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کشورايرانبافرهنگکهنيبیشازسههزارسال،قلمرواقوامگوناگونيبا
وغنيازدانشبوميبودهاست.باتوجهبهتنوعاقلیميوقومي،دانشبوميبسیارکارآمدی
هاييچونشیوه هایدرمانبوميوگیاهانداروييدرايرانبهوجودآمدهاست.اين


درحوزه
مقاله،براساس تحقیقمیدانيواسنادیدربارهاقوامساکناستانهرمزگاندرمناطقبندر
لنگه ،هرمز ،میناب و بندرعباس انجام شده است و به بررسي مراسم آيیني درماني ”زار“
پردازد.شناختاهلهوا،بررسيموقعیتوويژگيهایدرمانگرانبومياين

يا”اهلهوا“  
مي
دکهتوسطبادهاینامرئي

بهمداوایبیمارانيميپردازن

مراسميعني”بابازار“ و”مامازار“ ،که 
تسخیرشدهاند،ازجملهاهدافاينتحقیقاست .

کلید واژگان:اهلهوا،بابازار،جزيرههرمز،درمانگرانبومي،قشم،مامازار،هرمزگان .
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مقدمه
هایدرمانهایبوميمتعددیدرايرانبوميوجوددارد کههريکويژگيهایفرهنگي


شیوه
اداراهستند.بانگاهيبهتنوعدرمانهایبوميمتوجهغنایفرهنگيدانش

اقلیممنطقهخودر
تريندرمانهایبوميدرمیانقومبلوچ


شويم.بهعنوانمثاليکيازمتداول

بوميدرايرانمي
”گواتي“ نام دارد که به صورت يکي از آيینهای کهن در طي مراسمي همراه با موسیقي و
هایبوميترکمنهاعبارتهستند


هایمتنوعدرمان

شود.ازجملهشیوه

حرکاتنمايشياجرامي
از:پرخواني،ايشاني،دامارتوتان،قرخياسینوغیره.درمیانشیوههاینامبرده”پرخواني“ از
اهمیتبیشتریبرخورداراستوتحقیقاتبیشتریرویآنانجامشدهاست(مقصودی.)2419،
ناستانهرمزگاندرمانگرانبانامهاييچون”:بابازار“و”مامازار“يابه

درمیانجنوبيهایساک

عبارتي ”اهل هوا“ به اجرا مراسم آيیني درماني ميپردازند .اين مراسم ”زار“ نام دارد .تنوع
شیوههای درمان در میان اين اقوام حیرتانگیز است .ويژگي مشترک بین سه آيین ذکرشده

(گواتي،پرخواني،اهلهوا)ارتباطدرمانگرانوشیوهدرمانآنهابانیروهایماورائياست .
در اين مقاله به بررسي ويژگي ها مراسم آيیني درماني اهل هوا و نیز درمانگران بومي
ساکناستانهرمزگان؛بابازارهاومامازارهاميپردازيم.دراينپژوهشازطريقشرکتدرمراسم

يآيیمکهباتأثیراتژرفي
آيینيزاروبامشاهدهعمیقاينمراسمبهدنبالشناختعناصریبرم 
کهدربیماربهوجودمي آورد،سببشدهاستاينآيینباوجودرشدامکاناتوتجهیزاتدرمان

درمنطقههمچناندرمیانبرخيازگروههایمردمماندگارباشد .

اين تحقیق با هدف کشف ،شناخت و بررسي عمیق ابعاد پنهان اين مراسم انجام شده
است.باتوجهبهپیچیدگيپديدهاهلهواکهدرعمقاليههایفرهنگياينمنطقهقرارداردو

نبهاینیاز
همهجا 
باورهاواعتقاداتشکلقرارميگیرد؛شناختعمیقو 

بهويژهآنکهدرحوزه 

است تابتوانبهشناختيعمیقازاينشیوه آيینيدرمانيدستيافتکهخودمینیاتوریاز
فرهنگغالبدراينمنطقهاست.

مراسم آییني زار
زار در جنوب ايران رسمي آيیني است که در طي مراسم به درمان بیمار ميپردازند .در اين
مراسمتنها يکبیمارحضورداردودرمانگرانمتعددیشرکتميکنند کهبااساميبابازارو
شوند.درهرمراسميتعدادیدرمانگرحضورپیداميکنندتابهکمکهمبیمار

مامازارنامیده 
مي
رادرمانکنند.فرضدرمانگرانبرايناستکهعلتبیمارینفوذيکيازانواعباداستکهدر
جسمبیمارراهيافتهواورابیمارکردهاست.زاربهدومعنياست،نخستواژهزاربهمراسم
ودوماينکهزاريابادمعادليکيازانواعبادشناختهميشود .

انياطالقميشود

آيینيدرم
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هایگوناگونياستفادهميشود


مراسمدرمانبااجراموسیقيهمراهاستکهبرایآنابزار
و در طي مراسم بابازارها و مامازارها با حرکاتي نشسته يا ايستاده مراسم را برگزار ميکنند.
مراسم ازيکروزتا يک هفتهادامهمييابد.نشانهدرمانبیمار ”بهزير کشیدن“ بادیيا به
عبارتي”رامکردنباد“ است.چنانچهبادبهزيرکشیدهنشود،بیماربرایهمیشهازجامعهطرد
مي شود،گوييکهنفرينشدهاستوبايدازاودوریکردتاآسیبينرساند .



پرسشهای پژوهش
ش های متعددی قبلازشروعتحقیقوجودداشت.باخواندنمنابعمعدودموجوددرباره
پرس 
هایجنوبوديدنفیلمبادجنساختهناصرتقواييمسائلوپرسشهاييدرذهنايجادشد .


زار
شناختمراسمآيینيزاروتفکیکعناصرتشکیلدهندهآن،

1ـ
2ـشناختدرمانگرانيابهعبارتيبابازارهاومامازارها،
چگونهدرمانگرميشوند؟

9ـ
درمانگرانقدرتدرمانگریخودراچگونهبهدستميآورند؟

0ـ
قدرتآنهابرچهمبناييتعیینميشود؟

5ـ
يامامازاررابرایهمیشهميتوانندداشتهباشند؟

6ـآيادرمانگران،مقامبابازار
1ـوضعیتبیمارانپسازدرمانچگونهاست؟آياوابستگيبینبیمارودرمانگربهوجود
ميآيد؟



روششناسي
اينتحقیقبراساسبررسياسنادومدارکموجودونیزتحقیقکیفيانجامشدهاست.درابتدا
بر بررسي کلیه منابع موجود و مشاهده فیلمهايي درباره موضوع مورد بررسي پرداختم و به
سؤالهای متعددی در  ذهنمشکلگرفتندومبناینوشتنطرحاولیهتحقیقفراهمشد.
تدريج 
درتحقیقکیفيبااقامتدرمیدانتحقیقواستفادهازشیوههایگوناگونمشاهدهومصاحبه

اطالعاتمتعددیجمع آوریشد.بهاينصورتکهاولینسفرمیدانيراباهدفاکتشافانجام

دادم،میدانهایتحقیقرايافتموازمیانبندرها وجزايرمتعددیکهمراسمزاردرآنهااجرا

رسانهایکلیدیرا
مي شد،چند منطقهانتخابشد.دراينسفراولیهبهطورتصادفياطالع 

پیداکردموباانجامچندمصاحبهمقدماتيتوانستمبرایشرکتدرمراسمآيینيزاربرنامهريزی

رسانهای
کنم .به اين ترتیب سفرهای متعدد من به جنوب آغاز شد .هر بار شناخت اطالع 
جديدیشناختهميشدوبهدنبالآنبهاعتمادسازی ودرنهايتشرکتدرمراسمزارمیسر

گیریازشیوههایگوناگونمصاحبهومشاهدهوخصوصامشاهدههمراه


گرديد.درنهايتبابهره
بامشارکتاينتحقیقانجامشد .
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معرفي میدان پژوهش
استانهرمزگانکهحوزهگستردهاهلهوااستدرجنوبيتريننقطهايرانقراردارد.شهرها،

وجزايرچهارده گانهآنمانندقشم،هرمزو...ازجملهمناطقيهستندکهمراسمآيیني

بندرها 
زارباحضوربابازارهاومامازارهايابهعبارتيدرمانگرانبوميبرایدرمانافرادمبتالبهيکياز

عبارتاند از :بندر لنگه،

بادهای جنوب اجرا ميشود .مناطق انتخابشده برای میدان تحقیق 
بندرعباس،جزيرههرمزومیناب.اينپژوهشمیدانيازسال 1913تا 1934انجامشدهاست.
رفتوآمدهای متعددبهمنطقهامکانآشناييباشرايطموجود،شناخت
درطولاينزمانبا 
رسانهایکلیدیو بافتن بابازارهاومامازارهاييفراهمشد کهحاضربههمکاریبا من
اطالع 

يابدوچندروزتکرارميشودمیدان


ادامهمي
یمهشب 
شدند.شرکتدرمراسميکهازصبحتان 
گانهامبه
اسپنج 

واقعيتحقیقاست.حضوردراينمراسمپرشورباعثشدکههريکازحو
نوعيفعالشوند.تحريکحسشامهبهدلیلسوزاندنعودهایمتعدد،حسشنواييبهدلیل

هایدستهجمعيبابازارهاومامازارها،حساسشدن


شدوذکر

هاييکهبدونوقفهنواختهمي

ساز
بینايي با مشاهده رنگ های متعدد ،برانگیخته شدن حس چشايي با خوردن غذای قرباني با
هاشايدنقطهعطفتماماينتجربهها


هایيکيازمامازار

هایعجیبودرنهايتلمسدست

مزه
بود.درمیدانتحقیقدراوجمراسممنبافعالشدنحواسخودبهتجربهایرسیدمکهتاآن

هیچيکازاسنادومدارکيکهمطالعهکردهبودمبهآننرسیدهبودم .
زماندر 

پیشینه تحقیق در ایران 
پژوهش هاینسبتامتعددیدربارهاهلهوادرجنوبايرانانجامشدهاست.چندکتابومقاله

برجستهدرارتباطبااينموضوعراموردبررسيقرارميدهیم.میرچادالیادهدرکتابشمنیسم

اشاره ایبهشمنیسمدردورانايرانباستانداردوبه باورهاواعتقادات ايرانیانکهندراين

مورد ميپردازد (میرچاد الیاده .)14 :1316 ،او مستقیماً به زار نميپردازد بلکه به آيینهای
کندکهبهشباهتهایبسیارآنبامراسمآيینزاردرهزاره


گوناگونيدرايرانباستاناشارهمي
سوممیالدیدراستانهرمزگان،پيميبريموبهدلیلاينمشابهتمتوجهساختارکموبیش

يکسان مراسم آيیني زار با شمنیسم ميشويم ،ساختاری که ويژگي مشترک کلیدی آن در
ارتباط با نیروهای ماورائي است .در کتاب ديگر الیاده شمنیسم فنون کهن خلسه (،)1312
فرهنگهایآسیاوآمريکاباويژگيهایمشترکمیانآنهانشانداده

ساختارآيینشمنیسمدر
1
درآئینزرتشتيميپردازدودراينمیانبا

ميشود.میرچادالیاده()1316بهفرايندخلسه 

زارواقفميشويم .


