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 مقدمه
ايرانبوميوجودداردهایدرمانشیوه هایفرهنگيکههريکويژگيهایبوميمتعددیدر

هایبوميمتوجهغنایفرهنگيدانشاداراهستند.بانگاهيبهتنوعدرماناقلیممنطقهخودر

هایبوميدرمیانقومبلوچتريندرمانشويم.بهعنوانمثاليکيازمتداولبوميدرايرانمي

دارد“گواتي” آيیننام صورتيکياز به موسیقيوکه با طيمراسميهمراه هایکهندر

هاعبارتهستندهایبوميترکمنهایمتنوعدرمانشود.ازجملهشیوهحرکاتنمايشياجرامي

درمیانشیوه قرخياسینوغیره. دامارتوتان، ايشاني، پرخواني، از: از“پرخواني”هاینامبرده

(.2419اهمیتبیشتریبرخورداراستوتحقیقاتبیشتریرویآنانجامشدهاست)مقصودی،

يابه“زارماما”و“زاربابا”هاييچون:ناستانهرمزگاندرمانگرانبانامهایساکدرمیانجنوبي

 آيینيدرمانيمي“اهلهوا”عبارتي مراسم اجرا به اينمراسم تنوع“زار”پردازند. دارد. نام

حیرتشیوه اقوام اين میان آيینذکرشدههایدرماندر ويژگيمشترکبینسه است. انگیز

هوا(ارتباطدرمانگرانوشیوهدرمانآنهابانیروهایماورائياست.)گواتي،پرخواني،اهل

بررسيويژگي به اينمقاله بوميدر درمانگران نیز و هوا آيینيدرمانياهل مراسم ها

پردازيم.دراينپژوهشازطريقشرکتدرمراسمساکناستانهرمزگان؛بابازارهاومامازارهامي

ژرفيتأثیراتکهباميیآيبرممیقاينمراسمبهدنبالشناختعناصریآيینيزاروبامشاهدهع

آورد،سببشدهاستاينآيینباوجودرشدامکاناتوتجهیزاتدرمانکهدربیماربهوجودمي

هایمردمماندگارباشد.درمنطقههمچناندرمیانبرخيازگروه

بررسيعمیقابعا شناختو هدفکشف، پنهاناينمراسمانجامشدهاينتحقیقبا د

هایفرهنگياينمنطقهقرارداردواست.باتوجهبهپیچیدگيپديدهاهلهواکهدرعمقاليه

اینیازنبهجاهمهگیرد؛شناختعمیقوباورهاواعتقاداتشکلقرارميبهويژهآنکهدرحوزه

ايناست بتوانبهشناختيعمیقاز دستيافتکهخودمینیاتوریازآيینيدرمانيوهیشتا

 فرهنگغالبدراينمنطقهاست.

 

 مراسم آییني زار
مي درمانبیمار به طيمراسم در جنوبايرانرسميآيینياستکه در اينزار در پردازند.

درمانگرانمتعددیشرکتمي داردو يکبیمارحضور ومراسمتنها اساميبابازار کنندکهبا

کنندتابهکمکهمبیمارشوند.درهرمراسميتعدادیدرمانگرحضورپیداميميمامازارنامیده

رادرمانکنند.فرضدرمانگرانبرايناستکهعلتبیمارینفوذيکيازانواعباداستکهدر

زاربهدومعنياست،نخستواژهزاربهمراسم بیمارکردهاست. جسمبیمارراهيافتهواورا

شود.ودوماينکهزاريابادمعادليکيازانواعبادشناختهميشودانياطالقميآيینيدرم
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شودهایگوناگونياستفادهميمراسمدرمانبااجراموسیقيهمراهاستکهبرایآنابزار

بابازار طيمراسم در مامازارو و ميها برگزار را مراسم ايستاده يا حرکاتينشسته با کنند.ها

يکهفتهادامهميمراسم تا ازيکروز نشانهدرمانبیمار به“بهزيرکشیدن”يابد. بادیيا

است.چنانچهبادبهزيرکشیدهنشود،بیماربرایهمیشهازجامعهطرد“رامکردنباد”عبارتي

شود،گوييکهنفرينشدهاستوبايدازاودوریکردتاآسیبينرساند.مي



 های پژوهش پرسش
خواندنمنابعمعدودموجوددربارهشپرس با هایمتعددیقبلازشروعتحقیقوجودداشت.

ايجادشد.ذهنهاييدرهایجنوبوديدنفیلمبادجنساختهناصرتقواييمسائلوپرسشزار

 دهندهآن،شناختمراسمآيینيزاروتفکیکعناصرتشکیلـ1

 هاومامازارها،ارشناختدرمانگرانيابهعبارتيبابازـ2

 شوند؟چگونهدرمانگرميـ9

 آورند؟درمانگرانقدرتدرمانگریخودراچگونهبهدستميـ0

 شود؟قدرتآنهابرچهمبناييتعیینميـ5

 توانندداشتهباشند؟يامامازاررابرایهمیشهميارآيادرمانگران،مقامبابازـ6

گونهاست؟آياوابستگيبینبیمارودرمانگربهوجودوضعیتبیمارانپسازدرمانچـ1

 آيد؟مي



 شناسي روش
اينتحقیقبراساسبررسياسنادومدارکموجودونیزتحقیقکیفيانجامشدهاست.درابتدا

فیلم مشاهده و موجود منابع بررسيکلیه دربر بههايي و پرداختم بررسي مورد موضوع باره

ذهنمشکلگرفتندومبناینوشتنطرحاولیهتحقیقفراهمشد.درددیمتعهایسؤالتدريج

هایگوناگونمشاهدهومصاحبهدرتحقیقکیفيبااقامتدرمیدانتحقیقواستفادهازشیوه

آوریشد.بهاينصورتکهاولینسفرمیدانيراباهدفاکتشافانجاماطالعاتمتعددیجمع

وجزايرمتعددیکهمراسمزاردرآنهااجرابندرهاافتموازمیانهایتحقیقرايدادم،میدان

تصادفياطالعمي اولیهبهطور اينسفر در انتخابشد. چندمنطقه هایکلیدیرارسانشد،

ريزیپیداکردموباانجامچندمصاحبهمقدماتيتوانستمبرایشرکتدرمراسمآيینيزاربرنامه

ترتیبسفر اين به اطالعکنم. شناخت بار هر شد. آغاز جنوب به من متعدد هایرسانهای

ودرنهايتشرکتدرمراسمزارمیسریاعتمادسازشدوبهدنبالآنبهجديدیشناختهمي

هایگوناگونمصاحبهومشاهدهوخصوصامشاهدههمراهگیریازشیوهگرديد.درنهايتبابهره

بامشارکتاينتحقیقانجامشد.
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 معرفي میدان پژوهش
استدرجنوبي اهلهوا شهرها،استانهرمزگانکهحوزهگسترده تريننقطهايرانقراردارد.

گانهآنمانندقشم،هرمزو...ازجملهمناطقيهستندکهمراسمآيینيوجزايرچهاردهبندرها

یدرمانافرادمبتالبهيکيازهايابهعبارتيدرمانگرانبوميبرازارباحضوربابازارهاومامازار

مي انتخاببادهایجنوباجرا مناطق تحقیقشود. برایمیدان لنگه،اندعبارتشده بندر از:

انجامشدهاست.1934تا1913بندرعباس،جزيرههرمزومیناب.اينپژوهشمیدانيازسال

 شناختمتعددبهمنطقهامکانآشناييبوآمدهایرفتدرطولاينزمانبا شرايطموجود، ا

بافتنبابازاررساناطالع منهایکلیدیو بههمکاریبا مامازارهاييفراهمشدکهحاضر و ها

شودمیدانيابدوچندروزتکرارميادامهميشبیمهنشدند.شرکتدرمراسميکهازصبحتا

باعثشدکههريکازحو اينمراسمپرشور حضوردر امبهگانهاسپنجواقعيتحقیقاست.

هایمتعدد،حسشنواييبهدلیلنوعيفعالشوند.تحريکحسشامهبهدلیلسوزاندنعود

ها،حساسشدنراجمعيبابازارهاومامازهایدستهشدوذکرهاييکهبدونوقفهنواختهميساز

رنگ مشاهده با قربینايي غذای خوردن با حسچشايي شدن برانگیخته متعدد، باهای باني

هاهاشايدنقطهعطفتماماينتجربههایيکيازمامازارهایعجیبودرنهايتلمسدستمزه

ایرسیدمکهتاآنبود.درمیدانتحقیقدراوجمراسممنبافعالشدنحواسخودبهتجربه

ازاسنادومدارکيکهمطالعهکردهبودمبهآننرسیدهبودم.يکهیچزماندر

 

ه تحقیق در ایرانپیشین
هاینسبتامتعددیدربارهاهلهوادرجنوبايرانانجامشدهاست.چندکتابومقالهپژوهش

شمنیسمدهیم.میرچادالیادهدرکتاببرجستهدرارتباطبااينموضوعراموردبررسيقرارمي

اعتقاداتاشاره و باورها به دورانايرانباستانداردو اينایبهشمنیسمدر ايرانیانکهندر

مي مورد الیاده، )میرچاد 1316پردازد نمي14: زار به مستقیماً او آيین(. به بلکه هایپردازد

هایبسیارآنبامراسمآيینزاردرهزارهکندکهبهشباهتگوناگونيدرايرانباستاناشارهمي

ابهتمتوجهساختارکموبیشبريموبهدلیلاينمشسوممیالدیدراستانهرمزگان،پيمي

مي شمنیسم با زار آيیني مراسم دريکسان آن مشترککلیدی ويژگي که ساختاری شويم،

 الیاده ديگر کتاب در است. ماورائي نیروهای با خلسهارتباط کهن فنون (،1312)شمنیسم

انشاندادهنهآهایمشترکمیانآمريکاباويژگيآسیاوهایفرهنگساختارآيینشمنیسمدر

میرچادالیاده)مي بهفرايندخلسه1316شود. اينمیانبادرآئینزرتشتيمي1( پردازدودر

شويم.زارواقفميهایبسیارآنبامراسمآيینيمروریبرآثاراينانديشمندبارديگربهشباهت

                                                           
1 transe 
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هتاکنوندربارههاييکترينکتاب(ازمعروف1905)اهلهواحسینساعدیبناماثرغالم

روان پزشکو محقق، ساعدی، غالمحسین است. شده منتشر ايران در کهزار است شناسي

است.باوجودگذشتبیشازدادهایدربارهزارهایجنوبايرانانجامتحقیقاتمیدانيگسترده

اينکتابي0 است. اينزمینه مراجعاصليدر اينکتابهمچنانيکياز انتشار، از کدهه

نبهبررویجاهمهزارهاوتحقیقيعمیقوزارهاومامانگاریتوصیفيدرموردانواعبادها،باباتک

نوبان،ريشه بادهایزار، جمله از بادها انواع تفصیلبه ساعدیبه مراسمآناست. و هایزار

لیوا،ديو،پری عالوهبرآنتحقیقعمیقویبرافوبادغولميمشايخ، شدهرادتسخیرپردازد.

