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  روایت توامان آزادي و بیگانگی ،بلوز
  ایلیا فراهانی

  
. هـاي پیـدایش آن در ایـاالت جنـوبی امریکـا      تاریخی است از موسیقی بلوز و زمینه ـ هدف از این نوشته بیان روایتی اجتماعی

اش در دلتـا در   که گزارش الن لومکس از کـار میـدانی   1The Land Where the Blues Beganبراي این منظور از کتاب 
واسطه از فرایند تحقیـق و ثبـت آواهـاي دلتـا بلـوز،       تکلف و بی ست صادقانه، بی کتاب روایتی. ام چهل است بهره گرفته ي دهه

اي مردمان ساکن دلتا و نابرابري عمیق اجتماعی حاکم بر آن منطقه که عالوه بر تحلیـل تکنیکـی اتنوموزیکولوژیـک دلتـا     درده
چهـار فصـل نخسـت کتـاب مربـوط بـه سـفر        . پـردازد  تاریخی پیدایش و رشـد آن هـم مـی    ـ اجتماعی بلوز همزمان به وجوه
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چهل بـه کواهمـا کـانتی، پایتخـت      ي اتنوگرافیکی لومکس با همراهی دانشگاه فیسک در دهه
  .دلتا، و شش فصل باقی مربوط به سفر دوم او حدود دو دهه بعد هستند ي مزارع کشت پنبه

  
مـا   ي کم همـه  کم ...«گیر شدن بلوز،  با همه. ست بلوز رابط ما با دردهاي مردم ساکن دلتا

پوسـت دلتـاي    هـاي سـاکنان سـیاه    کنـیم کـه بـر قلـب     نارضایتی مالنکـولیکی را تجربـه مـی   
احسـاس ناهنجـاري و بیگـانگی،    . کـرد  پی، جایی که بلوز متولد شد، سـنگینی مـی   سی سی می

جـاي انسـان بـودن؛ فقـدان عشـق و خـانواده و        حس کاال بودن به ــریشه بودن  یتیمی و بی
زندگی کشاورزان مـزارع پنبـه و کـارگران     ي این سندرم مدرن، صد سال پیش قاعده ــ مکان

دیپ سـاوث کـه شـاید    ). ، پیشگفتار1995لومکس ( »)Deep South(اوث بود موقت دیپ س
نیـز گفتـه   ) Cotton States(و ایـاالت پنبـه   ) Lower South(ترجمه کـرد، و بـه آن جنـوب پـایینی      »ته جنوب«بشود آن را به 

، آالبامـا  )Mississippi(پـی   سـی  سـی  ، مـی )Louisiana(هاي لوییزیانـا   جغرافیایی شامل ایالت ـ یی است فرهنگی شود، منطقه می
)Alabama( جورجیا ،)Georgia( کارولیناي جنوبی ،)South Carolina(بیسـتم شـرق تگـزاس     ي هـایی از سـده   ، و نیز در دوره
)East Texas (هایی از شمال و مرکز فلوریدا  و بخش)Florida .(تـر   اقتصاد دیپ ساوث در مجموع کندتر و نـاموزون  ي توسعه

و البته در مورد تگـزاس اسـتخراج نفـت هـم     (مناطق امریکا و عمدتا مبتنی بر کشاورزي، دامپروري و تولید الوار است از باقی 
ــت ــل   ).هس ــین دلی ــه هم و ب

نابرابري اجتماعی بسیار بـاالتر  
ــاه در آن   ــومی رف و ســطح عم

 تراز مناطق دیگـر کشـور   پایین
  .است

 پـی  سـی  سـی  در دلتاي می
طبیعت تا پس از جنگ داخلی 

از . هنوز دسـت نخـورده بـود   
 1930 ي تا دهـه  1870 ي دهه

اسـت کــه خریـداران زمــین و   
گذارها بـه ایـن منطقـه     سرمایه

ها قطع  آیند، درختان جنگل می
شوند و مزارع پنبـه توسـعه    می
زمین شـوند   ساکنان جنوب مالک یک قطعه ي هاي پیروز این بود که همه لینکلن و شمالی ي اولیه ي گرچه ظاهرا وعده. یابند می