هایبسیارآنبامراسمآيیني

مروریبرآثاراينانديشمندبارديگربهشباهت

transe

1
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ترينکتابهاييکهتاکنوندرباره


)ازمعروف
اثرغالمحسینساعدیبناماهلهوا(1905

زار در ايران منتشر شده است .غالمحسین ساعدی ،محقق ،پزشک و روانشناسي است که
تحقیقاتمیدانيگستردهایدربارهزارهایجنوبايرانانجامدادهاست.باوجودگذشتبیشاز

  0دهه از انتشار ،اين کتاب همچنان يکي از مراجعاصلي در اين زمینه است .اين کتاب يک
همهجانبهبرروی
زارهاومامازارهاوتحقیقيعمیقو 


نگاریتوصیفيدرموردانواعبادها،بابا

تک
ريشه های زار و مراسم آن است .ساعدی به تفصیل به انواع بادها از جمله بادهای زار ،نوبان،

رادتسخیرشده

وبادغولميپردازد.عالوهبرآنتحقیقعمیقویبراف

مشايخ،لیوا،ديو،پری 
توسطيکيازباد،موسیقي،ابزارموسیقيوموجوداتنامريييانیروهایماوراييمتمرکزاست.
شناسيکهنگرانازبینرفتناينآيینهااست،بارهاخوانندهراترغیب


ساعدیهمچونانسان
کندقبلازآنکهچنینآيینهاييکمرنگودرنهايتناپديدشوند،درجهتثبتوضبطآن


مي
کوششوآنهارامکتوبکند.هیچتحقیقيپیرامونزارتاکنونبدونارجاعبهاهلهوا منتشر
نشدهاست.وليمتأسفانه اثرساعدیاولینوآخريناثرساعدیدرباره زاراستوديگرادامه
نیافت .
2
1
،انسانشناس؛يکفصلازکتابخود رابهمبحثزاراختصاصدادهاستکه

کاوهصفا
براساستجزيهوتحلیلکتابساعدیاست.ناماينفصلنیزبرگرفتهازکتابساعدیاستبه
نامکتاباهلهوایساعدیرابخوانیم.)1311( 9کاوهصفادراينفصلبهباورهای پیرامون
شدهدرسواحلجنوبايرانميپردازد.وینیزهمچونساعدیتاريخچهزار را


نیروهایتسخیر
به قرن  11و ورود تجار آفريقايي به جنوب ايران نسبت ميدهد .چنین به نظر ميرسد که
مباحثکاوهصفانهبراساستحقیقاتمیدانيبلکهبراساستحلیلعمیقکتابساعدیشکل
گرفتهاست.کوششصفادرجهتمطرحکردنکتابساعدیوتحلیلآنبسیارجالباست.
نگاه عمیق او خواننده را تا اليههای پنهان فرهنگي ميبرد و او را با جهان بادها بیشتر آشنا
يزبان .
ميکند،خصوصاًبرایخوانندههایغیرفارس 

نامه هاييباموضوعاهلهوادرچنددههاخیرازديگرمنابعموجودهستند.شهريار
پايان 

مراسمآيینيزارميپردازد.دراين

جعفریدرپاياننامهخودبهنامپتورک ()1911بهتوصیف

تحقیقکهبهصورتمیدانيانجامشدهاستاوتمامابزارهایمورداستفادهدراينمراسمرا
شناسترين و مشهورترين بادها را بازگو

شرححال  
سر
تفکیک ميکند .محقق در اين پاياننامه  
هوتحلیلقرارميدهد.سپسویبه

ميکندوازمیانآنها 3نوعبادراباتفصیلموردتجزي

ها،ترانههاواشعاریکهدرحیناجرایمراسم


پردازد.اوقصه

توصیفعمیقيکيازمراسمزارمي
کند.شرحدقیقهريکازابزارهایمورداستفادهدرمراسمزاريکياز


يابيمي

خوانندراريشه

مي
1

Kaveh, Safa
Cultural Anthropology
3
reading Saedi’ Ahl-e- Hava
2
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همجموعواژههاواصطالحاتيمورداستفادهرا

بخشهایقویاينتحقیقاست.شهريارجعفریب

نیز بررسي ميکند .در اين تحقیق نیز ريشه زار به قرن  11میالدی ارجاع داده شده است؛
قولهای ساعدی است بدون کوچکترين کوششي در
بنابراين بخش تاريخي همان تکرار نقل 
جهتگسترشوپوياييآن.شهريارجعفریفیلممستندیدرسال  1911ساختهاستکهبه
مقايسهمراسمزاردردومقطعزمانيبرمبنایفیلمجنساختهناصرتقواييميپردازد.جعفری

باپخشفیلمخودوفیلمناصرتقواييدگرگونيمراسمزاردرطيچهاردههرابررسيميکند .

بررسيانسانشناختيکیشبادانگاریاهلهوا ()1911تحقیقي

پاياننامهآتیهعارفپور

میداني در خصوص زارهای جنوب ايران است که به مسائل گوناگوني اشاره دارد ،از جمله:
شناختبابازارهاومامازارها،بررسيويژگيبادهاوعالئمنفوذشاندربیماران،توصیفمراسم
بادزداييوشناختعناصردرمانيباتأکیدبرتأثیرموسیقيدردرمانامراضرواني.دراينمنبع
نیزقرن 11میالدیمقطعورودآيینزاربهايرانوازجانبتجارآفريقايي نسبتدادهشده
است،باتکرارهمانمنابعکهساعدیذکرکردهاست .
عليرياحيدرزاروبادبلوچ ()1956انواعزارهایبزرگ،بادها،مشايخوجندرمیان
اوبرايننکتهاستکهدرذهنیتبلوچها،چنینتفکیکيوجود

راتوصیفميکند.تأکید

بلوچ 
ها

دارد .رياحي اشاره ميکند که اين آيین در میان بلوچها در مراسم ازدواج ،جشنهای بزرگ،
ومراسمعزاداریاجراميشود .

ختنهسوران

ژان دورينگ محقق انسانشناس فرانسوی کتابها و مقالههای متعددی در اين زمینه
آيیندرمانيدرمیانبلوچهابهنامگواتيتحقیقاتمتعددیانجامداده

دارد.ژاندورينگدرباره
است .
دهدکهشباهتهایبسیاربنیادیمیان


مطالعهوبررسيدوآيینزاروگواتينشانمي
ايندوآيینوجوددارد.يکيازتفاوتهایعمدهدررابطهباوجودموسیقيبهعنوان يکياز

ارکاناصليدوآيینزاروگواتياست.قابلذکراستکهزارمنحصربهايراننیست،بلکهدر
کشورهای افريقا از جمله حبشه ،مصر ،سودان ،اقوام مسلمان هوسا در افريقای غربي و قبايل
سدامودرجنوبحبشهوجوددارد(ساعدی.)01:1905،میشللوريسدرسال1391و1351
و نیز ماکسیم رودنسون در سال  1361در مورد زارهای حبشه تحقیق نمودهاند .اعتقاد به
روح پنداری يا اعتقاد به روح باد يا جن باد و تسخیر روح يا جن ،از زمانهای بسیار دور و

جانانگاری در جامعههای ابتدايي وجود داشته است و هنوز هم در میان بسیاری از اقوام

سرزمینهای آسیايي ،آفريقايي  ،اروپايي و مردم سرخپوست امريکا بازمانده است (بلوکباشي،

دائرهالمعارفبزرگاسالمي).

درموردتاريخچهزار،اهلهوايادرمانگرانيادهلنوازانيکهبهآنهاسیاهانياآفريقايي

تبارهایبندریميگويند،نقطهنظراتمتعددیوجوددارد کههريکويژگيتاريخيخاصيرا
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کند.تاکنونيکنظريهمنسجمدرموردريشهتاريخيزارهایخلیجفارسبهدست

بیانمي
نیامدهاست.فرضیه هایگوناگونوگاهشبیهبههموگاهبسیاردورازهمدراينموردوجود

بنابراينريشهتاريخيمراسمزار،خاستگاهقوميسیاههایجنوبوياآفريقايي تبارهای

دارد؛
بندرونیزشیوهرسیدنبهوجددرمیانآنهاهمچناندرپسهالهایازابهامباقياست .


