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آواز هوره ،پاالیش رنج انسان
به نگارش مهدی زینی اصالنی

*1

 .1دبیر بازنشسته آموزش و پرورش ،الشتر ،لرستان ،ایران.

قبــل از هــر چیــز بایــد بــه توضیــح و شناســاندن دو واژه رنــج و
هــوره پرداختــه شــود تــا خواننــده بــا آگاهــی در متــن مقالــه دنبــال
مطلبــی آشــنا بگــردد .تعریــف رنــج در نــگاه اول ســاده و دســت
یافتنــی اســت؛ امــا بــا نــگاه فلســفی فیلســوفان ،دینــی مذهبیــون،
زیباشناســانه هنرمنــدان و موســیقیدانان ممتنــع اســت .تعریفهــای
هرکــدام شــکل بایــدی و شــیوۀ برخــورد را بــا رنــج تصویــر میکنــد
تــا انســان بــه راحتــی بــا آن کنــار آیــد .دهخــدا رنــج را محنــت،
زحمــت و مشــقت میدانــد .در فرهنــگ عمیــد خوانیــم متــرادف و
معانــی مختلــف رنــج را  :آزار ،اضطــراب ،الــم ،انــدوه ،بــا ،تعــب ،داء،
درد ،دشــواری ،زجــر ،زحمــت ،ســختی ،عــذاب ،غــم ،کــد ،گرفتــاری،
محنــت ،مــرارت ،مشــقت ،مصیبــت ،مــال ،نکبــت.
یکــی از فالســفه کــه بــه رنــج و مقابلــه بــا آن پرداختــه اســت ،آرتــور
شــوپنهاور متفکــر نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میــادی در آلمان اســت.
او معتقــد اســت کــه رنــج بافتههــای اراده فینفســه انســان اســت و
او را در جهــان دچــار زحمــت و نرســیدن بــه خوشــبختی میکنــد.
شــوپنهاور راه خــروج از رنــج را کاهــش امیــال و آرزوهــا میدانــد.
از ســوی دیگــر فیلســوف برجســته دیگــر آلمانــی یعنــی فردریــش
نیچــه بــا پذیــرش منشــأ رنــج از ســوی شــوپنهاور بــر خــاف او بــر
ایــن بــاور اســت کــه مــا را از رنــج و غــم و مــرگ گریزی نیســت .پس
چــه بهتــر اســت کــه در ســاحت و مقابلــه بــا آن شــویم .نیچه بــر این
بــاور اســت کــه همــگان را همــواره درد و رنــج هســت پــس چــه بهتر
کــه از آن جهــت گســترش خویــش بهــره بریــم و ایــن موهبــت را
کــه هیــچ حیوانــی از آن بهــرهای نیســت قــدر بدانیــم .بــه بــاور نیچه
حتــی از بدتریــن رنجهــا میتــوان چیزهــای زیبــا خلــق کــرد .البتــه
ایــن رویکــرد ،در ِد مــا را از بیــن نمیبــرد ،امــا رنــج میتوانــد جزئــی
از یــک کل باشــد .نیچــه پنــاه بــردن بــه ســاحت هنــر و موســیقی را
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راهــی بــرای التیــام ایــن رنــج و بازســازی خــود میدانــد.
رنــج بــه یــک معنــا چیــزی نیســت جــز نســبت دردآلــود فــرد بــا
هســتی پیرامونــش .از بــاب نمونــه ،فــردی کــه عاشــق اســت ،هــر
پدیــداری در هســتی را چونــان فهــم میکنــد کــه تــو گویــی آن
نمــادی از معشــوق اوســت و در عیــن حــال معشــوق او نیســت .در
نتیجــه ،رنــج و درد حاصــل از فــراق و دوری از معشــوق چنان هســتی
پیرامــون عاشــق را فــرا میگیــرد ،کــه ب ـیراه نیســت اگــر بگوییــم
کــه جهــان عاشــق جــز رنــج دوری از معشــوقش نیســت .بــا ایــن
تعریــف ،درد و رنــج خــود نوعــی نســبت بــا پدیدارهــا و در نتیجــه
خــود یــک هســتی اســت .حــال اگــر بــه معیــار اعتبــاری و حقیقــی
بــودن مفاهیــم بازگردیــم و حقیقــی را بــه معنــای مطابــق با هســتی
بدانیــم ،رنــج و درد ،خــود نــه تنهــا مقولـهای حقیقــی کــه خــود عین
حقیقــت و عینــت خواهــد بــود.