. دهـد  کاپیتالیستی حاکم را تغییر مـی  کل روابط پیش به )Landed Capital(زراعی  ي که بتوانند در آن کار کنند، ولی ورود سرمایه
و در (هـا   براي مزارع کشت پنبـه و دامپـروري  ) ازجمله از میان زندانیان سیاه(کنند تا کارگر ارزان  حاال مالکان زمین همه کار می

بنابراین گرچه رشد فرهنگ سـیاهان دلتـا و نیـز بلـوز در ظـاهر وابسـته بـه        . مهیا کنند) از تگزاس براي صنایع نفت هایی بخش
داري بازگردد مربوط به همین دوران انباشـت کاپیتالیسـتی    که به دوران برده ست ولی تاریخا بیش از آن نژادپرستی حاکم بر دلتا

مدرن بودن بلوز به این ترتیب نمود مـدرن بـودن روابـط     .ست کامال مدرن یی دیدهو از این منظر پ). 65همان، (نخستین است 
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بلوز ایـن اسـت کـه گرچـه      ي درد خواننده. ست از ترکیب دردناك آزادي و بیگانگی نشانی. اجتماعی حاکم بر آن منطقه است
ر اجتمـاعی چنـدانی نـدارد چراکـه گرسـنه      دار مالک زمین کار کند یا نکند ولی در عمل اختیـا  قانونا آزاد است که براي سرمایه

همـان،  (حال افسـرده و مالنکولیـک نواهـاي بلـوز شـنید       توان در ترکیب طنزآمیز، اروتیک و درعین خوبی می و این را به. است
خونی یا وقتی پـول   وقتی تو هیچ پولی تو بساط نداري بلوز می«: گوید در جایی می) Howlin’ Wolf(هاولین ولف ).355-354

ـ   بخري چـاره  تونی غذایی نمی ات رو بدي یا هیچ اري کرایه خونهند و در جـاي دیگـر لـدبلی    . 2»ز خونـدن بلـوز نـداري   یـی ج
)Leadbelly (ات راضـی نیسـتی    زنی و از هیچ چیز زندگی وقتی شب دراز کشیدي و به این ور و اون ور غلت می«: گفته است

Old Man Blues داران  شد کـه سـرمایه   وجود نژادپرستی عمیق عالوه بر این سبب می. 3)، پیشگفتار1995لومکس ( »گیردت می
 ي توانسـتند بـا دمیـدن بـه شـعله      آنهـا همچنـین مـی   . بتوانند کارگران سیاه را به هر نوع کاري با دستمزد بسیار پایین وادار کنند

 .فرهنگـی تقلیـل دهنـد    ي ن را منحرف کرده و آن را به سـطح مبـارزه  دارا مستقیم کارگران علیه سرمایه ي نابرابري نژادي مبارزه
هـاي پیشـین کـه در آنهـا حریـف       شد که مبارزات کارگران برخالف فرماسیون پیچیدگی مدرن روابط اجتماعی باعث می همین

  .تر هم بشود ارباب یا خان بود مشکل
  

  
  

 ي بلوز بخشی از زنـدگی هـر روزشـان، آیینـه    . نوع موسیقی بود بنابراین براي این کارگران بلوز به مراتب بیشتر از فقط یک
براي سفیدها این تصور رمانتیک را جا انداختـه بودنـد   . هاشان بود هاي خندان بر چهره قد دردهاي نهفته در پس پشت نقاب تمام
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دوروبر هستند او باید موقـع   ساي پولدار سفیدؤدانست که وقتی ر یک سیاه می. نیازتر هرچه فقیرتر بی. اند که سیاهان خوشحال
کالم شود مبادا کسی از فالکتی که او و باقی کـارگران در آن   ها هم حال نباید با غریبه نانش لبخند هم بزند و درعین سق زدن تکه

طـرد  ) Nigger Lover( »عشـق کاکـا سـیاه   «ها مراوده داشته باشند بـا عنـوان    سفیدهایی هم که با سیاه. برند بویی ببرد به سر می
شـدند تقریبـا    هاي بیست و سی نواهاي بلوز ضـبط مـی   ها حتا وقتی که در دهه براي همین هم بود که تا سال). همان(شدند  می