نظریههایي پیرامون زار 
ژاندورينگانسان شناسفرانسوینظريهخودرادررابطهباريشهتاريخيزارهاواينآيینرانه

به صورت يک مسئله قطعي بلکه به صورت طرح مسئله و با چندين فرضیه احتمالي مطرح
ميکند.ازآنجاکهاومراسمزارراپرتأثیر بر مراسمگواتيـ دماليميداند،چنیناستدالل

ميکند :


کنندآيینگواتيونیزآوازهایآن،ازفرهنگ

برخيافرادتحصیلکردهگمانمي

”
آفريقايي بهعاريتگرفتهشدهاست،امااستداللمخالفاينفرضیهـ کهاغلب
بلوچيهای داخل کشور هم آن را مردود ميدانند -اين است که اين آيین در

سراسرکشوررواجدارد؛ومثل”لوا“فقطمحدودبهجاهاييکهبااقوامتانزانیايي
درتماسبودهاندنیست“(دورينگ .)91:1913،



هانیزاجراميشود.ژان

مراسمآيینيزارمحدودبهبندرعباسنميشودودرسايرکش 
ور

1
دورنیگ با پیشینه تحقیقات گسترده بر حوزه اتنوموزيکولوژی  ،در رابطه با ريشهيابي مراسم
آيینيزارچنیناشارهميکند :


زاررانبايدباديگرآيینهایمربوطبهوجداشتباهکرد:مثلگواتييادماليکه

”
بهشکلهایگوناگوندرسراسرمکران(جنوببلوچستان)،سندوبینبرخياز

ايلهای شمال بلوچستان رواج دارد .حتا اگر بر تفاوتها تأکید بگذاريم ،باز

نميتوانمنکرتأثیر زارياهرآيینمشابهديگریبرگواتيـدماليشد؛بنابراين

هایعربنشینخلیج


شودکهارواحخبیثهگواتازافريقاياکرانه

گاهيگفتهمي
آيند(ناحیهایکهبهخاطرسحروجادویرايجدر


فارس،بهخصوصمسقط،مي
آنبیشازهمهخوفووحشتايجادميکند).ايننقاطمشترک،درکناراين

واقعیتکهخلیفهياادارهکنندهگواتيـدمالياغلباصلیتآفريقاييدارد،فرضیه


Ethnomusicology

1
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آفريقاييهارابرمراسمگواتيـدماليکهمردممحليآنرا”بلوچيخالص“

تأثیر
دانند،توجیهميکند“(دورينگ .)91:1913،


مي

بهمنظوريافتنريشههایمراسمزار

برخيديگرازپژوهشگرانبابررسيدرسايراقوامآفريقايي 
چنیناشارهميکنند :

وخاستگاهسیاههایبندرعباس

ن،آيینهاييهمراهباوجدبامنشأ

”درنواحياطرافخلیجفارسودريایعما
پراکنده اند .نوع سومالیايي مراسم زار هم در قاهره و هم در جنوب

آفريقايي 
خوزستان و کرانههای ساحلي بلوچستان اجرا ميشود .سازهای اصیلي همچون
دراندازههایگوناگونولیرآفريقاييياتنبورهمورداستفادهقرار

طبلهایپايهبلند

ميگیرند“( .)Scheherazade 1980



چابهار ايران و نیز در میان
اجرا شدن مراسم زار در نقاط مختلفي مانند بندرعباس و  
نشانميدهداينآيینمختصبهيکمنطقهيافرهنگخاصنیستبلکه

برخيقبايلآفريقايي
دراثراشاعهفرهنگيدرنقاطمختلفازشمالافريقاتاجنوبايرانوسپسغربايرانپراکنده
گاناين
کنند 
هاييدرموردتاريخچهزارواداره 


شدهاست.ژاندورينگومیرچادالیادهنظريه
مراسمبهنامبابازارومامازارمطرحکرده اندکهدراينمقالهتنهابهسهفرضیهاولکهمتعلقبه

خودميگويد :

ژاندورينگاست،ميپردازيم.دورينگدراولینفرضیه


”قوم بلوچ طي مهاجرتشان از غرب به شرق ،گروههای قومي متعددی را جذب
آفريقاييهايي بودندکه

زادهترينعناصردراينروندجذبوترکیب،
کردند،برون 

آفريقاييها چنان

امروزهبهتعدادزيادبهخصوصدرکراچيزندگيميکنند.اين

خودراخوببامحیطوفقدادندکهقومبلوچاغلبخاستگاهبیگانهآنراانکار
هاازروزگارینامعلومدرزنگباروتانزانیاساکنبودهاندو


گويندبلوچ

کند.مي

مي
جسمانيوفرهنگيکسبشدهازايناقامتموقتبهوطن

نوادگانشانباتأثیرهای
هاورقصهایغريبيباخودآوردندوفقطبهزبان


اند.آنهارسوم،سرود

بازگشته
زدند.چنینتوضیحاتيحکايتازتواناييبلوچهادرسازگاری


تانزانیاييحرفمي
با انواع و اقسام گروههای قومي با اصالتهای مختلف (براهوتي ،سندی ،مکراني،
کهباپذيرشعناصرفرهنگياينقومهانیزهمراه

جاتوغیره)وازهرنژاددارد 
است .آنها گاهي بدشان نميآيد فراموش کنند که نوادگاني از بردهها هم در
میانشان هست اما هرگز به منشأ آفريقايي برخي سنتهای خود بيتوجهي
کنند،نکته ایکهبهخصوصدردومراسمموسیقاييزارولوانمودیآشکار


نمي
دارد“(دورينگ .)91:1911،
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فرضیهدومژاندورينگنقطهمقابلفرضیهاولاوقراردارد.اينفرضیهکهبیشترمورد
کردهاستاستداللميکندکهسیاههایبلوچستانونیزبندرعباسبنا


تائیدبرخيافرادتحصیل
برشرايطيخاصازشرقبهغربيابهعبارتيازشرقبهافريقامهاجرتکردندوپسازمدتي
آفريقاييهاراازجمله

هاآنهابرخيازسنتهای

دوبارهبهشرقبازگشتند،دراينرفتوباز 
گشت
ابزاروآالتموسیقيباخودآوردند،اينابزاردرمراسمزاروگواتيـدماليدرخصوصاسبکها

و ريتم ها و نیز ابزار موسیقي قابل تشخیص است .اين نظريه تأکید بر غیر آفريقايي بودن
سیاههایبلوچستانوبندرعباسدارد(همان) .

فرضیهسومژاندورينگبرايننظريهتأکیدداردکهتجارايرانيکهدربازگشتازافريقا
باخودبرده هایسیاهراآوردندوآنهابهتدريججذبفرهنگجنوبشدند.آنهاباخودآيینو
مناسکي را آوردند که کامال ويژگي جامعه آفريقايي است .از جمله اين آيینها زار و گواتي ـ
دماليقابلذکراست(همان) .
نقطهنظرمیرچادالیادهاست.اوبراينباورتأکیدداردکهبراساساسنادو
فرضیهچهارم 
مدارکموجودنميتوانريشهزاررابهاقوامآفريقايينسبتداد؛زيرازارريشهدرآيینشمنیسم

ازکهنترينباورهاواعتقاداتباستانياست(میرچادالیاده .)1311،

داردکهيکي
هانميتوانمنکرتأثیر فرهنگآفريقايي دراين


اختالففاحشمیاناينفرضیه
عليرغم 

ابزارمربوطبهمراسمزاروگواتيـدمالي،بهويژهدرريتمهاوسبک

تکتک
مراسمشد؛کهدر 
موسیقيتأثیروحضورفرهنگآفريقاييقابلمشاهدهاست.بايداضافهکنمکهبهنظرمنآنچه
سؤالهای تحقیقمطرحشودونهآنکهبا
درتحقیقاتانسانشناختياهمیتداردايناستکه 

ميتواند بدون پاسخ باقي بمانند و ذهن
سؤالها  
تعجیل در جهت اثبات آن برآيیم ،بلکه اين  
ژرفتربکشاند.مسئله
محققرادرجهتجستجویبیشترباخودبهعمقتحقیقواليههای  

سؤالهای تحقیق و فرضیههايي که ذهن محقق را به خود مشغول
کلیدی مهم اين است که  
آنچنان جذابباشدکهمحققبتواندباشوروشوقتحقیقراادامهدهدونهآنکهبا
کردهاست ،
سؤالهای تحقیق ،با تکرار پاسخهايي که ديگران
سادهنگری ،با يافتن توجیههای سريع برای  

دادهاند؛تحقیقرانهاييانگارد .



مراسم آییني زار
مراسم آيیني زار در کشورهای مسلمان و عرب آفريقايي از جمله در مصر و عالوه بر آن در
سومالي ،حبشه و نیز در جنوب خوزستان ،کرانههای ساحلي بلوچستان (فقط در چابهار) و
کراچياجراميشود.آيینزاردربلوچستانتنهادردوشهرساحليچابهاروکراچيمتداول

است؛ دو شهری که با وجود فاصله زيادشان از يکديگر خصوصیات فرهنگي نزديکي دارند.
(دورينگ.)24:1311،درمانگرانيابرگزارکنندگانمراسمکهبه”خلیفه“مشهورهستند،اغلب
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قاييهابرمراسمزارراتأيیدميکند.برخيکلماتکهبه
تبارآفريقايي دارند.ايننکتهتأثیرآفري 
جمعياجراميشود،کلماتيآفريقايي بامعانينامعلومهستند.رياحيدراين


صورتآوازدسته
شود،ريشهقوميآنهارامشخصميکند،


هااطالقمي

کندکه:اساميکهبهباد

مورداظهارمي
اييياکنگويياست،يوسفوربیوواژهایعربياستومیاسا،کت

هوبانکهواژهایسومالی

مانند
میری ،متری و نوبان ترکیبي از اسامي عرب و آفريقايي هستند .رياحي اشاره ميکند که
دانند.دراسالماينعقیدههستکهجنهانیزچون


هاراارواحمسلمانمي

پوستانعربزار

سیاه
آدمیانپیرودينهستند .
پرسشمهمايناستکهزاريابادچهمعنيومفهوميبرایاهاليهرمزگاندارد؟واژه
زاربرایاهاليجنوبايراندارایدومعنياست :
واژهزاربهمراسمآئینيدرمانياطالقميشود؛ 

1ـ
 2ـ زار واژهای است عمومي برای روحهای تسخیرشده که با واژه زار و يا باد شناخته
ميشود .

