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 مقاله علمی 

 زار بر مبنای آیین ای  های دینی و اسطوره مطالعه ریشه

دیالکتیک امر قدسی الیاده
 

  3،  ایرج داداشی2سعید زاویه 1مهدی اصل مرز،

 (24/07/1401، تاریخ تأیید: 22/03/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
آیین »ها  های درمانی نقش مهمی در زندگی انسان در جوامع سنتی دارند. یکی از این نوع آیین آیین
های  ای آن، جنبه های دینی و اسطوره است. آیین زار ترکیبی از فن و باور است که مطالعه جنبه« زار

شناسی  و کیهانبینی  کند. بدین صورت که به ما در درک جهان مهمی از این نوع درمان را روشن می
جوامع سنتی برگزارکننده و در این چهارچوب، فهمِ تصور مردم از مفاهیم بیماری و درمان کمک 

هایی، اعتقاد به وجود جهان دیگر با نظمی دیگرگونه و  های چنین آیین کند. یکی از مهمترین ویژگی می
ها  ری و هم در درمان آنموجوداتی مربوط به آن جهان است که هم در حادث شدن درد و رنج و بیما

کند. در  نقش دارند. شاید همین باور عاملی باشد که بر نقش دین و اسطوره در درمان بیماری تأکید می
های  پژوهی با محوریت میرچا الیاده و تفسیر او از دیالکتیک امر قدسی به بنیان این مقاله از منظر دین

میدانی،  ن پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهشایشود.  ای این آیین پرداخته می دینی و اسطوره
ای، مشاهده و مصاحبه استفاده شده  اسنادی و تحلیلی است که در آن از مطالعات اسنادی و کتابخانه

است. در بخش میدانی، با سفر به شهرهای مختلف استان هرمزگان، آبادان و اروندکنار در استان 
باس و میناب پرداخته شده و در کنار آن، با افراد خوزستان، به مشاهده مستقیم مراسم در بندرع

جویان و مطلعان محلی در مناطق یاد شده مصاحبه شده است.  برگزارکننده اعم از درمانگران و درمان
های مستند، اعم از فارسی و غیرفارسی مرتبط با موضوع،  ها، مقاالت و فیلم در بخش اسنادی نیز کتاب

 اند. مورد بررسی قرار گرفته
 : آیین زار، اسطوره، دین، دیالکتیک امر مقدس، میرچا الیادهها کلیدواژه
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 مقدمه
های بیماری و شفایابی از گذشته تا به حال از دو دیدگاه کلی و متفاوت  نگاه انسان به پدیده

گرا است که انسان را ترکیبی از روح و  مورد بررسی قرار گرفته است. اولی رویکردی دوگانه
داند. این رویکرد برای حاصل شدن مجدد سالمتی، فقط به دنبال اصالح کارکردهای  میجسم 

راه،  فیزیولوژیکی نیست، بلکه بر پایه اعتقاد به نیرویی درونی، به دنبال شفایابی است )ملک
(. در این پارادایم، بدن و روح همزمان در فرایند سالمتی حضور دارند و چنانچه 211: 1385

شود بیمار با کمک نیروی  جسمی قادر به بازگرداندن سالمتی نباشد، تالش می اصالح نقایص
ناشناخته درون و نیروهای فراطبیعی درمان شود. در مقابل رویکرد دومی وجود دارد که متکی بر 

ای که به دوسویی روح و جسم اعتقادی ندارد، بلکه  دو بنیاد نظری متفاوت است. نخست نظریه
داند و نظریه دوم نیز به هویت غیر از  های مختلف یک جوهر واحد میروح و جسم را نمود

« بادباوری»رسد در جهان سنتی مـردم جنوب،  (. به نظر می212جسم اعتقاد ندارد )همان، 
پندارند، مـعتقدند  بازمانده رویکرد نخست است. این گروه از مردم که ارواح را به صورت باد می

یا به عبارت « هـوایی»و « بـادزده»فوذ و او را تسخیر و به اصطالح که هر باد درون جسم انسان ن
کند. راه چاره مراجعه به درمانگر سنتی یا بابا / ماما است. هر بابا / ماما متخصص  دیگر بیمار می

کند.  انواع خاصی از بادهاست. او پس از تشخیص، برگزاری آیین را برای بیمار خود تجویز می
های تسخیر از سه بخش جداگانه و البته کامالً مرتبط با هم و  د اغلب آیینآیین زار نیز مانن

پیوسته تشکیل شده است. سه بخش مزبور شامل تشخیص، حجاب )رازآموزی( و مجلس بازی 
)شامل موسیقی، آواز و حرکات بدن در قالب گروه( است. بیمار پس از طی این مراحل، درمان 

 آید. گیرد و به جرگه گروهی به همین نام درمی می« اهل هوا»شود، عنوان  و متحول می
هایی همچون آیین زار، در سطح جامعه  های گوناگونی درباره پدیده در مجموع، نظریه 

مشاهده شده است که بیانگر تأثیر و اهمیت این آیین است. البته به دلیل عدم توجیه علمی )علم 
ماندگی در نظر گرفته شده و به  فقر و عقب تجربی( عموماً اساس آن مبتنی بر خرافه ناشی از

شناختی بین مردم جنوب ایران  جای تبیین، نادیده گرفته شده است. اگرچه شیوع اختالالت روان 
دهد که افراد  به سختی و تنگدستی در زندگی نسبت داده شده، با این حال مشاهدات نشان می

کنند. این موضوع نشان  زار شرکت می های متفاوت در آیین با جایگاه اجتماعی خاص و جنسیت
دهد که شرکت در برخی مراسم دالیل دیگری نیز عالوه بر درمان دارد. حالت خلسه بیماران  می
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های  کند تا مسئولیت رفتارها و احساس ها این موقعیت را فراهم می در مراسم زار برای آن
دهد  ط با اهل هوا به افراد امکان میآزاردهنده خود را به ارواح نسبت دهند. عالوه بر این، ارتبا

ها  اند، مرتبط شوند و به آن تا با اعضای این گروه که مشکالت و مسائل مشابهی را متحمل شده
شان را در یک جو فرهنگی سالم مشاهده کنند. پس تبیین این  های فرهنگی دهد ارزش اجازه می

تواند به نقش انکارناپذیر و  یین میای از این تب های عمده رسد. بخش پدیده ضروری به نظر می
بسیار مهم دین و اسطوره مربوط باشد که آشنایی با این فرایند درمانی را در چهارچوب 

 کند. شناسی جامعه سنتی مورد بحث میسر می کیهان
کننده  استفاده از موسیقی و صدای انسان در قالب آوازهای فرد درمانگر یا گروهِ افراد شرکت 

ند زار، مختص به فرهنگ و مذهب ویژه یا قومیت خاصی نیست، بلکه اعتقادی در آیینی مان
های احتمالی این آیین و احتمال ریشه داشتن در  جهانی است. این امر نیز با مراجعه به خاستگاه

تا حدودی روشن خواهد شد. شمن در قبیله خود فردی دارای نیروهای فراطبیعی  1«شمنیسم»
به جهانی دیگر به منظور ارتباط با موجودات آن، در حالتی از خلسه از است که با سفری نمادین 

ب(. به همین  1388طلبد ) ها کمک می جهانی از جمله درمان بیماری ها برای رفع مسائل این آن
ترتیب، باور به نیروهای شفادهنده نیز ویژه مذاهب بزرگ و جاری دنیا نیست، بلکه در قبایل و 

جهانی  های آن یا نیز اعتقاد به شفادهنده مقدس و ارتباط آن با قدرتهای گوناگون دن فرهنگ
شناسی،  های علوم انسانی اعم از تاریخ، فلسفه، جامعه حضوری چشمگیر دارد. البته همه حوزه

شناسی و ... هر یک از دریچه تخصصی خود به مطالعه در حوزه انسان و نیازهای عاطفی،  روان
که آیین زار   های ساختاری و محتوایی ، اما بر اساس عناصر و ویژگیپردازند روانی و درمانی می

پژوهی چون  دینی نیز قابلیت مطالعه دارد. از این منظر، دین -دارد، به عنوان یک پدیده فرهنگی
ای درباره پدیده شمنیسم انجام داده است، با تفسیر خود از  های گسترده میرچا الیاده، که پژوهش

کند تا پدیده دینی را از غیردینی متمایز  س این امکان را برای خود فراهم میدیالکتیک امر مقد
شناسی سنتیِ جوامعی که این  احتماالً مطالعه آیین زار از این منظر ما را به چهارچوب کیهانکند. 

