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 چکیده

شدند و بیماری را  های مافوق طبیعي شناخته ميهای رواني در روزگاران گذشته معلول قدرتبیماری

شخص در اثر تسخیر ممکن است از بیماری با عالئم جسمي و دانستند. ميخبیث تسخیر ارواح  نتیجه

اند با برگزاری که در سواحل جنوبي ايران به باد يا هوا معروف ارواحروحي رنج ببرد. رام کردن اين 

اين  قرار دارد. مطالعه اعتقادات معنوی اين منطقه زار در زمرهپذير است. مراسمي تحت عنوان زار امکان

آيیني اين  جنبه و کندکمک مي فارس جیخل اعتقادات مردم حاشیه آيین شفابخش به درک آداب و

. زار که از قبايل ابتدايي شرق آفريقا باقي مانده است در اصل ريشه در استموضوع بسیار بااهمیت 

شمن با فرو  ای ديني و مربوط به سیبری و آسیای مرکزی است.شمنیسم عمدتاً پديدهشمنیسم دارد. 

کند و از آنها ي ارتباط برقرار ميها، با ارواح ياريگر و نیروهای آسمانرفتن به خلسه، برای درمان بیماری

ای از جنون يا طبیعت هیستريک  شناسي، برخي از عالئم بادزدگي نشانه از ديدگاه روان طلبد.استمداد مي

های  های رواني فرد در برابر فشارها و تنش ها و واکنش تعريف شده است و اين عالئم احتماال از اختالل

عنوان جايگزيني برای توضیحات پزشکي متعارف،  شود. آيین زار به ناشي از وضعیت اجتماعي او ناشي مي

ی حاضر در پي پاسخ مقاله گذارد که علم توان معالجه آن را ندارد.از بیماری در اختیار مي نوعي تفسیر

ی تاريخي و رواني آيین زار با استفاده از اسناد موجود، مشاهده و مصاحبه با درمانگران، هابه سرچشمه

 محلي سواحل جنوبي ايران است. ان و برخي از افراد جامعهبیمار

 ، شمنیسم.درمانگر جادوزار، بادزدگي، بیماری رواني،  کلید واژگان:
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 مقدمه
قدرت برتر  بهها و مذاهب باور داشتن نتیجه اعتقاد به دوگانگي روح و جسم در تمامي فرهنگ

بیني توسل به اين نوع جهان جهان روح در دنیای جسم است. معتقدان به جهان غیب، به واسطه

دانند. ساز مينیروهای خیر آن جهاني را به هنگام گرفتار شدن در مشکالت اين جهاني، چاره

های عیني اين  جلوههای ناپیدا دشوار است و برای برقراری ارتباط توسل به ياری گرفتن از هويت

کنند.  تفويض بخشي از نیروی الهي، تقدس پیدا مي نیروها ضروری است، نمودهايي که به واسطه

نشینان همچون تارهايي نامريي زندگي سیاهان و ساحل “ثارواح خبی”ارواح و به خصوص 

د و انسان خلیج فارس را تحت کنترل خود دارند. ارواح از نیروی مافوق بشری برخوردارن حاشیه

عالوه بر نیروی جسمي به قدرت ديگری نیازمند است تا بتواند با آنها مقابله کند و در اين زمان 

های مختلف چون دعاها، تالوت آيات  آيند و به شیوه طبیعي به ياری انسان مي نیروهای مافوق

مرگ نجات  کنند و او را از ها و آوازهای جمعي ارواح را از تن بیمار خارج مي قرآن، آهنگ

گیرند و تنها معالجه با  اش را به کار نميدهند. مردم محلي پزشک شهری و درمان علمي مي

دانند. اعتقاد بر اين است که تعدادی از اين  های شفابخش باباها و ماماهای پیر را موثر ميدست

اند و  آمده ايران داری از آفريقا به جنوبپوستان در دوران برده ارواح خبیث همراه با مهاجرت سیاه

اند. تمام  گروهي نیز در تمام طول تاريخ همراه با ساکنان اصلي اين سرزمین زندگي کرده

توانند خوب و بد، هستند، بادهايي که مي “هوا”و  “باد”آيند، موجوداتي که به چشم نمي

بادها شود و مسلمان و کافر، صاف و ناصاف و بینا و نابینا باشند. اگر کسي گرفتار يکي از اين 

طبیعي  گر با استفاده از نیروی مافوقجادو درمان آيد.درمي “اهل هوا” بتواند رهايي يابد به جرگه

کند. بیمار مانند زده را درمان و آنها را به گروه اجتماعي جديدی وارد مي خود، بیماران باد

 ماما شود.  يابد و ممکن است روزی يک بابا يا ای ميدرمانگرش هويت اجتماعي تازه

 “شمنیسم سیبری”مراسم زار از قبايل ابتدايي شرق آفريقا باقي مانده است و در اصل ريشه در 

محور اصلي شمنیسم است و جادوگرـ طبیبي است که به دلیل نقش تلفیقي خود، “شمن”دارد. 