توسطيکيازباد،موسیقي،ابزارموسیقيوموجوداتنامريييانیروهایماوراييمتمرکزاست.

هااست،بارهاخوانندهراترغیبشناسيکهنگرانازبینرفتناينآيینساعدیهمچونانسان

ثبتوضبطآنهاييکمرنگودرنهايتناپديدشوند،درجهتکندقبلازآنکهچنینآيینمي

منتشراهلهواکوششوآنهارامکتوبکند.هیچتحقیقيپیرامونزارتاکنونبدونارجاعبه

ولي زاراستوديگرادامهدربارهاثرساعدیاولینوآخريناثرساعدیمتأسفانهنشدهاست.

نیافت.

ادهاستکهرابهمبحثزاراختصاصد2شناس؛يکفصلازکتابخود،انسان1کاوهصفا

براساستجزيهوتحلیلکتابساعدیاست.ناماينفصلنیزبرگرفتهازکتابساعدیاستبه

بخوانیمنام اينفصلبهباورهایپیرامون1311)9کتاباهلهوایساعدیرا در کاوهصفا .)

راپردازد.وینیزهمچونساعدیتاريخچهزارشدهدرسواحلجنوبايرانمينیروهایتسخیر

 قرن 11به تجار ورود نسبتميآفريقاييو ايران جنوب ميبه نظر به چنین کهدهد. رسد

مباحثکاوهصفانهبراساستحقیقاتمیدانيبلکهبراساستحلیلعمیقکتابساعدیشکل

کوششصفادرجهتمطرحکردنکتابساعدیوتحلیلآنبسیارجالباست. گرفتهاست.

خوان عمیقاو اليهنگاه تا را جهانبادهایپنهانفرهنگيمينده با را او و آشنابرد بیشتر ها

.زبانيرفارسیغهایکند،خصوصاًبرایخوانندهمي

هاييباموضوعاهلهوادرچنددههاخیرازديگرمنابعموجودهستند.شهريارنامهپايان

پردازد.دراينمراسمآيینيزارمي(بهتوصیف1911)پتورکنامهخودبهنامجعفریدرپايان

اينمراسمرا در ابزارهایمورداستفاده تمام استاو تحقیقکهبهصورتمیدانيانجامشده

اينپايانتفکیکمي محققدر کند. بازگوشناسسرحالشرحنامه را مشهورترينبادها ترينو

باتفصیلموردتجزي3کندوازمیانآنهامي دهد.سپسویبههوتحلیلقرارمينوعبادرا

هاواشعاریکهدرحیناجرایمراسمها،ترانهپردازد.اوقصهتوصیفعمیقيکيازمراسمزارمي

هایمورداستفادهدرمراسمزاريکيازکند.شرحدقیقهريکازابزاريابيميخوانندراريشهمي

                                                           
1 Kaveh, Safa  
2 Cultural Anthropology 
3 reading Saedi’ Ahl-e- Hava 
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هاواصطالحاتيمورداستفادهراهمجموعواژههایقویاينتحقیقاست.شهريارجعفریببخش

بررسيمي نیز قرن به زار ريشه نیز اينتحقیق در است11کند. شده داده ارجاع ؛میالدی

نقل تکرار همان بخشتاريخي کوچکقولبنابراين استبدون ساعدی درهای کوششي ترين

ساختهاستکهبه1911جهتگسترشوپوياييآن.شهريارجعفریفیلممستندیدرسال

پردازد.جعفریمقايسهمراسمزاردردومقطعزمانيبرمبنایفیلمجنساختهناصرتقواييمي

کند.باپخشفیلمخودوفیلمناصرتقواييدگرگونيمراسمزاردرطيچهاردههرابررسيمي

(تحقیقي1911)هواشناختيکیشبادانگاریاهلبررسيانسانپورنامهآتیهعارفپايان

جمله: از دارد، اشاره گوناگوني مسائل به که است ايران جنوب خصوصزارهای در میداني

توصیفمراسم وعالئمنفوذشاندربیماران، بررسيويژگيبادها مامازارها، و شناختبابازارها

اني.دراينمنبعموسیقيدردرمانامراضروتأثیربرتأکیدبادزداييوشناختعناصردرمانيبا

11نیزقرن جانبتجار از بهايرانو نسبتدادهشدهآفريقاييمیالدیمقطعورودآيینزار

است،باتکرارهمانمنابعکهساعدیذکرکردهاست.

(انواعزارهایبزرگ،بادها،مشايخوجندرمیان1956)زاروبادبلوچعليرياحيدر

ها،چنینتفکیکيوجوداوبرايننکتهاستکهدرذهنیتبلوچأکیدتکند.راتوصیفميهابلوچ

مي رياحياشاره بلوچدارد. میان اينآيیندر که جشنکند ازدواج، مراسم در هایبزرگ،ها

شود.ومراسمعزاداریاجراميسورانختنه

انسان دورينگمحقق مقالهشناسفرانسویکتابژان و زها اين مینههایمتعددیدر

هابهنامگواتيتحقیقاتمتعددیانجامدادهآيیندرمانيدرمیانبلوچدربارهدارد.ژاندورينگ

است.

هایبسیاربنیادیمیاندهدکهشباهتمطالعهوبررسيدوآيینزاروگواتينشانمي

يکيازتفاوت وجودموسیقيبهعنوانايندوآيینوجوددارد. يکيازهایعمدهدررابطهبا

قابلذکراستکهزارمنحصربهايراننیست،بلکهدر ارکاناصليدوآيینزاروگواتياست.

قبايل افريقایغربيو در اقواممسلمانهوسا سودان، مصر، جملهحبشه، از کشورهایافريقا

1351و1391(.میشللوريسدرسال1905:01سدامودرجنوبحبشهوجوددارد)ساعدی،

 و سال در رودنسون ماکسیم نموده1361نیز تحقیق حبشه زارهای مورد بهدر اعتقاد اند.

زمانروح از جن، يا روح تسخیر و باد جن يا باد روح به اعتقاد يا وپنداری دور بسیار های

جامعهجان در اقوامانگاری از بسیاری میان در هم هنوز و است داشته وجود ابتدايي های

آسرزمین های )بلوکباشي،آفريقاييسیايي، است بازمانده امريکا سرخپوست مردم و اروپايي ،

 بزرگاسالمي(.المعارفدائره

آفريقايينوازانيکهبهآنهاسیاهانيادرموردتاريخچهزار،اهلهوايادرمانگرانيادهل

يخيخاصيراکههريکويژگيتارگويند،نقطهنظراتمتعددیوجودداردتبارهایبندریمي



 

 

129  زاريدرمانيینيمراسمآ؛بادهایکافرودهلسهسردرخلیجفارس

تاکنونيکنظريهمنسجمدرموردريشهتاريخيزاربیانمي هایخلیجفارسبهدستکند.

هایگوناگونوگاهشبیهبههموگاهبسیاردورازهمدراينموردوجودنیامدهاست.فرضیه

دارد قوميسیاه؛ خاستگاه بنابراينريشهتاريخيمراسمزار، تبارهایيآفريقايهایجنوبويا

ایازابهامباقياست.بندرونیزشیوهرسیدنبهوجددرمیانآنهاهمچناندرپسهاله
 

پیرامون زار هایي هنظری
شناسفرانسوینظريهخودرادررابطهباريشهتاريخيزارهاواينآيینرانهژاندورينگانسان

 با و مسئله صورتطرح به بلکه قطعي صورتيکمسئله احتماليمطرحبه چندينفرضیه

پرمي را مراسمزار او که آنجا از دماليميتأثیرکند. مراسمگواتيـ چنیناستداللبر داند،

کند:مي


هایآن،ازفرهنگکنندآيینگواتيونیزآوازکردهگمانميبرخيافرادتحصیل”

استداللمخالفاينفرضآفريقايي اما است، کهاغلببهعاريتگرفتهشده یهـ

ميبلوچي مردود را آن هم کشور داخل در-دانندهای آيین اين استکه اين

فقطمحدودبهجاهاييکهبااقوامتانزانیايي“لوا”مثل؛وسراسرکشوررواجدارد

.(1913:91)دورينگ،“اندنیستدرتماسبوده



شود.ژانهانیزاجراميورشودودرسايرکشمراسمآيینيزارمحدودبهبندرعباسنمي

اتنوموزيکولوژی حوزه بر تحقیقاتگسترده پیشینه ريشه1دورنیگبا با رابطه در يابيمراسم،

کند:آيینيزارچنیناشارهمي


هایمربوطبهوجداشتباهکرد:مثلگواتييادماليکهزاررانبايدباديگرآيین”

سندوبینبرخياز)هایگوناگوندرسراسرمکرانبهشکل جنوببلوچستان(،

تفاوتايل بر اگر حتا دارد. رواج بلوچستان شمال های بازتأکیدها بگذاريم،

زارياهرآيینمشابهديگریبرگواتيـدماليشدتأثیرتوانمنکرنمي بنابراين؛

نشینخلیجهایعربشودکهارواحخبیثهگواتازافريقاياکرانهگاهيگفتهمي

ایکهبهخاطرسحروجادویرايجدرآيند)ناحیهفارس،بهخصوصمسقط،مي

اينآنبیشازهمهخوفووحشتايجادمي کنار در ايننقاطمشترک، کند(.