تواند برداشتی متفاوت )یا تازه( از  کند. این امر می ها جاری است، نزدیک می شیوه درمانی در آن
بیماری »پزشکان قرار دهد که چه بسا زار را به عنوان یک  اری و درمان در اختیار روانبیم

فرهنگی  -های تاریخی های بالینی نباشند، بلکه زمینه در نظر نگیرند و فقط به دنبال نشانه« روانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یابد،  و باورهای جوامع سنتی مورد بحث را نیز که مفهوم بیماری و درمان در آن پرورش می
ظ کنند و بنابراین درک و تصور مردم از درد و رنج و سالمتِ روحی را مورد توجه قرار لحا

های ذیل  رود این پژوهش با پاسخ به پرسش دهند. بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، انتظار می
 تر به نقش باورها و اعمال آیینی، البته در کنار ای جدی ای را فراهم کند تا به گونه بتواند زمینه

 ها نگاه شود. های علمی، در درمان ناخوشی درمان
 شود؟ کارکرد درمانی آیین زار بر مبنای دیالکتیک مقدس و نامقدس چگونه تبیین می -

عناصر مادی مورد استفاده در آیین زار با چه مفاهیم غیرمادی و مفاهیم غیرمادی این آیین با  -
 کنند؟ معنا پیدا می  چه عناصر مادی

 نظریچهارچوب 
های ساختاری  عنوان یک میراث معنوی یا ناملموس فرهنگیِ سرزمین ایران، ویژگی آیین زار به
دینی قابلیت مطالعه با رویکرد -ای فرهنگی شود به عنوان پدیده دارد که باعث می  و محتوایی

، از پژوهان روشمند، میرچا الیاده دینی را داشته باشد. در حوزه مطالعات دینی و در میان دین
پژوهان پدیدارشناس مکتب شیکاگو، در مطالعات دینی خود به کشف دو گونه انسان  دین

ورز آن انسان جامع و کاملی  دین. از نگاه الیاده، انسان دین ورز و انسان بی پرداخت: انسان دین
(. الیاده در تعریف پدیده دینی از 105: 1387یس،  بود که او در جوامع سنتی یافته بود )ری

الف:  1388کند؛ یعنی تجلی مقدس از طریق نامقدس ) استفاده می 1«تجلی قداست»صطالح ا
(. قداست به مثابه واقعیتی حاکی از واقعیتی متعلق به نظامی جز نظام طبیعت ظاهر 6-5

دهد، بلکه با وساطت موجودات و  ای خالص و ناب خود را نشان نمی گونه شود، اما به می
شوند.  مانند، با وجود این چیز دیگری می ه کماکان همان که هستند میشود ک اشیایی آشکار می

بودی امر مقدس و امر نامقدس در قالب دیالکتیک مقدس و نامقدس،  از نظر الیاده، این هم
کند و تجربه یک تجلی قداست، انسان را متوجه دو  درون انسان یک بحران وجودی ایجاد می

با ویژگی متعالی، نامحدود و مطلق، و از « مر مقدسا»کند؛ از یک طرف  نظام وجودی می
ها را انتخاب کند  طرف دیگر نامقدس با ویژگی محدود، جزئی و تاریخی، و او باید یکی از آن

الف(. به اعتقاد الیاده انسان بـعد از ارزیابی وضـعیت وجود خود، سرانجام یکی را  1388)
شود، زیرا این مقدس است  سازی می د قـدسیکند. به این ترتیب انسان وارد رون انتخاب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود و از طریق آن است که  که همواره مـوجب باز شدن راه تعالی و دگرگونی برای او می
کند. از این رو و به اعتبار همین دگرگونی،  انسان نحوه وجودی خود را در جهان تفسیر می

ها و حل مسائل  رای پرسشرود در چهارچوب مورد نظر بتوان به پاسخی مناسب ب انتظار می
 موجود درباره پدیده مورد بحث دست یافت.

 پیشینه پژوهش
پژوه هر کدام از نگاه خود در مورد اقوامی خاص، به  شناس و دین پژوهشگران برجسته انسان

های  دیدگاهو  های درمانی را نیز مورد مطالعه قرار داده موضوع آیین پرداخته و در کنار آن، گونه
پرداخته باشند، جز چند مقاله « آیین زار»طور ویژه به  اند. اما اینکه به نیز به نقد کشیده یکدیگر را

 Womb»المعارف اسالمی در مورد این آیین در شمال شرق آفریقا، و کتاب   نگارانه در دائره مردم

and Alien Sprits: Women, Men and the Zar Cult in Northern Sudan( »1989که البته ،) 
های  گذارد، پژوهش نگاری خوبی در مورد این آیین در شمال سودان در اختیار می اطالعات مردم

( مقایسه 1355توان با مونوگرافی غالمحسین ساعدی ) شود. این پژوهش را می دیگری دیده نمی
ان در ایر« زار»شناسی بود که به گزارش آیین درمانی  کرد. این اثر نخستین کتاب در ادبیات انسان

نشینان استان  هایی درباره ساحل پرداخت. این کتاب شامل دو بخش است که یکی یادداشت
هرمزگان و دیگری شرح انواع بادهایی است که اهل هوا دچارشان هستند. ساعدی در مورد 

ها، شخصیت بابا و ماما و وضع روانی  های بیماری و شیوه درمان آن خصوصیات بیماران، نشانه
ها و سازمان اجتماعی اهل هوا توصیفاتی ارزشمند بیان کرده، اما کمتر به دنبال  و اجتماعی آن

های داخلی نیز تحقیقات عمدتاً درباره آیین  (. در میان دیگر پژوهش1355تحلیل پدیده است )
نگارانه بوده  هایی خاص مانند موسیقی، نمایش یا توصیفی مردم خاص و بیشتر از جنبه  درمانی

 شود: ها بیان می ترین آن برخی از مهم است که در ذیل
های آیین زار در  ( گزارشی فشرده از نمونه1356)ریاحی، « زار و باد و بلوچ»کتاب  

بندی بادها و شرح  دهد. ریاحی در این کتاب عالوه بر تقسیم سیستان و بلوچستان ارائه می
ین و خاکسپاری، عروسی های دیگری را نیز به مراسم تدف هایی از مراسم اهل هوا، بخش بخش

های بلوچی و برخی اقوام مهاجر در این خطّه اختصاص داده است. کتابی دیگر،  و حماسه
( از ویلیام سارجنت روانپزشک بریتانیایی، ترجمه Sargant, 1973« )های تسخیرشده روح»

رضا جمالیان است. معرفی اثر فوق از این نظر حائز اهمیت است که مترجم، بخشی نیز درباره 
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آیین زار هرمزگان و سیستان و بلوچستان به آن افزوده است. در میان مقاالت نیز مقاله 
( با نگاهی 33-44: 1381کباشی، )بلو« سازی اجتماعی از راه بادزدایی گشتاری هویت»

های مختلف اجتماعی پرداخته و  بادها در الیه-شناسانه به چگونگی عمل روح مردم
هایی از  ها ارائه کرده است. او نیز حاصل فرایند درمانی آیین های مختلفی از عمل آن بندی طبقه

گونه پایا و گشتاری شناس بریتانیایی، دو  قبیل زار و نوبان را مانند آی.ام.لوییس، انسان
گفتگو با حلقه »شناسی به ترتیب، مقاالت  داند. دو پژوهش قابل ذکر دیگر در حوزه مردم می

بادهای کافر و دهل سه سر در »( و 13-41: 1390زاده،  )حسن« شناختی آن زار و تحلیل مردم
پژوهشی  ( هستند که اولی111-135: 1391)مقصودی، « خلیج فارس، مراسم آیینی درمانی زار

