
 ترویجی(-)علمی  83 _79صفحات                                                                                 
 1400، زمستان 6، شماره 2دوره  ● نشریه مطالعات هنرهای زیبا                                                        

 

 

 

 

 1* صدا، سکوت، موسیقی: قدرت

 دِبورا وُنگنویسنده:   

 1 سینا صنایعیمترجم:  

 ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.شناسیکارشناس ارشد موسیقی .1

 
 

 

 

 مسئله موسیقی
میالدی، از مقابل  ۹۰روزی در اواسط دهه  بعدازظهر

گذشتم؛ ایستادم و ویترین را کالیفرنیا می 1برکلیِای در فروشیکتاب

[. ویترین متشکل از حداقل بیست عنوان کتاب با 1تماشا کردم ]

موضوعات بسیار متنوعی بود که مشخصاً قرار بر این بود که با هم و در 

کنار یکدیگر دیده شوند. با تعجب خیره بودم تا سرانجام متوجّه شدم 

قدرت ها دارای عناوینی چون . آناست« قدرت»هر عنوان، حامل کلمه 
، 5، قدرت و جامعه4، قدرت و جامعه مدنی3، قدرت و زیبایی2و مسئولیت

، قدرت 8، قدرت و زندگی روزمره7، قدرت و توانمندسازی6قدرت و تفاوت
مانند  1۰جا حاضر بود: گویا فوکوو غیره بودند. قدرت همه ۹و جنسیت

 شده بود.انسانی و اجتماعی منفجر بمبی در علوم

های فراوانی شد تا نشان داده شود هیچ فرساییدر آن دهه قلم

خود خنثی نیست. ردیابی فراگیری قدرت برای مدتی خودیموقعیتی به

توجهی، ما های قابلانرژی همگان را گرفته بود. از جنبه

شناسان نیز جدا از این ماجرا نبودیم؛ چرا که در آن زمان موسیقیقوم

 تار این موضوع شده بودیم.گرف واقعبه

هرگونه توجیه خواهم  دورازبهمن در این نوشتار رویکردی جدلی و 

های شناسی همیشه در دپارتمانموسیقیداشت. من معتقدم که قوم

ان عنواثر و منفعل شده است، و پذیرش ما از موسیقی بهموسیقی بی

 و نه توانیمکند که ما نه مییک چارچوب زیباشناختی تضمین می

خواهیم که رویکردی انتقادی داشته باشیم. بسیاری از می

ای خود را صرف مقابله با فرضیات شناسان زندگی حرفهموسیقیقوم

های های موسیقی، جایی که دورهکنند که در دپارتمانقدرتمندی می

اند. ما در این اند، کامالً عادی شدهنظری موسیقی غربی هنوز حاکم

ی شناسموسیقیهای قومکنیم )برای مثال، دورهش میشرایط سخت تال

(، اما Wong 2006)آوریم( را ذیل رشته موسیقی به حساب می

 
 .Ethnomusicology , Vol. 58, No. 2 (Spring/Summer 2014), pp. 347-353 منبع:  *

جهت یا بر خالف این نظریات، به این معناست که به هر کارکردن هم

هایمان را زمانی ایم. ما حتی موفقیتمباحث مشارکت کرده روی در آن

آوریم که توسط نظام ایدئولوژیک حاکم که از قضا بسیاری به حساب می

های از ما با آن مخالفیم، پذیرفته و تأیید شوند. ما خود را به دست نظام

های کنند تا در وضعیتسپاریم که به ما حکم میای میگذارانهارزش

 آدرینامتقارن همیشگی و دائم فعالیت کنیم. ما با هشدار متضاد و 
ابزارهای استاد هرگز خانه ارباب را ویران »مبنی بر اینکه  11لُرد

دانیم در مورد آن چه باید ، آشنا هستیم، اما در عمل نمی«کنندنمی

 (.Lorde 1984, 112)کرد 

 ،خواهند که کار ما اهمیت پیدا کندشناسان میموسیقیاگر قوم

عنوان یک ساختار تاریخی و ایدئولوژیک باید فعالیتمان را از موسیقی به

شناسی در اکثر موسیقیپاک کنیم )و نه فقط نجات دهیم(. قوم

گرایی های موسیقی به حاشیه رانده شده، چرا که نسبیدپارتمان

محور پیرامون موسیقی را به چالش کشیده است. افراطی، تفکرات منطق

 مکرراً بحث کرده است: 12ونگری تاملینس

های موسیقی نه یک آرایه ایدئولوژیک خنثی و فرافرهنگی از پدیده
که  ایقولهم -د دهصوتی، بلکه یک مقوله فرهنگی مصنوع را نشان می