هر شمني جادوگر است ولي خالف آن  شود. از جادوگران، ساحران و حکیم ـ ساحران متمايز مي

آمیز و ماورايي وی است. افراد مبتدی، داوطلبان و صادق نیست. شاخصه اصلي شمن نقش خلسه

شوند تنها زماني اشخاصي که به طور موروثي و غیراختیاری برای شمن شدن انتخاب مي

های سخت تشرف ن آيینيابند که بعد از گذراندشايستگي انتصاب به اين رسالت اسرارآمیز را مي

و موفقیت در مراحل دشوار آن، قادر باشند به حالت خلسه فرو روند. در خلسه شمن برای درمان 

جهان  انيو خداگر، ارواح محافظ  ها، سرگرداني، دزديده شدن تسخیر روح با ارواح ياریبیماری

گیرد. شمن با عالم ماورايي  کند و از آنها استمداد و مشورت ميزيرين و آسماني ارتباط برقرار مي

 يابد. کند و از آنچه ساير مردم از آن هیچ شناختي ندارند آگاهي ميارتباط برقرار مي
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 های پژوهشپرسش
 های ذيل است.گويي به پرسشاين مقاله در صدد پاسخ

 شناختي آيین زار در سواحل جنوب ايران چیست؟ های فرهنگي و روانريشه (1

توان شناسايي آيین زار را در کدام مناطق خارج از ايران ميهای تاريخي  سرچشمه (1

 کرد؟

های علمي با اعتقاد به آيین زار چگونه تحلیل آوردروابط میان باورهای ديني و دست (3

 شوند؟مي

 

 پژوهش پیشینه
( 1311غالمحسین ساعدی ) اثر در شناسي ايران، نخستین باردر ادبیات انسان “زار”موضوع 

نخستین کتابي بود که در قالب يک مونوگرافي به گزارش اين  اهل هوا. قرار گرفتبحث  مورد

( گزارشي فشرده از 1311از علي رياحي ) زار و باد و بلوچموضوع در ايران پرداخت. کتاب 

دهد. محمدرضا درويشي به بررسي های آيین زار در سیستان و بلوچستان به دست مي نمونه

بررسي  ترين مقاالت در زمینهيکي از تحلیليدر آثار خود پرداخت.  موسیقايي اين آيین جنبه

تعلق دارد که ساختار هويت را در آيین زار به  شناسينامه انسانآيین زار به علي بلوکباشي در 

ها و ارواح بیگانه: زنان، زهدانايراني جانیس بادی کتاب  از نويسندگان غیر بحث نهاده است.
شناسي و ( را نگاشته است. او در اين کتاب به ديرينه1383) شمال سودان مردان و آيین زار در

زار در میان شايقیه پردازد. منبعي ديگر در اين رابطه مقاله  شرح اين مراسم در کشور سودان مي
با توجه به آنکه گروه زيادی از  مهرداد وحدتي است، از احمدالشاهي و با ترجمهشمال سودان 

های  يافتهدانند اين مقاله فريقا ميآآن از  يین در ايران را ناشي از اشاعهمحققان وجود اين آ

های میداني و از  گیری از پژوهش حاضر با بهره نويسندگان مقاله کند. ارزشمندی را مطرح مي

مستقیم و مصاحبه با برگزارکنندگان اين مراسم و همچنین با استفاده از منابع  طريق مشاهده

تطبیقي  مطالعهسي تطبیقي اين آيین در ايران و سودان پرداختند که با عنوان يادشده به برر
 به چاپ رسیده است. آيین زار در ايران و سودان

 

 روش پژوهش
مستقیم مراسم زار  روش پژوهش میداني، اسنادی و تحلیلي است. در بخش میداني به مشاهده

قشم و مصاحبه با  بندرلنگه و جزيرههای بندرعباس، میناب، در استان هرمزگان و شهرستان

ها،  برگزارکنندگان مراسم و همچنین افراد مطلع پرداخته شده است. در بخش اسنادی کتاب

اند. در  های مستند اعم از فارسي و التین مرتبط با موضوع مورد بررسي قرار گرفتهها و فیلم مقاله
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فرهنگي و  موضوع در زمینههای يادشده، از مقايسه و تطبیق برای تحلیل کنار روش

