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مویه
نویسنده :جِ یمز پُرتِر
ترجمه :میالد محمودی نوسر

* 1

.۱کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

اصطالحـی کـه نـه تنهـا بـا مراسـم سـوگواری بـرای فـرد
درگذشـته ،بلکـه با وداع آیینـی نیز مرتبط اسـت؛ مانند مورد
عروسـی کـه از خانـوادهاش جـدا میشـود یـا وداع مـادری با
پسـرش کـه به جنـگ فراخوانده شـده اسـت (در بسـیاری از
جوامـع ،شـاید اغلب آنها ،نقـش مویهکننده را زنـان بر عهده
دربرگیرنـده مفاهیمی چون

دارنـد) .خصلـت آیینـی مویههـا
انتقـال بـه وضعیت یا جهـان دیگر و احتمـال تجدید [حیات]
نمادیـن اسـت .مویههـای خاکسـپاری ،گرچـه رویـدادی
همـه جهـان یافـت

جهانشـمول را نشـان میدهنـد ،ا ّمـا در
نمیشـوند؛ بلکه در صورت وجود نیز از نظر سـاختار و سـبک
متفاوتنـد؛ درسـت همانطـور که مراسـم مرتبط بـا مویهها از
منطقـهای بـه منطقـه دیگـر متفاوت اسـت .ابـرا ِز سـوگ در
آیینهـای مویـه کـه غالبـاً بـه صـورت آوازی اسـت در بعضی
موسـیقی سـازی و حرکاتـی تکمیـل میشـود
فرهنگهـا بـا
ِ
دربردارنده نیروهـای نمادین یا ماورا طبیعی اسـت؛ کالم،

کـه
مایـه مویه میتواند
شـعر و رقـص نیز گاهی نقـش دارند .درون 
به خصوص بر اسـاس سـبک اجـرا -به ژانرهای سـنتی نظیرتصنیفهـای روایتگرانه یا حماسـی گسـترش یابـد« :مویه»
میتوانـد رهیافتـی تفسـیری بـرای آواز یـا سـرود باشـد؛ یک
گسـتره کارکردهای

سـبک بـه همان انـدازه کـه یـک گونـه.

* ایمیل مترجمgmmiladg@yahoo.com :

نمادیـن مویـه میتوانـد از یـک سـوگ واقعـی یا مشـارکت در
اعتـراض بـه وضعیـت در جامعـه یـا ارتبـاط بـا ماوراطبیعـت و
جهـان ارواح را در برگیرد.
مجموعـه گسـتردهای از شـیوههای

دهنـده

مویـه نشـان
خصـوص آوازی از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگر اسـت ،و اغلب،
به
ِ
هماننـد گونههایـی نظیـر الالیـی اسـت؛ بـه ویـژه زمانـی کـه
سـبکی بداهه بـه کار گرفته میشـود؛ اگرچه ایـن بداههپردازی
[در مـورد مویههـا] معمـوالً الگوهـای قاعدهمنـد و آیینیشـده
حالتهـای آوازی را بـه کار میگیـرد؛ همانطـور کـه خـو ِد
رویدادهـای خاکسـپاری نیـز بسـیار سـاختارمندند .مویههـای
آوازی تمایـل بـه حرکت در گسـتره م ُلدیک محـدو ِد یک پنجم
محـدوده صوتی بـاال یا

یـا کمتـر دارنـد؛ اگرچـه برخـی در یک
انـدازه یک اکتـاو یا بیشـتر نزول

متوسـط آغـاز میشـوند و بـه
ِقهِـقَ ،د ِم
مییابنـد .تکینکهای آوازی مورد اسـتفاده شـامل ه 
آهسـته تارهـای صوتـی و فالْسِ ـتو اسـت .مویه

صـدادار ،لـرزش
اغلـب ،مسـائلی همچون مرزهـای صحبتکـردن و آوازخواندن،
پدیـدآوری در جریـان اجرا و موضوعات مرتبط با جنسـیت – یا
فزاینده آنها

احسـاس -را در مرکـز توجـه قرار میدهد .نـدرت
مویـه به عنوان یک

در دنیـای غـرب گاهی منجـر به باز آفرینی
پدیده گردشـگری -فرهنگی شـده اسـت.
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اروپا

مویه آوازی در بسـیاری از جوامع روسـتایی یافت شـده است؛

حتـی در قـرن بیسـتم ،و بیشتـر در کشـورهای کاتولیـک و
ارتدکـس تـا پروتسـتان .نمونههایـی در فنالنـد ،مجارسـتان،
ایرلنـد ،سراسـر مناطـق مدیترانـهای و بالـکان و در روسـیه –
جاییکـه استراوینسـکی بـه طـرزی عالـی سـاختار و سـبک
مویههـای ازدواج را بـرای «ازدواج» ( )۱۹۲۱-۳اقتبـاس و
تنظیـم کرد -ضبط شـده و مـورد مطالعه قـرار گرفتهاند .برای
مویههـای خاکسـپاری میتـوان تمایـزی بیـن زاریِ بداهـه
و آیینـی بـر جسـد یـا بـر سـر مـزار ،و مدیحـهای با سـاختار
منسـجم کـه توسـط یـک آهنگسـاز بومـی سـاخته

شـعری
شـد .ایـن تمایـز در یونـان باسـتان نیز شـناخته

شـده ،قائـل
شـده بـود :ا ِپیکِدیـون بر سـر بدن درگذشـته ،و ث ِ ِرن ُـس به یاد
متوفـی .ایـن دو شـیوه میتواننـد بـا یکدیگـر تلفیـق شـوند،
همانطـور کـه در بلغارسـتان هر عبـارت بخشـی از یک ِّ
کل
ملَدیـک یا شـعری اسـت کـه در ذهـن خواننـده در دگرههای
متعـدد وجـود دارد کـه [حتـی] بعد از ابـراز آن نیـز در ذهن
کننـده یک آیین

آیینـی همراهی
مویـه

وی در جریـان اسـت.
ِ
گـذا ِر مهـم ،اغلـب شـامل اشـکریختن ،هقهـق کـردن و
شـیونهای سـوگواری میشـود .گاهـی اوقـات مویهکننـده
فـرد درگذشـته را سـتایش میکنـد ،توجـه را بـه زیبایـی یـا
ِ
قـدرت شـخصیت وی جلـب میکنـد یـا بـا لحنـی اتهامآمیز
از ترککـردن بازمانـدگان شـکایت میکنـد .در اکثـر جوامـع
مویهکننـدگان زنانی هسـتند که از سـن فرزندآوری گذشـته،
افـراد قابـل احترامـی بـه حسـاب میآینـد و بهخاطـر دانـش
و مهارتشـان مـورد تحسـینند ،و ایـن تصـور وجـود دارد کـه
دارای قـدرت ویـژهای در ارتبـاط بـا گـذار مـردگان بـه جهان
دیگـر هسـتند .در بسـیاری از نواحـی مراسـمی از این دسـت
بـا مخالفت کلیسـای مسـیحی روبرو میشـود؛ به عنـوان کفر
یـا حداقـل مـوارد تاییـد نشـده توسـط اصـول دینـی؛ بـرای
مثـال سلسـله مراتـب کلیسـایی در ایرلند ،در قـرن هفدهم و
هجدهـم ،احـکام زیادی را علیـه عمل کینخوانی صـادر کرد.
مویهسـرایی در ایرلنـد (کینخوانـی) کـه بـرای نخسـتین بار
ِین بلند
در یـک مدیحهسـرایی قرن هفتمـی برای َسـنت کوم ِ
بـه آن اشـاره شـده اسـت ،حداقـل از قـرن هفدهـم توصیـف
شدهاسـت و در طـول قـرن نوزدهم ادوارد بانتینـگ و دیگران
بـرای آوانـگاری شـکل م ُلدیـک آن تلاش کردنـد .کیـن یـا
«گریـه ایرلنـدی» بر سـر بـدن درگذشـته در خانـه ،در طول

راهپیمایـی بـه قبرسـتان و در خود خاکسـپاری اجرا میشـد.
خوانـان اسـتخدام شـده چهار نفـر بودند؛
تعـداد معمـول کین
ِ

یکی ایسـتاده نزدیک به سـ ِر تخت و یا میزی که جسـد روی آن
نغمه گریه آغـاز میکرد ،این
قـرار داشـت ،کـه نوحه را با اولیـن 
بـا یـک نغمه یا عبارتـی برابر با طول مورد خواندهشـده ،توسـط
کننـده کنـار پای جسـد ادامه پیدا میکـرد .بخش طوالنی