در واقعیت نیز چنین است؛ زیرا ما آن را تعیین کرده و آن را در مقابل 
از « موسیقی»مسئله  پنداریم.های تاریخی طوالنی و معاصر میدوره

های بومی برای ما آشناتر است. او تمایل دارد خارج از دیگر ساختار
 دسترستفکرات ما جای گرفته و آن را هدایت کند، اما همچنان غیرقابل

ا های ما ردهد تا گفتمانبماند. شفافیت، به موسیقی این قدرت را می
در این راه او با  هم نامرئی باقی بماند. حالنیدرعتعیّن بخشیده و 

، همچون 18شود که در قرن ساختار دیگری به نام زیباشناسی همراه می
 موسیقی، در حال رسیدن به فرم مدرن خود بوده است.
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های موسیقی بر یک رابطة بیناساختاری میان دپارتمان زیرساخت

ن کند که ایموسیقی و زیباشناسی استوار است. تاملینسون ادعا می

دقیقاً به این خاطر قدرتمند است که نامرئی و  13شناسیشناخت

شناسان در محیطی کار موسیقیدسترس است. بسیاری از قومغیرقابل

شناسانه آن را توان متناوباً اصطالحات شناختکنند که تنها میمی

مشاهده ساخت. وقتی های آن را مشخص و قابلشناسایی کرده و ساختار

ر خطر حذف از زمین بازی قرار خواهیم چنین رویکردی داشته باشیم، د

به  15شناسانههستیکند که اتکای ادعا می 14کالریسوزان مکداشت. 

عنوان یک مقوله فرهنگی، دانش موسیقی را به خطر موسیقی، به

 (:McClary 2000, 7-8اندازد )می

هاست که صراحت را به نفع توسل به مطالعات موسیقی ... مدت
این موضوع موسیقی که  انکار کرده است« محضموسیقایی »های جنبه

دهد. من معتقدم قرار می« محض»را فراتر از دسترس مراتب اجتماعی 
این انکار تاریخی، ما را در موقعیتی قرار داده است که دیگر برای درک 

های موسیقی، چه در گذشته و چه در زمان حال، ما از فرهنگ
 پذیرش نیست.قابل

کند که این انکار در ابتدا به تفکر عامه و میکالری خاطرنشان مک

( و این 5تبدیل شده است )« وضعیت قراردادی اجتماعی»سپس به یک 

 توان از همهمان موضوع اصلی است: زیباشناسی و ابژه موسیقی را نمی

ه بها پیشاپیش طبیعی جلوه خواهد کرد. جدا کرد، زیرا رابطه بین آن

کند که آمیختگی زیبایی و الل مینیز استد 16آدورنو، مشابه طور

داری پیشرفته است. او موسیقیِ مستقل، ایدئولوژیِ جوامع سرمایه

نه شناساموسیقی تا آنجایی که خود را از نظر هستی»معتقد است که 

های جامعه معرفی فراتر از تنش خودیخودبهعنوان یک هستی و به

 (.Adorno 1949, 100)« کند، یک ایدئولوژی خواهد بودمی

، با گراییشناسان به دلیل اتکا بر نسبیموسیقی، قومحالنیباا

شوند. در ایاالت متحده، عنوان یک مقوله فرهنگی مواجه میموسیقی به

 ای آغازشناسان با موسیقی از یک منشأ اسطورهموسیقیمشکل قوم

ه ک اشاره کرد 17مریامتوان به کتاب قدرتمند شود؛ برای مثال، میمی

های نظر تحلیلاز نقطه»در تالش بود چارچوبی برای تعریف موسیقی 

(. هدف مریام ترسیم Merriam 1964, 26-32)تعیین کند « علمی

شناسانه برای مطالعه بود، بنابراین معتقد بود که موسیقیموضوعی قوم

 «عنوان یک پدیده صوتی محض تعریف کردتوان بهموسیقی را نمی»

ای را برای شناس نیاز داشت تا ابژهعنوان یک انسان(. مریام به27)

مربوط به صوت نباشد. یکی از اولین « فقط»مطالعه ایجاد کند که 

آموزیم این شناس جوان میموسیقیعنوان یک قومچیزهایی که ما به

ادعا  18نتلطور که است که موسیقی کامالً مشروط و وابسته است. همان

مفهومی موازی با مفهوم اروپایی  جوامع بسیار کمی»کند، می

  (.Nettl 2005, 17« )دارا هستند« موسیقی»