دارد،فرضیهآفريقاييکنندهگواتيـدمالياغلباصلیتواقعیتکهخلیفهيااداره

                                                           
1 Ethnomusicology 
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“بلوچيخالص”کهمردممحليآنراليرابرمراسمگواتيـدماهاآفريقاييتأثیر

(.1913:91)دورينگ،“کنددانند،توجیهميمي
 

هایمراسمزاربهمنظوريافتنريشهآفريقاييبرخيديگرازپژوهشگرانبابررسيدرسايراقوام

کنند:چنیناشارهميبندرعباسهایوخاستگاهسیاه


آيیندرنواحياطرافخلیجفارسودريایعما” منشأهاييهمراهباوجدبان،

جنوبپراکندهآفريقايي در هم و قاهره در هم زار مراسم سومالیايي نوع اند.

کرانه و ميخوزستان اجرا بلوچستان ساحلي سازهای همچونشود. اصیلي های

ياتنبورهمورداستفادهقرارآفريقاييهایگوناگونولیردراندازهبلندهيپاهایطبل

(.Scheherazade 1980)“گیرندمي



 نقاطمختلفيمانند در زار شدنمراسم بندرعباساجرا میانبهارچاو در نیز ايرانو

دهداينآيینمختصبهيکمنطقهيافرهنگخاصنیستبلکهنشانميآفريقاييبرخيقبايل

وسپسغربايرانپراکندهمختلفازشمالافريقاتاجنوبايراندرنقاطدراثراشاعهفرهنگي

نظريه الیاده میرچاد ژاندورينگو است. ادارهشده و موردتاريخچهزار ناينگاکنندهاييدر

اندکهدراينمقالهتنهابهسهفرضیهاولکهمتعلقبهمراسمبهنامبابازارومامازارمطرحکرده

گويد:خودميدورينگدراولینفرضیهپردازيم.ژاندورينگاست،مي


گروه” شرق، غرببه بلوچطيمهاجرتشاناز جذبقوم هایقوميمتعددیرا

بودندکههاييآفريقاييترينعناصردراينروندجذبوترکیب،زادهکردند،برون

چنان هاآفريقاييکنند.اينامروزهبهتعدادزيادبهخصوصدرکراچيزندگيمي

خوببامحیطوفقدا انکارخودرا دندکهقومبلوچاغلبخاستگاهبیگانهآنرا

ميمي ازروزگارینامعلومدرزنگباروتانزانیاساکنبودهگويندبلوچکند. اندوها

شدهازايناقامتموقتبهوطنجسمانيوفرهنگيکسبتأثیرهاینوادگانشانبا

سرودبازگشته آنهارسوم، ورقصاند. آوردندوفقطبهزبانهایغريبيباخودها

چنینتوضیحاتيحکايتازتواناييبلوچتانزانیاييحرفمي هادرسازگاریزدند.

گروه اقسام انواعو اصالتبا مکراني،هایقوميبا سندی، هایمختلف)براهوتي،

هانیزهمراهکهباپذيرشعناصرفرهنگياينقومجاتوغیره(وازهرنژاددارد

گ آنها نمياست. بدشان بردهاهي از نوادگاني که کنند فراموش درآيد هم ها

 به هرگز اما هست سنتآفريقاييمنشأمیانشان بيبرخي خود توجهيهای

نکتهنمي نمودیآشکارکنند، ایکهبهخصوصدردومراسمموسیقاييزارولوا

(.1911:91)دورينگ،“دارد
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یهاولاوقراردارد.اينفرضیهکهبیشترموردفرضیهدومژاندورينگنقطهمقابلفرض

بنابندرعباسهایبلوچستانونیزکندکهسیاهکردهاستاستداللميتائیدبرخيافرادتحصیل

برشرايطيخاصازشرقبهغربيابهعبارتيازشرقبهافريقامهاجرتکردندوپسازمدتي

راازجملههاآفريقاييهایهاآنهابرخيازسنتگشت،دراينرفتوبازبازگشتنددوبارهبهشرق

هاابزاروآالتموسیقيباخودآوردند،اينابزاردرمراسمزاروگواتيـدماليدرخصوصاسبک

ريتم و نظريه اين تشخیصاست. قابل موسیقي ابزار نیز و تأکیدها غیر بودنآفريقاييبر

)همان(.داردبندرعباسهایبلوچستانوسیاه

داردکهتجارايرانيکهدربازگشتازافريقاتأکیدفرضیهسومژاندورينگبرايننظريه

هایسیاهراآوردندوآنهابهتدريججذبفرهنگجنوبشدند.آنهاباخودآيینوباخودبرده

کامالويژگيجامعه آوردندکه اينآيینآفريقاييمناسکيرا جمله از واست. زار گواتيـها

دماليقابلذکراست)همان(.

داردکهبراساساسنادوتأکیدمیرچادالیادهاست.اوبراينباورنظرنقطهفرضیهچهارم

زيرازارريشهدرآيینشمنیسم؛نسبتدادآفريقاييتوانريشهزاررابهاقواممدارکموجودنمي

(.1311تانياست)میرچادالیاده،باورهاواعتقاداتباسنيترازکهنداردکهيکي

دراينآفريقاييفرهنگتأثیرتوانمنکرهانمياختالففاحشمیاناينفرضیهرغمعلي

هاوسبکابزارمربوطبهمراسمزاروگواتيـدمالي،بهويژهدرريتمتکتکمراسمشد؛کهدر

آنچهداضافهکنمکهبهنظرمنبايقابلمشاهدهاست.آفريقاييوحضورفرهنگتأثیرموسیقي

تحقیقمطرحشودونهآنکهباهایسؤالشناختياهمیتداردايناستکهدرتحقیقاتانسان

 بلکه برآيیم، جهتاثباتآن ذهنميهاسؤالاينتعجیلدر و بدونپاسخباقيبمانند تواند

خودبهعمقتحقیقواليه با درجهتجستجویبیشتر مسئلهژرفهایمحققرا تربکشاند.

 فرضیههایسؤالکلیدیمهمايناستکه بهخودمشغولتحقیقو هاييکهذهنمحققرا

جذابباشدکهمحققبتواندباشوروشوقتحقیقراادامهدهدونهآنکهباچنانآنکردهاست،

توجیهساده يافتن با براینگری، پاسخهایسؤالهایسريع تکرار با ديگرانتحقیق، هاييکه

اند؛تحقیقرانهاييانگارد.داده



 مراسم آییني زار
کشور در آيینيزار عربمراسم آندرآفريقاييهایمسلمانو بر عالوه و مصر در جمله از

حبشه کرانهسومالي، خوزستان، جنوب در نیز چاو در )فقط بلوچستان ساحلي وهای بهار(

مي دکراچياجرا آيینزار بلشود. دوشهرساحليچار در کراچيمتداولوچستانتنها و بهار

دارند. نزديکي فرهنگي خصوصیات يکديگر از زيادشان فاصله وجود با که شهری دو است؛

مشهورهستند،اغلب“خلیفه”(.درمانگرانيابرگزارکنندگانمراسمکهبه1311:24)دورينگ،
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کند.برخيکلماتکهبهميتأيیدبرمراسمزارراهاقاييآفريتأثیردارند.ايننکتهآفريقاييتبار

بامعانينامعلومهستند.رياحيدراينآفريقاييشود،کلماتيجمعياجراميصورتآوازدسته

اساميکهبهبادمورداظهارمي کند،شود،ريشهقوميآنهارامشخصميهااطالقميکندکه:

ایعربياستومیاسا،کتاييياکنگويياست،يوسفوربیوواژهایسومالیهوبانکهواژهمانند

 و عرب اسامي از ترکیبي نوبان و متری ميآفريقاييمیری، اشاره رياحي کههستند. کند

هانیزچوندانند.دراسالماينعقیدههستکهجنهاراارواحمسلمانميپوستانعربزارسیاه

آدمیانپیرودينهستند.

مهمايناستکهزاريابادچهمعنيومفهوميبرایاهاليهرمزگاندارد؟واژهپرسش

زاربرایاهاليجنوبايراندارایدومعنياست:

شود؛واژهزاربهمراسمآئینيدرمانياطالقميـ1

واژهـ2 شناختههایتسخیرایاستعموميبرایروحزار باد يا و زار واژه با که شده

شود.مي

يینزار،مراسمياستدرماني،موسیقیاييونمايشيکهدراستانهرمزگاندرشهرها،آ

گانهآنبهمنظوردرمانبیمارانروحيـرواني،دارایمشکالتجسميووجزايرچهاردهبندرها

شود.برطبقاظهاراتدرمانگران،درطولنمايشنیروهاینیزمشکالتجسميـروانياجرامي

برهمزدهواوراکهعلتبرخيازناهماهنگيماورايي هادربدنبیماراستوتعادلشخصرا

شکل استبه کرده ميبیمار نشان را مختلفيخود نیروهایهای زار آيیني مراسم در دهند.