مویه
کننـدگان دو طرف خوانده میشـد ،که
یـا دو برابر ،توسـط مویه
ِ
سـرایی مشـترک
بعـد از آن خانواده یا دوسـتان در قسـمت هم
ِ
کـه در انتهـای هـر بند وجـود دارد شـرکت میکردنـد .مویهها
در شـبزندهداری و خاکسـپاریها اغلب در فـرم آوازهای بداهه
بودنـد؛ ای .اُکیـوری (On the Manners and Customs of the
)Ancient Irish, London, 1873بـه یکـی از آنها اشـاره کرده
اسـت کـه توسـط بـرادر کوچکتـر متوفـی ،خوانـده شـده که
ن ََسـبهاش را برمیشـمرد ،افتخارات خانوادگیش را مدح میکند
و کودکـی و جوانیـش را شـرح میدهد .سـپس با تغییـر م ُلدی
از ترفندهـا ،عشـقبازی و ازدواجـش میخوانـد که بـا «یک ناله
ناگهانـی بلنـد و تیز ،ا ّما به طرز با سـلیقهای زیبـا پایان مییابد،
ِ
کـه اطرافیـان نیـز دوباره بـا آن دم میگیرنـد» .مرثیهها معموال
دهـه  ۱۹۵۰در

در مراحـل بعدی سـاخته شـدند .کینخوانی تا
زمینه اصلیشـان و به

جزایـر آران ضبط شـدند .اگرچه خارج از
دلیـل مخالفت کلیسـای کاتولیک بـا احتیـاط .مویههای آیینی
از ایـن دسـت تضـاد قابـل توجهـی بـا جشـنها و شـوخیهای
خشـن غالب در شبنشـینیهای ایرلندی داشـتند.
ِ
عمـل کینخوانـی در اسـکاتلند کمتـر دوام آورد ،چـرا کـه
اصالحـات از قـرن هفدهـم با آن مخالفـت قاطعانهتـری کرد .با
ِ
کاتولیـک هِبریدز
ایـن حـال ردپاهایی از کینخوانـی در نواحی
کیـن سـه بخشـی کـه شـامل تکـرار نـام
باقـی مانـده اسـت؛
ِ
درگذشـته ،یک مرثیه (توییریم) که فضایل فرد را برمیشـمرد،
و گریـه (گال) ،و یـک همسـرایی از هجاهـای فاقـد معنا اسـت.
[در اسـکاتلند] نیانبـان تبدیـل بـه جایگزینـی بـرای صـدای
سـئول مـو ِر پرتحـرک بـر اسـاس مفهـوم مویه

انسـان شـده و
(کومها) سـاخته شـده اسـت ،اگرچه اکنون بسـیار نادر است که
نوازنده نیانبان سـئول مور را در قبرسـتان بنـوازد .واقعه هایلند

کِلیی َِرنـس در قـرن نوزدهم نیز واکنشهای شـبه مویه در افراد
ایجـاد کـرد :شـاهدی (A. Geikie, Scottish Reminiscences,
ِ
شـیون جمعی سـاکنان شـهر
مبهوت صدای
)Glasgow, 1904
ِ
مویـه خاکسـپاری بـود» شـده بود؛

ا ِسـکای« ،کـه شـبیه یـک
درحالیکـه بـا ناراحتی مزارع اجـدادی خود را تـرک میکردند.
بنابرایـن مویهکـردن بـه جـای آن کـه مانند اعمال شـمنی فرد
را بـه عوالـم روحانـی متصل کنـد ،میتواند یک بیـان جمعی
سـوگ باشد.
کرانـه اقیانـوس اطلـس و نواحـی مدیترانـهای مویههـا در

در
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ـرس ضبـط شـدهاند .درکـرس

پرتغـال ،اسـپانیا
وجزیـره ُک ْ
خواننـده ( ُوسِ ـراتْریس) ،در پاییـن میـزی کـه جسـد در آن
آرمیـده ،مویـهای ( ُوسِ ـرو) را بداههسـرایی میکنـد .در
زمانهـای گذشـته کینخوانـی بـر بـدن مقتـول میتوانسـت
خانـواده عـزادار را بـه یـک نفـرت و جنـگ خونیـن تحریـک

کنـد .کینخوانـی توسـط گروههـای آلبانیایـی در مرکـز
و جنـوب ایتالیـا اجـرا میشـد؛ جاییکـه بعضـی از مویههـا
شـبیه بـه انواع ترانسـیلوانیایی بوده اسـت؛ مویهکردن توسـط
ایتالیاییهـا در آن نواحـی و در جزایـر بـه حیـات خـود ادامه
رومیـان اروپـا حتـی قبل از
داد ،امـا در شـمال از بیـن رفـت.
ِ
حالی که دیگـر حاضرین

وقـوع مـرگ نیز مویـه میکننـد؛ در
بـه صحبـت کـردن ،سـیگار کشـیدن و نوشـیدن در کنـار
فـرد در حـال مـوت ادامـه میدهنـد .بـا اعلام مـرگ گریـه
جمعـی شـکل میگیـرد؛ مـردان زاری میکننـد و بـه تلخـی
میگرینـد .در میـان بعضـی گروههـا مویهکـردن تـا شـب
بـه طـول میانجامـد و بـه دنبـال آن بـه سـرودخوانی موزون
تبدیـل میشـود .حتی کـودکان نیـز ناله میکننـد .نوازندگان
بـه طورمعمـول تـا قبل از گذاشـتن تابـوت در قبـر مینوازند.
[گـزارش] جِ ـی .پـی ِکل ِبـرت
سـرودهای خاکسـپاری ،طبـق
ِ
( )Les tziganes, Paris, 1961بدیههسـرایی میشـدند ،و
مهمتـر از آن ،هرگـز تکـرار نمیشـدند .ماهیت بـیدوام آنها
ارزش آنهـا را بیشـتر میکـرد.
در روسـیه ،جایـی کـه عمل مویهکردن به شـکل گسـتردهای
وجـود دارد ،اصطالحات اسـتفاده شـده بنا بـر منطقه متفاوت
اسـت :پِالک (اشـک ریختن ،گریسـتن) برای مویههای س ّنتی
بـه طـور عـام اسـتفاده میشـود؛ بـه خصـوص در روسـتاهای
ریچـت (تکخوانـی ،بیـان
مرکـزی و غربـی ،در حالـی کـه پ ِ ِ
کـردن) ،کـه متـن آن اغلب مناجاتی شـکوهگونه و تلخ اسـت
مشـخصه شـمال روسـیه اسـت .ابتـدا یا انتهـای صـدادا ِر یک

چرخه تنفسـی ممکن اسـت با یک دم یا بازدم بلند برجسـته

شـود ،کـه ُوپِـل نامیـده میشـود؛ یکـی از بسـیار ابزارهـای
لحنسـاز یافـت شـده در مویههـای روسـی .زن مویـه کننده
پلاکال شِ ـچیِدزا (زنـی کـه میگریـد) ُوپْل ِنیتزا (زنـی که ناله
میکنـد) وای ْتنی ْتـزا (زنی کـه ضجه میزند) یـا پِریچی ُتکا (زن
تکخـوان) .اگرچـه ممکـن اسـت مویهکننـده به عنـوان فردی
کـه بـه طـور ویـژهای مهارت کسـب کرده شـناخته شـود ،اما
در بسـیاری از سـنتهای محلـی از هـر زنـی انتظـار توانایـی
فرقـه مسـیحیان معنـوی،

مویهکـردن مـیرودُ .م ُلکانهـا یـا
(خارشـی پیوی ِی ْتز)
«خواننـده خـوب»

مفهومـی خـاص بـرای
ُ
دارنـد ،بـرای اعضایـی کـه بـا آواز خواندنشـان هنـگام عبادت

جمعـی بـه ارتباط بـا عالم روحانـی کمک میکنند .وسـاطت
آنهـا [بـرای ارتباط بـا عالم روحانـی] به مویههای روسـتایی
شـباهت دارد که در آن گریه ،اشـک و ناله با آواز و تکخوانی
آمیخته میشـود.
زنـی کـه بـر مـرده در روسـتاهای روسـیه مویـه میکنـد،
معمـوال جهـت مویـه بـرای عـروس نیـز دعـوت میشـود .در
مویـه عروسـی و خاکسـپاری

اغلـب سـنتهای منطقـهای،
ِ
ُ
مویـه عروسـی از بخشهایی

قاعـده ملدیـک یکسـانی دارنـد.