های مشابه در آفریقا است و دومی نیز پژوهشی  تطبیقی میان آیین زار در ایران و نمونه
ها را از طریق مشاهده مراسم در بندرعباس، بندر لنگه،  شناسانه است که بخشی از داده مردم

دست آورده و به دنبال ارائه شناختی از درمانگران، شیوه درمان  میناب و جزیره هرمز به
 دهنده آیین است. اران و تحلیل عناصر تشکیلبیم

های  های تسخیر به زبان های گوناگونی نیز درباره آیین طور که بیان شد، پژوهش  اما همان 
دیگر انجام شده است. با این حال درباره آیین زار در ایران کمتر کار شده است. یکی از 

ناس کانادایی است که این آیین را در ش ها همان اثر جانیس بادی، انسان ترین آن شده شناخته
مورد مشاهده و پژوهش قرار داده است. او در این « هوفریات»ای در شمال سودان با نام  منطقه

های تسخیر مشابه  های اتیمولوژیکی و تاریخی این آیین پرداخته و از بسیاری از آیین اثر به ریشه
ات عمده خود را در سودان انجام داده است، در دیگر کشورهای آفریقا نام برده است. اما مشاهد

توان  های قابل ذکر دیگر می جایی که غالباً این آیین در میان زنان منطقه رایج است. از پژوهش
 Music and"، پژوهشگر فرانسوی حوزه اتنوموزیکولوژی و فیلمساز، با عنوان 1اثر ژیلبر روژه

Trance" (Rouget, 1985) های  اثر به بررسی نقش موسیقی در آیین را نام برد. او در این
تسخیر، از شمنیسم تا زار، در ایجاد حاالت وجد و خلسه پرداخته است. او در پژوهش خود 
نتیجه گرفته است که هر چند موسیقی در ایجاد این حاالت مؤثر بوده، اما هیچ راز و رمزی در 

و خلسه است و موسیقی فقط  آن در ایجاد این حاالت وجود ندارد، هر چه هست در خود وجد
 کند. آن را اجتماعی و شکوفایی آن را میسر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gilbert Rouget 
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 پژوهش  روش
تحلیلی است که در آن از ابزارهای مطالعات اسنادی -روش پژوهش میدانی، اسنادی و توصیفی

ای، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. در بخش میدانی، با سفر به شهرهای  و کتابخانه
بندر لنگه و جزیره قشم از استان هرمزگان و شهرهای آبادان و اروندکنار در  بندرعباس، میناب،

استان خوزستان، مراسم در دو نمونه در بندرعباس و میناب به طور مستقیم مشاهده است. در 
کنار آن، با افراد برگزارکننده اعم از درمانگران و بیماران و مطلعان محلی در مناطق یادشده به 

حبه شده است. البته در خوزستان فقط امکان مصاحبه با دو نفر از مطلعان طور حضوری مصا
محلی و یک بیمارِ خانم فراهم شد، اما در مناطق یادشده در هرمزگان عالوه بر پنج نفر از 
مطلعان محلی، با دو تن از بابازارها و نیز دو تن از بیماران شفایافته با جنسیت متفاوت، امکان 

های مستند، اعم از فارسی و  ها و فیلم ها، مقاله در بخش اسنادی نیز کتاب مصاحبه فراهم شد.
های ایرانی،  های مستند، در کنار نمونه است. در فیلم  غیرفارسی مرتبط با موضوع بررسی شده

ای هر چند نسبی فراهم  هایی از مصر و سودان نیز میسر گردید تا امکان مقایسه مشاهده نمونه
ها از آذر ماه  ها تا توصیف و تحلیل آن ست که فرایند پژوهش از گردآوری دادهشود. شایان ذکر ا

 طول کشیده است. 1400تا مردادماه  1398

 های پژوهش یافته
ها تقریباً  آیین زار ممکن است در هر منطقه به شکلی متفاوت برگزار شود، اما ساختار همه آن

توان آیین زار را  منابع مکتوب و غیرمکتوب، میهای به دست آمده از  . بر اساس داده1یکی است
های تسخیر، به سه بخش تقسیم کرد: بخش اول، عمل مُجَرَتی، بخش  مانند بسیاری دیگر از آیین

های مشابه، این  دوم، دوره حجاب، و بخش سوم، پایین آوردن باد و رام کردن آن. در اکثر آیین
 کنند. بندی می موزی و رقص تقسیمسه مرحله را به ترتیب به مراحل تشخیص، رازآ

قبل از اینکه مشخص شود شخص زار دارد یا خیر باید کارهایی مقدماتی انجام شود و یکی  
گویند کسی که زار دارد، جن هم دارد، پس  از این کارها بیرون کردن جن از بدن بیمار است. می

« مُجَرَتی»ن کردن جن را عمل باید اول جن را از بدن بیرون کرد تا زار هم زیر شود. عمل بیرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های انجام شده با اهل هوا و  توصیف و ترتیبی که در این بخش ارائه شده بر اساس مشاهده آیین و مصاحبه 1

 ( وجود دارد. 1ها در جدول ) برخی منابع مکتوب است. جزئیات مصاحبه
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دهند. به این صورت که بیمار را به جایی  های چهارشنبه انجام می گویند. عمل مجرتی را شب می
برند  می« لور»که گرفتار باد شده مانند قبرستان، ساحل دریا، نخلستان، زیر درخت کنار یا درخت 

د و به اندازه سه نفر است. در این هنگام ان دهند که از قبل کشیده ای قرار می و او را درون دایره
ای  برند و به گوشه کنند، بعد مرغی را سر می سه عدد مشعل و سه عدد عود روشن می

)خوراک خرما( و یک بشقاب که روی آن سه قرص کوچک نان  اندازند. یک بشقاب چنگال می
ها(  ها )مشعل راغها را در سه ردیف پشت سر هم در کنار چ کنند و آن قرار دارد آماده می

اند و شکل دایره  چینند. طناب ضخیمی که سر و ته آن را با یک تکه چوب به هم متصل کرده می
آورند. دو نفر از حاضران  دارد )پَروِند( و یک ظرف به شکل دایره )پَری( را به کنار مریض می

دیگر مواد و  ها و کنند، سپس از روی مشعل مریض را به ترتیب از ظرف، طناب و چوب رد می
کنند، اما این بار عکس ترتیب قبل.  گذرانند. یک بار دیگر این کار را تکرار می اشیای حاضر می

گیرد و به  نشانند، مریض دست خود را روی آن می بعد از این کارها، بیمار را روبروی آتش می
کند، بعد یکی  میاین کار را سه بار تکرار «. شفا»گوید  کشد و زیر لب می صورت و کمر خود می

روند. بعد از آن مراسم سفره  اندازد و همگی همراه بیمار می ای روی سرش می از مردان پارچه
دهد. البته در برخی نواحی  کنند و بابا نوع زار را تشخیص می بر پا می« شیرینی»کوچک با عنوان 

بینی استفاده دیگر مانند خوزستان این مرحله شایع نیست و برای تشخیص از فرایند رویا
شود. برای مثال، حاجی رمضان بابازار منطقه آبادان برای تشخیص بیماری بخشی از لباس  می

هنگام خواب آن را زیر سرش بگذارد و بخوابد. او این کار را تا زمانی  گیرد تا شب  بیمار را می
ابا با تکیه بر کند که روح یا موجود فراطبیعی مورد نظر در خواب بر او ظاهر شود. ب تکرار می

شود که درمان  تجربیات خود از رویارویی با این موجودات، پس از بیدار شدن، بر او روشن می
 1خودِ بابا مراحل درمان را طی کند.از طریق پزشک میسر خواهد بود یا بیمار باید از طریق 

 شده دهد که شخص به یکی از زارها مبتال بخش دوم وقتی است که بابا یا ماما تشخیص می
دارد. ابتدا بدن  است، بنابراین او را به مدت هفت روز در حجاب و دور از چشم دیگران نگه می