مشخصـا روي صـحنه و   (بـازي سـیاهان    گویی و مسخره کج). 13همان، (شدند  کارگر سیاه پخش می ي منحصرا در میان طبقه
مشتریان سـفید بـود و بـراي     ي نژادپرستی گسترده ي شده شده، واکنشی و درونی ر وارونهثیأترتیب بیشتر ت این هم به) هنگام اجرا

بـا  (گاسپل رمانتیکی چون  ـ هاي مذهبی بیان موسیقایی این آالمِ پنهان نخست در قالب). 130همان، (شد  خوشامد آنها انجام می
توسـط   و محـدود شـدن اجراهـاي مردمـی سـرودها،      هاي جز، که خود با هرچه متمرکزتر شدن ساختار کلیساي باپتیست ریشه
تجـاري و   هاي نیمه رده و بعدها به فرمبه فضاي بیرون از کلیسا بMahalia Jackson((هاي سرشناسی چون ماهالیا جکسون  چهره

 Aretha(، آرثـا فـرانکلین   )Etta James(، اتـا جیمـز   )Ray Charles(هـایی مثـل ري چـارلز     با چهره) Soul(تجاري چون سول 

Franklin( نینا سیمون ،)Nina Simone (تر شدن روابط اجتمـاعی در قالـب    و سپس با هرچه کاپیتالیستی) و دیگران تبدیل شد
  ).47همان، (بلوز متبلور شد 

ترکیبی که بـه بلـوز اجـازه داد    . ست کارگر سیاه در دلتا ي این عمق و پیچیدگی در بیان بلوز تقریبا منحصر به فرهنگ طبقه
امریکـایی موسـیقی را متحـول     ـ امریکایی و اروپایی ـ اش فراتر رود بلکه بتواند هر دو فرم افریقایی هاي افریقایی نها از ریشهت نه

) )Blind Lemon Jefferson(و لمـون جفرسـون کـور    ) Blind Sid Hemphill(براي مثال بنگریـد بـه سـید همفیـل کـور      (کند 
نـواختن بلـوز آسـان ولـی حـس      «طور بیـان کـرد کـه     با ظرافت این) Jimi Hendrix(این را بعدها جیمی هندریکس . 4)همان(

بـراي مثـال در بریتانیـا یـا ایـاالت شـمالی       (هاي گوناگونی که براي اجراي بلـوز   تالش. 5)1989ماري ( »اش دشوار است کردن
) expression(د ولی معموال از این بیـان  هاي تکنیکی هستن اند عمدتا گرچه داراي پیچیدگی و تلفیقش با راك انجام داده) امریکا

) مان احساس آزادي و بیگـانگی و نـابرابري اجتمـاعی   ابا بیان تو(همه مدرن بودن بلوز  بااین). 353-354همان (اند  بلوزي تهی
رگران بیکـار  درك بلوز بـراي کـا  . این امکان را به بلوز داد که براي بسیاري از کارگران سفید در دیگر نقاط جهان باورپذیر باشد

در ) Great Depression(در اوکالهما، یـا کـارگران بیکـار شـده ناشـی از رکـود بـزرگ        ) Dust Bowl(شده پس از توفان غبار 
هاي موفـق ایـن    نمونه. دوران تاچر در بریتانیا چندان دشوار نبود ي خورده نیویورك و شیکاگو و یا کارگران بیکارشده و شکست

 John(و جـان میِـل   ) Alexis Korner(گـراي بریتانیـایی الکسـیس کـورنر      ه در آثار بلوزنوازان چپاشتراك تاریخی براي نمون

Mayall( موزیسین سوسیالیست دیو ون رانک ،)Dave Van Ronk(،  پال باترفیلد)Paul Butterfield(  مایک بلومفیلـد ،)Mike 