گردد.شوندوتعادلوصلحبهشخصبازميماوراييدفعمي

نمسئلههستند،برخيازبادهاانسانراهایمهموکلیدیدررابطهباايبادهاازويژگي

مي نميتسخیر تسخیر ديگر برخي و مصاحبهکنند نیز و موجود اسناد انجامکنند. شدههای

برندوبرخيبادناممي12هادرجنوبايرانبسیاراست.برخيازدهندکهتعدادبادگواهيمي

بادهایمشهورکهدراغلبمنابعبهآنهااشارهدانند.ازجملهتعدادآنهاراکمترويابیشترمي

شدهاستعبارتهستنداز:بادزار،نوبان،مشايخ،بادجن،بادپری،بادديووبادغول.هريکاز

اينباد به خود شیخشنگر،تقسیمميييهارمجموعهيزها مثالبادهایمتوری، بهطور شوند.

چینياس بومريوم، گاره، ام تقووریوپهه،دينگمارو، نمرود، بابابور، بوجمیه، دایکتو، په،

بندیدرونيبادزارهستند.قصاص؛تقسیم

مي ناشي کجا از اسامي مياين دست به اسامي اين از اطالعاتي چه آيد؟شوند؟

هایقابلشناختاست.هريکازاساميواژهگذارینامهاازهمینهایبادخصوصیاتوويژگي

؛هاداردهاوزارهستندکهداللتبرريشهقوميبادآفريقاييوياعربوآفريقايي،هندی،عربي

بنابراينهربادريشهقوميمشخصيدارد،هرقوميمذهبخودراداردوعالوهبرآنهرقومي

ايراني، وهندیآفريقاييزبانخودرادارد،بههمیندلیلبادهاازنظرقوميبهبادهایعرب،



 

 

121  زاريدرمانيینيمراسمآ؛بادهایکافرودهلسهسردرخلیجفارس

شوندميمیستق بادزارمثال؛ نوبانعربو ياآفريقاييبادمشايخو ازنظرمذهبيبادها است.

هایزار،ديووغولکافرمحسوبمسلمانوياکافرهستند،بادهاینوبانومشايخ،مسلمانوباد

ويژگيمي با بادهایکافرمانندديو قویبودنشناختهميشوند. آزاریو ند.شوهایخطرناک،

بادجنوبي راها سرخ”هایکافر مي“باد بانیز رابطه در سبعیتبادها خشونتو درجه نامند.

ترينبادهابادهایکافرهستند.برخيمسلمانبودنوياکافربودنآنهااست،ازاينروخطرناک

دنوباندرازاينبادهادردورانيبیشترودردورانيکمتردرزندگيمردمحضوردارندمثالبا

گذشتهبیشتراززمانکنونيبودهاست.

هايامذکرويامونثهايينزديکخصوصیاتانساننزديکهستند.بادبادهادارایويژگي

هایمورداستفاده،رنگموردنظر،غذاهایموردهابراساسابزارهایموسیقي،رايحههستند.باد

گیرند.هایسنيمختلفينیزقرارميشوند،عالوهبرآندرگروهتوجهتقسیممي

کردینیز کار براساسقدرتو ازجملهخصوصیاتکلیدیبادهارنديپذکیتفکبادها .

 قابلهایبادمحسوبميويژگيترينمهمتسخیرانساناستکهيکياز استکهتأکیدشود.

ستند.بادهایزار،مشايخ،کنندوبرخيديگرفاقداينقدرتهبرخيازبادهاانسانراتسخیرمي

کنند،وليبادهایپری،ديووغولقادربهتسخیرانساننوبان،جنولیوانانسانراتسخیرمي

نیستند.

اغلبآيین آيینکهشباهتهایدرمانيزاربهيکصورتاستساختار هایبسیاریبا

عاملنقشکلیدیدارند:0شمنیسمدارد.دراينساختار

ـ1 استکهوجود بیمار وجود بهدرماندارد. نیاز جسميکه روانيـ روحيـ بیمار

شود؛شود.اگربیمارنباشد،مراسميهماجرانميموجباجرایآيینزارمي

اندوعدمتعادلرادربدناوهایماورائيکهواردبدنشخصشدهوجودارواحيانیروـ2

آورند؛ميبهوجوديروانيوجسم-هایروحيبهصورتبیماری

نیروهایماورائيباشدونیزدارایقدرترامـ9 درمانگریکهدارایتواناييارتباطبا

اند؛کردننیروهایماورائيکهبیماریراسببشده

موسیقيباابزاروآالتمتفاوت.ـ0

ارعاملاستکهچهتأکیددهند.قابلعاملساختارمراسمآيینيزارراتشکیلمي0اين

ایشدهازاجزایکلیدیاجرایمراسمشمنیسمنیزهستند.هريکازاينعواملازمنطقهگفته

هایخاصفرهنگيمنطقهخودرادارند.بهمنطقهديگرمتفاوتاستوهريکازآنهاويژگي

 بندی زار تقسیم
 که هستند نامرئي موجودات يا و ماورايي موجودات اساسزارها نفوبر ويژگيقدرت، وذ، ها

 غالب در دارند که مي1خصوصیاتي قرار گروه )ساعدی، 1905گیرند بادهای54: رياحي .)
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هایخود(.مردمبنابرشناختوتجربه1905:9کند)رياحي،گروهتقسیممي5بلوچستانرابه

هالبلوچشناسند.بهعنوانمثاهایخاصميهادرهرگروهبادهایمتعددیبانامدرطيسال

15 زار، باد 5نوع جن، باد 22نوع و مشايخ باد مي2نوع سیاه و سپید ديو شناسند.نوع

کهدرحالي از بیش فارس خلیج سواحل مي12مردم زار باد نوع )شناسند :1905ساعدی،

62،69،10،14،11،31.)

جنوبي فارسيا سواحلخلیج موجوداتنمردم برایتمام کلي طور به بهها يا امرئي

برند.کنند،واژهبادرابهکارميعبارتيديگربرایتمامنیروهایماورائيکهانسانراتسخیرمي

شدهبرایموجوداتماورائي،براساسبندیارائهتقسیم1طورکهدرباالاشارهشد،ازمیانهمان

کنندوبرخيديگرراتسخیرميها،برخيازاينموجوداتنامرئيانسانباورهاواعتقاداتجنوبي

کنند.بنابراينتفاوتآيینزاردرجزايروشهرهایمختلفجنوبايرانازانسانراتسخیرنمي

شود.بندیموجوداتنامرئيآغازميهمینتقسیم

 های زار خصوصیات و ویژگي
انجاممصاحبه بابازارهای با مامازارشده ميها، نشان بیماران و کهها دهد وبابازارمريدان ها

دارایيکزندگيمجازی مامازارها، زندگيعادیویرمجازیغويکزندگيعادیو هستند.

های،تولیدوارتباطباپديدهامرارمعاشهاييجهتهاشاملفعالیتروزمرهآنهامانندتمامانسان

هایخیالتوخوابقابللمساستوزندگيمجازیآنهازندگياستکهدرذهنیت،تفکرات،ت

هایغیرقابلمشاهدهاست.ذهن،نامرئيوباپديدهوپرداختهساختهکهاينزندگيگذردآنهامي

اينزندگيباباداستبهبیانديگرزندگيبازاروزندگيبانیروهایماورائيوغیرقابلرويت

همان مريدان، اين ديگران. ميبرای زندگي خود بستگان با که زندگيگونه هم باد با کنند

توانندخصوصیاتهريکازبادهارابرایآنهامحسوساستکهميچنانآنکنند.حضوربادمي

هاهاورنگهایموسیقيورايحهابزارانواعهایگوناگون،دررابطهباقومیت،زبان،مذهب،سلیقه

کنند.هایمتعددیتقسیموبهگروهوبرخياشیاءديگرازهمتفکیک


هابهنامفاطمهپسازشرکتدريکيازمراسمزارکهبهدعوتيکيازمامازار”

دربندرلنگهاجراشدهبود،ازمندعوتکردندکهشبرادرمنزلدخترفاطمه

يکيازمشهورترينوقوی مادراو ترينمامازارهایجزيرهمحسوبمامازاربمانم.

مي از که درطيمجلسزار ساعتشد. تا بودو ادامه5صبحشروعشده عصر

فاطمهبهعنوانيکياز اجرایمراسمنقشداشت.15داشتمامازار مامازاردر

ایشدواوباانداختنپارچهمي“بادشانبلند”کارهاييمانندتوجهبهافرادیکه

ام)ر“زيرکشیدن”رنگینرویسرآنهاوگرفتنبخوردانزيربینيآنهاکمکبه

کرد.درطيمراسماودرکنارمننشستهبود،اوبرایکمککردنباد(زاراومي
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درآنجابمانیم.اتاقدر درحرکتبود.پسازمراسمبهخانهاورفتیمتاشبرا

هايشهمگيدرآنجابودند،شامخورديموتلويزيونباصدایبلند،دخترانونوه

مي مامازارفاطمهدرگوشهشکستسنگینيمجلسزارصبحرا ایچمباتمهزده.

پک و ميبود قلیان به عیمقي زنگتلفنهای آنها، خنده موسیقي، صدای زد.

هابرسرعوضکردنکانالماهوارهونگاه،جروبحثدختراتاقهمراه،هوایخفه

بودکهناگهاندخترمامازارفاطمهبانگاهيهمهپیچیدهدرهممبهوتمامازارهم

ديگریرانداتاقهارابهرابهسکوتدعوتکرد،صدایموسیقيراقطعکرد،بچه

هایاورابهآراميوقلیانراازدستمادرشگرفتوباالیسراوايستادوشانه

دراينلحظهمتوجهتغییرحالتمامازارشدمکهچگونهدرسکوتي نوازشکرد.