آ يینزار،مراسمياستدرماني،موسیقیاييونمايشيکهدراستانهرمزگاندرشهرها،
وجزايرچهارده گانهآنبهمنظوردرمانبیمارانروحيـرواني،دارایمشکالتجسميو

بندرها
نیزمشکالتجسميـروانياجرامي شود.برطبقاظهاراتدرمانگران،درطولنمايشنیروهای

کهعلتبرخيازناهماهنگي هادربدنبیماراستوتعادلشخصرابرهمزدهواورا

ماورايي
بیمار کرده است به شکلهای مختلفي خود را نشان ميدهند .در مراسم آيیني زار نیروهای
ماوراييدفعميشوندوتعادلوصلحبهشخصبازميگردد .

بادهاازويژگيهایمهموکلیدیدررابطهبااينمسئلههستند،برخيازبادهاانسانرا

تسخیر ميکنند و برخي ديگر تسخیر نميکنند .اسناد موجود و نیز مصاحبههای انجامشده
بادنامميبرندوبرخي

دهندکهتعدادبادهادرجنوبايرانبسیاراست.برخياز12


گواهيمي
تعدادآنهاراکمترويابیشترميدانند.ازجملهبادهایمشهورکهدراغلبمنابعبهآنهااشاره

شدهاستعبارتهستنداز:بادزار،نوبان،مشايخ،بادجن،بادپری،بادديووبادغول.هريکاز
رمجموعههايي تقسیم ميشوند .به طور مثال بادهای متوری ،شیخ شنگر،

اين بادها خود به زي
دينگ مارو ،ام گاره ،بومريوم ،چین ياسه ،په په ،دای کتو ،بوجمیه ،بابابور ،نمرود ،تقووری و
قصاص؛تقسیمبندیدرونيبادزارهستند .

اين اسامي از کجا ناشي مي شوند؟ چه اطالعاتي از اين اسامي به دست ميآيد؟
قابلشناختاست.هريکازاساميواژههای

خصوصیاتوويژگيهایبادهاازهمیننامگذاری 

هاوزارهادارد؛


هستندکهداللتبرريشهقوميباد
هندی،عربي،آفريقاييوياعربوآفريقايي 
بنابراينهربادريشهقوميمشخصيدارد،هرقوميمذهبخودراداردوعالوهبرآنهرقومي
زبانخودرادارد،بههمیندلیلبادهاازنظرقوميبهبادهایعرب،ايراني،آفريقايي وهندی
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ميشوند؛مثال بادمشايخونوبانعربوبادزارآفريقايي است.ازنظرمذهبيبادهايا
تقسیم  
مسلمانوياکافرهستند،بادهاینوبانومشايخ،مسلمانوبادهایزار،ديووغولکافرمحسوب

هایخطرناک،آزاریوقویبودنشناختهميشوند.


شوند.بادهایکافرمانندديوباويژگي

مي
جنوبيها بادهای کافر را”باد سرخ“ نیز مينامند .درجه خشونت و سبعیت بادها در رابطه با

مسلمانبودنوياکافربودنآنهااست،ازاينروخطرناکترينبادهابادهایکافرهستند.برخي

ازاينبادهادردورانيبیشترودردورانيکمتردرزندگيمردمحضوردارندمثالبادنوباندر
گذشتهبیشتراززمانکنونيبودهاست .
هايينزديکخصوصیاتانساننزديکهستند.بادهايامذکرويامونث


بادهادارایويژگي
هابراساسابزارهایموسیقي،رايحههایمورداستفاده،رنگموردنظر،غذاهایمورد

هستند.باد
هایسنيمختلفينیزقرارميگیرند .

توجهتقسیمميشوند،عالوهبرآندرگروه

کپذيرند.ازجملهخصوصیاتکلیدیبادها
بادهابراساسقدرتوکارکردینیزتفکی 
هایبادمحسوبميشود.قابلتأکید استکه


ويژگي
مهمترين 
تسخیرانساناستکهيکياز 
برخيازبادهاانسانراتسخیرميکنندوبرخيديگرفاقداينقدرتهستند.بادهایزار،مشايخ،

نوبان،جنولیوانانسانراتسخیرميکنند،وليبادهایپری،ديووغولقادربهتسخیرانسان

نیستند .
کهشباهتهایبسیاریباآيین

ساختاراغلبآيینهایدرمانيزاربهيکصورتاست 

شمنیسمدارد.دراينساختار0عاملنقشکلیدیدارند :
 1ـ وجود  بیمار روحي ـ رواني ـ جسمي که نیاز به درمان دارد .وجود بیمار است که
شود.اگربیمارنباشد،مراسميهماجرانميشود؛ 


موجباجرایآيینزارمي
هایماورائيکهواردبدنشخصشدهاندوعدمتعادلرادربدناو


وجودارواحيانیرو
 2ـ 
ميآورند؛ 
بهصورتبیماریهایروحي-روانيوجسميبهوجود 

 9ـ  درمانگریکهدارایتواناييارتباطبانیروهایماورائيباشدونیزدارایقدرترام
کردننیروهایماورائيکهبیماریراسببشدهاند؛ 

0ـموسیقيباابزاروآالتمتفاوت .
عاملساختارمراسمآيینيزارراتشکیلميدهند.قابلتأکیداستکهچهارعامل

اين0
شدهازاجزایکلیدیاجرایمراسمشمنیسمنیزهستند.هريکازاينعواملازمنطقهای


گفته
بهمنطقهديگرمتفاوتاستوهريکازآنهاويژگيهایخاصفرهنگيمنطقهخودرادارند .

تقسیمبندی زار
زارها موجودات ماورايي و يا موجودات نامرئي هستند که بر اساس قدرت ،نفوذ ،ويژگيها و
خصوصیاتي که دارند در غالب  1گروه قرار ميگیرند (ساعدی .)54 :1905 ،رياحي بادهای
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).مردمبنابرشناختوتجربههایخود

گروهتقسیمميکند(رياحي9:1905،

بلوچستانرابه5
لبلوچها

هایخاصميشناسند.بهعنوانمثا

درطيسالهادرهرگروهبادهایمتعددیبانام

 15نوع باد زار 5 ،نوع باد جن 22 ،نوع باد مشايخ و  2نوع ديو سپید و سیاه ميشناسند.
درحاليکه مردم سواحل خلیج فارس بیش از  12نوع باد زار ميشناسند (ساعدی:1905 ،

 .)31،11،14،10،62،69
مردم سواحل خلیج فارس يا جنوبيها به طور کلي برای تمام موجودات نامرئي يا به
کنند،واژهبادرابهکارميبرند.


عبارتيديگربرایتمامنیروهایماورائيکهانسانراتسخیرمي
بندیارائهشدهبرایموجوداتماورائي،براساس


تقسیم
همانطورکهدرباالاشارهشد،ازمیان1

راتسخیرميکنندوبرخيديگر

باورهاواعتقاداتجنوبيها،برخيازاينموجوداتنامرئيانسان

انسانراتسخیرنمي کنند.بنابراينتفاوتآيینزاردرجزايروشهرهایمختلفجنوبايراناز

بندیموجوداتنامرئيآغازميشود .


همینتقسیم

خصوصیات و ویژگيهای زار
مصاحبههای انجامشده با بابازارها ،مامازارها و بیماران نشان ميدهد که مريدان بابازارها و

مامازارها،دارایيکزندگيمجازی ويکزندگي عادیوغیرمجازی هستند.زندگي عادیو

،تولیدوارتباطباپديدههای

هاشاملفعالیتهاييجهتامرارمعاش


روزمرهآنهامانندتمامانسان
خیالتوخوابهای

قابللمساستوزندگيمجازیآنهازندگياستکهدرذهنیت،تفکرات،ت
ذهن،نامرئيوباپديدههایغیرقابلمشاهدهاست.

ساختهوپرداخته

آنهاميگذرد کهاينزندگي
اينزندگيباباداستبهبیانديگرزندگيبازاروزندگيبانیروهایماورائيوغیرقابلرويت
برای ديگران .اين مريدان ،همانگونه که با بستگان خود زندگي ميکنند با باد هم زندگي
برایآنهامحسوساستکهميتوانندخصوصیاتهريکازبادهارا

آنچنان 
ميکنند.حضورباد 

هاورنگها


هایموسیقيورايحه
دررابطهباقومیت،زبان،مذهب،سلیقههایگوناگون،انواع 
ابزار

وبهگروههایمتعددیتقسیمکنند .

وبرخياشیاءديگرازهمتفکیک


پسازشرکتدريکيازمراسمزارکهبهدعوتيکيازمامازارهابهنامفاطمه

”
دربندرلنگهاجراشدهبود،ازمندعوتکردندکهشبرادرمنزلدخترفاطمه
مامازاربمانم.مادراويکيازمشهورترينوقویترينمامازارهایجزيرهمحسوب

ميشد.درطي مجلس زار که از صبح شروع شده بودو تا ساعت  5عصر ادامه

داشتمامازارفاطمهبهعنوانيکي از 15مامازاردراجرایمراسمنقشداشت.
شدواوباانداختنپارچهای

کارهاييمانندتوجهبهافرادیکه”بادشانبلند“  
مي
رنگینرویسرآنهاوگرفتنبخوردانزيربینيآنهاکمکبه”زيرکشیدن“ (رام
کردنباد)زاراوميکرد.درطيمراسماودرکنارمننشستهبود،اوبرایکمک
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دراتاق  درحرکتبود.پسازمراسمبهخانهاورفتیمتاشبرادرآنجابمانیم.
دخترانونوههايشهمگيدرآنجابودند،شامخورديموتلويزيونباصدایبلند،

.مامازارفاطمهدرگوشهایچمباتمهزده

سنگینيمجلسزارصبحراميشکست

بود و پکهای عیمقي به قلیان ميزد .صدای موسیقي ،خنده آنها ،زنگ تلفن
،جروبحثدخترهابرسرعوضکردنکانالماهوارهونگاه

همراه،هوایخفهاتاق
درهمپیچیده بودکهناگهاندخترمامازارفاطمهبانگاهيهمه
مبهوتمامازارهم 
رابهسکوتدعوتکرد،صدایموسیقيراقطعکرد،بچههارابهاتاقديگریراند