در قــرآن کریــم در مــورد رنــج (الــم) آیاتــی وجــود دارد کــه در
آنهــا انســان را در رنــج میدانــد تــا زمانــی کــه بــه لقــاء پــروردگار
َــد
میرســد .قــرآن کریــم در ســوره بلــد اشــاره میکنــد کــه :لَق ْ
ـان فِــي َك َب ـ ٍد (همانــا مــا انســان را در رنــج آفریدیــم).
َخلَ ْق َنــا ْالِن ْسـ َ
قــرآن راه رهایــی از رنــج را ســیر و ســلوک بــه ســوی خــدا میدانــد.
ـان إِنَّـ َ
ـك كاد ٌِح
در آیــه دیگــر کــه ذکــر میکنــد کــه :يــا أَي ُّ َهــا ْالِن ْسـ ُ
إِلــى َربِّـ َ
ـك َك ْدح ـاً َف ُمالقِي ـ ِه (اى انســان! تحقيق ـاً تــو بــا ســختى و
تعــب خــودت را بــه ســوى پــروردگارت مىكشــانى ،و ســپس وى را
مالقــات خواهــى نمــود) .حکمــای اســامیبرای رنــج حالــت متقابلی
قائــل هســتند و آن لــذت اســت کــه پــس از تحمــل رنــج عــارض
میشــود.
عامــة مــردم رنــج را زحمــت و مشــقت و ســختی پیــش آمدهــا،
حــوادث ناگــوار ،مــرگ عزیــزان ،شکس ـتهای عشــقی ،زیــر بیــرق
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ظلــم بــودن ،حاصــل انجــام کارهــای بدنــی و هــر ســختی کــه روح و
جســم را آزار دهــد میداننــد .ایشــان رنــج را مســتتر در امــور روزانــه
خــود و نــه امــری خــرق عــادت میداننــد.
در مــورد پیدایــش و ظهــور موســیقی در جهــان ،نظــرات متعــددی
وجــود دارد .از آن جملــه اســت کــه هــر وقــت بــه قطعـهای موســیقی
گــوش میدهیــم میتوانیــم خاســتگاه و مــکان رواج آن را حــدس
بزنیــم .مــا میتوانیــم موســیقی خراســانی را از بلوچــی یــا کــردی و
یــا عربــی تشــخیص دهیــم .نــوع ملــودی وتاثیرگــذاری هــر کــدام بــا
دیگــری متفــاوت و هرکــدام بــه نوبــه خــود لذتبخــش اســت .ایــن
امــر نشــاندهنده وابســتگی فرهنگــی و هویتــی بــه موســیقی اســت.
در واقــع موســیقی جزئــی از فرهنــگ وشناســاننده نوع تفکــر و میزان
بــار فرهنگــی یــک جامعــه اســت.
هــوره یکــی از مظاهــر بازنمایــی رنــج در ســاحت موســیقی اســت.
هــوره عصــاره رنجهــای مردمــان لکزبــان در گــذرگاه تاریــخ اســت.
لکهــا یکــی از اقــوام باســتانی و از ســاکنان اولیــه ایــران زمیــن
هســتند .ایــن مــردم ،در زمــان باســتان بــه عنــوان کاســیت شــناخته
میشــدند .ایشــان بعدهــا بــا مادهــا یــک اتحادیــه بــزرگ تشــکیل
دادنــد .لکهــا در غــرب ایــران و در اســتانهای کرمانشــاه و ایــام و
همــدان و لرســتان امــروزی ســکنا دارنــد .در اســتانهای دیگــر نیــز
جمعیتهایــی از ایــن قــوم حضــور دارنــد.