Bloomfield(،  و نیز راي کودر)Ry Cooder (احساس و درد مشترك بـود کـه بعـدها بلـوز را     و همین  .مشهود است)  چـه در
هـاي بیسـت و سـی و نیـز      هاي اجتماعی دهـه  در متن جنبش) طور مستقل و چه در غالب راك اند رول و چه به 6غالب فولک

  .هاي شصت و هفتاد جاي داد دهه
کـه تـا حـد زیـادي      ان زن اسـت شمار بودن خواننـدگ  نگاري اجتماعی بلوز انگشت یکی دیگر از نکات قابل توجه در تاریخ

آبـرو، تحقیـر و از ایـن     ي خشونت فیزیکی، جنسـی، تجـاوز، مقولـه    .اجراي موسیقی در منطقه ي مربوط است به فضاي مردانه
 Mamie(کسـانی چـون ممـی اسـمیث     (دست سرنوشت همان تعداد اندك خوانندگان زنی بود که حاضر به اجراي بلوز شدند 

Smith( بسی اسمیث ،)Bessie Smith( ممفیس مینی ،)Memphis Minnie(   رزالـی هیـل ،)Rosalie Hill .((    از ایـن بـدتر حتـا
دانسـت، بـراي زنـان     هـاي شـیطان مـی    یـی را مرکـب   کل سازهاي زخمه خاطر باور مذهبی محلی که به نواختن گیتار بود، که به

نـان گیتاریسـت را بیشـتر و بیشـتر بـه پسـتوها       چنـین فضـایی ز  . مراتب بیشتر از مردان دشوار و تقریبـا نـاممکن شـده بـود     به
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شـمرد کـه    حال عمیقا سکسیست رایج گیتار را سمبولی جنسی مـی  سمبولیک و درعین ـ گفتنی است که تصور اروتیک.راند می
حرکتـی  ها با  اش نماد گردن اوست و نوازنده هنگام گرفتن نت اش نماد باسن و دسته شکلی که کاسه کند به بدن زن را تداعی می

آیـد   ترتیـب صـدایی کـه از آن درمـی     این نوازد و به ها با مالش دستگاه تناسلی زن آن را می استمناوار و هنگام زخمه زدن به سیم
شد که نواختن آن در فضـاي عمـومی    چنین نگاهی به گیتار باعث می. 7هاي شهوانی یک زن هنگام همخوابگی است یادآور ناله

 ایـن نگـاه بعـدها   .شـد  رو مـی  بـه  کرد حتما با خطر توهین و تحقیر جنسـی رو  و اگر زنی چنین می. براي زنان بسیار سخت باشد
. ازجملـه هنـدریکس صـراحت یافـت     راك شصـت توسـط نوازنـدگان بلـوز     ي جنسی در دهـه  ـ ثیر تحوالت فرهنگیأتحت ت

ر، محرومیـت و خطراتـی کـه کـارگران سـیاه      شد که نوع تحقیر، آزا کید کرد که نابرابري در تقسیم کار باعث میأهمه باید ت بااین
و ایـن تفـاوت   . متفـاوت باشـد  ) شـدند  که اغلب به عنوان کارگر خانگی به کار گرفته می(مرد با آن درگیر بودند با کارگران زن 

 رابـرت  بلـوز  یـی دلتـا   گیتاریسـت افسـانه   مرگ مرموز و مشکوك به قتل(هاي بلوز منعکس است  ها و ملودي خوبی در ترانه به
  ).363-360، 1995لومکس . نک) (اجتماعی است ي یافته خوبی از این خشونت سازمان ي نمونه) Robert Johnson(جانسون 

در دو فصل پایانی کتاب لومکس اجماال با بیـان روایـاتی از ممفـیس    
ــلیم  Sonny Boy( ، ســانی بــوي ویلیامســون  )Memphis Slim( س

Williamson(  و بیگ بیـل برونـزي ، )Big Bill Broonzy (   بـه تغییـرات
) مشخصـا شـیکاگو  (جغرافیایی بلوز و حرکتش از دلتا بـه نـواحی دیگـر    

دو مقطع تـاریخی اصـلی در مهـاجرت کـارگران سـیاه دیـپ       . پردازد می
نخست موج وسـیع بیکـاري   . ساوث و نوازندگان بلوز از دلتا وجود دارد