وقلیانراازدستمادرشگرفتوباالیسراوايستادوشانههایاورابهآرامي

نوازشکرد.دراينلحظهمتوجهتغییرحالتمامازارشدمکهچگونهدرسکوتي
سنگینفرورفتهبود.مامازاروجودديگریشدهبود،اوهمچونمیخيبرزمینفرو
رفتهبود.بهسختينفسميکشید.دخترشبهمننگاهيکردوگفت”زاراوبلند

شده“ .درمجلس  امروززاراوبلندنشدوليهمینحاالزاراوبلندشده.مامازار
بود.صداييازاوبرنميآمد

فاطمههیچحرکتينداشتدربهتسنگینيفرورفته 
کهناگهانآراموباصداييآهستهوليصداييمردانه،کلفت،آمرانهوخشمگین
ترميشد.اوبهزبانعربيحرف


شروعبهحرفزدنکرد،رفتهرفتهصدايشبلند
زد.دراينلحظاتدخترشکهکامالترسیدهبود،پشتاورانوازشميکردو


مي
ميگفتونهحرفديگری.در
آرامدرگوشاوبامهرومحبتمادرجانمادرجان 
اينلحظهبودکهديدمزاراينمامازارچگونهبلندشدهاستوبهزبانديگری
زند.دراينلحظاتبودکهميديدماينمامازارفاطمهديگرنیستبلکه


حرفمي
اينزاراواستکههست.زاراومردیعرب،کهنسالوخشمگیناست.ترسرا

ديدم.عليرغمآنکههمهآنهاازوجودزاربااطالع بودند،


همهآنهامي
درچشمان 
دلیل ترس آنها را متوجه نميشدم ،البته نميخواستم بالفاصله برای آن داليلي
بیاورم و آن را توجیه کنم ،ترجیح ميدادم که در اين ابهام باقي بمانم و آن را
بیشتر لمس کنم .مامازار فاطمه حدود يک ساعت تبديل به يک مرد خشمگین
کهنسال عرب شده بود و با صدايي بلند حرف ميزد .تمام کساني که در اتاق

بودندوشاهدتغییرحالتمامازارفاطمهبودندوحشتزدهونگرانبودندودختر

بزرگ سعي ميکرد که او را از اين حالت درآورد .ماندن در اين حالت چه
هاييميتوانستد اشتهباشد؟وحشتآنهاازچهبود؟ترسازخشونتبوديا


پیامد
سؤالهايي که ذهن مرا به خود مشغول کرده بود .پس از
علت ديگری داشت؟  
گذشتيکساعت،بهيکبارهگوييمامازارفاطمهتهيشد.اوسرشراپايین
ایکردونگاهشبسیارغمگینودرماندهبود.بادستاشارهایبه


انداختوسرفه
قلیانکردکهبرايشآوردندوشروعکردبهپکزدنهایعمیق.کمکموضعیت

جروبحثها

بهحالتقبلبرگشت،موسیقيبرپاشد،تلفنهایهمراهروشنشد،

هیچکس حرف نميزد و
شروع شد ،انگار اتفاقي نیفتاده بود .درباره اين موضوع  
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هیچ اشارهای بهمامازار فاطمه نميکرد .او به دخترش گفت که لباسش را برای
فردا آماده کند که بايد درمجلس سنگیني که قرار است در کیش برگزار شود،
شرکتکند.ازاودرباره مجلسکیشپرسیدموازاوخواستمکهمنهمشرکت
کنم،بهمنگفت :دخترماينمجلسبرایتوبسیارسنگیناست.اوگفتکهخدا

(مصاحبهانجامشدهتوسطنويسنده/بندر

ازاينمجلسهابگیرند“

نکندبرایکسي
لنگه/اسفند .)1931


هانشانميدهدکههرگاه فردیدچاريکيازانواعباد


ازمصاحبه
دستآمده 
به 
يافتههای 

درميآيد و از
شود و پس از اجرای مراسم حالش بهبود يابد ،او برای همیشه جزء گروه زار  
بازگشتناپذير استواو

برخوردارميگردد.بهاينمعنيکهوی

حمايت”بابازار“ و”مامازار“ 
همیشهاسیرودربندباداست .بادگاهيدرخواستهاييداردکهاوبايدبهآنهاتندهد،از
سويياوسرسپردهبادمي شودوازسویديگراسیرباداستواينشروعيکزندگيمجازی

است.برایاو انتخابيوجودندارد،اوبايدباباديکزندگيمجازیراآغازکند.باداورابهجايي
خواهدميبرد،زيرااوسرسپردهاستواطاعتويژگيسرسپردگياست؛بنابراينهرفردی


کهمي
کهدچاربیماریشودوبرايشمراسمزاربرپاکنندودراينمراسمباداورامشود،خوداونیز
دارای يک زار ميشود و در مراسم او را دعوت ميکنند که در کنار ساير بابازارها و مامازارها
شرکتکند .

تسخیرشدگي
افتد.بهدلیلويژگيهایمتفاوتبادها


تسخیرشدنانسانتوسطباددرشرايطخاصياتفاقمي
کند.بهجراتميتوان


رقمي
فرايندتسخیرکردنانساننیزمتفاوتاستوازبادیبهبادديگرف
گفت که هر يک از بادها به شیوه خاص خود انسان را تسخیر ميکنند و گاه نیز تسخیر
نميکنند؛ بنابراينهربادیبهداليلگوناگونيکهخصوصیاتبادراتعیینميکند،روشخاصي

برایتسخیردارد .
تسخیرشدگيميتواندبهصورتغیرارادیوتحمیليباشد.عالئمتسخیرشدگيدررابطه

بانوعبادتفاوتمي بايدبهطورمثالتسخیرشدگيتوسطجنباتسخیرشدگيتوسطزارکامالً

متفاوتاستونشانههایمتمايزینیزدارد.فصلمشترکمیانتمامبادهادچارشدنبهبیماری

جسميـروحيوازبینرفتنتعادلروحيـروانيشخصدرپيتسخیرشدگياست.هنگامي
که باد انسان را تسخیر مي کند و او را به بیماری روحي ـ رواني و يا جسماني مبتال کند ،از
است،بايدبرایشخصتسخیرشده

شواهدوآثار بیماریمتوجهميشوندکهانسانتسخیرشده 
ميشودنیزمتفاوت
مراسمبرپاکنندتاازبیماریرهاشود.باتوجهبهنوعبادمراسميکهاجرا  
است.بهطورکليمراسمبهچهارصورتاست .
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شرکتکنندگان به نوعي به تجربه وجد

 1ـ مجلس زار سبک که در آن بیمار و ساير 
کنندهميرسند.


آزاد
گیریازحملههایناگهانيبادها.اينمجلسهمچون


مجلسزارعادیبهمنظورپیش
2ـ
کشدکهمعموالدرشباجراميشود.


ولنمي
مجلساولبیشازچندساعتط
9ـمجلسزارباهدفبرقراریدوستيواتحادبابادیکهشخصراتسخیرکردهاست.
چهارمیننوعمجلسزارباهدفدفعنیروهایشرودفعباداست.

0ـ
مجلسنوعسومباهدفدوستيواتحادبابادمراسميبسیارسنگیناست.اينمجلساز
سهروزتايکهفتهطولميکشدوپسازبهرقصدرآمدنبیماروهمراهانواجراکنندگان

مراسمکهبهمنظوراعالمدوستيباد باساير بادهااست،مجلسپايانمييابد.ازاينبهبعد
درميآيد.باداوبااوصلحميکند.
شخصبیماروبهعبارتيشخصتسخیرشدهدرجرگهاهلهوا 

درمواردیامکانداردکهبادبههیچوجهازدرآشتيدرنیايدوهموارهباکینهتوزیبهاذيتو

تروزارترکند،دراينصورتاگرپسازچندروزکه


آزارشخصبپردازدواوراهمچنانبیمار
وبهعبارتيديگربیماردرمجلسبهحرکاترقصواردرنیامد،اعالم

پاسخيازبادشنیدهنشد 
درمانناپذير  است و او برای همیشه از گروه آنها و از خانواده خود طرد

ميکنند که اين فرد 

شودوهمهازاودوریميکنند


بهاونزديکنمي
هیچکس
ميشودوبهکوهوصحراپناهميبرد .

درميآيد؛بنابرايناجرامراسمبرایفردیکهتوسطبادتسخیرشده
وجزافرادنحسوبديمن  
استهمیشهعاقبتخوبيندارد،زيراترسازآنکهباداعالمدوستينکندوبهاصطالحبادبهزير
شدگانازجملهنگرانيهايي


نیايدهموارهوجوددارد،ترسازطردشدنوپیوستنبهگروهطرد
پرآوازهایکهبیشاز

استکههربابازاريامامازاریآنراتجربهميکند.بابازاريامامازارمشهورو

دهبادرابهزيرکشیدهاستوشهرتشتاآنسربندرپیچیدهچنانچهتوسطبادیتسخیرشودو
ميشودو همهرااز
کشبه تبديلبهفردیطردشده  
درمجلسنتوانندبادرابهزيربکشندي 
هاومامازارهاوجوددارد .

دستميدهد.اينترسازطردشدنهموارهدروجودهريکازبابا 
زار



” ازيکيازمامازارهابهناملیالدربندرلنگهپرسیدمچندبادداری،اوگفت6باد
ومدتياستکهتوسطبادیديگرتسخیرشدهاست.ازاوپرسیدمکهبايدبرايتان
نميخواهمبرايممجلسبگیرند،فعالنه.در
مجلسيبگیرند.اودرپاسخگفتنهنه 
آنزمانمتوجهدلیلامتناعاوازبرگزاریمجلسنشدم.وليبهتدريجبامشاهدات
عمیقوگوشدادنبهحرف هایآنهاوگفتگوباآنهاعلتترسمامازاررافهمیدم.