گریشدهبود،اوهمچونمیخيبرزمینفروسنگینفرورفتهبود.مامازاروجوددي

زاراوبلند”کشید.دخترشبهمننگاهيکردوگفترفتهبود.بهسختينفسمي

مامازاردرمجلس.“شده امروززاراوبلندنشدوليهمینحاالزاراوبلندشده.

آمدبود.صداييازاوبرنميفرورفتهفاطمههیچحرکتينداشتدربهتسنگیني

آمرانهوخشمگین کهناگهانآراموباصداييآهستهوليصداييمردانه،کلفت،

شد.اوبهزبانعربيحرفترميشروعبهحرفزدنکرد،رفتهرفتهصدايشبلند

کردوزد.دراينلحظاتدخترشکهکامالترسیدهبود،پشتاورانوازشميمي

گفتونهحرفديگری.درميادرجانمآرامدرگوشاوبامهرومحبتمادرجان

بهزبانديگری استو اينمامازارچگونهبلندشده اينلحظهبودکهديدمزار

ديدماينمامازارفاطمهديگرنیستبلکهزند.دراينلحظاتبودکهميحرفمي

سالوخشمگیناست.ترسرااينزاراواستکههست.زاراومردیعرب،کهن

عليهمهآنهاميدرچشمان بودند،بااطالعرغمآنکههمهآنهاازوجودزارديدم.

نمي متوجه را نميدلیلترسآنها البته برایآنداليليشدم، بالفاصله خواستم

 و ترجیحميتوجیهآنرابیاورم آنراکنم، باقيبمانمو اينابهام دادمکهدر

فاطمهحدوديکساع مامازار لمسکنم. يکمردخشمگینبیشتر تتبديلبه

صداييبلندحرفميکهن با و بود سالعربشده در کسانيکه تمام اتاقزد.

زدهونگرانبودندودختربودندوشاهدتغییرحالتمامازارفاطمهبودندوحشت

مي سعي چهبزرگ حالت اين در ماندن درآورد. حالت اين از را او که کرد

اشتهباشد؟وحشتآنهاازچهبود؟ترسازخشونتبودياتوانستدهاييميپیامد

 پسازهاييسؤالعلتديگریداشت؟ بود. مشغولکرده خود به ذهنمرا که

پايین اوسرشرا فاطمهتهيشد. بهيکبارهگوييمامازار گذشتيکساعت،

ایبهایکردونگاهشبسیارغمگینودرماندهبود.بادستاشارهانداختوسرفه

هایعمیق.کمکموضعیتقلیانکردکهبرايشآوردندوشروعکردبهپکزدن

هاجروبحثهایهمراهروشنشد،بهحالتقبلبرگشت،موسیقيبرپاشد،تلفن

 اينموضوع درباره بود. اتفاقينیفتاده انگار وحرفنميکسهیچشروعشد، زد
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فاطمهنميهیچاشاره برایکرد.ایبهمامازار لباسشرا بهدخترشگفتکه او

بايد کندکه آماده شود،درمجلسفردا کیشبرگزار استدر قرار سنگینيکه

مجلسکیشپرسیدموازاوخواستمکهمنهمشرکتدربارهشرکتکند.ازاو

:دخترماينمجلسبرایتوبسیارسنگیناست.اوگفتکهخداکنم،بهمنگفت

شدهتوسطنويسنده/بندر)مصاحبهانجام“هابگیرندازاينمجلسنکندبرایکسي

(.1931لنگه/اسفند



فردیدچاريکيازانواعبادهرگاهدهدکههانشانميازمصاحبهآمدهدستبههایيافته

 زار گروه جزء برایهمیشه او يابد، حالشبهبود اجرایمراسم پساز و ازآيددرميشود و

“زاربابا”حمايت بهاينمعنيکهبرخوردارمي“مامازار”و اوريناپذبازگشتیوگردد. استو

بادگاهيدرخواست بندباداست. در ازهمیشهاسیرو تندهد، بايدبهآنها هاييداردکهاو

شودوازسویديگراسیرباداستواينشروعيکزندگيمجازیسويياوسرسپردهبادمي

انتخابيوجودندارد،اوبايدباباديکزندگيمجازیراآغازکند.باداورابهجايياست.برایاو

بنابراينهرفردی؛برد،زيرااوسرسپردهاستواطاعتويژگيسرسپردگياستخواهدميکهمي

کهدچاربیماریشودوبرايشمراسمزاربرپاکنندودراينمراسمباداورامشود،خوداونیز

ميد دعوتميارایيکزار را مراسماو در و بابازارشود ساير کنار مامازارکنندکهدر و هاها

شرکتکند.

 تسخیرشدگي
هایمتفاوتبادهاافتد.بهدلیلويژگيتسخیرشدنانسانتوسطباددرشرايطخاصياتفاقمي

توانکند.بهجراتميرقميوازبادیبهبادديگرففرايندتسخیرکردنانساننیزمتفاوتاست

مي تسخیر را انسان خاصخود شیوه به بادها از يک هر که تسخیرگفت نیز گاه و کنند

کند،روشخاصيبنابراينهربادیبهداليلگوناگونيکهخصوصیاتبادراتعیینمي؛کنندنمي

برایتسخیردارد.

.عالئمتسخیرشدگيدررابطهتواندبهصورتغیرارادیوتحمیليباشدتسخیرشدگيمي

بايدبهطورمثالتسخیرشدگيتوسطجنباتسخیرشدگيتوسطزارکامالًبانوعبادتفاوتمي

هایمتمايزینیزدارد.فصلمشترکمیانتمامبادهادچارشدنبهبیماریمتفاوتاستونشانه

رشدگياست.هنگاميجسميـروحيوازبینرفتنتعادلروحيـروانيشخصدرپيتسخی

تسخیرمي انسانرا باد ازکه جسمانيمبتالکند، يا روانيو بیماریروحيـ به را او و کند

شدهاست،بايدبرایشخصتسخیررشدهیتسخشوندکهانسانبیماریمتوجهميوآثارشواهد

شودنیزمتفاوتميمراسمبرپاکنندتاازبیماریرهاشود.باتوجهبهنوعبادمراسميکهاجرا

است.بهطورکليمراسمبهچهارصورتاست.
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ـ1 ساير و آنبیمار در سبککه وجدکنندگانشرکتمجلسزار تجربه نوعيبه به

 رسند.کنندهميآزاد

هایناگهانيبادها.اينمجلسهمچونگیریازحملهمجلسزارعادیبهمنظورپیشـ2

 شود.کشدکهمعموالدرشباجراميولنميمجلساولبیشازچندساعتط

 مجلسزارباهدفبرقراریدوستيواتحادبابادیکهشخصراتسخیرکردهاست.ـ9

 هایشرودفعباداست.چهارمیننوعمجلسزارباهدفدفعنیروـ0

بابادمراسميبسیارسنگیناست.اينمجلسازواتحادمجلسنوعسومباهدفدوستي

اجراکنندگانکشدوپسازبهرقصدرآمدنبیماروهمراهانوسهروزتايکهفتهطولمي

مجلسپايانمي است، بادها ساير با اعالمدوستيباد اينبهبعدمراسمکهبهمنظور از يابد.

کند..باداوبااوصلحميآيددرميشدهدرجرگهاهلهواشخصبیماروبهعبارتيشخصتسخیر

توزیبهاذيتودرمواردیامکانداردکهبادبههیچوجهازدرآشتيدرنیايدوهموارهباکینه

ترکند،دراينصورتاگرپسازچندروزکهتروزارآزارشخصبپردازدواوراهمچنانبیمار

مد،اعالمواردرنیاوبهعبارتيديگربیماردرمجلسبهحرکاترقصپاسخيازبادشنیدهنشد

مي اينفرد که طردريناپذدرمانکنند خود خانواده از و آنها گروه از برایهمیشه او استو

کنندشودوهمهازاودوریميبهاونزديکنميکسهیچبرد.شودوبهکوهوصحراپناهميمي

رشدهیتسخادبنابرايناجرامراسمبرایفردیکهتوسطب؛آيددرميمنيبدوجزافرادنحسو

استهمیشهعاقبتخوبيندارد،زيراترسازآنکهباداعالمدوستينکندوبهاصطالحبادبهزير

هاييشدگانازجملهنگرانينیايدهموارهوجوددارد،ترسازطردشدنوپیوستنبهگروهطرد

کهبیشازیاپرآوازهمشهوروکند.بابازاريامامازاراستکههربابازاريامامازاریآنراتجربهمي

دهبادرابهزيرکشیدهاستوشهرتشتاآنسربندرپیچیدهچنانچهتوسطبادیتسخیرشودو

بهزيربکشند را ازميطردشدهتبديلبهفردیشبهکيدرمجلسنتوانندباد همهرا شودو

هاوجوددارد.هاومامازارزاردهد.اينترسازطردشدنهموارهدروجودهريکازبابادستمي


باد6ازيکيازمامازارهابهناملیالدربندرلنگهپرسیدمچندبادداری،اوگفت”

ومدتياستکهتوسطبادیديگرتسخیرشدهاست.ازاوپرسیدمکهبايدبرايتان

.درخواهمبرايممجلسبگیرند،فعالنهنمينهمجلسيبگیرند.اودرپاسخگفتنه

آنزمانمتوجهدلیلامتناعاوازبرگزاریمجلسنشدم.وليبهتدريجبامشاهدات

هایآنهاوگفتگوباآنهاعلتترسمامازاررافهمیدم.عمیقوگوشدادنبهحرف

اوپسازبیستسالتجربهوبهزيرکشیدنششباداکنونکهبادیديگراورا

 کرده، وحشتچنانآنتسخیر و ميترس که گرفته فرا را او ي شبهيکترسد

هاوبیمارانوهمراهان،هاومامازاربنابراينبابازار؛راببازدوطردشودزشیچهمه

بندریهمهاسیربادهاهستند،اسیرترسازبادها؛ترسهایآفريقاييهایوسیاه
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انهمیشهشدگازطردشدن،ترسازراندهشدنوترسازپیوستنبهجرگهنفرين

هول چه است. آنها ترسناکاستبا چه و فضايي چنین در استزندگي انگیز

دارندوتورادرچنگالخودمحصورزندگيدرکناربادهاييکههمیشهتورادربر

بندر)مصاحبهانجام“اندوهیچراهفراریوجودنداردکرده شدهتوسطنويسنده/

 (.1931لنگه/اسفند



 بهخودمشغولميهاييسؤاليکياز چهعالئميدرکهذهنمحققرا کندايناست:

مي نمودار ميشخصتسخیرشده متوجه مردم چگونه شدهشود؟ باد دچار فرد اين که شوند

کردندکهاگرپساست؟بیماریجسميوياروحيکهعالئممختلفيدارد.آنهاچنیناظهارمي

روندوازاوطلبميمامازاروبابازارنداورادرمانکنند،نزدهایمتعددپزشکاننتوانازمراجعه

کمکنمودند.