اسـت و   سـی  ي بیست و اوایل دهه ي ناشی از رکود بزرگ در اواخر دهه
دومـین مقطـع   . دومی موج بیکاري بالفاصـله پـس از جنـگ دوم اسـت    

بنابراین بسیاري از نوازندگان به نـام امـروزي   . شود با شهرت نسبی بلوز در ایاالت دیگر و موفقیت تجاري نسبی آن همزمان می
  :وارد زیر اشاره کردتوان به م از نواحی اصلی گسترش بلوز پس از دلتا، می. در این دوره دلتا را ترك کردند

تا پیش از (، ممفیس مینی، و هاولین ولف )B. B. King(هایی چون بی بی کینگ  با چهره) Memphis Blues(ممفیس بلوز   ـ
  ؛)اش به شیکاگو مهاجرت نهایی

  ؛)John Lee Hooker(هایی چون جان لی هوکر  با چهره) Detroit Blues(دیترویت بلوز   ـ
  ؛)Lonnie Johnson(هایی چون النی جانسون  با چهره) St. Louis Blues(سنت لوییز بلوز   ـ
، الیتنـین هــاپکینز  )Albert King(، آلبــرت کینـگ  )Elmore James(امثـال المــور جیمـز   ) Texas Blues(تگـزاس بلـوز     ـ

)Lightnin’ Hopkins(بون واکر  ـ ، تی)T-Bone Walker ( و آلبرت کالینز)Albert Collins(؛  
، )Willie Dixon(، ویلـی دیکسـون   )Muddy Waters(امثال هاولین ولف، مـادي واتـرز   ) Chicago Blues(بلوز  و شیکاگو  ـ

و لـوتر   ،)JB Lenoir(نـوآر   ، جی بی له)Freddie King(، فردي کینگ )Buddy Guy(، بادي گاي )Otis Rush(اوتیس راش 
  ).Luther Allison(الیسون 

استفاده از سازهاي الکترونیک است که لومکس آن را بـه نادرسـت تهـی کـردن بلـوز از       مهمترین ویژگی بلوز خارج از دلتا
گرچه همین امـر باعـث شـد کـه     ). 357؛ 360همان (نامید  سوي مدرنیزاسیون بیشتر می هاش در هر قدم ب وجه انسانی و طبیعی

و ایـن خـود بـه گسـترش     . بـانی پیـدا کنـد   کارگر سفید هم براي خـود مخاط  ي کم از میان طبقه بلوز با نزدیک شدن به راك کم
  .هاي بعد کمک بسیار کرد گیر شدنش در دهه تجاري و همه
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  ؟8الن لومکس کیست

گرا متولد آستین، تگـزاس در سـال    لومکس اتنوموزیکولوژیست و فولکلوریست چپالن 
فولکلوریست بـود و در  ) John Avery Lomax(ري لومکس وِاو فرزند جان اَ. بود 1915

همراه پدرش با هدف ضبط و  اش را به نخستین کار میدانی اتنوگرافیکی) 1934(نوجوانی 
 ي هاي بلوز در ایاالت جنوبی براي آرشیو موسیقی فولک امریکـا در کتابخانـه   آرشیو ترانه

کـه پـدرش   ) Archive of American Folk Song at the Library of Congress(کنگـره  
  .مشغول بود انجام داددر آنجا ) و بعدها خودش(

کار لومکس پدر و پسـر بـه ایـاالت جنـوبی محـدود نمانـد و ایـاالت         ي البته گستره
. گرفـت  بـر  جنوب غربی، غرب میانه، شمال شرقی، و نیز هـاییتی و باهامـاس را هـم در   

درخوري از ) آنتولوژي( ي سی، مجموعه ي تحقیقات پدر و پسر لومکس در دهه ي نتیجه
 :هاي زیر اشاره کرد توان به کتاب از آن جمله می. شود امریکا را شامل میموسیقی فولک در 