موســیقی لکــی انــواع مختلــف دارد :بــا ســاز و بیســاز؛ کــه هرکــدام
بــر انواعــی مشــتمل اســت .مهمتریــن موســیقی بــا ســاز لکهــا
خوانــدن همــراه تنبــور (تمیــره) اســت و ایــن ســاز دینــی و مختــص
لکهاســت .دیگــر ســازها ماننــد ســرنا ،کمانچــه و بلــور بیــن لــر و
لــک مشــترک اســت .اما موســیقی بیســاز شــامل هــوره و مشــتقات
آن ،نواهــای مادرانــه ،موســیقی کار ،طنــز و هجــو میشــود .هــوره
ارزشــمندترین موســیقی غــرب کشــور و متعلــق بــه قــوم لــک اســت
کــه ریشــه در تاریــخ باســتان دارد .ایــن آوا بــا خوانــدن دعاهــای
زردشــتی مخصوصــا ســرود بــاژ ارتبــاط دارد .بــه همیــن خاطــر آن را
نمــودی اهورایــی و مقــدس میداننــد.
هــوره را بــا ابیاتــی ده هجایــی بــا جمالتــی معتــرض میخواننــد .این
ابیــات حماســی ،عاشــقانه و عــزا را بــه مناســبتهای مختلــف و ریتم
و آهنــگ خــاص اجــرا میکننــد .عمومــا هــوره غمگیــن نیســت؛ گاه
شــاد و مفــرح اســت .امــا وقتــی بــه مــور تبدیــل میشــود ،حکایــت
و شــکوه درونــی انســان را از رنــج و مــرگ و شکســت بیــان میکنــد.
پــژواک صــدای غــم و انــدوه و رنــج ایــن مردمــان ســختکوش
لکزبــان هنــوز در کوههــای بلنــد و صخرههــای خشــن زاگــرس
بــا آوای باســتانی هــوره روحهــای رنــج کشــیده را تســکین میدهــد.
هــوره گاه بیانکننــده غــم و حــزن درونــی یــک قوم اســت .نویســنده
بعضــی بــر ایــن باورنــد کــه ،قــوم کاســیت بــر اثــر شکســتی کــه از
همســایگان خــود در جنگهــای منطقــهای میخــورد تــا ســالها
موســیقی غــم انگیــز مینواختنــد .هــوره را بــه جــرأت میتــوان
یکــی از آن موســیقیها دانســت .از ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد
کــه رامشــگران ساســانی زمانــی در منطقه رومشــگان لرســتان حضور
داشــتهاند؛ کــه ایــن امــر بــر غنــای موســیقی بــا ســاز و بــی ســاز

لکهــا افــزوده اســت .هــوره بیانگــر رنــج و شکســت مردمــان از
دشــمنان اســت و بــا ایــن موســیقی اصیــل و ابتدایــی تاریــخ جهــان
غــم و رنــج هــا را کاهــش داده تــا بــرای ســاخت دوبــاره ویرانیهــای
ســرزمین و درمــان دردهــای درونــی آمــاده و مهیــا شــود(تصویر
شــماره .)1
در فرهنــگ قــوم لــک ،عکسالعمــل در مقابــل رنــج  -در ســالهای
کمبــارش کــه رنجــی ســنگین اســت  -نمودهــای فراوانــی دارد کــه
میتــوان بــه رســم «گاروانکــی» ( گاو ربــودن) اشــاره کــرد کــه جلــوه
و آیینــی بــرای طلــب بــاران اســت و بــه صــورت رقــص دختــران
دوشــیزه در طلــب بــاران اســت .مــا در اینجــا فقــط بــه هــوره و زیــر
مجموعههــای آن ماننــد « مــور » اشــاره میکنیــم.