محوری را که در آثار فرض قومپیش 1۹کالوس واشمن

 Wachsmannکند )شناسی نهفته است، تصدیق میموسیقیقوم

1971, 384:) 

های خارج از فرهنگ را که توانم با خودم بگویم که آن پدیدهمی
زنم، صرفاً به این دلیل برچسب می« موسیقی»چسب ها براکنون به آن

ام که درست یا غلط، از نظر من، شبیه به موسیقی هستند؛ زده

ام موسیقی بنامم. من عادت ها را در خانههایی که عادت دارم آنپدیده
ها را موسیقی بدانم. این گروه وبیش( خاصی از پدیدهدارم گروه )کم

م، تعریفشان کن وضوحبهتوانم که نمی های مختلفی استدارای ویژگی
 تعلق دارند.« موسیقی»ها به طبقه اما شک ندارم که آن
 شناسان مسئله موسیقیشناسان و موسیقیموسیقیدر مجموع، قوم

ان شناسموسیقیاند؛ اما سؤال من این است که آیا قومرا شناسایی کرده

ا شناسی تاریخی رموسیقیها که فرضمایلند اتکای ما را بر همان پیش

ای گرایی متکی هستیم اما یک پکشد، بپذیرند؟ ما به نسبیبه بند می

داریم. اگر روزی امیدوار باشیم آنچه را که واقعاً خود را در خانه نگه می

 خواهیمْ به زبان بیاوریم، الزم است موسیقی را کنار بزنیم.می

 مسئلة قدرت
د گویناسی از پیرامون سخن میشموسیقیاز نظر ساختاری، قوم  

ان شناسموسیقیشناختی، قومو نه از مرکز. از منظر ایدئولوژیک و روش

[ و گاهی توانایی موسیقی 3ی کرده ]دارجانبتمایل دارند از مستضعفان 

های برای تغییر قدرت را کامالً رمانتیک بپندارند. زمانی که در دپارتمان

ی، های نخبگاننظام توسط موسیقی کنیم، معموالًموسیقی تدریس می

شویم. البته چه دربارهای اشرافی و چه آوانگاردهای رادیکال، احاطه می

نیز  هاییای که چندان قدرتمند نیست، مزیتتدریس و نوشتن از رشته

رغم ذهنیت انتقادی ما، یک تغییر واقعی نیز رخ داده است: دارد. علی

 اند که افرادی چونتحصیل کرده هاییشناسان در دانشکدهموسیقیقوم

[: البته اکنون 5[ ]4کنیم ]عنوان مدیر یا استاد راهنما فعالیت میما به

وده ب موردتوجهکنیم که زمانی برخی از ما تنها بر ساختمانی نظارت می

پنداریم حقوقی میگر بیاست. در واقع بسیاری از ما خودمان را مداخله

ی بعضاً بر محتوای برنامه درس ر گرفته است ودر موقعیتی قرا اجباربهکه 

در برخی  تنهانهشناسان موسیقینیز نظارت دارد. اکنون قوم

 شوند بلکه بعضاً بر تختهای موسیقی به رسمیت شناخته میدپارتمان

شناسان موسیقیی از قومدرستبه 2۰اند. هری برگرپادشاهی نشسته

رهای نخبگانی هستند در کند تا زمانی که در سلطه ساختادعوت می

این زمین بازی  (.Berger 2014تجدیدنظر کنند )« پوپولیسم سنتی»

به طرز وحشتناکی ناهموار است: اگرچه اکنون در برخی نقاط 

شناسی در مؤسسات در دست انجام است، اما موسیقیسازی قومنهادینه

پاسخ طور که برگر در زمان در اکثر مناطق هنوز آغاز نشده است. همان

نویس این مقاله اشاره کرد، موفقیت و شکست ما بخشی از یک به پیش

 [.6انقالب ناکامل است ]