تشـکیل شـده کـه بنا بـر سـ ّنتهای محلـی مرتب میشـوند
دربرگیرنـده پاسـخهای غیرشـخصی به یـک موقعیت آیینی

و
مرحلـه جدیـدی از زندگـی

اسـت :اشـخاص جوانـی کـه وارد
ِ
میشـوند بایسـتی مـرگ نمادین خـود قبلیشـان را متحمل
مویـه از طـرف عـروس توسـط زنـی کـه سـنتها را

شـوند.
میدانـد و مراسـم را هدایـت میکنـد اجرا میشـود .عروسـی
بـه دو قسـمت تقسـیم میشـود ،اولـی نمادپـردازیِ جدایـی
عـروس و دامـاد از زندگـی قبلیشـان اسـت ،دومـی بـا بـزم
آینـده خـوب را تضمیـن میکنـد

عروسـی و آیینهایـی کـه
سـروکار دارد .مویههـا بـرای بخـش اول ضـروری هسـتند اما
مجاز نیسـتند کـه به جشـن راه پیدا کنند؛ این تقسـیمبندی
همراسـتا بـا آیین خاکسـپاری اسـت .نخسـتین مویـه ممکن
اسـت بخش خواسـتگاری را به پایان برسـاند ،طـی هفتههای
آتـی عـروس ،در حالی که جدایـی از خانه و خانـواده را انتظار
میکشـد ،هـر روز هنگام سـحر و غروب آفتـاب مویه میکند.
مویههایـی از ایـن دسـت ممکـن اسـت بـا آوازهـای کـرال
ترکیـب شـوند ،که بـه طور خاص بـه دسـتهبندی آهنگهای
عروسـی تعلـق ندارنـد .دو الیـه موسـیقایی حاصل میشـود،
باالیـی اشباعشـده از ضجههـا و هقهقهـا ،کـه در وزن آزاد
حرکـت میکنـد ،و پایینـی یـک هجابنـدی سـفت و سـخت
دارد کـه بـه شـدت تاکیدگـذاری شـده و آهنگماننـد اسـت.
الیه باالیی با سـیالیت و
بـه همیـن ترتیب ،سـطح زیرایـی در 
نوانـس همـراه اسـت ،در حالـی که پایینـی در همه جـا ثابت
اسـت (1985; Mazo, ‘Wedding ,Balashov and others
.)Laments’, 1994
مویـه روسـی منحصربهفـرد اسـت ،هـر بـار از نـو خلـق

هـر
میشـود؛ حتـی وقتـی کـه از الگوهـای قبلی تبعیـت میکند.
پسزمینههـای ذهنـی پیرامـون اجـرا میتوانـد حتـی قبـل
از شـروع مویـه نیـز روی حضـار تاثیـر بگـذارد ،بـرای مثـال
زمانـی کـه مویهگـر چشـمانش را بـا یـک شـال میپوشـاند.
خواننـده تنها خوانده میشـود پاسـخ

اگرچـه مویههـا توسـط
حاضریـن نیـز بـه طـور معمـول مهـم قلمـداد میشـود :زنان
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ُول ُ ْگـدا همیشـه در مـورد چگونگی زاری هر کسـی و اینکه چه
کلماتـی توسـط مویهکننده اسـتفاده میشـود نظـر میدهند.
جزئیاتـی ریـز در رسـوم مویهکـردن روسـتاها و نواحـی مثـل
(محـدوده صوتـی بـاال) ،بـه نظرمهـم میآینـد

صـدای نـازک
شـیوه محلـی کمـک میکننـد .خوانندهها

و بـه تعریـف یـک
تمایـزی بیـن «صـدای آوازی» و «صـدای غیـرآوازی» ،و بـه
همـان شـکل بیـن «آواز خوانـدن» و «مویهکـردن» قائـل
میشـوند .اولـی بـا مجموعـهای ثابـت و پایـدار از نغمههـا
مرتبط اسـت؛ در حالـی که در دومی فاصلههـا و نمای اصوات
لغزنـده و سـیال(پاپییِفکـی) اسـت کـه در همان سـیر م ُلدی
تغییـر میکنـد .مویهکنندههـای حرفـهای تمایز روشـنی بین
پایـداری و ناپایـداریِ درجـات گام بـرای یـک اجـرا قائلنـد؛
تحـت شـرایط خـودآگاه محتمل اسـت که بیشـتر تفسـیری
رسـمیتر بـر اسـاس نغمـات ثابـت انتخـاب کنند .شـاهدینی
لیسـتان
نظیـر ایسـتومین و دایوتْـش ( )۱۸۹۴عملی به نام خِ ُ
یـا خِ ریُسـتان را شـرح دادهانـد کـه در آن مویهگرخـود را بـه
زمیـن میانـدازد و فریادهایی نظیـر «ا ُ ما ُمنکا» یـا «اُ-اُی ،اُخ-
ُخـو ُخـی» سـر میدهـد و سـپس بلنـد میشـود و بـه مویـه
ادامـه میدهـد.
در کا ِرلیـا ،جایـی کـه جمعیـت در طـول جنـگ جهانـی دوم
و بعـد از آن متحمـل جابجایـی اجبـاری شـدند ،بـه نظـر
میرسـد [م ُلـدیِ ] مویـه نمونـهای از یـک الگـوی ملدیـک
باسـتانی فینو-اوگریـک باشـد کـه در مویههـای مجـاری نیز
اونیسـن پایینرونـده یـا یـک
یافـت میشـود :یـک پنتا ُکـرد
ُ
م ُلـدی تنها که تشـکیل شـده اسـت از یـک عبارت کـه بارها
بـا فرودهـای متناوب بیـن درجات اول و دوم گام تزئین شـده
اسـت .ایـن الگـو کـه به طـرز گسـتردهای در در بیـن مردمان
فینو-اوگریـک رواج دارد ،بـه ملـودی ت ِـه دِئـوم نسـبت داده
میشـود ( .)Kiss and Rajeczky, 1966اولیـن اشـاره بـه یک
مویـه بالتو-فینیـک بـه  ۱۲۱۰برمیگـردد ،کـه گفتـه

سـ ّنت
شـده در آن زمـان اسـتونیاییها مـردگان جنگـی خـود را بـا
مویـه و نوشـیدن دفـن میکردنـد .بـه مویههای فنالنـدی در
مزامیـ ِر « ۱۵۵۱بیشـاپ ا َ
ُ
گریـکال» اشـاره شـده اسـت .یوهان
گوتلیـب جورجـی مویههـای اینگـری را در توصیـف خـود از
روسـیه و قلمروهایـش ( )۱۷۷۶بـه شـمار آورده اسـت و بـه
طـور خـاص به رسـم آوردن غذا و پول بر سـر مـزار و خواندن
قسـمتی از متـن مویـه اشـاره کـرده اسـت .نخسـتین متون
حماسـه ملّـی

گردآورنـده

ْـرت،
بهجامانـده توسـط الیـاس لون ُ
ْـرت به
فنالنـد ،کال ِـواال ،در  ۱۸۳۶جمـعآوری شـده اسـت .لون ُ
گریـه و زاریِ همـراه با اجرای مویه اشـاره کرده اسـت و اینکه
فقط بخشـی از متـون قابل درک بودهاند .اگرچـه زبان کا ِر َلین

بـرای یـک فنالندیزبـان قابـل فهم اسـت اما خـود مویهگرها
نیـز همیشـه قـادر بـه توضیـح زبـان مویههـا نیسـتند .زبـان
غریـب و مرمـوز ،بـه خصـوص در ابتـدای مویههـا وقتـی کـه
نغمـات ناپایـدار هسـتند ،آنها را بـه آوازهای حماسـی قدیم
ـمنی مرتبـط میکنـد .نیروهای مافـوق طبیعی
و کاربسـت شَ َ
در ایـن اظهـارات وجـود دارد .اگرچـه زیرایـی ،مـد ،گسـتره
صوتـی و سـاختار عبـارت در طی اجرا متغیر اسـت ،اما قدرت
مویـه به روشـنی اثـر دگرگون کننده بـر حضـار دارد .همانند
روسـیه ،مویهگـر کا ِرلـی نیـز ممکـن اسـت چشـمانش را بـا
یـک شـال یا پیشـانیبند ببندد و حتـی حالتی غمنـاک را به
طـور صـوری ،به عنـوان وسـیلهای بـرای ایجاد یـک وضعیت
روحانـی مناسـب ،وانمـود کنـد .در طـول مویه از زنـان حاضر
ِ
انتظـار مـیرود کـه بگریند یا بـه آرامی زاری کننـد ،در حالی
کـه خـو ِد مویه در شـدت و زیرایی اوج میگیرد .سـاختار کلی
محـدوده یک چهارم

