jeune communiste d’Hambourg passé 
par conviction en RDA, un temps régisseur adjoint de 
théâtre au mythique Berliner Ensemble, Biermann sera 
rapidement mis au ban suite à la sortie en 1965 de sa 
chanson phare, Ermutigung. Déchu de nationalité en 
1976 alors qu’il est en voyage en République fédérale, 
un temps héros de la gauche allemande de l’Ouest, 
il finira par se détourner de son idéal de « vrai com-
muniste » pour terminer en critique acharné du parti 
Die Linke qu’il suppose héritier de tous les défauts de 
l’ancien Parti unique SED. 

Les lignes de faille tracées par le Mur de Berlin ne se-
ront pas forcément réparées de la manière imaginée 
par la gauche occidentale. Et pourtant, comme le dé-
montre un livre du journaliste Erik Kirschbaumpubliée 
en 2013, Rocking The Wall, une rencontre extraordi-
naire a eu lieu une seule fois, dont il y aura peut-être 
encore une morale à tirer. 

En 1987-88, le mouvement de la jeunesse du SED, 
conscient de la fascination des jeunes en RDA pour la 
musique « occidentale » et inquiet de l’insatisfaction 
croissante de ces derniers engendrée par le fait d’en 
être privés, invite certains artistes d’envergure interna-
tionale à donner un concert à Berlin-Est. Les Stones, in-
satisfaits de l’offre en devises, ne viendront pas. Dylan 
viendra mais ne convaincra pas. David Bowie viendra. 
Celui qui fera vibrer les foules de Berlin-Est le 19 juillet 
1988, qui attirera 300 000 personnes pour le plus grand 
concert qu’il aura donné, au point de rendre invisible 
tout agent de sécurité d’un régime, sera le héros de la 
classe ouvrière(working class hero) du New Jersey.
 
Bruce Springsteen, dont Born in the USApubliéen 1984 
demeure le monument artistique et politique, attendra 
avant de s’engager directement en faveur d’un parti ou 
d’un candidat. Il y mettra sa plume en 2004, pour es-
sayer de contrer la réélection d’un George W. Bush. En 
2008, il s’y mettra tout entier en s’engageant à côté du 
candidat Obama pour lequel il donne des concerts de 
campagne. Peu avant, en 2006, il aura sorti un album 
de retrouvailles de classiques folkloriques dans la tradi-
tion de Pete Seeger, The Seeger Sessions, accompa-
gnés d’instruments acoustiques. Les deux se retrouve-
ront le 18 janvier 2009, deux jours avant l’inauguration 
du Président élu Obama, ensemble avec des dizaines 
d’autres artistes, toutes traditions musicales confon-
dues, lors d’un concert gigantesque au Lincoln Memo-
rial de Washington. Le concert s’intitule We Are One.
     
Dans la première décennie du 21ème siècle, depuis 
l’effondrement de la sociale-démocratie européenne 
par la complaisance des Tony Blair et Gerhard Schro-
eder, l’élection de Barack Obama aux Etats-Unis 
représente l’espoir d’un nouveau départ, l’occasion in-
espérée par laquelle un establishment pris au dépourvu 
laisse passer le porte-drapeau d’une Amérique dépouil-
lée de ses impulsions impérialistes à l’étranger, et en 
interne de son racisme et de son mépris des pauvres. 
Porte-drapeau aussi, en une personne et son engage-
ment affiché, d’un tissu riche d’ouverture culturelle, de 
la musique à l’art, de la littérature à la mode.  
 
Deux entretiens clés publiés par le site democracynow.
org en 2011, en troisième année de mandat Obama, 
sont d’une lecture essentielle pour prendre la mesure 
des conséquences culturelles et politiques du gaspill-
age de ce potentiel. Le Professeur d’université Cor-
nell West et le présentateur de télévision Tavis Smiley 
épinglent la politique d’austérité, l’inégalité économique 
croissante et l’impunité des responsables de la crise fi-
nancière de 2008 auxquelles un gouvernement Obama 
« plus transactionnel que transformateur » aura sou-
scrit, et dressent le portrait du désespoir des classes 
ouvrières et moyennes dans des états charnières com-
me l’Ohio. 