، 21در سی سال گذشته، ما برای درک قدرت به فوکو، گرامشی

ی از انسانعلومایم. محققان رجوع کرده 24و بودریار 23، سعید22بوردیو

آن در  زمانهمدر حضور  نیقیبهجا هست، کشف این که قدرت در همه

اند و سپس انتظار دارند که کار علمی نیز باید از این جا رسیدههمه

کند که فرض پیروی کند. از همه مشهورتر، فوکو استدالل میپیش

قدرت یک رابطه و نه یک پدیده است. همچنین قدرت و آزادی دارای 

( هستند که در آن هر دو 1۹۹4،342« )25تحریک دائمی»یک رابطه 

(. 34اند )مستقل نبوده و به طور دائمی به هم وابسته وجهچیهبه

ند کنهای موسیقی تدریس میشناسانی که در دپارتمانموسیقیقوم

 خودیخودبهشناسی موسیقیتوانند به این موضوع اعتراف کنند. قوممی
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ی در ایاالت متحده اساساً انسانعلومتواند دارای اهمیت باشد؛ زیرا نمی

اهمیتی است؛ در اصل مشکالت ما بخشی از مجموعه بسیار موضوع بی

 تری از مشکالت و مسائل است.بزرگ

هایی انسانی از موقعیتکند که محققان علومادعا می 26تابی میلر

ها پرداخته نشده است، ی در نظر ما جذاب هستند اما به آنسادگبهکه 

ناسان نیز شموسیقی(. همچنین قوم28-17 ,2012کنند )اجتناب می

انسانی جدید، علومتوانند خود را برای شرکت در آنچه میلر یک نمی
شناسی، چند زبان، ارقام، مردم برکه  نامدمی 27نشگریگزشده و مرمت

، متقاعد (123-122)تأکید دارد  یا آزمایشات ستیزطیمحجغرافیا، 

 بندی فرهنگی موسیقی وابسته هستیم.کنند؛ زیرا ما کامالً به طبقه

عنوان موسیقی به دلیل یک فرایند ایدئولوژیک پساروشنگری که آن را به

ی، ای احساسعنوان پدیدهانسانی )برای مثال بهیک گوشه مؤنث از علوم

د تواند مهم باشکند، اساساً نمیتجربی، صوری و غیرضروری( معرفی می

ز آن تر اتوانند مهم)بنابراین کسانی که بر آن متمرکز هستند نیز نمی

 (.Solice 1993, 13-14; Tolbert 2002باشند( )

 ورای موسیقی
ها یک واژه عمومی برای ی دعوا بر سر آنکه بسیاری از فرهنگجابه

موسیقی ندارند )البته درست است که چنین است(، بهتر است که به 

ما متکی بر موسیقی  28علتِ وجودتری رسیدگی کنیم: مسئله مهم

شناسانه است که شامل اصطالحات عنوان یک ساختار هستیبه

اهمیت و نامربوطِ زیادی است. برخی آثار از طریق معرفی موسیقی بی

 Feld 2003;  Cusickاند )عنوان نویز و صدا پا به عرصه گذاشتهبه

ها یبندشوند در طبقههای این دست از آثار باعث می(، و بهترین2006

تجدیدنظر کرده و به موسیقی و قدرت نیندیشیم. مطالعات اجرایی، 

ترین ابزارها را برای بدیهی 2۹شناسیِ حواسانسانمطالعات صوت و 

شناسی حواس، صدا و شنوایی را دهند. انسانرهایی از موسیقی ارائه می

کنند می جاجابه 3۰ ،ن،مرکز فرضی حواس در مغز انسا سوهشگاهدر 

(md Lepecki 2007Banes aمیشل کیسلیوک .)هاست مدت 31

شناسان باید فعالیت ما را مجدداً درک موسیقیادعا کرده است که قوم

« یموسیق»مرزهای عجیب بین »ی در تالشیم تا سختبهکنند؛ زیرا ما 

، و به این خاطر از «قرار دهیم ریتأثتحتهای زندگی را و دیگر جنبه

های این که جنبه محضبه»ایم؛ چرا که اندهتمرکز بر کار اصلی خود بازم

وع شناسی ... شرموسیقییباشناختی قومز - نظری، سیاسی و اجتماعی

 ,1998« )اندرا به جریان انداخته به تحقق کامل کند، یک خودبراندازی

313.) 

هایی که فعالیت بندیبه طور مشابه مطالعات صوت، طبقه

 طور کهکند. همانگیرد، مختل میمیشناسان را در بر موسیقیقوم
 (:Attali 1985, 6شناسد )عنوان نویز میموسیقی را به 32آتالی

ای از اصوات، ابزاری برای خالقیت کلیت موسیقی، هر سازماندهی
یا تصلّب یک جامعه از یک تمامیت است. این همان چیزی است که 

، یطورکلبهین و دهد؛ بنابرامرکزیت قدرت را به رعایای خود پیوند می
های قدرت در همه اشکال آن خواهد بود. در نتیجه امروزه یکی از جنبه

ای پیرامون متمرکزسازی نویز و هر نظریه قدرتی باید شامل نظریه
 متعلقاتش با فرم باشد.