واژهازهدف با اينمراسمزار در است. باد دعوتاز هاييکهتوسطشخصمراسمزار

گفتهميتسخیر بیانميشده را خود وشخصشود، تفاهميبینزار و نهايتاتحاد در کندو

هاييشودکهبهکمکشیوهد.درنوعديگریازمراسمزارسعيميآيشدهبهوجودميتسخیر

غیرنیرو اينهایماورائيو بیرونبیاورندزيرا )بیمار( بدنشخصتسخیرشده از قابلرويترا

تواندبرایاتحادبابادباشديابنابراينمراسممي؛شوندنیروهاموجبآسیبوآزارروحيفرمي

کنندهنوعارتباطاست.کنندهنوعمراسمونیزتعیینزارشودبادتعیینباهدفدفعبادبرگ

 

باد و تنوع ابزار موسیقي، گیاهان معطر، زبان قومیت
ويژگيهمان شد، اشاره که تعیینطور باد اوراد،های زبان موسیقي، ابزار مراسم، نوع کننده

امازارهایحاضردرمجلس،نوعپذيراييهاومهایبیماروبابازارهایمورداستفاده،حرکترنگ

شود،زيرازارمثالدرمراسميکهنوعبادآنزاراست،دفنواختهمي؛ونحوهاجرایمراسماست

شود.ایبرایبادزاردرنظرگرفتهمياستوسازهایکوبهمندعالقهبهاينساز

رايحهخاصيبهشوقمي بادیاز نیزعاشقکُندرهر زار برایاينبادکندرآيد. است.

گويندکهزارعاشقعطرکندرکند،مريدانميسوزانندوبویمعطرکندرتمامفضاراپرميمي

آفريقاييهایبنابرايناورادبهيکياززباناستآفريقاييقومیتزارری.استونههیچگیاهديگ

نتوسطشخصيکهازطريقزاروباصدایبلنددرحیناجرایمراسمبههمراهحرکاتيموزو

وبادعربآفريقاييبهزبانآفريقاييخوانیم،بادهامي.درکتابشودميتسخیرشدهاست،بیان

بادديگریکه وبهسالکهنومذکرباصدایمردسالکهناستوآفريقاييبهزبانعربيو

زند.خواندوحرفمياورادراميآفريقاييزبان


ای،بسیارقویباچهرهسالهيسهمجلسيدربندرلنگهبیمارمردیبوددرهنگام”
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آفريقايي مجلسبرایاو اينمجلستوسطبرپاشده. ساز6بود. که هاینوازنده

نیزبهمنظورکمکبرایبهبابازار1ومامازار14شدونواختندادارهميایميکوبه

آن از يک هر داشتند. حضور زار کشیدن داشتند،زير باد پنج از بیش که ها

خواستندبابهزيرکشیدنبادخودکمککنندتابادبیمارهمبهزيرکشیدهمي

داخلبخوردانموادی گشنهوهومميمانندشود. منکنارعود، مامازارسوخت.

کرداوزانودردداشت.مردديگریسالينشستهبودمکهبهسختيحرکتميکهن

مجلسدرکنارسالداشتلباسسفیدرنگبلوچيبرتنداشتو55کهتقريبا

بندری شبیه بیشتر بود. آفتابايستاده بندریهای تا بود سوخته .آفريقاييهای

گمبلندپايههایدوسروسهسرومجلسدردودعودوگشنهودرهیاهویدهل

بايدبکنم.منامودراينمجلسچهشدومنفراموشکردمکهدرکجانشسته

فراموشکردمکهبايدمشاهدهکنم.منفراموشکردمکهبايدهرازچندگاهياز

درجهتتکمیلتحقیقمبپرسم.منفراموشکردمکهبرایهاييسؤالاطرافیانم

ساعتبود5ونهبرایرسیدنبهاوججذبه.بیشازامونهبرایجذبهتحقیقآمده

بلندپايهمن.صدایدهلگوشريزشد.درستاختهميکهبدونوقفهموسیقينو

هاييبايدانجامدهم.اينقویبودکهمنفراموشکردمچهکارچنانآنسهسر

مرزرسیدنبهوجدرفتم. رهاکردموتا گونهبودکهمندريکلحظهخودرا

،لرزهموسیقيتابهحدیبودکهبهشوقعجیبيرسیدهبودمتأثیرزمانيبودکه

درکنارساليکهزارکهنبرتماموجودمنشستهبود.دراينلحظهمتوجهشدمماما

اکنونبهمننشستهاستوچندیپیشبهزبانفارسيبامنصحبتمي کرد،

غیر ميزبان صحبت مامامحلي اين آن بر عالوه کهنکند. صدایزار با سال،

وجداوبازشدواوبهتدريجحرکاتشبازد.دراينزمانقفلایحرفميکودکانه

کوفتوشروعکردکهبهکرد.اوبادستبهزمینميخوانيپیدامينوایدهلهم

بدنخودحرکاتيبدهد.درحالتوجدهرحرکتيممکناست.اوکهبهسختي

رویزمینبهطرفسفرهحرکتکردوحرکتمي پا اکنونچهاردستو کرد،

زارهاپرتابکردودرآنهنگامباایرابرداشتوبهسویيکيازباباپختهمرغتخم

آفريقاييچهارپنجسالهبهزبانایدختربچهصداييهمچون کرد.اداجمالتيرا

محوتماشایاوشدهبودم.درآنهنگاممتوجهشدمکههمانمردیکهسراپامن

ایايستادهبود،رنگشرگوشهبرتنداشتوبسیارموقردسفیدرنگيلباسبلوچي

حالتچشمانشغیر و حرکتميپريده سرشرا بود. اينعادیشده در و داد

راجلویبینياوگرفتواورویزمیننشستوبخوردانهاهنگاميکيازمامازار

بچه سمتزنمانند به ديگر خیز با و سمتسفره به يکخیز با هایشیطان

وخرمارابهسرعتبهسمتمرغتخمودرفتوتعدادیساليکهزارشبچهبکهن

ميهمانزنکهن يکديگرهمبازیشدند. با ايندو گفتندکهسالپرتابکرد.

دوبامجلسبیدارشدهاست.هردراينيکياززارهایايندونفرکودکاستکه
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کلماتزبان مييآفريقايي بابارا ساير خنده باعث آنها حرکت وزارگفتند. ها

ميماما مجلسزارهايي حاضران گفته به بود. نشده بیدار بادشان هنوز که شد

سنگینيبودکهازساعتششعصرديروزشروعشدهبودوهنوزکهساعتچهار

رفتکهعصرروزبعدبودادامهداشتوهنوزبادبیماربلندنشدهبود.بیمآنمي

نبهحسابآيد.وليپسازمدتيمتوجهشدگاهرگزبادشبلندنشودوجزطرد

لرزيد،بالفاصلهبخوردانکندوتمامبدنشميشديمکهبیمارشروعبهحرکاتيمي

ترشدورازيربینياوگرفتندوچادرشبسفیدیرارویاوانداختند.حرکتشتند

.اوخیسعرقشدهبودوبادرآمدسپسباچهاردستوپارویزمینبهحرکت

اعالمدوستيدرآمدهاشرویزمینبهرقصباسسفیدبلندبلوچيل باداو بود.

ديدم.شدهبود.لبخندرضايترادرچهرههمراهانشميدهیکشريزکردوبهمي

مامازار بابازارحرکات و لباسها با درياها امواج ياد به مرا الوان و سفید های

مي در که خروشان و مواج دريای کشتيانداخت. بادبانآن باالها را خود های

هامانندامواجسفیددريابودهایسفیدبابازارکردند.لباسکشیدندوحرکتميمي

مي جلو به خود با کشتيرا بابازارکه مامازاربرد. و عقبها و جلو به را خود ها

کشیدندگوييميمي اربابانيکه کنند، فرار دستاربابانخود از راخواهند آنها

آوردهبودند.ترسبرچهرههمهمستوليبود.ترسازغرقسواينبرایبردگيبه

ترساز و بدخو اربابکجخلو ترساز فروختهشدن، ترساز شدنکشتي،

دهل و صدایدهلدوسر دريا. بود.بلندپايهامواج اوجخود اينلحظاتدر در

بغذا میانجمعیتپخشکردند، را دوستيميهایسفره اعالم زيراد به و کرد

از قلیان با حیاطرفتیم، به آن پساز يافت. خوشيپايان مجلسبا بود. آمده

زدند.منمحسورهایعمیقيبهقلیانميهاپکشد.مامازارهاپذيراييميمهمان

آنخواندهبودوليباورنداشتمودربارهاينمراسمشدهبودم.مراسميراکهبارها

مرزشیداييفاصلهح تا اینداشتمکهبهجذبهاالدروسطمعرکهقرارداشتمو

(.1931شدهتوسطنويسنده/بندرلنگه/اسفند)مصاحبهانجام“برسم


کند،ديگرنهشخصي،نهبدني،نهدهاني،نهحرفي،نههنگاميکهزاردربدنيحلولمي

مي زار همه رقصي. نه قالبحرکاتيو در و بیانميشود ريشهزار با قالبزار در همه شود.