رونده م ُلدیـک در
امـا یـک عبـارت پایین 
یـا یـک پنجـم اسـت .مویهکننـدگان ممکـن اسـت [در حین
اجـرا] رقابتـی و انتقادگـر باشـند ،چـرا کـه مویهکـردن منبع
اصلـی شـأن و منزلـت در سـنین پیری اسـت .آنهـا مویهگر
خـوب را بـر اسـاس توانایـیاش بـرای «یافتـن کلمـات»،
تاثیرگـذاری روی دیگـران و اثرگذاریـش در خلال مراسـم
ارزشگـذاری میکننـد .مویـه بـه عنوان ابـزاری بـرای ارتباط
بـا جهـان روحانی ،در ذات خود مقدس اسـت .زنـان فنالندی
کـه مویهکـردن را در یـک بافـت سـنتی و اصیـل آموختهانـد
گاهـی هنرشـان را در یـک محیـط ُفلکلریـک مثـل «کابیـن
گردشـگر» در نورمِـس ،شـرق فنالند ،بـه نمایـش میگذارند.
بدیـن طریـق ایـن خواننـدگان تبدیـل بـه واسـطههایی برای
بخشهایـی از فرهنـگ خـود میشـوند.
مویـه مجـاری ارتباطی بین انـواع موسـیقایی فینو-اوگریک و

اُب-اوگـری ایجـاد میکنـد و از الگـوی اجرایـی کـه در سـایر
مویه سـنتی
مناطق اروپای شـرقی یافتشـده پیروی میکند .
ُ
در مجارسـتان از ابتـدای قـرن بیسـتم وقتـی بارتُـک و کدای
تحقیقـات میدانـی خـود را آغاز کردند ،با دقتـی منحصربهفرد
پـاردی  ،بـه طـور معمـول
ضبـط شـد ،و تعـداد مویههـا (و ُ
نیمـه قـرن به طـور گسـتردهای

توسـط کـودکان) تـا حـدود
ُ
بداهه مویه

افزایـش یافـت .به طور خـاص ،کدای بـه ماهیـت
آوازی در مجارسـتان توجـه کـرد .اغلـب مویهگـر نزدیکترین
زن از بسـتگان درگذشـته بـود ،و حاضریـن درمـورد کیفیـت
و خلـوص مویـه اظهـار نظـرمیکردنـد .عنصـر الهـام موجب
شـکلگیری بخشهـای نابرابـر بـا مکثهایـی در انتهـا ،تکرار
قاعـده عبارتهـای م ُلدیـک ،و یـک سـاختار م ُلدیـک کـه

بی
بـه یـک نثـ ِر آزادانهجاریشـده مرتبط شـده ،میشـود و از دو
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خـط پایینرونـده کـه گاهـی یـک اکتـاو و گاهی یـک چهارم
و پنجـم را پوشـش میدهنـد تشـکیل شـده اسـت .سـاختار
تُنـال بـه طـور معمـول دیاتُنیـک اسـت ،اگرچه گاهـی اوقات
چرخشهـای پِنتاتُنیک نیز شـنیده میشـوند .بـه طور خاص
سـیکِی فرمـی انتقالـی بیـن مویـه

مردمـان
«شـکوههای”
ِ
ِ
ـتروفیک پنتاتُنیـک ارائـه
پنتاتُنیـک محلـی و م ُلدیهـای ْس
میدهـد ،کـه احتمـاال حاکـی از تحولـی از مویـه بداهـه بـه
ترانهمانندهایـی اسـت بـا بندهایـی بـا تعـداد ثابـت هجاها در
هـر خـط .در برخـی بخشهـا ،متون قافیـهدار بر یـک لحن از
پیـش موجـود خوانده میشـوند؛ این نیـز میتوانـد یک مویه
تلقـی شـود چرا که توسـط نزدیکتریـن زن منسـوب خوانده
میشـود .در غیـاب مـردان در طـول جنـگ ،زنـان در حیـن
انجـام وظایفـی ماننـد نخریسـی مویـه میکردنـد (,Kodály
.)1937; Kiss and Rajeczky, 1966
الگـوی مشـابهی از مویهکـردن در ُرمانـی توسـط ب َِریْ ُلیـو
( )۱۹۷۳توصیـف شـده اسـت .مراسـم دربرگیرنـده قطعاتـی
بـود کـه باید در کنارتابوت در خانه ،در راه به سـوی قبرسـتان
و در قبرسـتان خوانـده میشـد .ب َِری ُلیـو بیـن ایـن مویههـا و
سـرودهای آیینهـای باسـتانی کـه در همان زمان ،نه توسـط
بسـتگان ،بلکه توسـط زنان برگزیـده و دارای جایگاهی خاص
در جامعـه کـه در جمع حاضرنـد ،خوانده میشـد ،تمایز قائل
میشـود .در دهـه  ۱۹۹۰سـبک مویههـای روسـتایی بـرای
اظهـار نظـر در مـورد تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی کـه از
 ۱۹۸۹بـه بعـد در جریـان بـود ،اقتبـاس شـد .یـک خواننـده
مویـ ِه درگذشـتگان در روسـتایش را تبدیـل بـه یـک الگـو
کـرد ،و خاطـر نشـان کـرد کـه مردمانش بـرای درگذشـته به
روشهـای مختلفـی سـوگواری میکنند ،به هـردو طریق؛ هم
شـیوه شـبیه بـه ُدینا و هم بـا کالم ،گویی در تالشـند که

بـه
آنـان را بـه دنیـا بازگرداننـد .دیگـری عنـوان کـرد کـه مویـه
وسـیله ارتبـاط با مردگان اسـت که بشـر بهوجـود آورده

تنهـا
بداهه یـک زن که بر

اسـت .در سـنت یهـودی آواز طوالنـی و
سـر مـزار میخوانـد ،وسـیلهای بـرای التیام بخشـیدن بـه بار
عاطفـی وی تـا سـالها بعـد فراهـم میکنـد.
زنـان آلبانیایـی کـه مویـه میکننـد ،اگرچـه از نظـر جامعـه
بـرای ارتبـاط بـا جهـان دیگـر الزم هسـتند ،و بـه خاطـر این
کارکـرد افرادی قدرتمند محسـوب میشـوند اما بایـد از آنها
جهـان زندگان

اجتنـاب شـود .ایـده مویه بـه عنوان پلـی بین
و مـردگان در یونـان هـم قـوت دارد .در کِـ ِرت« ،دعـوت بـه
سـوگواری» عنصـری مهـم در مویهکردن محسـوب میشـود؛
تزکیـه گروهـی حاصـل از مویهکـردن پیوند بین زنانـی را که

رنجکشـیدن برایشـان یـک رمـزگان ارتباطی اسـت را تقویت

درجـه اول بـرای احتـرام بـه افـراد

میکنـد .اگرچـه زنـان در
در شـب زندهداریهـا حاضـر میشـوند ،اما همچنیـن ممکن
اسـت از بخـت بـد خـود نیـز شـکایت کننـد .زنـان ا ِپیـروت
در شـمال غربـی یونـان ،بـرای مشـکالت مشترکشـان مویـه
ِ
خانـواده گسـترده یـا پراکنـده ،و

مراقبـت
میکننـد :بیوگـی،
حـس کلی فقدان .تمایز بین خوانـدن (تراگودیا) و مویهکردن
ِّ
ویرلُگیـا) ،و دگردیسـی اولـی بـه دومی ،همچنیـن به دلیل
( ُم ُ
شـیوع مویـه در سـنتهای در حـال افـول روسـتایی ،باعـث
شـده اسـت که بعضـی زنان سـالخورده ترجیح بـه مویهکردن
داشـته و نسـبت بـه خواندن اکراه داشـته باشـند.