American Ballads and Folk Songs (New York: Macmillan, 1934); 
Negro Folk Songs as Sung by Lead Belly (New York: Macmillan, 1936); 
Our Singing Country (with Ruth Crawford Seeger) (New York: Macmillian, 1941); 
Folk Song: USA (New York: Duell, Sloan and Pierce, 1947); 
Leadbelly: A Collection of World Famous Songs by Huddie Ledbetter (Edited with John A. Lomax) (New York: 
Folkways Music Publishers Company, 1959) 

مرکـب از آوازهـایی بـه    ) سال 120با عمري کمتر از (یی نسبتا جوان  توان موسیقی ا میچنانکه پیشتر هم متذکر شدم بلوز ر
تبـاري   هاي پیشین و کارگران، کشاورزان، گدایان و ولگردانِ کنـونیِ آفریقـایی   شمار آورد که عمدتا در ایاالت جنوبی توسط برده

ـ  و لغـو بـرده  شان پس از پایان جنگ داخلـی   شدند که از بهبود وضع زندگی خوانده می هـاي   ریشـه . یوس شـده بودنـد  أداري م
هاي آفریقایی راویان و یا به آوازهاي بازمانده از دوران استعمار بریتانیـا بـر امریکـا کـه سـیاهان       موسیقایی این آوازها یا به ریشه

  .گشت شنیده، تغییر داده وسپس سینه به سینه نقل کرده بودند بازمی
هاي بلـوز کـه پـس از کشـف در زنـدان ایـالتی        هاي آوازها و ترانه و از گنجینه تهم به قتلزندانی م ي طور که نمونه و همان

مشـهور بـه   ) Huddie William Ledbetter(آزاد شد یعنی هادي ویلیـام لـدبتر    توسط پدر و پسر لومکس به کمک آنها لوییزیانا
آوري شـده   ی از ایـن آوازهـا از میـان زنـدانیان جمـع     ی دهد بخش عمده خوبی نشان می به) وجوي اصالت در جست. نک(لدبلی 
هایی نظیر درگیري با یک سفیدپوست، آسیب به امـوال سفیدپوسـتان، داشـتن     بسیاري از این زندانیان مانند لدبلی با اتهام .است

ورود به فضاهایی که مختص سفیدها بود زنـدانی شـده    ازندگی و کار سفیدها و یا حتهاي  رفتار مشکوك یا خطرناك در محیط
داري پس از جنـگ داخلـی دارد کـه البتـه ایـن       رغم لغو برده نژادي به ـ بودند و این خود نشان از عمق نابرابري قانونی طبقاتی

و پیـروزي نسـبی جنـبش    1965در سـال   Jim Crow Law(9(پس از لغو قوانین تبعیض نژادي جیم کرو  اوضعیت هنوز هم حت
ها را در امریکا سیاهان تشـیکل   خانمان زندانیان، بیکاران، و بی ي و همچنان بخش عمده. حقوق مدنی تغییر چندانی نکرده است

  .صنعتی چندان بهبود نیافته است ي رغم توسعه و سطح عمومی رفاه هم در دیپ ساوث به .دهند می
هاي علمی و تکنیکـی کـارش را بشناسـد و     ها و کاستی به لومکس جوان کمک کرد تا محدودیت انجام این سفرها از سویی

شدگان فرهنـگ و   هاي بخش وسیعی از فراموش بعدها براي بهتر کردنشان تالش کند و از سوي دیگر او را به میان دردها و رنج
اتنوگرافی آوازهاي بلوز نـه فقـط   . اسی کارش گذاشتسی ـ اجتماعی ي ثیري جدي بر آیندهأاین دومی ت. امریکا کشاند ي جامعه
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هاي آنهـا را دریابـد    کرد که فارغ از تبلیغات هژمونیک رایج حقیقت رنج برد و کمک می او را به میان زندگی واقعی این مردم می
و  .ایـن مصـائب را نیـز از میـان آوازهـا اسـتخراج کنـد        ي هـاي ظـاهرا مخفـی و ناگفتـه     کرد که بتواند الیه بلکه به او کمک می