ای در زمینة های گستردهمیالدی فعالیت ۹۰اگرچه از دهه 

)هرچند  مطالعات صوت انجام شده است، تنها بخش کوچکی

شناسی را به خود اختصاص داده است. موسیقی( از قومرشددرحال

این امر »کنند، اشاره می 34و جاش کان 33طور که کارا کیلینگهمان

ای است که مطالعه صوت و شنیدن به طور انسانی[ لحظه]در علوم

(. محققان حوزه 446 ,2011« )شودناگهانی از همیشه فراگیرتر می

شناسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات ادبی، مطالعات آمریکا، انسان

ی تمرکز بر موسیقی روی صدا و صوت کار جابهها، ارتباطات و ورای آن

های فرهنگی عنوان یکی از انواع نویزکرده و موسیقی را تنها به

( 1۹77) 35ها، اثر موری شافرشناسند. مطالعات صوت از اولین نمونهمی

که یک وبالگ  !Sounding Outو وبالگ  37فلد 36تا آکوستمولوژیِ

[، ادامه یافته است. 7ای با چندین نویسنده است ]العاده بینارشتهفوق

انسانی مصون نیست. ی از آثار مرتبط با علومطورکلبهاین جریان 

 نویسد:می 38طور که جاناتان استرنهمان

اصوات تمرکز کرده و  چالش مطالعات صوت این است که بین
های صوتی، اعم از موسیقی، صدای انسان، رسانه، شنیدار، اجراها پدیده

های یک زندگی صوتی را در ارتباط با یکدیگر در نظر و سایر پدیده
صرف بررسی  صورتبهبگیرد ]...[ ما نباید خودجوش هیچ صدایی را 

آن ایجاد  ر اساسکنیم بلکه باید اصطالحاتی که به آن مرتبط بوده و یا ب
اند را نیز مورد بررسی و پرسش قرار دهیم. ما باید به آرایش قدرت شده

 های مختلف با آن سروکار دارند نیز توجه کنیم.و ذهنیتی که دانش

اند، اما های خاص از موسیقی و صوت همیشه مهم بودهنگاریقوم

در نظام شناسان باید جایگاه خود را هم در موسیقی و هم موسیقیقوم

نویسد، می 3۹طور که آلیس واکرانتقادی ارزشیابانه ما بازیابی کنند. همان

گیرند این ها قدرت خود را نادیده میترین روشی که انسانمتداول»

[. در روش جامع و مستدل 8« ]کنند هیچ قدرتی ندارنداست که فکر می

اند؛ زیرا ما از از قدرت ما  ناامید شده بارهاوبارهاشناسان موسیقیما، قوم

دهم موسیقی را پشت موسیقی دست نخواهیم کشید. من ترجیح می

هایم دست بکشم تا موسیقی در سر گذاشته و از تغییر مسیر در پروژه

های اکنون هم در انتهای سفر ایدئولوژیمرکزیت قرار گیرد. موسیقی هم

کنند. عملی آن را ناتوان میگرایی قرار دارد که به شکل عقالنیت

شناسان اکثر تالش انتقادی ما در توضیح این موضوع که موسیقیقوم

 ریزند. البته که موسیقیموسیقی قدرتمند و تأثیرگذار است را دور می

قدرتمند است و همواره نیز خواهد بود، اما مشارکت در آن دیالکتیک، 

ها را فعال یا هر دوی آن 4۰ابزار استادهای ماورای قدرت، ایدئولوژی

 بودن موسیقیکند. در واقع اگر بخواهیم چگونگی و چرایی سیاسیمی

ر من موسیقی را در پشت س نی؛ بنابراایمرا توضیح دهیم، از پیش بازنده

گیرم که به نظرم بیش از کنم و مسیر صدا و سکوت را پی میرها می

 تر است.سؤاالتی که برایم مهم هستند، شنیدنی

 هاادداشتی
 . انتشارات دانشگاه در برکلی.1

 ,Cross 2012)هستم  41قول مدیون ایان کراس. برای این نقل2

20.) 
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شناسی در این زمینه کارکردی واقعی دارد. ادارات موسیقی. قوم3

سازی آموزش عالی برای انجام چنین اموری در راستای برآورده

، برای حالنیدرعهای درسی چندفرهنگی به ما متکی هستند. برنامه

های موسیقی الزم است تنها تعداد کمی از اقتدار پایدار دپارتمان

های مرتبط با موسیقی جهان شرکت داشته ر دورهشناسان دموسیقیقوم

 باشند تا تعادل به هم نریزد و یا به چالش کشیده نشود.