شویند. در این مدت چشم هیچ نامحرمی نباید بر وی بیافتد )هم در  شخص مبتال را تمیز می
مورد زن هم مرد(. بدین منظور اغلب مریض را در یک کپر خالی، کنار دریا و دور از چشم 

دارند و فقط ماما یا بابا مواظب اوست. در طول مدت حجاب، بابا یا ماما دوای  ران نگه میدیگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98ماه  ان، بهمنمصاحبه با یکی از مطلعان محلی، آباد
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کشد. مواد عمده آن عبارتند از: ریحان، زعفران،  را به تن وی می« کو گَرِه»مخصوص زاران یعنی 
(، 53: 1355)ساعدی،  1بو(، هل، جوز، زبان جوجه )گیاهی کوهی(، گِشته بوخَش )گیاهی خوش

دارند تا عمل  خرما، گل سرخ و تنباکو. این ماده را به مدت چهل روز در یک ظرف نگه می شیره
دهند، این احتماالً بدین معناست  دهنده نمی آید. البته در برخی مناطق اطالعی درباره مواد تشکیل

ر گویند که در کنا که طرز تهیه ماده در انحصار بابا و ماماست. این عمل را چرب کردن نیز می
ای  شود که بیمار تا مدتی حالش خوب باشد. این عمل به تعبیر افراد محلی هدیه بخور باعث می

دهد. زیرا بوی این ماده برای باد مورد نظر خوشایند است.  برای بادی است که بیمار را آزار می
بعد از ختم دوره حجاب که ممکن است هفت روز طول بکشد، صبح روز بعد، بدن مریض را 

ماند و برای زیر کردن آن،  کنند. اکنون که جن از تن بیمار گریخته است، فقط بادِ زار می میتمیز 
 سفره و مجلس بازی الزم است.

مرحله سوم آیین، تشکیل مجلس بازی است. یک روز پیش از اجرای مراسم، روزی مهم  
اهل هوا به  اش دعوت همه است. او از دستیاران بابا و ماما و وظیفه« خیزرانی»برای زن 

های مجلس را  مجلس بازی است. غیبت اهل هوا در مراسم مجاز نیست. ابتدا بابا / ماما دهل
دهل و دهل کَسِر هستند. دف  های عمده، گپ دهد. دهل با گِشته و کندورک درمانی بخور می

 نیز از سازهای این مراسم است که بیشتر در خوزستان کاربرد دارد. در یک مراسم ممکن است
ای انجام دهند. یکی دهل بزند، یکی بخواند و دیگری  چند بابا شرکت کنند و هر کدام وظیفه

کنند شامل انواع غذاها،  به بیمار رسیدگی کند. قبل از شروع مجلس، سفره مفصلی پهن می
گیاهان معطر، میوه کنار و خرما و گوشت قربانی. خون سر سفره، خون قربانی زار یعنی بز یا 

د و گاهی نیز مرغ است. خون قربانی باید تازه و گرم باشد. همراهان باید بیمار را یک گوسفن
کنترل کنند تا خون زیادی نخورد، چون اعتقاد بر این است که اگر بیمار خون زیادی بنوشد، 

افتد. بعد از خوردن  شود. البته خون خوردن فقط در شرایط حاد بیماری اتفاق می تر می وحشی
ها تخم  شب نیز بقیه اجزا )به ویژه کله پاچه، جگر، زبان و گوش و در کنار اینخون قربانی، 

دهند و بخشی دیگر صرف پخت غذایی برای حاضران  کنند و به مریض می پز می مرغ( را آب
شود. ماما یا بابا زار مجلس را با تکان دادن خیزرانی که به دست دارد شروع  در مجلس می

ران در سواحل آفریقا به زبان سُواحلی است، ولی در ایران، بیشتر کند. آواز و اشعار زا می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند. تشکیل می به اضافه شکر، ماده اولیه گشته را چوب صندل و چند گیاه خوشبو
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شود. کمتر  اشعار به زبان عربی است که بعد از چند بیت به اشعار نامفهوم سواحلی تبدیل می
ای که در اشعار این مراسم وجود دارد، این است که  فهمد. نکته کسی معنی این اشعار را می

است و معنی ندارند و تا   خوانند، مبهم ر این مراسم میبسیاری از شعرهایی که اکنون د
یافته شعرهای اصلی باشند که نسل به نسل تغییر یافته و بخشی از آن  حدودی شاید تغییرشکل

شود. بعد از  اند، یعنی شعرهای اسالمی در آن خوانده می کامالً شکل مذهبی به خود گرفته
دهد که باد به حرکت درآمده  خورد و این نشان می مدتی بازی، مبتالی زار آرام آرام تکان می

زنند و مبتال را در وسط  شوند و حلقه می می است. حاضران در مجلس به صورت دایره جمع
کشد و بسته به قدرت زار ممکن است تا هفت  روز طول می نشانند. بازی معموالً چند شبانه می

هنگ مخصوصی الزم است تا زار زیر شود. به روز بازی ادامه پیدا کند تا باد زیر شود. آ شبانه
اند، شروع به  هر صورت ابتدا شخص مبتال که روی سرش یک پارچه ململ سفید انداخته

کند و  ها به تمام بدن سرایت می شود، از شانه ها زیادتر می کند و به تدریج تکان لرزیدن می
ده است. اینجا بابا یا ماما رسد که سرِ شخص مبتال کامالً پایین آم بازی وقتی به اوج می

کند، بدین صورت که با خیزران روی  حرکات زار را برای خارج شدن از بدن بیمار منظم می
کند تا به سر بیمار برسد که در اختیار بابا یا ماما  زند و باد را هدایت می های بیمار می شانه

وه بر شخص مبتال، زار باشد و سرانجام آن را از گوش یا پا خارج کند. در این مرحله عال
شوند و  خود می کند و همه در حال سر جنباندن از خود بی داخل سرِ عده زیادی هم طلوع می

تواند با زار صحبت کند. ابتدا از او  کنند. حال که زار زیر شده، بابا یا ماما زار می غش می
است. زار به  پرسد اهل کجاست، اسمش چیست و برای چه این مرد یا زن را اسیر کرده می

ها با صدای تغییریافته بیمار شنیده  دهد. البته تمام این حرف ها را جواب می زبان خودش سؤال
دانند. در این حالت  شوند، ولی به زبان اصلی خود زار. گاهی نیز ارواح را کر و الل می می

تر است. بعد بابا  ارتباط با زبان اشاره است. اعتقاد بر این است که راضی کردن این ارواح ساده
گوید که سفره الزم دارد،  خواهد که مرکب خود را آزاد کند. زار معموالً می یا ماما از زار می

خواهند مانند باد  اند و طال می خواهد. بعضی زارها پرتوقع خیزران و خلخال و پیراهن تمیز می
کنند، مانند  یتوقع هستند و به یک خیزران کوچک چندبندی اکتفا م و بعضی کم« متوری»
بازی، گوشواره،  های زار، عروسک، اسباب بینیم که درخواست گاهی اوقات می«. بومریوم»

النگو و وسایل تزئینی هستند و این حاکی از آن است که روح، بیمار را به یک بچه تبدیل 
کرده است. ساعدی بادها را به هفت گروه یعنی زار، نوبان، مشایخ، جن، پری، دیو و غول 
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ها، دیوها و  ( و ریاحی بادهای بلوچستان را به پنج گروه یعنی زارها، بادها، جن50: 1355)
هایی ارائه  بندی ها برای هر کدام از بادها نیز طبقه کنند. آن ( تقسیم می3: 1356مشایخ )

غیرممکن است. شاهد این امر نیز همان   بندی، اند، اما در حقیقت امکان چنین طبقه کرده
دگان و مطلعان محلی هستند که در هر منطقه بادها و زارهای مختلفی را معرفی برگزارکنن

ها. برای مثال بر اساس نظر بومیانِ منطقه آبادان، ارواح یا  کنند؛ شاید به تعداد همه انسان می
بادها شامل موارد متنوعی مانند یهودی، بحرینی، عمانی، یمنی یا حتی بادهایی مربوط به دیگر 