آسیای مرکزی و شرقی

مویههـای عروسـیهای روسـی بـه بقیـ ه مناطـق اسلاو
و آوازهـای آئینـی و مویههـای قزاقـی در آسـیای مرکـزی و
گرجیهـا در قفقـاز مرتبـط هسـتند .بـه خصـوص از طریـق
شـایع مصرع هشـت سـیالبی را
قاعـده ریتمیکـی کـه الگوی
ِ
بـه [الگوی]۵+۳سـیالبی میشـکند( .تصویـر یـک)
ردپایـی از ایـن ریتـم ،کـه ممکن اسـت اصالتاً اسلاو نباشـد،
در آوازهـای عروسـیهای مجـاری و در بیـن ُرمانیاییهـای
بی ُهـر و همچنیـن در مویههـای عروسـیهای بَشـکیر ،میشـار
تاتـار و ُمر ْدوینـی یافـت میشـود .در قزاقسـتان این سـاختار
ریتمیـک فقـط در آوازهای آیینـی زنان یافت میشـود؛ یعنی
مویههـای عروسـی یا خاکسـپاری (ژُکتـا ْو) .اما ریتم مشـابهی
در آوازهـای حماسـی قزاقـی و قرقیز اسـتفاده میشـود و این
آوازخوانی
احتمـال وجـود دارد کـه عالقـه باطنـی قزاقها بـه
ِ
حماسـی منجـر بـه اثرگـذاری ایـن مـدل ریتمیـک بـر روی
سـاختار سـایر گونههـا ،شـامل آوازهـای آیینـی اسلاو شـده
باشـد .ایـن الگـو در مویههـای گرجـی نیز به چشـم میخورد
کیپچکهـای
و بـه نظـر میرسـد کـه گرجسـتانیها آن را از
َ
اصالتاً سـیبریایی که اوایل قرن دوازده در گرجسـتان سـکنی
گزیدنـد ،گرفتـهباشـند؛ شـواهدی از ایـن موضـوع در تمـام
اروپـای شـرقی ،همیشـه در مکانهایـی کـه کیپچکهـا بـه
آنجـا رفتهبودنـد بـه چشـم میخـورد .امـا منشـا آن ممکـن
کیپچکهـا و بلغارهـا نهفته باشـد ،که
اسـت در ارتبـاط بیـن
َ
پیشتـر از آنهـا بـه قفقـاز مهاجـرت کردهانـد و الگوهـای
موسـیقایی و کالمیشان مشابه اسـت (.)Zemtsovsky, 1990
در شـرق دور آالت موسـیقی نقش نمادین مهمی در موسیقی
خاکسـپاری بـازی میکننـد .در چیـن ،شـمال ویتنـام و در
بیـن ْه ُمنگهایـی کـه در مناطـق مـرزی تایلنـد ،میانمـار و
الئـوس زندگـی میکننـد ،اُرگ دهانـی و طبـل نقـش مهمی
شـده قبـل از خاکسـپاری دارنـد .در طول
در آیینهـای وضع 
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خـو ِد مراسـم ،مویهکننـده در یک طـرف بدن فرد درگذشـته
میایسـتد و یـک م ُلدی نزولـی را بلند میخوانـد؛ در حالیکه
ِ
مرگ
همسـر فرد درگذشـته در سـمت دیگر میگرید .هنگام
یـک بودائـی در کیوتـو ،ژاپن ،پنج یا شـش پیـرزن در خانهای
که قرار اسـت مراسـم تشـییع جنازه در آن برگزار شـود ،دور
هـم جمـع میشـوند و یـک سـرود بودایـی ( ُگـوا ِیکا) را بـه
همراهـی یـک زنگ کوچک (چیـن چین) میخواننـد .فرآیند
خاکسـپاری در بوداهای ُسـ ُتو شـامل یک ارگ دهانی (شُ ـو)،
(سـیو ْمیُو) اسـت .یکی از
طبـل ،فلـوت و یـک سـرود آیینـی ْ
ُ
این سـرودها که واسـان نـام دارد در ژاپن توسـط شـینگنها،
از قدیمیتریـن فرقههـا  ،و زمانـی خوانـده میشـود کـه آنها
زیـارت موسـوم به هشـتاد و هشـت معبـد را ،اغلب بـه یادبود
درگذشـتگان خانـواده ،انجـام میدهند.
ـرو توسـط تابوتبرها
نگی ُ
در کـره آوازهایی تحت عنوان َس ُ
و-س ُ
در جریـان خاکسـپاری خوانـده میشـود .در شـهرها ایـن
تابوتبرهـا ،اگرچـه حرفهاینـد ،امـا یـک گـروه اقلیـت بـا
موقعیـت اجتماعـی پاییـن محسـوب میشـوند .در جوامـع
روسـتایی ،اهالـی روسـتا خـو ْد مراسـم را سـامان میدهنـد و
خواننده مر ِد حـاذق با خواندن

تابـوت را حمـل میکنند .یـک
قطعـه سـولو راهبـر میشـود و بقیه بـا خوانـدن ترجیعبند به

او پاسـخ میدهنـد .وقتی حرکت دسـتهجمعی آغاز میشـود،
(یوریُونـگ
فـردی کـه زنـگ دسـتی را بـه صـدا درمـیآورد
ْ
چابـی) پیشدرآمـدی را پشـت سـر تابـوت میخوانـد ،در
حالـی که زنـگ (یُوریُونـگ) را تکان میدهد .متن آواز شـامل
و-سـر ُو
نگی ُ
عناصـر کن ُفسیوسـی ،بودایـی و شَ َ
ـمنی اسـتَ .س ُ
مه آهسـته که در هنگام
مقد 
شـامل چهار قسـمت اسـت :یک ّ
عزیمـت خوانده میشـود تـا احسـاس انـدو ِه روح را به خاطر
جدایـی از دهکـدهی خـود بیـان کند ،یـک آواز دسـتهجمعی
در مسـیر قبرسـتان ،آوازی با تُندای بیشـتر هنگام رسیدن به
کردن خاک گور بعد
محل خاکسـپاری و آوازی برای لگدمـال
ِ
از خاکسـپاری .از این رو این آواز شـامل عناصری از آوازهای
کار اسـت .زیرایـی ایـن آوازها متنوع اسـت و سایهروشـنهای
چینـدو ،جنـوب
ریزپـردهای اغلـب وجـود دارنـد .در جزیـره
ُ
غـرب سـرزمین اصلی ،پیـش از خاکسـپاری تاشـیرائ ِگی اجرا
میشـود ،گونـه اجرایی برای احتـرام به فرد درگذشـته که در
آن زنـان جلـوی تابـوت راه میافتند و گریـه و زاری میکنند،
در حالـی کـه مـردان سـرودهای عـزاداری میخوانند.

آسیای جنوب شرقی و مِالن ِزی

در بالـی ،بـاور بـر ایـن اسـت کـه تـا زمـان سـوزاندن جسـد،
روح همچنـان زمینگیـر اسـت ،و پـس از آن ممکـن اسـت
وارد چرخـه تولـد ،زندگـی ،مـرگ و تولـد دوبـاره شـود .پس

از مـرگ ،بـهزودی ،آوازهایـی بـا نـام کاکاؤین که شـبیه مویه
اسـت ولـی در موقعیتهـای دیگر نیز اسـتفاده میشـود ،اجرا
میشـود .محتـوای آنهـا فـرد درگذشـته را بـه ترککـردن
خانـه تحریـک میکنـد و بـا توصیـف عجایـب جهـان برتـر و
شایسـته آن اسـت ،ترس را

سـطح باالت ِر تناسـخ که روح فرد
از وی دور میکنـد.
ِ
جزئیـات خاکسـپاری دوازده
گینـه نو ،مراسـم پر

در شـمال
ِ
یاتمول رو ِد سِ
ـپیک میانی به
سـاعت یا بیشـتر در روسـتاهای
ِ
ِ
مـرگ یـک رئیـس قبیلـه بـا فلوت
مراسـم
طـول میانجامـد.
ِ
نماینـده یـک روح ویژه اسـت ،همراهی میشـود.

جفتـی کـه
نواختـن آنهـا کام ً
ال مسـتقل از سـرودهایی اسـت کـه همراه
مضـراب بامبـوی شـکافدار ،و
طبـل سـاعت شـنی،
بـا یـک
ِ
ِ
گهـگاه آواز گروهـی مـردان خوانـده میشـود .قبل از مراسـم،
نوازنـدگان فلـوت سازهایشـان را (بـه دور ازچشـم زنـان و
خانـه فـرد درگذشـته کـه

بچههـا) بـه محـل مخصوصـی از
ن پـردهای برپـا شـده ،میبرنـد .خواننـده سـرود را آغـاز
در آ 
میکنـد ،نشـانهای بـرای فلوت کـه وارد شـود ،نواختـن آنها
بـه طـور نمادیـن از اجـداد بـرای مشـارکت دعـوت میکنـد.
جمـع مـردان قبیلـه بـرای ابـراز تعجـب و قدردانـی از پاسـخ
نیاکانشـان« ،آه»یـی زمخـت و خشـن سـرمیدهند .ایپوهای
گینـه نـو مویههایـی بـرای افـراد تازهدرگذشـته و در

غـرب
حـال مـوت بهوجـود آوردهانـد .ایـن مویههـا تقریبـاً منحصرا ً
توسـط زنـان اجـرا میشـود و شـامل آوازخوانـی خودجوش و
احساسـی اسـت که گاهی بـر مبنای دو زیرایـی مختلف انجام
میشـود کـه با هـم یک پـرده فاصله دارنـد ،و در جـای جای
آن صـدای نالـه و گریـه بـه گوش میرسـد .مویـه ،همدالنه و
بـا صـدای بلند آغـاز و بعـد از دقایقی بـا حالتـی درونگرایانه
و بـا صـدای آرام پایـان میپذیرد .لغـت ایپویی بـرای این نوع
آواز وجـود نـدارد ،ولـی مویهکـردن بـه طـور کلـی الیهالیانـا
نامیـده میشـود.
گینـه نـو پنـج