اوپسازبیستسالتجربهوبهزيرکشیدنششباداکنونکهبادیديگراورا
يکشبه
آنچنان ترس و وحشتي او را فرا گرفته که ميترسد  
تسخیر کرده  ،
هاومامازارهاوبیمارانوهمراهان،


بنابراينبابازار
همهچیزشراببازدوطردشود؛

آفريقاييهایبندریهمهاسیربادهاهستند،اسیرترسازبادها؛ترس

سیاههایو
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ازطردشدن،ترسازراندهشدنوترسازپیوستنبهجرگهنفرينشدگانهمیشه

با آنها است .چه هول انگیز است زندگي در چنین فضايي و چه ترسناک است
زندگيدرکناربادهاييکههمیشهتورادربردارندوتورادرچنگالخودمحصور

(مصاحبهانجامشدهتوسطنويسنده/بندر

کردهاندوهیچراهفراریوجودندارد“

لنگه/اسفند.)1931


کهذهنمحققرابهخودمشغولميکندايناست:چهعالئميدر

سؤالهايي 
يکياز 
شخص تسخیرشده نمودار ميشود؟ چگونه مردم متوجه ميشوند که اين فرد دچار باد شده
است؟بیماریجسميوياروحيکهعالئممختلفيدارد.آنهاچنیناظهارميکردندکهاگرپس

ميروندوازاوطلب
ازمراجعههایمتعددپزشکاننتواننداورادرمانکنند،نزدبابازار ومامازار  

کمکنمودند .
هدف از مراسم زار دعوت از باد است .در اين مراسم زار با واژههايي که توسط شخص
شدهگفتهميشود،خودرابیانميکندودرنهايتاتحاد وتفاهميبینزاروشخص


تسخیر
شودکهبهکمکشیوههايي


د.درنوعديگریازمراسمزارسعيمي
شدهبهوجودميآي


تسخیر
هایماورائيوغیر قابلرويتراازبدنشخصتسخیرشده(بیمار)بیرونبیاورندزيرااين


نیرو
بنابراينمراسمميتواندبرایاتحادبابادباشديا

نیروهاموجبآسیبوآزارروحيفرميشوند؛

کنندهنوعمراسمونیزتعیینکنندهنوعارتباطاست .


زارشودبادتعیین
باهدفدفعبادبرگ

باد و تنوع ابزار موسیقي ،گیاهان معطر ،زبان قومیت 
همانطور که اشاره شد ،ويژگيهای باد تعیینکننده نوع مراسم ،ابزار موسیقي ،زبان اوراد،

هایبیماروبابازارهاومامازارهایحاضردرمجلس،نوعپذيرايي


هایمورداستفاده،حرکت

رنگ
مثالدرمراسميکهنوعبادآنزاراست،دفنواختهميشود،زيرازار

ونحوهاجرایمراسماست؛
ایبرایبادزاردرنظرگرفتهميشود .


استوسازهایکوبه
عالقهمند
بهاينساز 
هربادیازرايحهخاصيبهشوقميآيد.زارنیزعاشقکُندر است.برایاينبادکندر

کند،مريدانميگويندکهزارعاشقعطرکندر


سوزانندوبویمعطرکندرتمامفضاراپرمي

مي
بنابرايناورادبهيکياززبانهایآفريقايي

استونههیچگیاهديگری.قومیتزارآفريقايياست
وباصدایبلنددرحیناجرایمراسمبههمراهحرکاتيموزونتوسطشخصيکهازطريقزار
هاميخوانیم،بادآفريقاييبهزبانآفريقاييوبادعرب


.درکتاب
ميشود
تسخیرشدهاست،بیان 
کهنسال وبه
کهنسال ومذکرباصدایمرد 
بهزبانعربيوبادديگریکهآفريقايي استو 
خواندوحرفميزند .


اورادرامي
زبانآفريقايي

،بسیارقویباچهرهای

يساله
”درهنگامهمجلسيدربندرلنگهبیمارمردیبودس 
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آفريقايي .مجلس برای او برپاشده بود .اين مجلس توسط  6نوازنده که سازهای
نواختندادارهميشدو14مامازارو1بابازارنیزبهمنظورکمکبرایبه


ایمي

کوبه
زير کشیدن زار حضور داشتند .هر يک از آنها که بیش از پنج باد داشتند،
مي خواستندبابهزيرکشیدنبادخودکمککنندتابادبیمارهمبهزيرکشیده

عود،گشنهوهومميسوخت.منکنارمامازار

شود.داخلبخوردانموادیمانند 
سالينشستهبودمکهبهسختيحرکتميکرداوزانودردداشت.مردديگری


کهن
کهتقريبا 55سالداشتلباسسفیدرنگبلوچيبرتنداشتودرکنار مجلس
ايستاده بود .بیشتر شبیه بندریهای آفتابسوخته بود تا بندریهای آفريقايي.
پايهبلندگم
مجلسدردودعودوگشنهودرهیاهویدهلهایدوسروسهسرو 

شدومنفراموشکردمکهدرکجانشستهامودراينمجلسچه بايدبکنم.من

فراموشکردمکهبايدمشاهدهکنم.منفراموشکردمکهبايدهرازچندگاهياز
سؤالهايي  درجهتتکمیلتحقیقمبپرسم.منفراموشکردمکهبرای
اطرافیانم 
تحقیقآمدهامونهبرایجذبهونهبرایرسیدنبهاوججذبه.بیشاز5ساعتبود

پايهبلند
اختهميشد.درستزير گوش من.صدایدهل 

کهبدونوقفهموسیقينو
قویبودکهمنفراموشکردمچهکارهاييبايدانجامدهم.اين

آنچنان 
سهسر 
گونهبودکهمندريکلحظهخودرارهاکردموتامرزرسیدنبهوجدرفتم.
زمانيبودکهتأثیر موسیقيتابهحدیبودکهبهشوقعجیبيرسیدهبودم،لرزه
زارکهنساليکهدرکنار


برتماموجودمنشستهبود.دراينلحظهمتوجهشدمماما
مننشستهاستوچندیپیشبهزبانفارسيبامنصحبتميکرد،اکنونبه

زبان غیرمحلي صحبت ميکند .عالوه بر آن اين مامازار کهنسال ،با صدای
ایحرفميزد.دراينزمانقفلوجداوبازشدواوبهتدريجحرکاتشبا


کودکانه
کرد.اوبادستبهزمینميکوفتوشروعکردکهبه


خوانيپیدامي

نوایدهلهم
بدنخودحرکاتيبدهد.درحالتوجدهرحرکتيممکناست.اوکهبهسختي
حرکتميکرد،اکنونچهاردستوپارویزمینبهطرفسفرهحرکتکردو

ایرابرداشتوبهسویيکيازبابازارهاپرتابکردودرآنهنگامبا

تخممرغ 
پخته

دختربچهای چهارپنجسالهبهزبانآفريقايي جمالتيراادا کرد.

صداييهمچون
منسراپا محوتماشایاوشدهبودم.درآنهنگاممتوجهشدمکههمانمردیکه
رگوشهایايستادهبود،رنگش

لباسبلوچيسفیدرنگيبرتنداشتوبسیارموقرد
پريده و حالت چشمانش غیرعادی شده بود .سرش را حرکت ميداد و در اين
هنگاميکيازمامازارهابخوردان راجلویبینياوگرفتواورویزمیننشستو

مانند بچههای شیطان با يک خیز به سمت سفره و با خیز ديگر به سمت زن
تخممرغوخرمارابهسرعتبهسمت
کهنساليکهزارشبچهبودرفتوتعدادی 

همان زن کهن سال پرتاب کرد .اين دو با يکديگر هم بازی شدند .ميگفتند که
يکياززارهایايندونفرکودکاستکهدراينمجلسبیدارشدهاست.هردوبا
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زارها و
زبان آفريقايي کلماتي را ميگفتند .حرکت آنها باعث خنده ساير بابا 
مامازارهايي مي شد که هنوز بادشان بیدار نشده بود .به گفته حاضران مجلس

سنگینيبودکهازساعتششعصرديروزشروعشدهبودوهنوزکهساعتچهار
عصرروزبعدبودادامهداشتوهنوزبادبیماربلندنشدهبود.بیمآنميرفتکه

هرگزبادشبلندنشودوجزطردشدگانبهحسابآيد.وليپسازمدتيمتوجه

کندوتمامبدنشميلرزيد،بالفاصلهبخوردان


شديمکهبیمارشروعبهحرکاتيمي
رازيربینياوگرفتندوچادرشبسفیدیرارویاوانداختند.حرکتشتندترشدو

سپسباچهاردستوپارویزمینبهحرکتدرآمد.اوخیسعرقشدهبودوبا
باسسفیدبلندبلوچياشرویزمینبهرقصدرآمده بود.باداواعالمدوستي

ل
شدهبود.لبخندرضايترادرچهرههمراهانشميديدم.