هـاي اجتمـاعی، و    هـا و دردهایشـان از نـابرابري    هـا، رنـج   تاریخی بتواند میان موسـیقی تـوده   ـ ترتیب با تحلیلی اجتماعی این به
  .ی ابژکتیو برقرار کندی شان براي زندگی در جهانی برابر رابطه)و فرهنگی(اجتماعی  ي مبارزه

در ضـمن  . پـردازد  دها نخست به تحصیل فلسفه در دانشگاه تگزاس و سپس آنتروپولوژي در دانشگاه کلمبیا مـی لومکس بع
بـراي ایـن منظـور در کنـار برگـزاري      . دهد آوري و هم به انتشار آوازهاي فولک ادامه می تحصیل البته همچنان هم به کار جمع

ـ     دهد و موزیسین هاي رادیویی ترتیب می ها، برنامه ها و فستیوال کنسرت ز آن را بـراي رسـاندن   هاي فولـک، بلـوز، گاسـپل و ج
، )Woody Guthrie(ثیرگـذاري چـون وودي گـاتري    أهاي ت چهره در این دوران او. کند صدایشان به دیگر شهروندان دعوت می

، ریورنـد گـري   )Aunt Molly Jackson(، آنـت مـالی جکسـون    )Josh White(، جاش وایت )Pete Seeger(لدبلی، پیت سیگر 
و دیگران را به دنیـاي  )Mississippi John Hurt(پی جان هرت  سی سی ، بیگ بیل برونزي، می)Reverend Gary Davis( دیویس

هایی چـون جلـی رول    ي بیوگرافی و تاریخ شفاهیِ لومکس از موزیسین مجموعه عالوه بر این،. کند یی موسیقی معرفی می حرفه
 RL(آر ال برنسـاید   ،)Fred McDowell(، ممفیس سلیم، سانی بوي ویلیامسـن، فـرد مـک داول    )Jelly Roll Morton(مورتن 

Burnside (ز و بلوز به دست می و دیگران نهدهد بلکه به درك بهتـر   تنها روایتی دقیق و مستقیم از چگونگی توسعه و تدقیق ج
این روش به او کمک کرد کـه بتوانـد میـان تحقیقـات     . کند میتبار نیز کمک  از تاریخ اجتماعی و موسیقایی آمریکاییان آفریقایی

هـاي   و از ایـن راه بـه تعمیـق جنـبش    . همـاهنگی برقـرار کنـد    هـا  علمی و آکـادمیکش و زنـدگی و مبـارزات اجتمـاعی تـوده     
  .آنها کمک کند ي خواهانه برابري

 ترین تحقیقات بـر  یکی از نخستین و دقیق پی سی سی چهل در دلتاي می ي تحقیق میدانی اتنوگرافیکی لومکس در اوایل دهه
بلـوز و   گـذاران شـیکاگو   در جریان همین تحقیقات است که او براي نخستین بار نواي گیتار یکی از بنیـان . روي دلتا بلوز است

ادواردز  »بـوي  هـانی «و نیز دیوید ) مشهور شد Muddy Watersکه بعدها به ( McKinley Morganfield  پیشگامان راك اند رول
)David "Honeyboy" Edwards (نونـان  ظو پس از قرار گرفتنش در لیست سیاه م 50 ي لومکس سپس در دهه .کند را ضبط می

کند و به ایتالیا، اسپانیا، شـمال افریقـا، ایرلنـد     امریکا را ترك می کارتیسم و احتمال دستگیري به فعالیت کمونیستی در دوران مک
در همـین دوران اسـت کـه بـه     . ها تحقیقاتش را تعمیـق دهـد   ا اتنوگرافی موسیقی فولک در آن سرزمینرود تا ب و اسکاتلند می

  .پردازد موسیقی نواحی کارائیب هم می
 هاي شصت و هفتاد، عروج نئولیبرالیسم و سپس فروپاشی بلوك شرق فعالیت سیاسـی لـومکس   هاي دهه با شکست جنبش

اش  بلندپروازانـه  ي در کنـار نگـارش مقـاالت علمـی، بـر پـروژه       او اد و اوایـل نـود  هشت ي در اواخر دهه شود و هم محدود می
ی منسجم از آوازهاي مردمی از نواحی مختلف جهان، متمرکـز  ی مجموعه ي ، با هدف ارائه)Global Jukebox( جوکباکس جهانی