. بنابراین شاید ساعدی و دیگران به اعدادی توجه داشتند 1های کشور هستند ستانشهرها و ا
 72)تعداد بادها( یا عدد  7که نزد بومیان منطقه از اهمیت فراطبیعی برخوردارند، مانند عدد 

جا   )تعداد زارها(. یکی از مطلعان بندر لنگه بر این موضوع تأکید داشت که بادها در همه
شمارند. مثالً او بادی را معرفی کرد که تا پیش از این کمتر شناخته  یعنی بی پراکنده هستند،

شود: باد  نیز که ساعدی ارائه کرده است، نام چنین بادی مشاهده نمی  بندی شده بود. در طبقه
بانیان بادی هندی مربوط به طالسازهای هندی است که در گذشته در بندرلنگه «. بانیان»

ها یا از روی دوستی یا دشمنی به مردم جنوب  اند. بانیان از طریق هندی مشغول به کار بوده
هاست(، به این صورت که بعد از مرگ هندو،  منتقل شده است )منظور نوع ارتباط با آن

کند. در هنگام  ماند، گهگاه در کالبد مسلمان حلول می روحش که در همان منطقه باقی می
)لنگ هندی( به خود ببندد. از « تَفرَه»، بیمار باید مجلس بازی اگر موسیقی هندی زده شود

های مجلس این باد، هندی صحبت کردن و پارچه رنگارنگی است که روی سر  دیگر نشانه
ای دارد و نه زیرمجموعه باد دیگری  اندازند. بانیان بادی مستقل است، نه زیرمجموعه بیمار می

ظاهر شوند. در این صورت شیخ  است. گاهی ممکن است مشایخ هم در مراسم این باد
شود تا قدرت بانیان را کم کند. البته قدرت این باد کمتر از زار و  همیشه بعد از بانیان ظاهر می

العمل نشان  آرام و بسیار کمیاب است. اگر بیمار در مقابل زارها، مشایخ، سادات و جنو عکس
 .2زنند ندهد، برای او بانیان می
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 98ماه  مصاحبه با یکی از مطلعان محلی، آبادان، بهمن 1

  98ماه  مصاحبه با یکی از بابازارهای بندرلنگه، دی 2
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 کنندگان پژوهش مشارکت های (: ویژگی1جدول )

 منطقه موقعیت جنس سن زمان مصاحبه
98آذر   بابازار مذکر 61 

 استان هرمزگان

98آذر   بابازار مذکر 55 
98آذر  جو درمان مذکر 22   

98آذر  جو درمان مؤنث 28   

99مرداد   مطلع مذکر 45 
99مرداد   مطلع مذکر 40 
99مرداد   مطلع مذکر 43 
99مرداد   مطلع مذکر 56 
99مرداد   مطلع مذکر 41 
98بهمن  جو درمان مؤنث 24   

 استان خوزستان
98بهمن   مطلع مذکر 52 

در نهایت بعد از تشکیل مجلس بازی و زیر کردن زار و راضی کردن او، دیگر زار موذی 
در سرش نیست. اگرچه مبتالی زار از آن حال اول رهایی یافته است، امّا برای همیشه همان باد 

ای تحول و رهاشدگی و نوشدگی در حال  ماند. اکنون بیمار عالوه بر درمان، به گونه باقی می
شود، از جمله  جویان مشاهده می های متعدد با درمان  خود نائل شده است. احوالی که در مصاحبه

 جو در جزیره قشم است: توضیحات ذیل که مربوط به مصاحبه با یک درمان
یک از اطرافیانش به درمان از طریق این گروه   های بیمار، نه او و نه هیچ گفته بر اساس  

دادند، بنابراین  اعتقاد نداشتند. مشکالت به وجود آمده برای او را اکثراً به مسائل روانی نسبت می
کند. اما به گفته او،  پزشکان مختلفی در شهرهای مختلف مراجعه می به منظور درمان به روان

پزشکان نتوانستند بیماری وی را تشخیص دهند و راهی برای درمان او پیدا کنند، تا  یک از هیچ
بیند. درد در سرتاسر بدنش در گردش بود و به حدی  اینکه راه چاره را در مراجعه به بابازار می

شد. بدون اینکه به عمل خود آگاه باشد، به خود صدمه  رسید که تنفس برایش سخت می می
شد و پس از گردش در  گفته بیمار، درد از پای چپ، مانند یک گوی وارد بدنش می زد. بنا به می

شد. این درد، پس از  رسید و در نهایت منجر به غش می های دیگر به سرعت به سر او می اندام
شود. این حاالت در حین جلسه درمان به او  تعبیر می« زار»جو به تسخیر، به  معتقد شدن درمان

شود. در این حالت، بیمار دیگر نه  رسد، به غش منجر می وقتی به سر او میدهد و  دست می
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تواند چیزی ببیند و نه چیزی متوجه شود. این زمانی است که زار در حال ترک کردن کالبد  می
میزبان است. نتایج حاصله پس از بازگشت هوشیاری، احساس سبکی و سالمتی است. بنا به 

شبیه به پرواز و رهایی است. بیمار اکنون در یک موقعیت  اظهارات درمانجو این احساسی
 .1اش بسیار متفاوت است یافتگی قرار گرفته است و از این پس، دیگر با خودِ پیشین تحول
 

 
 های هرمزگان و خوزستان در استان بررسی(: موقعیت مناطق مورد 1تصویر )

 های پژوهش بحث و تحلیل یافته
توان آیین زار را ترکیبی از فن و باور دانست که  آید، می مشاهدات برمیگونه که از  آن

گیرد.  کند و فنون و شگردهای درمانی را در بر می شناسی، باورهای اهل هوا را توجیه می کیهان
ها، جهانی دیگر با نظمی متفاوت و موجوداتی مربوط به خود وجود  شناسی آن بر مبنای کیهان

ها نقش دارند. شاید همین باور عاملی باشد که  بیماری و هم در درمان آن دارد که هم در ایجاد
 کند. بر نقش دین و اسطوره در درمان بیماری تأکید می

 باوری زار و روح -1
های گوناگون وجود  باور به روح و تسخیر توسط روح در فرهنگ بسیاری از اقوام جهان با نام

« باد»طور کلی ارواح را با عنوان   دارد. در ایران )مردم جنوب، حاشیه خلیج فارس و جزایر( به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 97ماه  مصاحبه، قشم، دی  1
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ر شناسند و زار نیز یک نوع باد است. در صورت مواجهه با هر کدام از این بادها از جمله زا می
شناسی ایرانی، باد  شود. در کیهان که از نوع خبیث و شر بادهاست، فرد گرفتار یا بیمار می

یکی از این موجودات  1«ویو»یا « هوا»، «باد»موجودی است که بسیار به آن پرداخته شده است. 
غیرعادی و از اسرارآمیزترین خدایان هندوایرانی و شخصیتی واحد است، اما سیمایی دوگانه 

همراه با دیو مرگ در « دیو ویو»یشت )پانزدهمین یشت اوستا( و از  در رام «ایزد ویو»د. از دار
(. از کرده یازده و بند 704: 1385فرگرد چهارمِ وندیداد اوستا نام برده شده است )دوستخواه، 

ها و حیطه قدرت و  های جدید است، توصیف او همراه با نام ودوم به بعد، که از افزوده چهل
(. در اوستا از او با نام 317کند )همان،  آید، اهمیت وی را آشکار می ملی که برای ویو میع
نیز نام برده شده است. در « اَشَوَن»( با صفت 65: 1355)پورداوود، « هوا»به معنای « اَندَروای»

میان ایزدان اندروای فرشته هوا که در اوستا ویو نام دارد و فرشته پاسبان هواست. در 
های پهلوی وای یا اندروای خوانده شده است. اندروای ناگزیر از  نسکریت وایو، در نوشتهسا

 (.246آمده است )همان،  2واژه مرکب انترَوایو

برداشتی کم و بیش مشابه جن، درباره باد وجود دارد. بحاراالنوار عالمه  در فرهنگ اسالمی 
بابالریاح و »، بابی با عنوان مجلسی، چاپ چهل و چهار جلدی بیروت، جلد بیست و سوم