ميکردوبهزير کشیده 

حرکات مامازارها و بابازارها با لباسهای سفید و الوان مرا به ياد امواج دريا
ميانداخت .دريای مواج و خروشان که در آن کشتيها بادبانهای خود را باال

هایسفیدبابازارهامانندامواجسفیددريابود


کردند.لباس

کشیدندوحرکتمي

مي
که کشتي را با خود به جلو ميبرد .بابازارها و مامازارها خود را به جلو و عقب
ميکشیدند گويي ميخواهند از دست اربابان خود فرار کنند ،ارباباني که آنها را

اينسو آوردهبودند.ترسبرچهرههمهمستوليبود.ترسازغرق
برایبردگيبه 
شدن کشتي ،ترس از فروخته شدن ،ترس ازارباب کج خل و بد خو و ترس از
پايهبلند در اين لحظات در اوج خود بود.
امواج دريا .صدای دهل دوسر و دهل  
غذاهای سفره را میان جمعیت پخش کردند ،باد اعالم دوستي ميکرد و به زير

آمده بود .مجلس با خوشي پايان يافت .پس از آن به حیاط رفتیم ،با قلیان از
هایعمیقيبهقلیانميزدند.منمحسور


هاپک

شد.مامازار

هاپذيراييمي

مهمان
اينمراسمشدهبودم.مراسميراکهبارهادربارهآنخواندهبودوليباورنداشتمو
االدروسطمعرکهقرارداشتموتامرزشیداييفاصلهاینداشتمکهبهجذبه

ح
(مصاحبهانجامشدهتوسطنويسنده/بندرلنگه/اسفند .)1931

برسم“


هنگاميکهزاردربدنيحلولميکند،ديگرنهشخصي،نهبدني،نهدهاني،نهحرفي،نه

حرکاتي و نه رقصي .همه زار ميشود و در قالب زار بیان ميشود .همه در قالب زار با ريشه
آفريقايي ،هندی ،ايراني و يا عربي خود را بیان ميکنند .در میانه غوغای مراسم زار ،شخص
ایماننددهلودفبلندميشود،اوسرازپا


شدهتوسطزار،بهناگهانباصدایابزارکوبه

تسخیر
ميدانندکه
نميشناسند،اوآرامآرامشروعبهحرکاتيميکند.دراينهنگامبابازار ومامازار  

حرکاتمتعلقبهزارویاست.دراينلحظهرویسراوپارچهمخصوصهمانزاررامياندازندو

به زير بیني او بخوردان ميگیرند و او آن را استنشاق ميکند .هنگامي که او را ميبیني ،او
یکوبان به میانه
ميکند و باال و پايین ميرود و پا 
همچون اسبي است که شروع به حرکت  
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پیچدوتابميخوردوسپسبازبان


کوبدوبهچپوراستمي

رود،برزمینپایمي

مجلسمي
کند.اينديگرآنشخصتسخیرشده


اورادیراباصدایبلندزمزمهمي
يکيازقبايلآفريقايي 
نیست،اينخودزارآفريقايياستکهزبانآفريقاييزبانمادریاواست.اينزاراستکهاورادرا
ينچنین فعالودرمیانهمیدانظاهر
خواند،اينزاراستکهميرقصدواينزاراستکها 


مي
رقصدواينزاراستکهصدایزيروبمهاوتندوکندشدندهلو


شدهاست.هماننداسبيمي
دورينگيکيازتجربههای

شوروشیفتگيخودبیانميکند .

دفراباحرکات،بااشتیاقوبا 
خوددرمجلسگواتيراچنینتوصیفميکند :


درانتهایمجلسهمگيبهيکديگرسالمميدهند وگوييجهانهمسانيراکه

”
شرکتکنندگان در آن کسان ديگری هستند ،کشف کرده باشند ،با آنها دست

ميدهند .شايد به اين معنا باشد که آنها ديگر خودشان نیستند و اکنون اين

”ديگری“ يعني روح است که با دهان آنها صحبت ميکند و با چشمان آنها
بیند.اينگونهرفتاربیشتردروجدخلیفهواشخاصيباتجربهديدهشدهاستو


مي
نه در وجد مبتدی هايي که هنوز هیچ جايگاه خاصي ندارند .در اين مرحله از
شود،گذشتهاندو


اهي،آنهاازمرزبحرانيکهبهحملهآغازينوجدمربوطمي
آگ
توانندباديگرانبهشیوهایعادیارتباطبرقرارکنند“(دورينگ )06:1311،


مي


باد مشايخ ريشه عربي دارد و مسلمان است .ابزار موسیقي مورد توجه آنها دف و گیاه
معطر مورد عالقه آنها جهت سوزاندن گشتنه است .در اوج خلسه اوراد را به زبان عربي بیان
ميشود .

نوبانيکيديگرازانواعبادهااست.اينبادريشهعربيدارد،مسلماناستوزبانتکلماو
عربي است .ابزار موسیقي مورد استفاده تمبیره و منچور است و گیاهي که در طول مراسم
ميسوزانندگشتنامدارد .

بنابراين بادها هر يک ويژگيهای خاص خود را دارند .تشخیص نوع باد از تخصصهای
رهبرانمراسماست.آنهانوعبادراتشخیصمي دهندوبرایاجرامراسمازآننوعابزارموسیقي

ونیزگیاهانياستفادهميکنندکهموردتوجهونظرآنباداست .
يکي ديگر از نکات قابل تأکید مسئله تولید و تکثیر بادها است .بادها صاحب فرزند
گويند،همیشهبادجديدیهست،بادپشتبادميآيدوبازهمبادیديگر

شوند.جنوبيهامي


مي
آيد.بادهادارایخانوادهاند.ازاينروبادهادارایفرزندانونوادگانهستند.


درراهاستکهمي
جنوبيها معتقدند اگر بادی به درون شخص برود و او را تسخیرکند ،اين تسخیرشدگي تنها

توسطيکبادنیست،بلکهشخصتوسطيکگروهخانوادگي(فرزندانونوادگانباد)تسخیر
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نسلاندرنسل تکثیر ميشوند ،به سختي روی
شده است و رهايي از دست اين تعداد باد که  
ميدهدوگاهناممکناست.بنابراينتسخیرشدگينهتنهابهصورتعمودیازطريقوابستگانو

خويشان روی ميدهد ،بلکه به صورت افقي نیز تحت تأثیر وابستگان نسلهای دورتر قرار
ميگیرد .

بادها ،اين موجودات نامرئي ،گويا حضورشان از موجودات مرئي برای مريدان قابل
مشاهدهتر است تا موجودات مرئي .برای جنوبيها بادها بر اساس مالکهای اجتماعي تفکیک

مي شوند.مذکرومونث،مجردومتأهل،والدوفرزند،ديگرخصوصیاتقابلتفکیکبادعبارت

هستند از :سیاه يا سفیدپوست ،مهربان يا بدجنس ،عصبي ،عاقل ،گروههای سني مختلف و
مذهبوقومیت .
هرمراسميکهدرارتباطبابادباشد،نامخاصيدارد.ايننامهادرارتباطباتفاوتمیان

انواعبادوبهدنبالآنتنوعابزارموسیقي،گیاهاني مورداستفادهونیزمجموعهعواملديگر
تعريفشده اند.ازجملهدرمراسمزار،بادهایزارومشايخحضوردارند.درمراسمآيیننوبان،

بادنوبانحضورداردودرمراسمآيینيکهبادلیواحضوردارد،نیروهایماورائيدرفضاوجود
شود.ارتباطجنوبيهابا


بخشتشخیصدادهمي

هایشادی

دارندکهحضورشانراباپخشانرژی
بادها ،با نیروهای ماورائي حیرتانگیز است .جهان مجازی ساختهشده و برگرفته از ساختار
فرهنگيـاجتماعيآنهادرمواردیبسیارغنيترازجهانغیرمجازیوجهانقابلرويتاست .



تعداد بادها
تعدادبادهابسیاراستونقطهنظراتمتفاوتيدراينزمینهوجوددارد.نکتهمسلمايناستکه
هاتعدادبادهارابسیارميدانند،آنهااز


درموردتعدادزارهااطالعاتدقیقيموجودنیست.جنوبي
 12زار ياد ميکنند (ساعدی .)01 :1905 ،به دلیل اينکه فرهنگ غالب در ايران نه فرهنگ
مکتوبوثبت شده،بلکهفرهنگشفاهياستکهبانقلکردنوسینهبهسینهگشتندانش

تداومورواجمي يابد؛منابعمکتوبدررابطهباانواعبادها،انواعمراسمآيینزارازدورانگذشته

(تقريباازقرن 11میالدی)بسیارناد راست،درنتیجهبايدتعدادبادهاراباکميتأمل درنظر
گرفت .عدد 12دارایبارقدسياستبههمیندلیلبايدبادقتوتأمل درموردآنانديشید.
گويندکهتعدادبادهابهتعدادانسانهااست.بادهاقدرتتولیدوتکثیر

برخيازجنوبيهامي

ندومشکلميتوانتعدادحتيتقريبيآنهارابهحسابآورد.

دارندواجدادونوادگانيدار

مکان بادها
هستند،درسرتاسرکرهزمین،درسطحتمامآبهاودراعماق

همهجا 
بادهابهگفتهجنوبيها 

آب،خصوصاًدرنقاطمرطوبمانندحمام،کانالآبوخزينههایقديمي.مريدانجنوبيزارها
بهبرخيازانواعدرختهاعالقهخاصيدارند،آنهادراوجگرمادوستدارند

ميگويندکهبادها
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هابیاسايند.برخيازدرختهاازاينقرارهستند:کُنار،لور،شیريشو


کهدرزيرسايهايندرخت
انجیرمعابد .

رابطه باد با رنگ و اشیاء
ها،بادهاتمامويژگيهای


جنوبي
هایباد،تنظیمميشود،براساس باور 


ويژگي
مراسمبراساس 
انسان را دارند :سلطهگری ،خشم ،مهرباني ،دوستي و مجموعهای از خصوصیات ذکرشده چون
مذکرومونث،قابلیتتکثیروتولید،شجرهالنسبخانوادگي،قومیت،مذهبوزبانونیزعالئقو

ابزارموسیقي.نشانههایبیماریيکياز

هاييبهانواعرايحهها،رنگ،پارچه،پوشاکونیز


سلیقه
شیوههای تشخیص نوع باد توسط بابازارها و مامازارها است .بنابراين مراسم آيیني زار در

جنبههای ريتم موسیقي ،ابزار موسیقي ،رنگها و زبان اوراد بر اساس ويژگيهای باد تعیین

هاومامازارهابراساستشخیص

هربادبهرنگويژهایتمايلداردودرمراسمزار،بابازار

ميشود.

هااستفادهميکنند .


نوعبادازهمانرنگ
جنوبيها بادها را بر اساس خصوصیات اخالقي نیز تقسیمبندی ميکنند :باد کور ،باد

وحشي،بادناخالص،بادناآشنا.اينخصوصیاتسیالوروانوتغییرپذير است.تغییروتحول
خصوصیاتب ادهادررابطهبامراسمآيینياست.بادهاقبلازمراسمخصوصیاتيدارندکهقاعدتاً
وبايددرطيمراسمتغییرکند  وايندررابطهمستقیمبافراينددرمانبیمارقراردارد.درطي
کشد،بادهاآرامميشوند،بادها


اجرامراسمآيینزارکهچندينساعتوگاهچندروزطولمي
شوند،بادهاطرحدوستيميريزندوحاميشخصدچارزار


شوند،بادهابهزيرکشیدهمي

اممي
ر
ميشوند .