Un peu plus tôt, le chanteur et militant de toujours Harry 
Belafonte aura livré un jugement cinglant, en taxant la 
Présidence Obama jusque-là d’exercice de pouvoir « 
auto-limité, dévié, pas pleinement engagé » en faveur 
d’un programme de changement réel. Il déplore égale-
ment un phénomène qu’il considère autant respon-
sable de cet échec, c’est-à-dire « l’absence de force, 
d’énergie, de voix populaire, de rébellion populaire, de 
révolte populaire, de champion de la pensée radicale à 
la table de discussion ».  En l’absence de protestation, 
« Barack Obama n’a rien à écouter, en dehors de ses 
détracteurs et de ceux qui aident à lui tracer un chemin 
de confort personnel avec le pouvoir ». « Le prochain 
leader », poursuit-il,« sera celui qui a le plus d’argent ».                 
    
Springsteen, frustré de ce que candidats politiques de 
tout bord s’approprient Born in the USA sans appar-
emment en prendre à cœur les paroles, finira par ne 
presque plus la jouer qu’en version acoustique.  Ce 
faisant, il semblerait donner raison, de manière post-
hume, à Pete Seeger qui en 1965 avait déploré la noy-
ade du sens des mots dans le flot de l’amplification 
électrique. De son côté, le politiquement sous-estimé 
Prince reviendra aussi à ses racines blues et funk avec 
un album pensé pour « l’éducation musicale de ceux 
qui écoutent » (Musicology, 2004), dont, chose rare s’il 
en est, une chanson qui met en relief la discrimination 
subie par les Américains d’origine arabe depuis le 11 
septembre 2001 (Cinnamon Girl).      

Le critique Mark Perry se serait trompé en prédisant 
en 1977 que la signature d’un contrat commercial fe-
rait lénifier un contenu punk (« le punk est mort le jour 
où The Clash a signé avec CBS »).  Les albums Lon-
don Calling, 1979, Sandinista!, 1980 et Combat Rock, 
1982, seront tout aussi contestataires et auront une 
résonance musicale au-delà du monde occidental, 
depuis l’Amérique Latine jusqu’à un Rachid Taha al-
gérien (chanson Rock The Casbah, 2004) et jusqu’au 
cinéma israélien (film Rock The Casbah de Yariv 
Horowitz, 2012). Seulement, au grand dam de ses au-
teurs, Rock The Casbah sera aussi reprise par la radio 
de l’armée américaine pendant la première guerre du 
Golfe en 1991 et par celle de l’armée britannique pen-
dant la guerre d’Irak, avant d’être appropriée en 2006 
sur une curieuse liste des « 50 meilleures chansons 
rock conservatrices ».

C’est qu’entretemps politiques et industriels de la mu-
sique auront appris à s’accommoder de tout et son 
contraire. En 2012, le très conservateur Président de 
la Chambre des Représentants, Paul Ryan, déclarera 
que son groupe de musique préféré aurait été le très 
contestataire Rage Against the Machine, auteurs entre 
autres d’un album éponyme (1992) et d’un Evil Empire 
(Empire du Mal) (1999), et dont les membres sont in-
fluencés par la pensée du grand intellectuel de gauche 
Noam Chomsky. (Un autre groupe influencé par Chom-
sky, Public Enemy, avait jeté les bases d’un rap poli-
tique qui trouvera son épanouissement après le tour-
nant du millénaire seulement (Fight The Power, 1989).) 
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chat-et-souris, comme le 
chanteur-Parlementaire 
BobiWine (Kiwani, 2016) 
en Ouganda, ou encore les 
féministes-punk PussyR-
iot (Elections, 2018) en 
Russie. Beaucoup re-
grettent de ne pas retrouver 
de soutien solidaire de la 
part de leurs pairs en pays 
démocratiques.  Comme 

le montre l’assassinat en 
2013 a Athènes du rappeur 
anti-fascistePavlosFyssas 
(Killah P) par un membre du 
parti néo-Nazi grec « Aube 
dorée » – tout comme celui 
en 2016 de la Parlemen-
taire travailliste britannique 
Jo Cox par un Brexiteur dé-
séquilibré, ou encore celui 
en 2019 du Président de 
la région de Kassel, Walter 
Lübcke, par un néo-Nazi 
allemand – le monde oc-
cidental est moins à l’abri 
qu’il ne le pense. 
Lors de l'élection prési-
dentielle en Iran en 2009, 
nous avons assisté à la 
musique contestataire 
en la présence du candi-
dat malheureux, M. Mir 
Hossein Moussavi. Lors 
des rassemblements, les 
chansons "Yarédabestani, 
mon camarade d’école" 
et "Chanson d’hiver 
arrive"ont été chantées 
par des jeunes filles et des 
garçons. Cette dernière 
chanson de gauche rap-