است که بستري باشد براي تحلیل  فرهنگی ـ تصویري دقیق از تنوع اجتماعی ي هئخودش ارا ي هدف نهایی او به گفته. شود می
اش فـراهم   فرموله کـرد کـه هـدف اصـلی    ) cultural equity(این ایده را او بعدها با عنوان تساوي فرهنگی . تاریخی ـ اجتماعی

ي  در فاصـله . هاشـان  وي هنرهـا و ارزش ر ها براي تجربه، آمـوزش و تحقیـق بـر    فرهنگ ي کردن بستري مناسب بود براي همه
او در مجمـوع  (بار با هدف ضبط تصـویري نواهـاي دلتـا بلـوز      البته این. گردد او بار دیگر به دلتا بازمی1985تا  1978هاي  سال

سـاعته بـا عنـوان     و در قالـب یـک سـریال پـنج     1991این سفر در سال  ي نتیجه). کرده است هفت بار به دلتا سفر اتنوگرافیکی
American Patchwork از کانال تلویزیونی PBS 10پخش شد و مورد ستایش منتقدان قرار گرفت.  
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  1983در سال  American Patchworkهنگام ضبط 

  
تـر بـا ثبـت دقیـق و اجتماعـا حسـاس،        کند بلکه از آن مهم طور علمی بررسی می تنها موسیقی فولک و بلوز را به لومکس نه

ــده  ســمپاتیک و خــوش ــه حاشــیه ران ــدگی ب ــف زن ــ اجتمــاعی شــدگان نظــام ذوق وجــوه مختل ــی  فرهنگــی ـ حــاکم تحلیل
کنـد تـا بتوانـد مشـاهدات      چنین تحلیلی به محقق کمـک مـی  . دهد از تولیدات فرهنگی زندگی آنها ارائه می تاریخی ـ اجتماعی
درسـتی پتانسـیل    لومکس نیـز بـه  . ها مشارکت کند اش را به سطح عمل سیاسی ارتقا دهد و از این راه در مبارزات توده فرهنگی

اش کمک بـه متبلـور شـدن ایـن      کند و با استفاده از امکانات علمی و تکنیکی رادیکال، مدرن و مترقی فولک و بلوز را درك می
همین تحلیل به او کمک کـرد کـه در   . کند ثر از آن میأهاي اجتماعی مت مستقیم در جنبش ي پتانسیل و سپس مبادرت به مداخله

امکانـاتش   ي هاي ضدجنگ و مقاومت مدنی نه فقط فعال باشد بلکه از همه جنبش سی و سپس ي هاي کارگري دهه اوج جنبش
. ترتیب جنـبش تعمیـق یابـد    این استفاده کند تا صداي کارگران و در حاشیه ماندگان فعال در جنبش به گوش دیگران برسد و به

شـان بـا تکیـه     کید بر روي تنوع طبقاتیأبا تشان و  هاي ظاهرا متنوع نژادي آوري آواهاي موسیقایی وراي فرم تالش او براي جمع
ـ     بر شناساندن صداي مردمانی که صداشان به گوش کسی نمی ثیري عمیـق هـم بـر اتنوموزیکولـوژي     أرسد بـه عمـوم جامعـه ت

هاي او از چشم جاسوسـان اف بـی    البته فعالیت. گیري و تعمیقش داشت رادیکال و هم بر خود جنبش اجتماعی در فرایند شکل
) 1979تـا   1942سـال هـاي   (دور نماند و براي نزدیک به چهـار دهـه   ) هنگامی که در بریتانیا اقامت داشت 5یز ام آي و ن(آي 

  .11شد می) بخوانید شنود(هایش هم توسط آن ها رصد  فقط بارها بازجویی شد که تمامی مکالمات و فعالیت نه
  .در فلوریدا درگذشت 2002بازنشستگی شد و در سال وادار به  قلبی ي سکته به دلیل 1996الن لومکس در سال 
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  .شد می
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