کالولیهـا در کوهسـتانهای جنوبـی پاپـوآ
ِ
سـوگ حاصل
شـده گریسـتن بـرای اظهـار
الگـوی نامگذاری 
از فقـدان ،تـرک یـا جدایـی دارنـد .سـه تـا از آنها بـه مردان
مربـوط میشـود و از میـان دو تایـی کـه توسـط زنـان اجـرا
میشـود ،سـا-یاالب ( ) sa-yalabپالودهتـر و زیباشناسـانهتر
اسـت .همچنین بسـیار اسـتادانه و پر جزئیات براسـاس کالم
ک بسـیار الگومنـد و پایـدار که بر
بداهـه و یـک طـرح م ُلدیـ 
اسـاس چهـار نـت پایینرونده اسـت ،شـکل میگیـرد .دوتای
اول بـا فاصلـه یـک دوم بـزرگ ،بعـدی یـک سـوم کوچک به
پاییـن و در نهایـت یـک دوم بـزرگ بـه پاییـن (بـرای مثـال
دو-ال-سـل) .گفتـه میشـود کـه ایـن الگـو از صـدایِر
ُ
کبوتـر میوهخـوار گرفتـه شـده اسـت .اسـطورهای کالولی غم،
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پرنـدگان و صـدای ابـراز احساسـات انسـان را بـه هـم مرتبط
گریه ممتد ،جاری شـدن اشـک و
میداند .سـا-یاالب شـامل 
بردن همراه بـا صدا به
ترشـحات بینـی اسـت .نفس به داخـل
ِ
خصـوص در ابتـدا و انتهای عبارات عنص ر شـاخصی اسـت که
حالتهـای انفجـاری کوتـاه و ازجاپراننـده در آواخوانـی ایجاد
میکنـد .لرزشهـای آهسـتهت ِر تارهـای صوتـی گاهـی منجر
بـه صداهایـی تـا حـدی «گوشخـراش» میشـود.
اگرچـه اجـرای منفـرد سـا-یاالب اساسـاً ُمون ُ ُفنیک اسـت ،اما
کمتـر توسـط یـک صـدای تنهـا اجـرا میشـود ،بلکه بیشـتر
توسـط دو تـا چهـار زن بـه صـورت همزمـان ،و همـراه بـا
بدهبسـتان اسـت؛ بدینصـورت کـه یـک مویهکننـده بـه
مویهکننـده دیگـر پاسـخ میدهـد یـا تحـت تاثیـر قـرار
میگیـرد .طبـق نظر فِلـد ( ،)۱۹۹۰اجرای سـا-یاالب شـامل
جریانـی بـه نـام دولوگـو گانـاالن (بلند کـردن ،صـدای بیش
از حـد) اسـت .اسـتعارهای فضایی-آ ُکسـتیک کـه حکایـت از
شـکلگیری تصویری ساختهشـده از الیههای پیوسـته اصوات
دارد؛ الیههایـی کـه بـدون هیـچ گسسـتی بینشـان روی هم
قـرار گرفتـه و همپوشـانی دارند .زنـان از طریق گریـه و زاری
بـه خاطـرات شـخصی خـود امـکان بـروز میدهنـد و ارتباط
عاطفـی خـود با یکدیگـر ،فرد درگذشـته و شنوندگانشـان را
انتقـال میدهنـد .مضامیـن غـذا ،خانـواده ،رابطه و مـکان در
متـون وجـود دارد ،کـه همچنین شـامل نام مکانهایی اسـت
کـه نماد مسـیرهای مشـترک در زندگی هسـتند .یک اجرای
فاصلـه کوتـاه توسـط

سـا-یاالب ممکـن اسـت بعـد از یـک
سـا-یاالب دیگـر دنبـال شـود که موجب آن میشـود کـه اث ِر
اجـرای اول در کانـون توجـه مکانـی و زمانـی قـرار گیرد.
هرچنـد سـا-یاالب اساسـاً بداهـه اسـت؛ ولـی ممکـن اسـت
مقـدار محـدودی موسـیقی «آهنگسازیشـده» پیـش از
اجـرا وجـود داشـته باشـد کـه کار زنانـی اسـت که آشـکارا با
ایماژهـای شـعری و توالیهـای محل-نـام کـه در متنها پیدا
میشـود آشـنایی دارنـد .بـه خاطرسـپردن بـه عنـوان یـک
اصـل و بـا نظمـی واضـح اتفـاق نمیافتـد ،اگرچـه خطـوط و
تصاویری که در سـا-یاالب شـنیده میشـود ممکن اسـت در
موقعیتهـای مختلـف «بازخلـق» شـوند .چیـزی به نـام یک
نسـخه «معتبـر» از مویه وجـود ندارد .هر اجـرا منحصربهفرد

بداهـه آواز

شـیوه سـا-یاالب در خلـق

اسـت ،هنـر زاری بـه
شناسـی
نهفتـه اسـت .زاریهای آیینی بـرای کالولیها زیبایی
ِ
احسـاسگرایی را بـه نمایـش میگـذارد و ارزش اجراهـا بـه
بیـان هویتهـای فـردی و اجتماعـی از طریـق آنهـا اسـت.
مجریـان سـا-یاالب باعـث
ویـژه زنـان بـه عنـوان

امـا نقـش
ِ
تفـاوت قابلتوجهـی در دو جنس شـده اسـت .مـردان کالولی
بـا اشـکال خـاص خـود در زاریکـردن بـا سـا-یاالب مقابلـه

میکنند ،شـیوهای که تکانشـی یا خشـن اسـت و زاریکننده
بـرای بازیابـی خونسـردی باید مهار شـود .در حالـی که زنان
سـا-یاالب را بـه عنـوان راهـی بـرای بیـان عواطـف جمعـی
میبیننـد.

خاورمیانه و آفریقا:

مویهکردن در خاورمیانه از دوران باسـتان شـناخته شـده بوده
جهان مدرن در بین
اسـت .دیدنیترین مراسم خاکسـپاری در
ِ
دِروزهـای لبنـان اتفاق میافتـد .فرقهای مسـلمان و عربزبان
کـه در آن حضور در مراسـم خاکسـپاری یک اجبـار اخالقی
اسـت .از اجرای مراسـم خاکسپاری به طور کل و نوحهسرایی
بـه طور خـاص با عنـوان ندبـه («آوازهای خاکسـپاری») یاد
میشـود؛ کارگانـی گسـترده شـامل آوازهـای بداهـه جنگـی
جوان درگذشـته و آوازهای عروسـی بـرای زنان.
بـرای مـردان
ِ
سـایر انـواع آوازی کـه در خاکسـپاریها اسـتفاده میشـود
شـامل تناویـح (آوازهـای زاری) ،فراقیـات و اسـکابا (آوازهـای
جدایی) ،و ریثا (اشـعار مدحی) هسـتند .ندبه میتواند توسـط
مـردان یـا زنـان اجرا شـود ،امـا بقیه (به جـز ریثا کـه به طور
معمـول توسـط خواننـدگان مر ِد مراسـم خاکسـپاری که در
شـعر زجـل متخصص هسـتند خوانده میشـود) فقط توسـط
زنـان اجـرا میشـوند ،کـه در اطـراف بدن فـرد درگذشـته در
یـک اتاق مجزا جمع میشـوند .بـه مویهکنندگان زن دسـتور
داده میشـود کـه سـوگ و انـدوه مفرط از خود نشـان ندهند،
نبایـد خودشـان را بزننـد یـا برقصنـد و یـا در مقابـل مـردان
همـه خواننـدگان بایسـتی از خوانـدن آوازهایـی که

بخواننـد.
پذیـرش مـرگ بـه عنـوان یک عدالـت الهـی را نقـد میکند،
محـدوده م ُلدیک مویههـا معموالً به یـک چهارم و

بپرهیزنـد.
پنجـم محدود میشـود؛ اگرچـه آوازهای ریثا ممکن اسـت به
یـک اکتاو یا بیشـتر هم برسـند .ایـن الگوهای درجـات اغلب
به سیسـتم مقامـات مرتبطند.
در مناطـق پاییـن صحـرای آفریقـا زنـی کـه مویـه را رهبری
میکنـد ،مـورد احتـرام اسـت .در زامبیا بـه طور مثـال ،از هر
زنـی انتظـار مـیرود کـه مویـه خوانـدن بلد باشـد تـا هنگام
مـرگ بسـتگانش مهیـای خوانـدن باشـد .زنـان مسـنتر بـه
سنشـان بـه اجـداد نزدیکترند .از طـرف دیگر
خاطـر مزیت ّ
مـردان مویـه نمیخواننـد؛ چـرا کـه آنهـا هرگز کسـی را به
دنیـا نیاوردهانـد .مویـ ه روح را به دنیـا میآورد ،چـرا که بدون
مـرگ ،نیـاکان هم وجود نخواهند داشـت .بنابرایـن زنان مویه
میکننـد تـا زندگـی بیافریننـد .موسـیقی خالصترین شـکل
ارتبـاط اسـت :از طریـق آن میتـوان یـک روح را بـرای کار
کـردن بـا مردمانـش بازخواند یا انسـانی را که بـا مرگ تطهیر
شـده اسـت را بـه مقـام روح ارتقـا داد .بنـا بر آنچه گفته شـد

106

.