دارد. در این باب او  « های آن های آن و سبب درباره باد، گونه»به معنی « ها ها و انواع اسباب
-19الف:  1421باد را دشنام مدهید که همانا او فرمانبردار خدا است )»کند:  حدیثی را بیان می

ها را از  گوید خداوند آن نش جن می(. او در جلد بیست و چهارم همین مجموعه، درباره آفری5
کند. همچنین در تفسیر  های ریز بدن به آن نفوذ می گرمای شدیدی آفریده است که از سوراخ

السموم »گوید:  ( که درباره آفرینش جن است، چنین می27)سوره الحجر، آیه « من نار السموم»
یابد و برای همین است  تی میدر لغت به معنای بادی است داغ که گاه در روز و گاه در شب هس

(. در آفریقا با عناوین گوناگونی 261ب:  1421« )گویند باد گرم یا داغ در آن آتشی هست که می
و « ریح»، «3هاوسایی»در زبان « ایسکا»در زبان سواحیلی، « په پو»شود، مانند  از آن یاد می

در باور مردم جزیره خارک در بندی ارواح  . طبقه(Boddy, 1989: 133)در زبان عربی « روحان»
بندی نوئرهای سودان جنوبی شبیه است. در میان نوئرها در سودان  استان بوشهر بسیار به تقسیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Vayu 

2 Antra Vayu 

3 Hausa 
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ای با خدا  شود و به گونه )روح( به عنوان خالق، داور، پدر در نظر گرفته می 1«کووث»جنوبی، 
ها از صورت  این ارواح برای آن توان خدا نامید. به دلیل تعدد انطباق دارد، اگرچه آن را نمی

یا هوا یا  3شوند. ارواح باال ها به دو دسته تقسیم می شود. روح استفاده می 2«کوث»جمع آن یعنی 
ترین  ها هـستند؛ زیرا نزدیک . ارواح هوا، قدرتمندتر از سایر روح5و ارواح پایین یا زمین 4باد

  و زمین هستند که با ابرها پیوند داده شدهها بـه خدا هستند و به نوعی واسطه بین ملکوت  روح
ها در گذشته صاحب یک روح )خدا( بودند  اند. بر اساس اساطیر نوئرها، آن و به آسمان نزدیک

ها هبوط کردند و  پرستیدند تا اینکه دو روح به کشورهای همسایه آن و فقط خدای آسمان را می
ها، شروع به هبوط از آسمان  اند. این روح شده ها با این دو روح آشنا از طـریق همسایگانشان، آن

ها  ها، منشأ پلیدی داشتند که موجب بسیاری از بیماری به سمت زمین کردند. بعضی از این روح
مشابهی، ارواح را به دو   بندی (. مردم جزیره خارک نیز در طبقهPritchard, 1956: 28شدند )

کنند. اما عوامل  بندی می )اهل زمین( دسته گروه یعنی ارواح هوا )اهل هوا( و ارواح زمین
زا اهل زمین هستند، ارواحی سرگردان بر روی زمین که هر زمان این خطر احساس  بیماری

شود که کالبدی انسانی را مسکن خویش کنند. در مقابل، اهل هوا ارواح نیک هستند که  می
 ها در باال یعنی در آسمان است. جایگاه آن

 رتبط با آن در مناطق مختلفزار و اساطیر م -2
زار در خاورمیانه و آفریقا، از شرق تا غرب این قاره، با عناوین مشابه و متفاوت و اساطیر 

کامالً جا افتاد و پا گرفت و از زمان  19گوناگون متداول است. در سودان، زار تا اواسط سده 
کرد. در نتیجه زار تهدیدی مصری تا پایان آن، پیروان بسیاری جذب -استیالی حکومت انگلیسی

متهم و تقبیح کردند. اما با این « بدعت»برای اسالم در نظر گرفته شد و رهبران دینی آن را به 
درمان،  های تلویزیونی اُم حال با این کیش مدارا شد و حتی به جایی رسید که گهگاه در برنامه

گیری عمومی منفی،  ف موضع(. بر خالLewis, 1986: 102ترین شهر سودان، نمایان شد ) بزرگ
6«زیران»روحانیون سودان با بنیانی که زار بر اساس آن شکل گرفته بود موافقت کردند و آن 

بود  
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3 Kuth Nhial 
4 Kuth dwanga 
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6 Zayrān 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

66 

، که وجودش در قرآن تأیید شده بود، یکسان «جن»که به گروهی از ارواح اشاره داشت که با 
و « بوری-زار»ربرد دارد، (. در شمال سودان دو شکل زار کاBoddy, 1989: 132شد ) پنداشته می

در نیجریه دارد و دومی به ارواح شریر مربوط است.  2«بوری»که اولی عناصری از  1«تمبورا-زار»
(. وجود آیین زار در مصر Ibid, 133اند ) مشهور شده« زار»اکنون دو نوع با هم تلفیق شده و به 

ویژه در   نواحی دیگر بهدر سواحل دریای سرخ ثبت شده و پس از آن نیز در  1860از سال 
شمال این کشور در شهرهای اسکندریه و قاهره دیده شده است. ورودش به حرمسراهای 

ها نسبت داده شده است.  های اتیوپیایی و سودانی و کنیزه پاشاهای ترک و مصری، به برده
فرهنگی های متفاوت اجتماعی،  پذیر است که به تطابقش با حلقه ساختار آیین زار چنان انعطاف

ها )تسخیرشدگان( بیشتر زن هستند و  کند. در نمونه مصری زار، نوکیش و دینی کمک می
و هر تحصیالتی   اقتصادی-مسلمان، از هر سنی، با هر سطح فرهنگی، هر موقعیت اجتماعی

کنند. زار در مصر عقیده  شود. مسیحیان و مردان نیز گاهی در این آیین شرکت می مشاهده می
را گسترش داده و غنی کرده است. این ارواح که در یک دنیای  3«جنون»ز طریق کهن تسخیر ا

شوند و  کنند، وارد کالبدش می نامرئی و با قابلیت خشم و حتی دلباختگی به یک زن زندگی می
کنند.  حالتی از خلسه، یک بیماری روحی و جسمی، یا مشکالت گوناگون دیگری ایجاد می

شوند )آفریقایی، مصری،  بندی می شوند، غالباً جمعی گروه نده میخوا« اسیاد»ارواح زاری که 
ترک، اروپایی، هندی و ...( و با نام، جنسیت، موقعیت یا شغل )پادشاه، ملکه، سرباز، پزشک، 
وکیل و ...(، سرزمین مبدأ، محل سکونت )کوه، رودخانه، قبرستان، مسجد، ورودی یک خانه و 

دی، مشرک و ...(، پوشش و تزیینات، رنگ، بخور، عاطفه یا ...(، دین )مسلمان، مسیحی، یهو
ها، مواد غذایی و حیوانات قربانی ویژه )بز،  احساس، و سرانجام از طریق آوازها و رقص

کنند  شوند. این عناصر ارواح را ویژه و از دیگری متمایز می گوسفند، مرغ، شتر و ...( شناخته می
. در میان انجمن اخوت حمدشاه (Battain, 2002: 457)د دهن و آداب و آیین زار را تشکیل می

های تسخیر است. روح تسخیرکننده در میان  های درمان بیماری از جمله آیین« جنون»در مراکش 
های یادشده از جمله آیین مربوط به  اعضای این انجمن روحی مؤنث است. بسیاری از آیین

اند.  تاریخی نقل شده -ای ، به صورت اسطورهطور که از نامشان هم پیداست  همین انجمن همان
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ها در طی  کند که بر اساس افسانه ای درباره این انجمن اخوت صحبت می کراپانزانو از اسطوره
للّا عیشه »یک خلسه از پادشاهی سودان به مراکش آورده شده است. روحی مؤنث با نام 

در مرو  3«کندس»که یا ملکه مادر گردد که لقب مل بر می 2«قندیشه»اش به  که ریشه 1«قندیشه
 4«کندسا»باستان است که واژه هوفریاتی )روستایی در نزدیکی خارطوم پایتخت سودان( آن 