زبــان قطعــه گوشــتی اســت در دهــان جانــداران کــه همــه نمیتوانند
در ســطح بــاال از آن اســتفاده کننــد .تنهــا موجــودی کــه از آن بــه
درســتی اســتفاده میکنــد انســان اســت .حیوانــات دیگــر بــه صــورت
ابتدایــی و بــه شــکل آوا بــا هــم ارتبــاط بــر قــرار میکننــد .در دنیــا
زبانهــای مختلفــی وجــود دارد کــه بــا هــم متفــاوت هســتند و درک
هــر کــدام از ایــن زبانهــا بــرای کشــور یــا اقوامــیدیگــر مشــکل
و غیرممکــن اســت مگــر بــا آمــوزش و یادگیــری .مثــا مــا هیـچگاه
زبــان یــک اســکیمو را نمیفهمیــم مگــر اینکــه بــا آن زبــان انــس
گرفتــه و آمــوزش دیــده باشــیم .بــرای اســکیموها هــم متقابــا فهــم
زبــان مــا غیــر ممکــن اســت .امــا هــدف پرداختــن بــه زبــان نیســت
بلکــه میخواهیــم بــ ه یــک موضــوع مهــم اشــاره کنیــم کــه آن
وجــود یــک زبــان مشــرک و طبیعــی بیــن همــه انســانهای روی
زمیــن از آغــاز خلقــت تــا اکنــون اســت .ایــن زبــان میتوانــد شــادی،
غــم و انــدوه ،اخـم ،گشــادهرویی و غیــره باشــد .آنچــه بیشــتر مــورد
نظــر ماســت زبــان غــم و انــدوه اســت کــه در بیــن همــه انســانها
مشــترک اســت و بــه زبــان طبیعــی هــوره لکــی هــم مرتبــط اســت.
انســانهای اولیــه در برابــر تألمــات روحی و از دســت دادن وابســتگان
یــا هنــگام درد جســمییا شکســت عشــقی آواهایــی را زمزمــه و گاه
فریــاد میکردنــد ،کــه بــرای هــر شــنوندهای ای قابــل فهــم و درک
بــوده اســت و بــه کنــه درد و حــزن طــرف فاعــل پــی بــرده میشــد.
همــه ایــن نواهــا رنــگ و بویــی از طبیعــت دارد؛ چــرا کــه در عهــد
باســتان آنچیــزی که بیشــتر بــرای انســانها مأنــوس و محســوس و
منبــع الهــام بــود ،طبیعــت بــود و بــس .ایــن زبــان ،زبانی مشــترک و
قابــل فهــم بــرای هــر شــنونده اســت .مــوارد زیــر از نمونــه هایــی بارز
نواهــای غمگیــن مردمــان جهــان در طــول تاریــخ اســت .ریتــم انــد
بلــوز (آوای بــردگان) ،آوای اینکاهــا (ئــو ویــه ئــو ویــه) ،آوای غمگیــن
ســاکنین آلـپ ،زمــان رویایــی (آواهــای اســترالیا و مجالــس بومیان)،
ی آفریقــای) ،آوای آواز خوانــان پــرو و آوای هــوره
(بوئــر :آواهــای بومـ 
قــوم لــک در ایــران .در هــر منطقــه از جهــان مردمــان عصــر جدیــد
بــه بازســازی آواهــای ســنتی و باســتان خــود پرداختهانــد و آن را بــا
موســیقی نویــن هماهنــگ کردهانــد .هــوره لکــی از ایــن آواهاســت
کــه در میــان قــوم لــک مســتدام و پابرجــا مانــده اســت.
هــوره از ســادهترين ،ابتداييتريــن و اصيلتريــن گونههــای
موســيقي اســت .مــردم قــوم لــك ،ايــن گونــه ابتدايــي و اصيــل آواز
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را هــوره مينامنــد ،كلمــه هــوره و نامگــذاري آن قدمتــي ديرينــه
دارد .بعضــي معتقدنــد كــه قدمــت هــوره بــه دوران پيامبــري حضرت
زردتشــت ميرســد  .بــه جــرأت ميتــوان هــوره را بــا آواز ســنتي
ايــران كــه تحریــر (چهچهــه) ركــن اصلــي آن اســت ،برابر و همســان
دانســت .زيــرا هــوره نيــز از تــه گلــو وتوســط تارهــاي صوتــي اننهــای
گلــو اجــرا مــي شــود .هــوره بــا توجــه بــه ريتــم ومحتــوا وآهنــگ
اجــرا داراي انواعــي اســت .از جملــه ميتــوان بــه كــوي چر(كــوه
خوانــي) ،سوارچر(ســوارخواني) ،پــاوه مــوري ،شــوچر(چوپاني) و غیره
اشــاره كــرد .ســوار خوانــي داراي ريتمــي تنــد و موافــق حركت اســب
ي كــه كامــا راحــت
اســت؛ در ايــن نــوع هــوره فــرد خواننــده در حالـ 
بــر روي اســب نشســته اســت ودســته لــگام را همــراه خوانــدن و بــه
عنــوان تنظيمكننــده آن ميچرخانــد بــه اجــراي هــوره ميپــردازد.