بیانميآفريقايي را عربيخود يا ايرانيو هندی، شخص، زار، غوغایمراسم میانه در کنند.

شود،اوسرازپاایماننددهلودفبلندميشدهتوسطزار،بهناگهانباصدایابزارکوبهتسخیر

اوآرامآرامشروعبهحرکاتنمي اينهنگاميميشناسند، در بابازارکند. دانندکهميمامازارو

اندازندوحرکاتمتعلقبهزارویاست.دراينلحظهرویسراوپارچهمخصوصهمانزاررامي

بخوردانمي بینياو زير استنشاقميبه را آن او و ميگیرند را او هنگاميکه اوکند. بیني،

حرکت به شروع استکه اسبي پايینميميهمچون و باال و کند و میانهکوبانیپارود به
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خوردوسپسبازبانپیچدوتابميکوبدوبهچپوراستميرود،برزمینپایميمجلسمي

باصدایبلندزمزمهميآفريقايييکيازقبايل شدهکند.اينديگرآنشخصتسخیراورادیرا

زبانمادریاواست.اينزاراستکهاورادراآفريقايياناستکهزبآفريقايينیست،اينخودزار

فعالودرمیانهمیدانظاهرچنینينارقصدواينزاراستکهخواند،اينزاراستکهميمي

هاوتندوکندشدندهلورقصدواينزاراستکهصدایزيروبمشدهاست.هماننداسبيمي

بااشتیاقوب باحرکات، هایدورينگيکيازتجربهکند.شوروشیفتگيخودبیانميادفرا

کند:خوددرمجلسگواتيراچنینتوصیفمي


وگوييجهانهمسانيراکهدهنددرانتهایمجلسهمگيبهيکديگرسالممي”

دستشرکت آنها با باشند، کشفکرده ديگریهستند، کسان آن در کنندگان

مي معنا اين به شايد ديگردهند. آنها که اينباشد اکنون و نیستند خودشان

مي“ديگری” صحبت آنها دهان با که است روح آنهايعني چشمان با و کند

تجربهديدهشدهاستوبیند.اينگونهرفتاربیشتردروجدخلیفهواشخاصيبامي

مبتدی وجد در ازنه مرحله اين در ندارند. خاصي جايگاه هیچ هنوز که هايي

ازمرزبحرانيکهبهحملهآغازينوجدمربوطميآگ آنها گذشتهاهي، اندوشود،

(1311:06)دورينگ،“ایعادیارتباطبرقرارکنندتوانندباديگرانبهشیوهمي



گیاه دفو آنها توجه موسیقيمورد ابزار مسلماناست. و مشايخريشهعربيدارد باد

جهتسوزاندن آنها عالقه مورد زبانعربيبیانمعطر به را اوراد اوجخلسه در است. گشتنه

شود.مي

نوبانيکيديگرازانواعبادهااست.اينبادريشهعربيدارد،مسلماناستوزبانتکلماو

مراسم طول در که گیاهي استو منچور و تمبیره استفاده مورد موسیقي ابزار است. عربي

سوزانندگشتنامدارد.مي

يکويژگيبنابراين هر تخصصبادها از باد تشخیصنوع دارند. را هایهایخاصخود

دهندوبرایاجرامراسمازآننوعابزارموسیقيرهبرانمراسماست.آنهانوعبادراتشخیصمي

کنندکهموردتوجهونظرآنباداست.ونیزگیاهانياستفادهمي

 قابل نکات از ديگر تولیدتأکیديکي فرزندمسئله صاحب بادها است. بادها تکثیر و

آيدوبازهمبادیديگرگويند،همیشهبادجديدیهست،بادپشتبادميهاميشوند.جنوبيمي

اند.ازاينروبادهادارایفرزندانونوادگانهستند.آيد.بادهادارایخانوادهدرراهاستکهمي

معتقدندجنوبي اينتسخیرشدگيتنهابادیبهدرونشخصاگرها تسخیرکند، را او و برود

نوادگانباد(تسخیر بلکهشخصتوسطيکگروهخانوادگي)فرزندانو توسطيکبادنیست،
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 شده که باد تعداد دستاين از رهايي مياندرنسلنسلاستو رویتکثیر سختي به شوند،

صورتعمودیازطريقوابستگانودهدوگاهناممکناست.بنابراينتسخیرشدگينهتنهابهمي

مي روی خويشان تحت نیز افقي صورت به بلکه نسلتأثیردهد، قراروابستگان دورتر های

گیرد.مي

قابل مريدان برای مرئي موجودات از حضورشان گويا نامرئي، موجودات اين بادها،

برایجنوبيمشاهده موجوداتمرئي. استتا اساسمالکتر بر بادها هایاجتماعيتفکیکها

شوند.مذکرومونث،مجردومتأهل،والدوفرزند،ديگرخصوصیاتقابلتفکیکبادعبارتمي

 يا سیاه از: گروهسفیدپوستهستند عاقل، عصبي، بدجنس، يا مهربان و، مختلف سني های

مذهبوقومیت.

درارتباطباتفاوتمیانهاهرمراسميکهدرارتباطبابادباشد،نامخاصيدارد.ايننام

نیزمجموعهعواملديگر و گیاهانيمورداستفاده موسیقي، بهدنبالآنتنوعابزار انواعبادو

اند.ازجملهدرمراسمزار،بادهایزارومشايخحضوردارند.درمراسمآيیننوبان،تعريفشده

ارد،نیروهایماورائيدرفضاوجودبادنوبانحضورداردودرمراسمآيینيکهبادلیواحضورد

هاباشود.ارتباطجنوبيبخشتشخیصدادهميهایشادیدارندکهحضورشانراباپخشانرژی

حیرت ماورائي نیروهای با ساختهبادها، مجازی جهان است. ساختارانگیز از برگرفته و شده

مجازیوجهانقابلرويتاست.ترازجهانغیرفرهنگيـاجتماعيآنهادرمواردیبسیارغني


 تعداد بادها

تعدادبادهابسیاراستونقطهنظراتمتفاوتيدراينزمینهوجوددارد.نکتهمسلمايناستکه

دانند،آنهاازهاتعدادبادهارابسیارميدرموردتعدادزارهااطالعاتدقیقيموجودنیست.جنوبي

مي12 ياد زار )ساعدی، 1905کنند فرهنگ01: نه ايران فرهنگغالبدر اينکه دلیل به .)

بلکهفرهنگشفاهياستکهبانقلکردنوسینهبهسینهگشتندانشمکتوبوثبت شده،

يابد؛منابعمکتوبدررابطهباانواعبادها،انواعمراسمآيینزارازدورانگذشتهتداومورواجمي

درنظرتأملراست،درنتیجهبايدتعدادبادهاراباکميمیالدی(بسیارناد11)تقريباازقرن

درموردآنانديشید.تأملدارایبارقدسياستبههمیندلیلبايدبادقتو12عدد گرفت.

ميبرخيازجنوبي بهتعدادانسانها قدرتتولیدوتکثیرگويندکهتعدادبادها بادها است. ها

 توانتعدادحتيتقريبيآنهارابهحسابآورد.ندومشکلميدارندواجدادونوادگانيدار

 مکان بادها
هاودراعماقهستند،درسرتاسرکرهزمین،درسطحتمامآبجاهمههابادهابهگفتهجنوبي

درنقاطمرطوبمانندحمام،کانالآبوخزينه هایقديمي.مريدانجنوبيزارهاآب،خصوصاً

هاعالقهخاصيدارند،آنهادراوجگرمادوستدارندبهبرخيازانواعدرختگويندکهبادهامي



 

 

191  زاريدرمانيینيمراسمآ؛بادهایکافرودهلسهسردرخلیجفارس

هاازاينقرارهستند:کُنار،لور،شیريشوهابیاسايند.برخيازدرختکهدرزيرسايهايندرخت

انجیرمعابد.

 رابطه باد با رنگ و اشیاء
تنظیمميويژگيبراساسمراسم هایباد، بادهاتمامويژگيجنوبيباوربراساسشود، هایها،

سلطه دارند: مجموعهانسانرا دوستيو مهرباني، خشم، چونگری، خصوصیاتذکرشده ایاز

النسبخانوادگي،قومیت،مذهبوزبانونیزعالئقومذکرومونث،قابلیتتکثیروتولید،شجره

هایبیماریيکيازابزارموسیقي.نشانه،پارچه،پوشاکونیزها،رنگهاييبهانواعرايحهسلیقه

باباشیوه توسط باد نوع تشخیص ماماهای و درزارها زار آيیني مراسم بنابراين است. زارها

رنگجنبه موسیقي، ابزار موسیقي، ريتم اهای بر اوراد زبان و تعیینساسويژگيها باد های

زارهابراساستشخیصهاومامابابازارسمزار،ودرمراایتمايلداردهربادبهرنگويژهشود.مي

کنند.هااستفادهمينوعبادازهمانرنگ

جنوبي را بادها اساسها تقسیمبر نیز اخالقي ميخصوصیات بادبندی کور، باد کنند:

اينخصوصیاتسیالوروانو بادناآشنا. بادناخالص، تغییروتحولريرپذییتغوحشي، است.