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،3پاییز1400

زنـان مسـن مویـه میخواننـد؛ چـرا کـه داناترنـد و موسـیقی
شـکل مناسـب ارتباط آنهاسـت.
رقـص
در بیـن مـردم گا در جنـوب شـرقی غنـا ،موسـیقی و
ِ
آییـن خاکسـپاریِ انتقالـی عمومـاً آ ُدؤا نامیده میشـود ،که
در شـبزندهداریِ شـب قبـل از تدفین و در روز خاکسـپاری،
مجموعـه آوازها

قبـل و طـی مراسـم اجـرا میشـود .آ ُدؤا تنها
و رقـص اسـت که توسـط تمام مـردم گا برای یـک آیینگذار
اسـتفاده میشـود .آوازها منحصرا ً توسـط زنان اجرا میشـود.
عـزای عمومـی نیـز توسـط زنـان رهبـری میشـود ،چـرا که
طبـق اعتقـادی که بـا آسـانتهها مشـترک اسـت ،گریهکردن
در شـأن مـردان نیسـت (اگـر چـه انتظـار مـیرود کـه انـدوه
خـود را در زمـان وقـوع مـرگ ابـراز کننـد) .نوحههایـی کـه
خوانـده میشـوند میتواننـد به کیفیاتـی نظیر صبر ،انسـجام
خانـواده یـا صمیمیـت اشـاره داشـته باشـند (Hampton,
خانـواده داغدیـده بـه عنـوان

 .)1982سـالمندان جـدای از
عـزادار اصلی شـناخته میشـوند.
مهمتریـن بیـان موسـیقایی در خاکسـپاریهای آکپافوهـا که
آنهـا نیـز در جنـوب شـرقی غنا سـکونت دارند ،نوحهایسـت
کـه توسـط زنـی بالـغ خوانـده میشـود .آکپافوهـا ،مردمانـی
عمدتـاً کشـاورز کـه فرهنگشـان بـه شـدت تحتتاثیـر
همسـایه مسـلّط آنهـا ا ِ ِوه اسـت ،نوحههـای خاکسـپاری،

آوازهـای کار و افسـانههای قومـی ا ِ ِوهای را در کارگان خـود
گسـترده موسـیقی برای مراسـم

دسـته

وارد کردهاند .آنها دو
خاکسـپاری بـه کار میگیرنـد :اَبـی («طبلهـا») و سـی ُنو
(«نوحههـا») .سـی ُنو چـه به لحـاظ معنایـی و چـه کارکرد به
طـور کامـل از کوکا («آواز») متمایز اسـت و ترکیبی اسـت از
آواز خوانـدن ،حـرف زدن و یک شـیو ه بینابین ایـن دو .هر دو
مراسـم خاکسـپاری مسـیحی و مراسـم خاکسـپاری سنتیت ِر
ِ
غیرمسـیحی برگزار میشـود ،که اولی در قرن بیسـتم شـکل
گرفـت .در هـر دو نـوع ،نوحههایـی کـه از هار ُمنـی کاربـردی
غربـی بـه خصـوص در نقـاط فـرود اسـتفاده میکننـد ،در
کنـار نوحههـای سـنتی شـنیده میشـود .در شـبزندهداری
مسـیحیان ،سـرودهای روحانـی خوانـده میشـود و همچنین
سـخنرانیهای کوتـاه توسـط دوسـتان و بسـتگان انجـام
میگیرد .در البهالی مراسـم ُک ِر نئو-سـنتی و گروه موسـیقی
ِقهِـق ،زاری و فریادهایی برای
بـادی برنجی اجرا میکننـد؛ ه 
بیـان غـم نیـز شـنیده میشـود .نوحههـا در شـبزندهداری
سـنتی نقـش محـوری دارنـد ،و میتواننـد هـر تعـداد ،از ۲۰
تـا  ۴۰عـدد بسـته بـه درازای مراسـم باشـند .جهانشناسـی
دربردارنـده ایـن بـاور اسـت کـه زندگی

بیـان شـده در آنهـا
بعـد و قبـل از مـرگ تحـت فرمـان ارواحـی اسـت کـه در هر
دو مرحلـه فعـال باقی میماننـد .خواننده ممکن اسـت از فرد

درگذشـته سـواالتی در مـورد گـذار او از این جهـان به جهان
بعـدی بپرسـد ،همچنـان که ویژگیهـای شـخصی وی را نیز
بـا جزئیـات بیـان میکند.
قالـب فـرم پرسـش و پاسـخ
از نظـر سـاختاری نوحههـا در
ِ
اصلـی خوانندهی راهبر توسـط آواز
قـرار میگیرنـد ،و عبارات
ِ
ایده موسـیقایی اصلی را بازخوانی میکنند ،پاسـخ
جمعی که 
داده میشـود و بـا زاری ،گریـه ،فریـاد ،همچنیـن اظهـارات
کالمـی مرتبـط بـا آن نوحه ،آن را شـدت میبخشـند .فواصل
ِ
عبارات پاسـخ اتفاق میافتـد .نوحه
یـا سـکوتهای مهم بیـن
نمونـه آکان ممکـن اسـت در اجـرا بـه عنـوان

آکپافـو ماننـد
«یـک فعالیت اساسـاً زبانشـناختی» توصیف شـود (,Nketia
صدادهی
)p.113 ,1955؛ بعضـی نوحههـا از نظر سـاختاری از
ِ
الگوهـای گفتـاری تاثیـر پذیرفتهانـد ،درحالیکـه باقـی بـه
جنبههـای معنایـی وابسـتگی نشـان میدهنـد .در برخـی،
عبـارت م ُلدیـک ثابت باقـی میماند؛ در حالیکـه عناصر متن
تغییـر میکننـد .بنابرایـن هـر نوحـه میتوانـد بـا سـاختاری
منحصربهفـرد توصیـف شـود کـه خصوصیـات ویـژهای را
برجسـتهمیکنـد .نمـای ملـودی ،برای مثـال ،به طور بسـیار
لهجـه گفتـار پیـروی میکنند.

نزدیـک از سـیر فـراز و فـرود
برخـی نوحههـا کهنالگوهـای تدریجـاً نزولـی کـه توسـط
نویسـندگان مرتبـط بـا موضـوع م ُلدیهـای آفریقایـی بـه آن
ِ
اشـاره شدهاسـت را بـه کار میگیرند؛ رسـیدن بـه پایینترین
نغمـه در پایـان یـا نزدیـک بـه آن .ملـودی نوحههـای آکپافو
میتوانـد بـه سـمت قلمـرو گونههـای دیگـر منحرف شـده و
بـرای مثـال تبدیـل بـه قطعـات رقص تبدیل شـود کـه موید
ایـن اسـت کـه تعـدادی از گونههـای فرعـی تلویحـاً در آنها
وجـود دارد (.)Agawu, 1988

آمریکاها

در مناطـق کارائیـب ،شـب زندهداریهـای خاکسـپاری در
جامایـکا و مارتینیـک بـه طور مرسـوم ن ُـه شـبانهروز به طول
میانجامـد .تاثیـر هنـد شـرقی در ترینیـداد باعـث ایجاد یک
آیین سـالیانه شـده اسـت که برای شـهادت نـوادگان حضرت
محمـد [ص] اجـرا میشـود؛ به طور سـنتی ،زنانی که دسـته
ّ
مقبرههـای تزیینشـده را دنبـال میکنند ،مویـه میکنند .در
ناهمگن مشتق
کاریاکو ،بین گ ِرنادا و سـنت وینسِ ـنت کارگان
ِ
شـده از آفریقـا ،شـامل آوازهـای َهل ُِکـرد با متون مویه اسـت.
در گوآدِلوپ شـبزندهداریها شـامل موسـیقی اسـت که هم
درون و هـم بیـرون خانـ ه فـرد درگذشـته اجـرا میشـود :در
خـارج از منـزل اصـوات حلقـی ،دسـتزدن و پایکوفتـن بـر
خواننـده مرد آغاز

زمیـن موسـیقی را همراهی میکننـد .یک
میکنـد ،ایـن م ُلـدی بـا مبادالتـی منجر بـه رقابتی میشـود
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کـه خواننـدگان یکدیگـر را بـه چالـش میکشـند ،و از حضار
زنـان خواننـده
درخواسـت حمایـت میکننـد .داخـل خانـه،
ِ
مدعـو در طی شـب بر سـر تابوت سـرود مذهبـی (کانتیکا ُمو)
شـیوه پرسـش و پاسـخ .آوازهایی که

میخواننـد ،بـاز هـم به
بیـرون از خانـه اجرا میشـود به عـزاداران کمـک میکند ،در
حالیکـه آوازهـای داخـل ،جهـان روحانـی را فـرا میخواند.
شـبزندهداری در سـنت لوسـیا شـامل آوازخوانـدن ،رقـص
و اجـرای سـازی اسـت.در شـب اول و هشـتم بعـد از مـرگ،
خانـه متوفـی برگـزار میشـود.