pelaitcertes les dévotions 
de la guérilla Fadaïan, 
mais elle résonnait aussi 
avec l'enthousiasme et 
l'excitation de la jeunesse 
post-révolutionnaire oppo-
sée à l'aile réactionnaire 
du système d'ignorance du 
régime. 
Quelles seront à l’avenir 
les clés d’une musique de 
protestation contempo-
raine ? La transmission, 
certainement, ainsi que 
l’engagement des vieux 
tant qu’ils en seront encore 
capables. En Angleterre, à 
divers moments, les survi-
vants du Clash auront sem-
blé prêts à revenir, mais en 
réalité le guidon artistique 
est disparu en 2002 avec 
Joe Strummer. 
Billy Bragg aura mieux 
réussi la traversée des 
époques et des traditions 
musicales depuis la folklor-
ique jusqu’aux punk, « indie 
folk », « rock alternatif », « 
country alternatif » et autres 
« Americana ». Il maîtrisera 
les plateformes techniques 
nouvelles, par exemple en 
lançant en 2014 chez Spo-
tify une « émission radio 
» pour introduire sa mu-
sique préférée aux jeunes 
générations. Il s’engagera 
à fond contre le Brexit 
(Bridges Not Walls, 2017) 
et en même temps pour le 
parti travailliste de Corbyn. 
Il s’attaquera aux positions 
politiques de plus en plus 
à droite du chanteur Mor-
rissey et publiera un mani-
feste politique (The Three 
Dimensions of Freedom, 
2019).  
Aux Etats-Unis, les mem-
bres du groupe Rage 
Against The Machine an-
nonceront en novembre 
2019 leur intention de se 
réunir en 2020 pour donner 
une série de concerts dans 
les états frontaliers du Sud 
et du Sud-Ouest des Etats-
Unis, dont au plus grand 
festival du pays, le Coach-
ella du Colorado. Compte 
tenu de l’année et de la ré-

gion choisie, une intention 
contre Trump et sa réélec-
tion leur sera imputée dans 
les médias.
Aux Etats-Unis aussi, 
le rap ayant passé son 
étape adolescente entre 
bling-bling, « gangsta » et 
misogynie primaire, sem-
blerait arriver à maturité. 
Les considérations de ri-
valités régionales depuis 
l’arrivée sur la scène du rap 
de Los Angeles (Straight 
Outta Compton,NWA, 
1989), ainsi que les luttes 
d’influence entre écrivains, 
producteurs et « MCs » (« 
Maîtres de cérémonie ») 
cèdent peu à peu la place 
à une forme artistique où 
l’écrivain-chanteur et le 
producteur-réalisateur tra-
vaillent de pair. 
Sur le fond, la contestation 
semblerait dépasser des 
contes de griefs personnels 
entre rappeurs pour deve-
nir plus systémique. Les 
trentenaires Chance the 
Rapper (Acid Rap, 2013)
et surtout Kendrick Lamar 
(Good Kid, M.A.A.D. City, 
2012, To Pimp A Butterfly, 
2015, Damn, 2017) sont, 
dans leurs compositions 
musicales, les plus tournés 
vers des thèmes de justice 
sociale, et personnellement 
les plus engagés dans 
la société civile de leurs 
villes respectives (Chicago 
et Los Angeles). A l’instar 
d’un Springsteen, Kend-
rick Lamar (lauréat du prix 
Pulitzer de la musique en 
2018) aurait peut-être plus 
que tout autre personnage 
artistique de sa génération, 
une capacité de fédération 
populaire.