گروه  ،44انی)دانشگاه وسل 43یچار کیو ار 42نیمارک اسلوب. 4

، گروه 47)دانشگاه هاروارد 46مونسون دینگریو ا 45یشلم ی(، کیقیموس

(، رابرت یقیگروه موس ،4۹ورکیوی)دانشگاه ن 48لیاور جی(، گیقیموس

)دانشگاه  52زیه نیلی(، ایقی، گروه موس51)دانشگاه واشنگتن 5۰اسیگارف

گروه  ،55ایکلمب شگاه)دان 54(، آرون فاکسیقی، گروه موس53تاوسون

، گروه مطالعات 57تگزاس ای اند ام)دانشگاه  56برگر سی(، هریقیموس

 ی(، هنریقیگروه موس ،5۹یو مر امیلی)کالج و 58اجرا(، آن راسموسن

، 63یوسی برکلی) 62نری(، بن بریقی، گروه موس61یوسی دیویس) 6۰لریاسپ

، گروه هنر و فرهنگ 65ایالیوسی) 64واترمن سی(، کریقیگروه موس

من همچنین (، و یقی، گروه موس67کرنل گاه)دانش 66پوند وی(، استیجهان

 (.یقیگروه موس د،یورسایر ،68ایفرنی)دانشگاه کال

 71لیاور جیهنر(، گ سی، رئ7۰یوسی ارواین) 6۹اسیرابرت گارف. 5

 سیپرد سیو سپس رئ یقیدانشکده موس سی، رئ72)دانشگاه تورنتو

دانشکده  سیرئ ،74ایکلمب شیتیهنر و علم؛ دانشگاه بر ،73ساگایسیم

هرب  یقی، کارگردان، مدرسه موسایالیوسی) 75سیرا میهنر(، ت

(، یقیموس کده)دانشگاه واشنگتن، کارگردان، دانش 76ومنیآلپرت(، دن ن

و  1۹83-1۹88 یقیبخش موس سیرئ ،یبرکل یوسی) 77دیو یبان

-1۹۹8 یمشاوره در مقطع کارشناسبخش  سی، رئ2۰۰۹-2۰۰5

گروه  سی، رئ1۹۹4-1۹۹8و علوم  اتیدانشکده ادب سی، رئ1۹۹2

 سی، رئایالیوسی) 78مانی(، دن نو1۹۹۹از سال  ییایمطالعات آس

(، 2۰۰2-2۰۰6  یی، و معاون اجرا1۹۹6-2۰۰2 یدانشکده هنر و معمار

 نی(، لوریدانشکده هنر و معمار سی، رئایالیوسی) 7۹واترمن سیکر

 ی(. بانیدانشکده هنر و معمار ،ی، معاون امور علمایالیوسی) 8۰ساکاتا

من "(، 2۰13مارس  28 ،ی)ارتباطات شخص کندمیخاطرنشان  81دیو
ما با  رایخوب هستند ز تیریدر مد شناسانموسیقیقوم کنمیفکر م

 ،ی)ارتباطات شخص 82به طور مشابه، آرون فاکس ".میسروکار دار دممر

نگار بودن از قوم زیما ن برتری کنمیفکر م: »نویسدمی( 2۰13مارس  25

ن شکست د،یکرده باش نیتمر تردهیچیپ طی. اگر در شراشودیم یناش

 یبخش دانشگاه کیتر مانند ساده یزیچ یاسیس یکدها و ساختارها

نگاران در مردم هتجرب زانیم کنمیمن فکر م ]...[. کندیتر مرا ساده

از  یاریاست که بس یلیدل یخارج از آکادم یهانهیزم

 .اندافتهیدست  یعمل یرهبر یهابه نقش شناسانموسیقیقوم

 .2۰13 هیفور 25 ،یارتباطات شخص. 6

 .soundstudiesblog.com. در 7

در قول  نیکنم. ا دایقول را پنقل نیا یمن نتوانستم منبع اصل. 8
http://livingempowered.areavoices.com/2010/10/to

p-25-empowerment-quotations-for-women/  نقل شده

 است(. یدسترسقابل 2۰12نوامبر  1است )در 
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