انسانها در اين فرهنگ موجودات آسیبپذيری هستند و در مقابل بادها پديدههايي

نامرئي ،تهاجمي ،تحمیلگر ،سلطهگر و آزاردهنده تعريف ميشوند .در اين شرايط انسانهای
بپذير مورد سلطه و اذيت و آزار بادها قرار ميگیرند” .افراد نادری هستند که در مقابل
آسی 
پذيرنباشند.مقايسهبادوانسانمانندمقايسهسلطهگردر


گرآسیب

بادهایتسخیرکنندهوسلطه
مقابل ضعیف است“ (صفا .)133 :1311 ،جنوبيها ميگويند بابازارها و مامازارها تنها کساني
فرمانبردار کنند.آنهابررویبادهاقدرتدارند.قدرت
هستند کهميتوانندبادهارارام،آرامو 
ترينبادهاکافروبيدينوبهترين


بادهادررابطهباباورواعتقادومذهبآنهااست.خطرناک
آنها،بادهایمسلمانهستند .
نتیجهگیری
بادها از نظر تسخیرشدگان بادها ،گرفتار شدگان به بادها ،بابازارها و مامازارها در جنوب،
دلنازک،برخي
دلسخت وبرخي 
موجوداتيواقعيباخصوصیاتانسانيهستندبرخيازآنها 
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هاآنهاراخوبميشناسندوبهنام

زارهاوماما 
زار


هستند.بابا
شوخطبع 
خشمگینوبرخيديگر 
هایموردعالقه،رايحههایموردنظر ونیزابزارمورد


هاحتيرنگ
هاومامازار

خوانند.بابا 
زار


مي
شناسندوميدانندباچهنوایموسیقيميتوانآنهارارامکردوبهزير


توجهآنهاراخوبمي
کشید،ميتوانآنهارابهاوجخلسهبردواورادیرابرزبانآنهاجارینمود .

همهجاحضورداشته
بادهانامرئيبودناست،آنهاميتوانند 

يکيازدشوارترينويژگيهای

باشند.بادهامي تواننددروجودافرادبروندودرقالبآنهادرآيندوتمامذهنآنهارااشغالکنند.

بهگفتهتسخیر شدگانباد،هربادتاريخچهزندگيخودراداردکهازاينطريقحوزهقدرتآنها

مشخصميشود.قدرتباددررابطهباتعدادافرادیاستکهتوسطاوتسخیرشدهاستوقدرت

زاروماما زارنیزدررابطهباتعدادبادهايياستکهدراونفوذوآنهاراتجربهکردهاست .


بابا
ارتباطبابادازطريقموسیقي،رقص،رايحه،رنگ،قربانيکردنحیوانونوشیدنخون
يکسوی طیفرابطهمريدو
قربانيمیسرميشود.رابطهباباددردوسویطیفقرارميگیرد ،

آنسویديگر
شودودروجوداوغرقميشود ،


کهدراينحالتشخصعاشقبادمي
مراداست 
طیفرابطهبرپايهترسووحشتاستدراينحالتفردتوسطبادتسخیرميشودوباداورا

کند.تسخیرشدگيبهمعنایسرسپردگييابياختیاریوازدست

فرمانبردار خودم 
ي
مطیعو 
دادنانتخاباست.درهردوشکلفردتسخیرشدهناگزيرازاطاعتمحضاست،اطاعتيااز
رویعشقويااطاعتبهدلیلترسوسلطهگری.نکتهايناستکههرگاهبادیواردبدنانسان

بازگشتناپذير  است ،زيرا که در نهايت پس از اجرا مراسم او برای

ميشود ،برای او تجربهای 

همیشهيکيازافرادخانوادهزارميشود.دراينمورداوانتخابيندارد،درواقعاوانتخابشده

است که جزئي از خانواده زار گردد .زار هر ويژگي که داشته باشد تأثیری در انتخاب شخص
ندارد؛ بنابراين ترس و اطاعت محض سبب تغییراتي در فرد ميشود و اين تغییرات منجر به
شود.جهانتسخیرشدهآنهاجهاني


هایجسمي،روحيـروانيوجنونمي

گیریبیماری

شکل
قابلرويت؛ازاينروميگويیمجهانياستمجازیکهبخشمهموبزرگياززندگي


استغیر
رااشغالميکند .

تسخیرشدگان
نشانميدهدکهبادعاملتفکیکمیاندوقطبقویوقطبضعیف

يافتههایپژوهش

است .باد ابزاری برای اين تفکیک است .اولین تفکیک در سطح جامعه شکل گرفته است.
گويندافرادبوميکهگرفتارزارميشوندازبومیانسیاهانآفريقايي هستند کهبنابرروايتي


مي
ازقرن 11بهبعدهمراهباتجارو برخيبهعنوانبردهباکشتيبهايرانآوردهشدند؛بنابراين
شوند.ازسویديگرگفتهميشودکهزنان


اولینکسانيهستندکهدچاربادمي
سیاهانآفريقايي
ميکنند که بیشترين مشتريان
بیش از مردان دچار باد ميشوند .همواره به اين مسئله تأکید  
کوتهفکرند.
ستند.اينتصوروباورشکلميگیردکهزنانخرافيو 

درمانگرانزنانونهمردانه
هایمختلفانجامميشود؛بنابراينبادبه


هايياستکهدرحوزه

ترينتفکیک

اينيکيازقوی
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کند.ازسویديگرگفتهميشودکهزاربهسراغ

عنوانابزارتفکیکمیانزنانومردانعملمي
ندريامي رودونهبهسراغمتمولینواربابانقدرت.اينتفکیکبینفقیر

کارگران،فقرا،کارگرا
وثروتمندانجامميشود؛ بنابراينزارعاملتفکیکفقیرازغني،مرداناززنان،شهرازروستا،

سیاهپوستاست .
اربابازکارگروسفیدپوستاز 
هایبدشناختهميشوند.

يابد.زارهایخوب  
اززار


اينتفکیکدرداخلزارنیزادامهمي
ناززارهایکافرقابلتشخیصهستند.ايندوگانيودوتائيتابهحدیاستکه

زارهایمسلما

قابلدرمانهستند.ازجملهتفکیکهای


پذيروبرخيديگرغیر

هادرمان

گويندبرخياززار

مي
ديگر زار عامل سلطهگری و سلطهپذيری است .حضور زار افراد را به دو گروه سلطهگر و
تروضعیفتراست .


کند؛درنهايتزارابزاریبرایتفکیکجامعهبهقوی
سلطهپذيرتقسیممي

هایخاصخودشناختهميشودودرنهايتآنچهدرحافظهفرهنگيو


هربادباويژگي
تاريخي جنوبي ها جای دارد ،باد يا زار به عنوان عامل تفکیک ارباب و برده است .اربابها،
ها،افرادیسلطهپذير


صاحبانعقلومنطق،صاحبانقدرتودارایتفکریمنطقيهستند،برده
و آسیبپذير و دارای باورها و اعتقاداتي هستند که مربوط به زارها و بادها ميشود .از سويي
فرمانبردار هستند که بادها به آساني به سمت آنها کشیده
ديگر ،زنان ،موجوداتي مطیع و  
کنند.گفتهميشودبرخي

شوندودردرونآنهامسکنميگیرندودرنهايتآنهاراتسخیرمي


مي
شدهعاشقباديازارشدهاندودراينحالتقدرتعشقآنهاراسرسپرده


ازاينزنانتسخیر
زبونوخوارشدهاندکه ديگروجودندارندو

آنچنان 
کردهاستوبرخيديگرتوسطباديازار 
ديگرخودیوجودنداردکهجراتابرازوجودداشتهباشد.آنخودیکهبتواندبگويدآنحرکات
موزونورقصوآوازوادایکلماتيهمچونوردازخوداوبودهاست.ديگرانميگويندکهآن

زن تسخیر شده ديگر وجود نداشت .هر حرکتي در طول مراسم که با نوای شوق برانگیز اجرا
شودوهرکسيرامي تواندبهحرکاتموزونوادارد،دراينجابهبادیکهدراوحلولکرده


مي
شود.تماماينشوريدگيهانهازآنزنياستکهبهرقصدرآمده است،بلکهاز


نسبتدادهمي
زار،زنراکه”نیست“ ازچنگبادیکهدر قالباينزنبه
آنباداحتماالمذکراستوبابا 

پردازد،نجاتمي دهد.درحالتوجدهرحرکتيمجازاست.مباداگفتهشودکهاين


رقصيمي
رقصیدوباسرمستيوباواژگانيازجنسعشقسخنميگفت .


زنبودهاستکهباشیفتگيمي
اين تفکیک جنسي در حد بسیار زيادی مشخصکننده ويژگي فرهنگي است .زار ابزار
تفکیکجامعهمتمدنازجامعه”ابتدائي“ است،داشتنزاريابادنیزعاملتفکیکجنسيواز
سويي ديگر عامل تفکیک سلطهگر از سلطهپذير است .به جرات ميتوان اذعان نمود که تفکر
تفکیک جوامع همواره و در شکلهای گوناگون وجود دارد .انسانها همواره ”خود“ برتر را از
يینترجداکنند.دراينجاحضورباداينامرراانجامميدهد .
”ديگری“پا 
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سیاهپوست جنوب را از ساير افراد جدا ميکند و وسیله تشخیص میان
پديده زار اقوام  
انسانمتفکروانسانخرافياست.باديازارعاملتفکیکجنسي،قومیتي،مذهبيوقدرتو
گریوسلطهپذيریدر


هایغالبدرجامعهاست.سلطه

گریاست.زارمینیاتوریازويژگي

سلطه
تمام سطوح وجود دارد .با نسبت دادن مجموعهای از هويتهای انساني به زار ،قدرت و
گریدردرونتقسیماتزارنیزشکلميگیرد.تحقیقپیرامونزاربايدتاکشفوشناخت


سلطه
عمیقاينپديدهجريانيابد .
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