Enfin, il y a les généra-
tions qu’on ne connaît pas 
encore. Dans le sillage 
de Public Enemy, en pas-
sant par Kanye West (Ye-
ezus, 2013), un brassage 
nouveau serait en train de 
naître entre punk et rap, 
un « hybride » tout en cris 
déchirants, paroles dislo-

quées et danse effrénée, 
dont le héraut aura été un 
certain XXXTentacion, à 
la ville JahsehOnfroy, déjà 
mort par balles depuis 
2018, à l’âge de 20 ans. 
La chanson phare de cet 
auto-proclamé « nouveau 
Kurt Cobain », Look At Me, 
2017, sert d’anthème pour, 
entre autres, JPEGMAFIA 
et Rico Nasty aux Etats-
Unis et Slowthai en Angle-
terre. 

Selon le producteur new-
yorkais Kenny Beats, le 
style « moins littéraire et 
plus primaire » de ces ar-
tistes serait dû non seule-
ment à des considérations 
techniques mais aussi aux 
pratiques nouvelles de 
tac-au-tac politique immé-
diat engendrées par les 
réseaux sociaux. « Pour 

avoir un vrai impact, ce 
qu’on dit compte moins que 
la manière dont on le dit ».  
Concernant le style de cette 
musique, l’ancien chanteur 
du groupe post-punk The 
Membranes, John Robb, 
considère que « ces gos-
ses vivent dans un monde 
tellement dénaturé que la 
musique ment si elle n’est 
pas autant dénaturée » 
(idem).

En d’autres termes, il fau-
dra crier très fort pour être 
entendu.                         
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On est très fier de notre premier single
 ‘Alpha Lupus’.

Entretien avec Idalie Samad
 Revue trimestrielle de “Morva“ 

AlphaLupus
https://www.youtube.com/
watch?v=BF0zeR0UUQQ

https://www.facebook.com/kingvic-
/torbelgium

https://www.instagram.com/kingvicto-
/rofficial

THEREAREWORSETHINGSICOULD
DOGREASE-COVERIDALIESAMAD
https://www.youtube.com/
watch?v=DT6BD4f95To
NeMeQuittePasJacquesBrel-Cover
IdalieSamad
https://www.youtube.com/
watch?v=pu3E8CalIJA

Introduction:

La Belgique s’enrichit avec “King Victor”, un nouveau 
groupe, style dreamrock, ambitieux. Le groupe s’est for-
mé en 2017 et a joué cette année-là un certain nombre 
de concerts tout en préparant son premier single officiel. 
L'été dernier, le groupe s’est produit dans plusieurs fes-
tivals en Flandre en attendant la sortie du single, "Alpha 
Lupus". Cette année, le groupe a été sélectionné pour 
“Sound of Sprouts”, un concours d’opportunité destiné 
aux étudiants bruxellois porteurs de projets musicaux. 
Avec encore plus d'enthousiasme, ils se lancent dans 
de nouvelles aventures. "Alpha Lupus" est écrit par 
Tom Stokx, le moteur et guitariste du groupe. C’est 
une ode à son père qui est décédé il y a huit ans. Avec 
l'accompagnement musical réconfortant et le chant in-
croyable d'Idalie Samad, Stokx sait comment transformer 
son chagrin en quelque chose de positif. C'est précisé-
ment pour cette raison que la chanson touche au coeur. 
Mais la magie de leur chanson est que tout le monde 

peut se l’approprier avec sa propre histoire, dans 
la joie comme dans la douleur. "Alpha Lupus" est 
une chanson sur laquelle vous pouvez verser une 
larme, mais aussi méditer à toute la beauté de la vie.
MORVA a fait un entretien avec la chanteuse, Idalie Samad.

Idalie, depuis quand es-tu dans le milieu artistique? 
As-tu toujours voulu chanter dans un groupe?

Déjà petite je prenais des cours de solfège dans une 
petite école de musique et j’ai aussi suivi des cours de 
piano. J’allais aussi toutes les semaines au cours de 
dessin. J’étais une enfant qui adorait participer à des 
activités artistiques. C’est encore le cas maintenant.
Je ne sais pas si j’ai toujours voulu être dans un groupe 
de musique, mais je peux dire que j’ai toujours voulu 
être chanteuse et actrice. Et je suis heureuse de vous 
informer que j’y suis arrivée, car j’ai fait des études 
de comédie musicale au Conservatoire de Bruxelles.

Pourquoi as-tu choisi des études de comédie musi-
cale?