 شناختي استفاده شده است. روان

 

 تسخیر

های دانیم، در روزگاران گذشته معلول قدرتهای مغزی مي فعالیت آنچه را که امروز نتیجه

و درمان آن منحصر  “ارواح خبیثه”تسخیر  و بیماری نتیجه “بدی”شد.  طبیعي تعريف مي مافوق

به خارج کردن آن ارواح از بدن شخص مبتال بود، اين کار از طريق نیايش، خواهش، تضرع، 

گرفت. احترام، نذورات، ارعاب، اعتراف و سرانجام دلجويي از خدايان، طي مراسمي ويژه انجام مي

ي برخوردار هستند گروهي ديگر بر اين باور بودند که بیماران رواني از يک نوع تقدس و نظرکردگ

های کننده شود. به مرور زمان با تجربه و مداخله ممکن است موجب آسیب ديدن فرد دخالت

ها به وجود آمد. شناخت و درمان بیماری مداوم و پیدايش اعتقادات گوناگون، توجیهاتي در زمینه

ما به محض آنکه تا زماني که جسم و جان با هم بودند، انسان از سالمت کامل برخوردار بود، ا

(. 18: 1311شد )محرری، کرد، بیماری عارض ميروح و يا بخشي از آن، بدن انسان را رها مي

 ههای بسیار دور و از دور ، از زمان“زدگي باد”و  “بادـ  روح”يا پنداشت به  ،پنداری روح

و هنوز هم در میان  است های اولیه وجود داشته جامعه در “پنداریجان”يا  “انگاری  جان”

  (.34: 1311رايج است )ساعدی،  آفريقايي و های آسیايي بسیاری از اقوام سرزمین

 
وقتي کسي بیمار است، روحش از بدن خارج  معتقدنداز قبايل کنگو  بعضي”

آورند تا روح شده و در بیرون سرگردان است. در اين وقت به جادوگر روی مي

گويد که روح را تا مار جای دهد. عموماً طبیب ميگريزان را باز آرد و در تن بی

دهکده در اين موقع بیرون  های درختي تعقیب کرده است. همهدرون شاخه

ترين مرد آبادی مأمور روند و قویآيند و همراه پزشک به کنار درخت ميمي

کنند روح مرد بیمار در آن مسکن گزيده است ای را که فکر ميشود شاخهمي

کنند که  آورند و وانمود ميپس از بريدن شاخه، آن را به دهکده مي قطع کند.

مرد بیمار  سخت است. آنگاه شاخه را به کلبه کردنشبار آن سنگین و حمل 

نشانند و جادوگر مراسم جادو و مي شده دهيبربرند و او را راست کنار شاخه مي

حبش بازگردد. غالباً شود روح به تن صاکند که گويا باعث ميافسون را اجرا مي

ها غش و تشنج دهند. به اين صورت، چیني ربودن روح را به شیاطین نسبت مي

دانند که دوست دارد روح آدمیان را از را عموماً کار يکي از ارواح بدکاره مي

 (. 131: 1388)فريزر،  “بیرون کشد تنشان

 



 
 
 
 

 131زار  شناختي آيین روانهای فرهنگي و  ريشه مطالعه

 

 
 

زده، کسي را گويند که يا جنتسخیرشده ”کند: تعريف مي نیچن نياساعدی فرد تسخیرشده را 

های خارج از وجود خود است که او را وادار به اعمال و چنان تحت تأثیر افکار و عقايد قدرت

ترين دهد کامل(. وی ادامه مي31: 1311)ساعدی، “او است کند که خارج از ارادهرفتارهايي مي

که تمام رفتار و کردارشان شود ديده مي “اسکیزوفرني”شکل تسخیر در آن دسته از بیماران 

، حلول دورافتاده تحت تأثیر غیر قرار گرفته است. در هذيان يک بیمار از يک قبیله يا منطقه

بینیم. تسخیر نسبي ای همان ناحیه را ميهای مذهبي يا اسطورهشیطان يا اجنّه يا تسلط قهرمان

زير  “تسخیر”در اغلب متون  شود.ها، خیلي بیشتر از تسخیر کامل مشاهده ميدر اغلب فرهنگ

های متفاوت روان انسان شود. يونگ تابوهای مختلف را با حوزه مطالعه مي 1هیستری عنوان تاريخ

يا تسخیرشدگي منجر  “باختگي روح”داند که چنانچه فعال شوند ممکن است به  متناظر مي

گیر شدن شود، همه شوند و از آنجا که روان انسان اولیه به راحتي تسلیم احساسات مخرب مي