که ترومبا  7«پاتروس»و « ترومبا»و ماداگاسکار،  6و جزایر کومور 5(. در مایوته44 :1973است )
ر مسیحیت در این جزیره است ویژه اسقرا در ماداگاسکار آیینی در واکنش مقابل استعمار و به

(. بیماری در این آیین پیامی برای برقراری مجدد ارتباطات در معرض 31: 1379)الپالنتین، 
خطر گسیختگی و در بعضی موارد فراموش شده، میان خدایان قدیم و تمامی گروه تلقی 

سیحیت که رود، همچون واکنش در برابر توفیق م شود. امروز نهضتی ضدمسیحی به شمار می می
ای در پس راندن نیاکان قوم و طایفه در زندگی روزمره جامعه مورد نظر داشته است.  سهم عمده

آورند و با آزردن افراد، ظهور خود  این خدایان فراموش شده از اعماق ناخودآگاه قوم سر بر می
ا از سر گیرند یا آموزند که کیش و آیین پرستش نیاکان ر گونه به آنان می کنند و بدین را اعالم می

 (.33حتی باالتر از آن، خود با نیاکان یگانه و همذات شوند )همان، 

 اهمیت و نقش دین و اسطوره در آیین زار -3
های درمانی  های گوناگون و گاه حتی ضد و نقیضی درباره آیین همان طور که بیان شد، نظریه

کرد که البته این خود نشانه آن است توان مشاهده  مانند آیین زار، در سطح جامعه و نخبگان می
تر مورد مطالعه  ای واقعی و مؤثر مواجه هستیم. پس ضرورت دارد در ابعادی گسترده که با پدیده

هایی که در فقر و تنگدستی و محرومیت  قرار گیرند و صرفاً به معرفی این آیین به عنوان خرافه
شود، بسنده نشود. بر این اساس، باید  ه میریشه دارند، چنانکه در اکثر مطالعات انجام شده دید

همه اجزای آیین، ابزار آیین، اعمال آیین، چگونگی ثبت اثر آن در ذهن معتقدان و تداوم آن و 
 دلیل بقای وجه قداست آن برای معتقدان مورد مداقه قرار گیرد.
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و انواع آن( ، درمانگر و نیروهای فراطبیعی )بادها 2، خلسه1اجزای آیین از جمله حالت وجد 
توان جدا شدن از جهان مادی و نیز شدت هیجانات و  تری نیاز دارند. می هر کدام به مطالعه دقیق

احساسات را وجه مشترک دو حالت وجد و خلسه دانست، اما حالت خلسه با تشنج و انقباض 
وجد و جمود همراه است، در حالی که تحرکات شدید و انجام اعمال افسارگسیخته از تظاهرات 

دهد. به عبارت دیگر خلسه با  است که معموالً در آیین زار پیش از حالت خلسه رخ می
تحرکی و وجد نیز با شور و شعف و حرکات زیاد همراه است. حالت خلسه از نظر الیاده  بی

است. در شمنیسم این درمانگر است که در حالت خلسه با نیروهای « شمنیسم»محور اصلی 
که در زار، این بیمار است که دچار   ب(. در حالی 1388کند )الیاده،  قرار میفراطبیعی ارتباط بر

های پیشین  طور که در بخش  شود. در مورد درمانگر و نیروهای فراطبیعی نیز، همان خلسه می
های درمانی هستند. در مورد ابزار آیین مانند سازها،  دیدیم، اجزای اصلی این گونه آیین

، عالوه بر سودمندی و کاربردی که در اجرای آیین دارند، به دلیل ها ها و لباس خیزران
ای نیز هستند. برای مثال،  کارکردشان یعنی کمک به ارتباط افراد با جهان دیگر حامل معانی ویژه

ها بابا / ماماها هستند، عالوه بر مرتبط  ای دارند و صاحبان آن در مورد سازها که موقعیت ویژه
ها و جهان دیگر نقشی اساسی ایفا  هل هوا با هم، در ایجاد ارتباط بین آنکردن افراد گروه ا

اهمیت باباها و ماماها بسته به تعداد ها نیز از چنین نقشی برخوردار هستند.  کنند. خیزران می
های نقره در کمر داشته باشد.  هایی است که دارند. اغلب خیزران باید دو سره یا حلقه خیزران

رود و مرتبه  زیین و شمار زیاد آن نماد قدرت و شوکت بابا / ماما به شمار میخیزران و نوع ت
ها و  ها را دارند. لباس دهد. اهل هوا نیز هر کدام حداقل یکی از آن اجتماعی او را نشان می

های  ها نیز مانند موارد پیشین از ملزومات برجسته و چشمگیر این مراسم هستند. پارچه پارچه
شوند، هم پوشش  ای محدود )عمدتاً سفید و سبز( هم به عنوان لباس استفاده میه ساده با رنگ

روی سر بیمار در مجلس بازی هستند و هم برای پوشش سازها )عمدتاً سبز( برای زمانی که از 
های بادها هستند.  ها از خواسته ها و پارچه کنند. در واقع رنگ این نوع لباس ها استفاده نمی آن

تر شدن حوزه جغرافیایی زار، نوع پوشش نیز از تنوع  ردی خاص و با گستردهالبته در موا
در بندر لنگه و زار از نوع « بانیان»بیشتری برخوردار خواهد بود، مانند نوع پوشش در باد 

توان آنها را به سه مرحله تشخیص، حجاب )در  طور کلی می در مورد اعمال آیینی نیز به مصری. 
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رازآموزی( و مجلس بازی )در تعابیر دیگر موسیقی و رقص( تقسیم کرد. با آشفتگی تعابیر دیگر 
گاه و اضطراب بیمار هنگامی که توسط بابا / ماما تشخیص زار داده شد، فرایند آیین  گاه و بی
شود. پس از آن مرحله حجاب، سکوت و آرامشی است که بیمار پیش از مرحله سوم  آغاز می

شود.  ی مجلس بازی، که آشفتگی توسط درمانگر تنظیم و به درمان منجر میباید تجربه کند؛ یعن
ها در کنار اجزا  شود که همه آن در جریان هر کدام از این سه مرحله نیز اعمال متعددی انجام می

ای فراتر از درمان بیمار خواهد داشت، یعنی تحول و  و عناصر و ابزار و اشیاء مورد استفاده نتیجه
 رهاشدگی.دگرگونی و 

به درک بهتر ماهیت و  1«فرایند انسان شدن»شاید بتوان گفت قرار گرفتن در فرایندی با عنوان  
طور که پیش از این نیز   کند. همان هایی مانند آیین زار کمک می ای آیین کارکرد دینی و اسطوره

انسان دینی در شرایط مواجهه ورز بود. به اعتقاد الیاده  بیان شد، از نظر الیاده انسان جامع، انسان دین
گیرد و حیات خود را وارد  با بحرانی وجودی در نهایت تصمیم به ایجاد ارتباط با امر مقدس می

دهد و در نتیجه، رفع  کند، آن را از حالتی دنیوی به حالتی متعالی تغییر می سازی می فرایند قدسی
ال فیزیولوژیکی معنای دیگری غیر از شود. از این پس، بسیاری از اعم آن بحران وجودی میسر می

توانند به رفتاری آیینی و مقدس تبدیل  آن نیز دارند. این اعمال از طریق ارتباطشان با امر قدسی، می
کند.  ای از تقدس پیدا می شوند. بدین ترتیب حیات طبیعی با ارتباطش با نیروهای فراطبیعی جنبه

تباطات، تحمل درد و ... همه آیینی مربوط به خود ها، ار خوردن، آشامیدن، کارهای بدنی، حرفه
شان دوباره ساختن یا به عبارت دیگر از نو ساختن است.  شوند و وظیفه ها تکرار می دارند. آیین

ای دور  ها تکرار چیزی هستند. بازنمایی سلسله اعمالی که شاید در گذشته ها، آیین پیش از همه این
شود و بدین ترتیب  طور معمول، آن زمان تکرار می ها به د. در آیینان مثالً در آغاز زمان انجام شده
گرداند تا آن نقطه ابتدایی را تجربه کند. در  چیز را به نقطه آغازین برمی انسان در موقعیت آیینی همه