پــاوه مــوري ريتمــي آهســته و كنــد وبــا وقــار دارد و كلمــات نيــز بــه
آهســتگي و بــا فاصلــه و آوردن كلمــات كمكــي خــارج از ابيــات اصلي
بــر زبــان جــاري میشــود.
آنچــه هــوره را دلچســب ميكنــد و بــه مقبوليــت آن ميافزايــد،
واقــاو ( )vâ ghâwoاســت .واقــاو در واقــع جمــات معترضـهاي اســت
كــه بــه صــورت حشــوي مليــح در ميــان اشــعار هــوره مينشــيند.
خواننــده بايــد درهنــگام اجــراي هــر بيــت كــه خــود بــه دو يــا چهــار
قســمت تقســيم ميشــود ،جمالتــي كوتــاه و مهيــج را بــر زبــان
جــاري نمايــد .بدیــن صــورت باعــث غليــان احساســات و عواطــف
شــنونده میشــود .از هورهخوانــان زبردســت در ایــن میتــوان بــه
زندهیــاد عینعلــی تیمــوری اشــاره کــرد.
هــوره در گذشــتههاي دور ،مضمونــي مذهبــي داشــته و بيشــتر بــه
آواز كــردن آيــات كتــب آســماني يــا آموزههــاي منظــوم مذهبــي
پرداختــه اســت .امــا امروزه مضمونــي عاشــقانه و گاه غم و انــدوه دارد.
هــوره مختــص بــه يــك دوره تاريخــي و يــا يــك جغرافيــا و فرهنــگ
خــاص نيســت ،هــوره يــا همــان آواز اصيــل ابتدايــي ،مــادر همــه
آوازهــا ،تصنيفهــا و ترانههــاي مردمــان جهــان اســت .منتهــي در
هــر منطقــه جغرافيايــي بــا توجه بــه نــژاد ،فرهنــگ ،زبان ،معيشــت،
آييــن ،جغرافيــا و تاريــخ آنهــا لحنــي خــاص دارد.
چنانچــه بــه گذشــته برگرديم و زماني را كه ســازها و آالت موســيقي
وجــود نداشــتهاند بررســي كنيــم؛ بــه روشــني در مييابيــم كــه
موســيقي چيــزي غيــر از هــوره يــا آوايــي شــبيه آن نبــوده اســت.
البتــه هــر صــداي موزونــي از صــداي زوزه بــاد گرفتــه تــا آواز پرندهاي
خوشخــوان ،موســيقي تلقــي ميشــود؛ امــا منظــور مــا در اينجــا
موســيقي بــه معنــاي متعــارف آن اســت .در گذشــته  ،انســانها بــه
تنهايــي و يــا بصــورت دســته جمعــي آواز ميخواندنــد .بعــدا ً بــه مرور
زمــان انــواع ســازها و آالت موســيقي بــه ميــان آمدنــد و آن آوازهــا
بــه قطعــات و اجــزاء متنــوع و متكثــر امــروزي بــدل شــدند .امــروزه
یکــی از آوازهــاي ســنتي ايرانــي كــه بــه صــورت رديفي و دســتگاهي
خوانــده ميشــود ،همــان هــوره اســت .بــراي اصــل و ريشــه كلمــه
هــوره ،اشــاراتی شــده اســت .بــرای نمونــه آن را برگرفتــه از كلمــه
اهــورا ميداننــد .البتــه بــراي ایــن ادعــا هيچگونــه منبــع موثقــي
معرفــي نشــده اســت .بــه هــر حــال ايــن كار بــر عهــده زبانشاســان

اســت و نبايــد دچــار ســردرگمي شــد و بــه ايــن خاطــر از شناســاندن
اصــل موضــوع دور افتــاد.