Parce j’ai toujours adoré les films de comédie mu-
sicale et le mélange des trois professions (le 
chant, le théâtre et la danse) m’a toujours intrigué. 

Quelle était la réaction de tes parents?

Comme vous le savez le milieu artistique n’est pas toujours 
facile, mais ils m’ont directement soutenue. J’ai beau-
coup de chance d’avoir des parents ouverts qui respect-
ent mes choix, même s’ils se font parfois des soucis. Car 
la Belgique est un pays très petit, donc avec beaucoup 
de concurrence au niveau artistique, et ce n’est pas tou-
jours évident de trouver du travail dans le domaine. Mon 

père se faisait aussi des soucis à cause de mon origine, 
il avait peur qu’à cause de mon nom iranien j’allais avoir 
moins d’opportunités de trouver un travail. Mais heu-
reusement je n’ai jamais eu de problèmes à ce niveau-là.

Donc ton groupe s’est formé après tes études de 
comédie musicale? Racontes-moi comment cela 
s’est passé.

Non pas du tout en fait...! 
Quand j’étais en humanités (études secondaires 
en Belgique) je formais déjà un groupe avec des 
amis et on faisait des petits concerts dans notre 
ville. On était plutôt une bande d’amis qui aima-
ient la musique et essayaient de faire de la musique, 
mais on ne savait pas vraiment ce qu’on faisait! 
Ensuite à cause de mes études j’ai dû arrêter, parce 
que je n’avais plus le temps, car mes études étaient trop 
intensives. Mais directement quand j’ai terminé mes 
études, on a reformé un groupe. J’étais trop contente!
Et vu que pendant quatre années j’ai eu des 
cours de chant, ma voix avait fortement évolué. 
Les musiciens aussi avaient évolué. On peut 
dire que les années nous ont fait du bien!

Expliques-moi un peu plus sur le style de votre mu-
sique:

Le dreamrock est une sorte de sous-genre de rock 
alternatif qui vous donne une sensation de rêverie à 
cause d’une part, des rythmes très doux et, d’autre 
part, de l’utilisation d’effets de guitares produisant 
une couverture sonore enveloppante (wall of sound). 

Tu me dis que ton rêve était aussi de devenir ac-
trice, est-ce que ça aussi t’as reussi?

Oui! Je joue depuis peu dans deux series-télé en 
Flandre et c’est quelque chose que j’adore faire. Et 
je donne aussi deux fois par semaine cours de chant 
et de comédie musicale à des enfants. J’ai beau-
coup de chance pour le moment... Mais naturelle-
ment cela n’est pas venu tout seul, j’ai dû travailler 

énormément et c’est ce que je continue à faire. Car le 
monde artistique est un monde où on ne sait pas ce 
qui peut se passer. Donc il vaut mieux être prête à 
toute situation. Mais je suis aussi très bien entourée.

Les autres membres de ton groupe sont-ils aussi 
dans le monde artistique?

Pas tous, mais la plupart oui! Notre pianiste Jelle Moors 
est thérapeute de musique, notre guitariste Elisey 
Gretchko est étudiant en psychologie, notre batteur est 
étudiant en film, notre bassiste Stijn est étudiant en gui-
tare et le guitariste Tom Stokx est étudiant en studio.

Est-ce que vous vous entendez tous bien?

Oui naturellement, mais je dois dire qu’on a tous d’autres 
centres d’intérêts, ce qui peut être très chouette parfois 
pour notre musique, comme ça on a des influences de 
partout. En même temps, ça peut être un défi, surtout 
quand on est à six. Mais pour l’instant tout se passe bien 
et on est très fier de notre premier single ‘Alpha Lupus’.

C’est vous qui écrivez vos propres chansons?

Oui. Les paroles c’est toujours Tom et moi et la mu-
sique c’est toujours un peu tout le monde. C’est très 
chouette parce que parfois on crée vraiment en-
semble une chanson et cette sensation de con-
nectivité avec le groupe est très agréable et nous 
rend tout simplement plus forts en tant que groupe.

Est-ce que vous allez réaliser bientôt d’autres chan-
sons?

Oui, c’est le but! Si vous nous suivez sur les réseaux 
sociaux, vous pouvez être informé de notre pro-
chaine sortie! Donc tenez-nous certainement à l’œil.  

Ali Samad
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