مراسـم شـب زنـدهداری در
دعـا و مناجاتهـا (مناجاتهـای انجیـل) ،برای درخواسـت از
روح درگذشـته در بهشـت ،از حدود
خداونـد بـرای پذیرفتـن ِ
سـال  ۱۹۷۰در شـبزندهداری هـای سـنت لوسـیا خوانـده
گونـه آوازیِ فاقـد همراهـیُ ،کنـت ،شـامل

میشـود .یـک
مضامیـن گوناگونـی اسـت کـه بیشـتر در ارتبـاط بـا مـرگ
اسـت ا ّمـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای سـرگرمی نیـز محسـوب
خواننـده خـوب ُکنـت میبایسـت یـک بازیگر

میشـود :یـک
گویـی زیرکانـه
قابـل قبـول ،بـا صدایـی واضـح و دارای بزله
ِ
باشـد .بـه طـور معمـول ُکنـت شـامل دو قسـمت اسـت کـه
ِ
سـرعت تنـاوب بیـن تکخوانـی
از لحـاظ مصالـح م ُلدیـک و
قطعـه آوازی ممکـن اسـت بنـا بـر

و همخوانـی متضادنـد.
میزان اسـتقبال بسـط یـا تقلیل یابـد .خواننـدگان ُکنت برای
تشـدید احساسـات از نتهـای تعلیـق ،گسـترهای عریضتر و
فاصله یـک دوازدهم اسـتفاده میکنند.

پرشهـای م ُلدیـک تا
نفس عمیـق در پایـان عبارتهای
بعضـی بـا اسـتفاده از یـک ِ
خـاص درگیـری احساسـی خـود را نشـان میدهنـد.
اعمـال مرتبـط با آفریقـا در کلمبیا وجود دارد :شـبزندهداری
ِ
کـودک درگذشـته شـامل موسـیقی جشـن بـه عنـوان
بـرای
بخشـی از ایـن بـاور اسـت کـه روح کـودک مسـتقیم بـه
بهشـت مـیرود .کچوآهـایِ ا ِکـوا ُدر از چنگ درخالل مراسـم
خاکسـپاری یـک کـودک اسـتفاده میکننـد؛ در پایـان ،مویه
مـادر که بـه فرزندش اشـاره دارد حول یک دوم بـزرگ نزولی
(سـل-فاِ -ر)
کـه بـا یک سـوم بـزرگ نزولـی دنبـال میشـود ُ
ناحیـه آتالنتیـک شـبزندهداری ( ِوالریُـو) به طور

میآیـد .در
خانـه والدیـن برگزار میشـود و موسـیقی توسـط

معمـول در
یـک گروه مخصـوص از خوانندگان به حالت پرسشوپاسـخ و
حول دایـرهای اطراف جسـد آواز میخوانند
در حالیکـه بقیـه
ِ
ناحیه اقیانـوس آرام مناجات

و میرقصنـد ،اجـرا میشـود .در
بـرای مـرده (چیگوآلُـس) توسـط گروهـی از همخوانـان زن
و همراهـی یکـی از خویشـاوندان مـرد کـه طبـل مینـوازد،
خوانـده میشـود .شـب زنـدهداری بـرای یـک بالغ رسـمیتر
اسـت؛ طبلنـوازی وجـود نـدارد و همـه نوحـه میخواننـد.
بـرای سـوموهای سـواحل آتالنتیـک در نیکاراگـوآ تشـریفات

خاکسـپاری مهمتریـن مراسـم جمعـی اسـت .در شـب اول
ـمن طلسـمی بـرای فراخوانـدن روح درگذشـته میخوانـد.
شَ َ
رقـص بـا همراهـی سـاز در طول مراسـم ادامـه دارد.
میسـکیتوها ،از بومیـان اصلـی آمریـکا کـه در بخشهایـی از
نیکاراگـوآ ،هنـدوراس و شـمال شـرقی کاسـتاریکا سـاکن
مویـه (اینانـکا) یـک زن بـرای درگذشتهشـان

هسـتند ،بـا
سـوگواری میکننـد ،کـه بـه زندگـی متوفـی و ایدهآلسـازیِ
زندگـی پسازمـرگ اشـاره میکنـد .خوانندههـا در حالـی که
اطراف بدن درگذشـته نشسـتهاند ،زاری میکنند و با خواندن
مویههـا خاکسـپاری را همراهـی میکننـد .م ُلدیهـا نمـای
پایینرونـده دارنـد کـه بمتریـن نـت در پایـان عبـارات تکرار
میشـود .شـبزندهداری بـرای یـک کـودک متوفـی میتواند
تنوع بیشـتری از موسـیقی را شـامل شـود ،گاهی با همراهی
ماچت ،و یک تیـون (آهنگ ،قطعه)
یـک کمان موسـیقایی یـا ِ
کـه بـه مـرگ اشـاره دارد نیـز ممکـن اسـت خوانـده شـود.
ـمن شـبزندهداری مبسـوطی
سـه روز بعـد از مـرگ ،یک شَ َ
را آغـاز میکنـد ،کـه در آن مویههـا وجـه اصلـی [مراسـم]
ـمن میرقصـد و بـرای روح ،کـه بـه صـورت یـک
هسـتند؛ شَ َ
کـرم شـبتاب در دسـتش بازنمایانده شـده اسـت ،میخواند.
روسـتایی مضرابی
ایـن رقـص با یـک یا تعداد بیشـتری لـوت
ِ
کـه بـه کیتـار (برگرفتـه از گیتـار) شـناخته میشـود ،صدای
زدن روی رنـده ،جغجغههـای بـدون دسـته ،و یـک
سـوهان ِ
اسـتخوان فـک اسـب همراهـی میشـود .در همـان زمـان،
مـردان جوانتـر آوازهایشـان را بـه همـراه همـان سـازها اجرا
میکننـد .رادیوهـای قابـل حمـل و دسـتگاههای ضبـط و
پخـش در آیینهـای معاصـر بـه صحنـه اضافـه شـدهاند .بـا
روشـن شـدن آسـمان ،اجـرا کننـدگان بر سـر قبـر میروند،
ـمن شـبتاب را بـا جسـد بـه خـاک میسـپارد.
جاییکـه شَ َ
در فرهنگهـای بومیـان اصلـی شـمال آمریکا ،مویهها شـکل
دیگـری دارنـد .ا ِل .بـی .پاالدینـو مشـاهده کـرد کـه یکـی از
تهِـد در
نوحههـای خاکسـپاری کـه توسـط بومیـان فلَ 
حالیکـه متوفـی را بـه محـل دفـن میبردند ،خوانده میشـد
مویـه تکاندهنـده

یـک سـرود جنگـی قدیمـی بـود« ،یـک
کـه بـرای جنگجویـان شجاعشـان کـه در جنـگ کشـته
شـدهبودند ،میخواندنـد» (Indian and White in the
 .)Northwest, Baltimore, 1894, 2/1922ورود مبلغـان
مذهبی نشـانگر نخسـتین آشـنایی سـالیشها با دعاخوانی به
مناسـبت درگذشـت بود .یک نویسـنده در دهـه ۱۸۸۰دربار ه
نوحـهای نوشـته کـه در همراهی با مراسـم خاکسـپاری یک
جنگجـو اجـرا شـده ،امـا ایـن نوحـه هـم کار یکـی از اولیـن
گروههـای تبلیغـی بـود و بعدها در قالب یک سـرود مسـیحی
تنظیـم شـد .اچ .اچ ت ِرنی-هـای (The Flathead Indians
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