ادهادررابطهبامراسمآيینياست.بادهاقبلازمراسمخصوصیاتيدارندکهقاعدتاًخصوصیاتب

وايندررابطهمستقیمبافراينددرمانبیمارقراردارد.درطيوبايددرطيمراسمتغییرکند

شوند،بادهاکشد،بادهاآراممياجرامراسمآيینزارکهچندينساعتوگاهچندروزطولمي

ريزندوحاميشخصدچارزارشوند،بادهاطرحدوستيميشوند،بادهابهزيرکشیدهمياممير

.شوندمي

آسیبانسان موجودات فرهنگ اين در پديدهها بادها مقابل در و هستند هاييپذيری

تحمیل تهاجمي، سلطهنامرئي، تعريفميگر، آزاردهنده و انسانگر شرايط اين در هایشوند.

ميبآسی قرار بادها آزار اذيتو و سلطه مورد پذير مقابل”گیرند. در نادریهستندکه افراد

گردرپذيرنباشند.مقايسهبادوانسانمانندمقايسهسلطهگرآسیببادهایتسخیرکنندهوسلطه

“مقابلضعیفاست 1311)صفا، جنوبي133: مي(. ها بابازارگويند و کسانيمامازارها تنها ها

کنند.آنهابررویبادهاقدرتدارند.قدرتبردارفرمانتوانندبادهارارام،آراموکهميهستند

دينوبهترينترينبادهاکافروبيبادهادررابطهباباورواعتقادومذهبآنهااست.خطرناک

آنها،بادهایمسلمانهستند.

 

 گیری  نتیجه

 نظر از رشدگانیتسخبادها بابازاربادها، بادها، به شدگان جنوب،گرفتار در مامازارها و ها

 آنها برخينازکدلوبرخيسختدلموجوداتيواقعيباخصوصیاتانسانيهستندبرخياز ،
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شناسندوبهنامهاآنهاراخوبميزارزارهاوماماهستند.باباطبعشوخخشمگینوبرخيديگر

بابامي ونیزابزارموردهایموردنظرهایموردعالقه،رايحههاحتيرنگارزهاومامازارخوانند.

توانآنهارارامکردوبهزيردانندباچهنوایموسیقيميشناسندوميتوجهآنهاراخوبمي

توانآنهارابهاوجخلسهبردواورادیرابرزبانآنهاجارینمود.کشید،مي

حضورداشتهجاهمهتوانندبادهانامرئيبودناست،آنهاميهایيکيازدشوارترينويژگي

تواننددروجودافرادبروندودرقالبآنهادرآيندوتمامذهنآنهارااشغالکنند.باشند.بادهامي

شدگانباد،هربادتاريخچهزندگيخودراداردکهازاينطريقحوزهقدرتآنهابهگفتهتسخیر

تباددررابطهباتعدادافرادیاستکهتوسطاوتسخیرشدهاستوقدرتشود.قدرمشخصمي

زارنیزدررابطهباتعدادبادهايياستکهدراونفوذوآنهاراتجربهکردهاست.زارومامابابا

ارتباطبابادازطريقموسیقي،رقص،رايحه،رنگ،قربانيکردنحیوانونوشیدنخون

طیفرابطهمريدوسویيکگیرد،د.رابطهباباددردوسویطیفقرارميشوقربانيمیسرمي

یديگرسوآنشود،شودودروجوداوغرقميکهدراينحالتشخصعاشقبادميمراداست

شودوباداوراطیفرابطهبرپايهترسووحشتاستدراينحالتفردتوسطبادتسخیرمي

اختیاریوازدستکند.تسخیرشدگيبهمعنایسرسپردگييابييخودمبردارفرمانمطیعو

از اطاعتيا درهردوشکلفردتسخیرشدهناگزيرازاطاعتمحضاست، دادنانتخاباست.

بادیواردبدنانسانهرگاهگری.نکتهايناستکهرویعشقويااطاعتبهدلیلترسوسلطه

تجربهمي برایاو برایرياپذنبازگشتایشود، او مراسم اجرا نهايتپساز در که زيرا است،

شود.دراينمورداوانتخابيندارد،درواقعاوانتخابشدههمیشهيکيازافرادخانوادهزارمي

باشد داشته ويژگيکه هر زار گردد. زار خانواده انتخابشخصتأثیریاستکهجزئياز در

ندارد اطاعتمحض؛ ميبنابراينترسو فرد بهسببتغییراتيدر اينتغییراتمنجر و شود

شدهآنهاجهانيشود.جهانتسخیرهایجسمي،روحيـروانيوجنونميگیریبیماریشکل

گويیمجهانياستمجازیکهبخشمهموبزرگياززندگيقابلرويت؛ازاينرومياستغیر

کند.رااشغالميتسخیرشدگان

دهدکهبادعاملتفکیکمیاندوقطبقویوقطبضعیفنشانميهایپژوهشيافته

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

کهبنابرروايتيهستندييقايآفرشوندازبومیانسیاهانگويندافرادبوميکهگرفتارزارميمي

بنابراين؛برخيبهعنوانبردهباکشتيبهايرانآوردهشدندبهبعدهمراهباتجارو11ازقرن

شودکهزنانشوند.ازسویديگرگفتهمياولینکسانيهستندکهدچاربادميآفريقاييسیاهان

بادمي مرداندچار بیشاز اينمسئله به همواره بیشترينمشتريانميتأکیدشوند. کنندکه

.فکرندکوتهگیردکهزنانخرافيوستند.اينتصوروباورشکلميدرمانگرانزنانونهمردانه

بنابراينبادبههایمختلفانجامميهايياستکهدرحوزهترينتفکیکاينيکيازقوی شود؛
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شودکهزاربهسراغکند.ازسویديگرگفتهميعنوانابزارتفکیکمیانزنانومردانعملمي

رودونهبهسراغمتمولینواربابانقدرت.اينتفکیکبینفقیرندرياميکارگران،فقرا،کارگرا

بنابراينزارعاملتفکیکفقیرازغني،مرداناززنان،شهرازروستا،؛شودوثروتمندانجاممي

است.پوستسیاهازسفیدپوستاربابازکارگرو

زاراينتفکیکدرداخلزارنیزادامهمي شوند.هایبدشناختهمياززارهایخوبيابد.

.ايندوگانيودوتائيتابهحدیاستکههستندهایکافرقابلتشخیصناززارهایمسلمازار

درمانگويندبرخياززارمي ازجملهتفکیکپذيروبرخيديگرغیرها هایقابلدرمانهستند.

سلطه عامل زار سلطهديگر و افگری زار حضور است. سلطهپذيری گروه دو به را وراد گر

تراست.تروضعیفکند؛درنهايتزارابزاریبرایتفکیکجامعهبهقویتقسیمميريپذسلطه

شودودرنهايتآنچهدرحافظهفرهنگيوهایخاصخودشناختهميهربادباويژگي

جنوبي بتاريخي و ارباب تفکیک عامل عنوان به زار يا باد دارد، جای اربابها است. ها،رده

پذيرها،افرادیسلطهصاحبانعقلومنطق،صاحبانقدرتودارایتفکریمنطقيهستند،برده

آسیب اعتقاداتيپذيو و دارایباورها و ميهستندر بادها و زارها سوييکهمربوطبه از شود.

 و مطیع موجوداتي زنان، بهبردارفرمانديگر، آساني به بادها که کشیدههستند آنها سمت

شودبرخيکنند.گفتهميگیرندودرنهايتآنهاراتسخیرميشوندودردرونآنهامسکنميمي

اينزنانتسخیر زارشدهاز عاشقباديا سرسپردهشده را اينحالتقدرتعشقآنها در اندو

ديگروجودندارندواندکهزبونوخوارشدهچنانآنکردهاستوبرخيديگرتوسطباديازار

ديگرخودیوجودنداردکهجراتابرازوجودداشتهباشد.آنخودیکهبتواندبگويدآنحرکات

گويندکهآنموزونورقصوآوازوادایکلماتيهمچونوردازخوداوبودهاست.ديگرانمي

نوایشوقزنتسخیر با طولمراسمکه حرکتيدر هر نداشت. وجود ديگر اجراشده برانگیز

تواندبهحرکاتموزونوادارد،دراينجابهبادیکهدراوحلولکردهشودوهرکسيراميمي

است،بلکهازدرآمدههانهازآنزنياستکهبهرقصشود.تماماينشوريدگينسبتدادهمي

بابا کهزارآنباداحتماالمذکراستو زنرا قالباينزنبهازچنگبادیکهدر“نیست”،

دهد.درحالتوجدهرحرکتيمجازاست.مباداگفتهشودکهاينپردازد،نجاتميرقصيمي

گفت.رقصیدوباسرمستيوباواژگانيازجنسعشقسخنميزنبودهاستکهباشیفتگيمي

زيادیمشخص بسیار حد ابزاراينتفکیکجنسيدر زار ويژگيفرهنگياست. کننده

است،داشتنزاريابادنیزعاملتفکیکجنسيواز“ابتدائي”کجامعهمتمدنازجامعهتفکی

عاملتفکیکسلطه سلطهسوييديگر از بهجراتميگر است. تفکرپذير که تواناذعاننمود

شکل در و انسانتفکیکجوامعهمواره دارد. هایگوناگونوجود همواره از“خود”ها را برتر

دهد.ترجداکنند.دراينجاحضورباداينامرراانجاممييینپا“ديگری”
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 اقوام زار ميپوستسیاهپديده افرادجدا ساير از وسیلهتشخیصمیانجنوبرا و کند

قومیتي،مذهبيوقدرتو زارعاملتفکیکجنسي، باديا انسانمتفکروانسانخرافياست.

پذيریدرگریوسلطههایغالبدرجامعهاست.سلطهگریاست.زارمینیاتوریازويژگيسلطه

مجموعه دادن نسبت با دارد. وجود سطوح هويتتمام از وای قدرت زار، به انساني های

گیرد.تحقیقپیرامونزاربايدتاکشفوشناختگریدردرونتقسیماتزارنیزشکلميسلطه

عمیقاينپديدهجريانيابد.
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