هــوره جــای پــای خــود رادر میــان بعضــی از فیلمهــا نیــز بــاز نمــوده
اســت .بــه طــوری کــه آقــای فردیــن خلعتبــری آهنگســاز فیلــم
ســینمایی اتوبــوس شــب در جــای جــای ایــن فیلــم گوشـههایی از
هــوره را گنجانــده اســت .آقــاي ايــرج رحمانپــور هــوره را بــا ســاز
اجــرا ميكنــد و در ايــن راه ســنگ زيــر بنــا را گذاشــته اســت ،هــر
چنــد كــه ايــن نــوع هــوره داراي آن بــار احساســي تأثيــر گــذار بــر
شــنونده نيســت ،امــا بــه هر حــال كاريســت در خــور تحســين .هوره
در اســتانهاي لرســتان ،ايــام ،كرمانشــاه ،همــدان و همــه لکهــای
تبعیــدی بــه مناطــق مختلــف ایــران رواج دارد؛ مخصوصاً در لرســتان
آن هــم در ميــان لــك زبانــان.
هــوره گاهــی عاشــقانه و گاه غمگیــن اســت و عــزا در میــان آن
مــوج میزنــد .بــه همیــن خاطــر هــوره ملودیهــای مختلــف دارد
کــی یکــی از آنهــا «مــور  »mour /اســت و بیشــتر زنــان لــک و بــه
نــدرت مــردان بــا صدایــی حزیــن و اشــعاری فولکلــور آن را اجــرا
میکننــد .ایــن نــوع هــوره بــه خواننــده و شــنونده آرامــش و ســکینه
دل میبخشــد .مــور فریــاد روحهــای رنجیــده و آزرده از رنــج اســت.
رنجــی کــه از مــرگ عزیــزان و وابســتگان حاصــل میشــود .ایــن
رنجهــا را مردمــان لــک ناگزیــر میداننــد .در واقــع نوعــی فلســفه
عامیانــه کــه بــا نظــر برخــی از فالســفه و مذهبیــون برابــری میکند.
گاه بــرای بیاعتنایــی بــه رنجــی کــه دشــمنان باعــث آن شــدهاند
«مــور خــوان» ابــراز مقاومــت و بیتوجهــی از طــرف خــود و از زبــان
متوفــی میکنــد تــا بــه ایــن وســیله رنــج را آســانتر کنــد.
یــه دشــمن کنیــه و زرده
ِم وی قــوره نمچــم ئــی قــوره تنگــه
خنه

Me ve gkorah nemachemei gjorah tngah
Ya doshman kaneyah va zardah khanah

مــن بــه ایــن قبــر م ـیروم ایــن قبــر بــرای مــن تنــگ اســت زیــرا
دشــمن در حــال خندیــدن برایــم آمــاده کــرده اســت.
در ایــن بیــت یــا کلیمــه لکــی پــژواک و بازخــورد مردمــان نســبت
بــه رنــج کامــا نمایــان اســت .وقتــی خواننــده مــور ایــن الفــاظ را بــر
زبــان مـیآورد ،در درون خــود احســاس رضایــت و آرامــش میکنــد
،چونکــه جــواب باعــث و بانــی رنــج را داده اســت.
قدیــم کــو ِری بیــم آزا
ار جــا ســنگره کــت شــنگی دیمــه وه
بیمــه وه

Ar ga sangerakat shange dima va
Gkadim koure bim aza bima va

بعــد از کشــته شــدنت در ســنگرت فشــنگی پیــدا کــردم ،چشــمانم
کــه کــور مــادر زاد بــو بینــا شــدم.
در ایــن بیــت (کلیمــه) مــور خــوان رنــج دوری و مــرگ عزیــزش را
بــا دیــدن آثــاری از رشــادت و تهــور و بیباکــی تســکین میبخشــد.
پاالیــش و صــاف کــردن بغــض مــرگ در گذشــته بــا ایــن آوای
اهورایــی از یــاد مـیرود و بــا اشــعار تأثیرگــذار کــه توســط گویندهای
فرهیختــه ســروده شــده اســت فرامــوش میکنــد.

.
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