کند.  ها مبادرت می ها و واکنش به امور مقدس به درمان بیماری این موقعیت، انسان با بیان اسطوره
اظهارات الیاده، آن تجدید حیات روایی یک واقعیت فطری کهن برای ارضای نیازهای  بر اساس

گذارد.  آید و در نهایت تأثیر خود را می دینی و معنوی است که در قالب آیین به مرحله اجرا در می
ها از نو آغاز کردن حیات و تولد دوباره نمادین  های درمانی، غایت شفابخشی آن در مورد آیین

طور ویژه  ها و به جویان درباره این نوع آیین با درمان  هایی که در مشاهدات و مصاحبه پاسخ است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شویم، غالباً در معنای تولد دوباره، استحاله، انسانی دیگر، انسانی نو  آیین زار بسیار با آن مواجه می
کلی  بلکه به شود، و از این دست مفاهیم هستند. در واقع فقط دردهای این بیماران درمان نمی

های درمانی درباره  های الیاده، تعداد زیادی از اورادِ آیین شوند. بر اساس گزارش انسانی نو می
اند و در بسیاری از این نوع  تاریخچه بیماری یا روحی هستند که باعث بروز آن بیماری شده

ضور بیمار تکرار شود. کند که آغاز و منشأ آن به شکلی آیینی در ح ها، وقتی درمان تأثیر می درمان
آورند، امور مقدس در از بین بردن بیماری موفق  هنگامی که معتقدان لحظه اساطیری را به خاطر می

شوند. اسطوره منشأ و آغاز بیماری، عموماً بخشی از اسطوره آفرینش کیهان است، چون این  می
ار خود را از طریق مماثلت با اسطوره نمونه مثالی همه رویدادهای آغازین است که تمام وقایع اعتب

زدایی شده  آورند. شاید یکی از علل بیماری این بیماران فرو افتادن در جهان تقدس آن به دست می
امروز باشد؛ جهانی که دیگر از آن نظم کیهانی خارج شده است و بنابراین انسان در آن احساس 

کند. در این زمان اوراد  فشارهای روانی میها و  کند و در نهایت، این امر او را دچار تنش امنیت نمی
شوند. این بازگویی و تکرار  شفابخش، با ریتم موسیقی و حرکات بدنی متناسب با آن، بازگویی می

با همراهی ریتم موسیقی در قالب آیین که باعث ایجاد وجد و در نهایت حالت خلسه در بیمار 
ها  به آغاز جهان و هم به دردها و درمان آن های نخستین، هم شود، هم به زمان اساطیری هستی می

 دهد. از نو فعلیت می
ها انسان آن را در سرتاسر  در پدیده زار با موضوع اعتبار باورهایی مواجه هستیم که میلیون 

کنند از طریق تحریک ترس یا خشم شدید  پزشکان سعی می اند. روان تاریخ حفظ و گرامی داشته
شود، به وی  ریزی( عاطفی و فروپاشی، غش منجر می انفجار )برون رنجور که در او به در روان

آمیز اهمیت دارد، لزوماً بازسازی یا تجربه  کمک کنند. از نظر آنان آنچه که در درمان موفقیت
اش نیست، بلکه ایجاد حالتی به قدر کافی  دوباره برخی وقایع واقعی تروماتیک بیمار در گذشته

مورد تقریباً هر چیزی؛ یک رویداد واقعی نسبتاً پیش پا افتاده یا حتی قوی از هیجان )عاطفه( در 
رخدادی که هرگز روی نداده است. وقتی بیمار بعد از فروپاشی )غش( به هوش آمد، او ممکن 

کند،  است دریابد که احساس بسیار بهتری دارد، او یک حس رهایی و آرامش را احساس می
ک درمانگر دینی )به تعبیری، احیاگر دینی( آن را احساسی که او دارد چیزی است که ی

در « اهل هوا»نامد. این احوال در میان  می« یافته نجات»شده( و  یافته، تبدیل )تحول« شده دگرگون»
جو در مراسم زار قابل ذکر است. بیشتر بیماران پس از شرکت  جنوب ایران پس از شرکت درمان
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گویند و پس از آن، در جرگه  یافتگی سخن می تدر مراسم از تحول و احساس سبکی و نجا
 اهل هوا حتی دیگر آن انسان سابق نیز نیستند.

 گیری نتیجه

دهنده آیین زار اعم از عناصر مادی و غیرمادی در خدمت ایجاد هسته اصلی  همه عناصر تشکیل
 هستند، زیرا تجلی مقدس در نامقدس در این لحظه است که« حالت خلسه»این آیین، یعنی 

شود. احوالِ پس از آن نیز همان دگرگونی است که ذکر اوراد و موسیقی در ایجاد آن  محقق می
البداهه یا  به عنوان لحظه ارتباط مقدس و نامقدس به هیچ عنوان فی« خلسه»نقشی اساسی دارند. 

دهد، بلکه تحت شرایط مکانی و زمانی خاص و با رهبری  گاه رخ نمی اتفاقی نیست و گاه و بی
پذیرد. در اهمیت نقش گروه در حال بیمار نیز باید گفت که  ئیس گروه )بابا / ماما( انجام میر

جو که با تغییر هویت او همراه است، به اعتبار گروه معنا  حالت وجد پیش از خلسه درمان
یابد. بر این اساس موسیقی اجرا شده توسط گروه وسیله ارتباطی فرد با گروه نیز محسوب  می
و زاری از طریق رقص خود که زار موجب آن است، با گروه که در حال نواختن  شود می

موسیقی و خواندن آواز هستند، در حال مکالمه است. زار مورد نظر تحت تأثیر ریتم موسیقی 
کند. حال که موجود قدسی  شود و قربانی خود را تسخیر می مربوط به خود وارد جهان مادی می

طور کامل در جایگاه مادی قرار گرفته که کالبد  بیعی )به تعبیر عام( به)به تعبیر خاص( یا فراط
تبدیل شده و بدون اینکه بخواهد در نقشی دیگر ظاهر شده است. « دیگری»بیمار است، او به 

بابا / ماما که پیش از این بارها این شرایط را تجربه کرده است و به تعبیر الیاده خود ظرفی برای 
کند و با  آید، کامالً بر فضا مسلط است و شرایط را درک می ه حساب میتجلی امر مقدس ب

آید. این  گوید و با او کنار می که در یک کالبد مادی حاضر شده است، سخن می  نیروی فراطبیعی
شناسد، زیرا توانسته است خود را نیز از  بدین معناست که درمانگر مبانی نظری بیماری را می

. بیمار نیز پس از این دگرگون شده، تحول پیدا کرده و دیگر آن شخص همین طریق درمان کند
ای نیروی فراطبیعی را تجربه کرده است و در آینده و تکرار این  قبل نیست، چون او نیز در لحظه

تواند به یک موجود متفاوت یا بابا / ماما یا ظرفی برای امر مقدس تبدیل شود. البته  وضعیت می
آید، فقط به قلمرو موجودات زنده محدود  ور که در توصیفات الیاده برمیط  این دگرگونی آن

شود، بلکه تمام عناصر طبیعت از زنده و غیرزنده )البته از نگاه مادی( قابلیت این تغییر  نمی
های بیماری و درمان در جوامع  ها حاکی از آن است که برای درک نظام ماهیت را دارند. همه این
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ها بود. درمانگران سنتی کماکان روش ساخت، برداشت، یا  بینی آن ال فهم جهاندنب سنتی باید به
شناسی متفاوتی در مقایسه با یک درمانگر مدرن از بیماری دارند. پس  تعبیر و تفسیر و سبب

آیین زار را از دیدگاه   های درمانی همواره باید این نکته را به یاد داشت که اگر فنون و تجربه
معنی به نظر خواهند آمد و  ها قطعاً بی شناسی خودمان تفسیر کنیم، این تجربه کیهانمدارانه  قوم

 شان را فهمید. ها، الزم است جهان برای درک این تجربه
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