باری به دنبال داشته باشد  تواند عواقب اجتماعي و فردی فاجعهحالت تسخیرشدگي مي

عد در کتاب خود به يک تظاهرات جمعي در قرن چهاردهم ب 1ياسپرس (.111: 1388)اوداينیک، 

 ها اشاره کرده است.  های گرفتار شیطان در صومعه راهبه گیریاز شیوع طاعون و همه

آورد. در  ای را میان آن دو پديد مي حلول روح ـ باد در شخص و پیوستنش با او، رابطه

مهمان ”، “در میزبان حلول کردن”، “سوار میزبان شدن”تبیین اين پیوستگي اصطالحاتي مانند 

ای پويا، ناپايدار و نامعین داللت  برند که بر رابطه به کار مي “او ازدواج کردن با”و  “او شدن

هايي که در يک زمان و با توجه به نقش فرهنگ، عقايد و ارزش (.31: 1381)بلوکباشي، کنند  مي

کنیم. يکي  های گوناگوني مشاهده مي جغرافیايي حاکم است، تسخیر را به صورت در يک منطقه

های بدوی شناخته شده  يا مرگ جادويي است که برای بسیاری از گروه 3نمودهای تسخیر وودو

 “از ترس مردن”است: مرگ در اثر ترس از جادو و يا نقض کردن يک تابو حتي گاهي از عبارت 

شود و از آنجايي که بیشتر شبه صرع مي شخص مبتال دچار حمله4 وکشود. در دوباستفاده مي

 (. 31ـ41: 1311گیرد )ساعدی، افتد درمان آن در کنیسه صورت ميدر میان يهوديان اتفاق مي

 

 شمنیسم یا سفر روح
گذاری  های شمن، حکیم ـ ساحر، ساحر و جادوگر برای نامشناسان در آغاز قرن بیستم از واژهقوم

افراد خاصي با نیروهای جادويي ـ مذهبي استفاده کردند که در تمامي جوامع ابتدايي حضور 

تاريخ مذهبي اقوام و ملل متمدن نیز به کار رفته است. مثالً  داشتند. اين اصطالحات در مطالعه
                                                           

1 histrionic personality disorder  

حالتي در فرد است که  پزشکي روانهای هیجاني افراطي است. در کاربرد  هیستری به معنای حالتي از برانگیختي

  (.331 :1311)اسپرلینگ، های بیماری تبديل کند  اضطراب را به نشانه
2 Karl Theodor Jaspers 
3 voodoo 
4 dubok 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 شمنیسم هندی، ايراني، آلماني، چیني و حتي بابلي با توجه به عناصر مشابه هايي دربارهبحث

ای اطالق شود شمن به هر جادوگر، ساحر، حکیم ـ ساحر يا اهل خلسه مطرح بوده است. اگر واژه

های نادرست، رسیم، بنابراين به منظور اجتناب از برداشتبه مفهومي بسیار پیچیده و مبهم مي

 کنیم. اعتقاد بر اين است که شمن مانند همه های شمن و شمنیسم را محدود ميکاربرد واژه

اما عالوه  ؛هايي انجام دهد جادوگران قادر است معجزه پزشکان قادر به درمان است و مانند همه

بر اين او هادی روح به دنیای مردگان است و ممکن است کاهن، عارف و شاعر نیز باشد. در 

گريز حیات ديني جوامع باستاني، بايد گفت که شمنیسم در معنای الی مفاهیم مبهم و نظم البه

دهد. شمنیسم به معنای تا اين زمان ساختار و تاريخ خاص خود را نشان مي یق و صريح آندق

ای ديني است که خاستگاه آن را بايد در سیبری و آسیای مرکزی جستجو دقیق آن عمدتاً پديده

در سراسر اين  به ما رسیده است. 1شمن تونگوزی کرد. اين واژه از طريق زبان روسي و از ريشه

آيد، شمن و تنها او استاد ديني تمام عیار به حساب مي آمیز يک تجربهخلسه که تجربه  منطقه

-41: 1388)الیاده،  “شمنیسم مساوی است با فن خلسه”بزرگ خلسه است. به اعتقاد الیاده: 

تصمیم ”و “انتقال موروثي حرفه”،“احضاری ناگهاني، فراخوان يا انتخاب”فرد از سه طريق (. 33

از روش گزينش او،  نظر صرفاما ؛ شودافتد، شمن مي که کمتر اتفاق مي “تمايل قبیلهشخصي يا 

شود: وجه نخست وجدآمیز )روياها، شمن تنها در پايان تعالیمي دو وجهي به رسمیت شناخته مي

ها و کارکردهای ارواح، و وجه دوم سنتي )متون شمني، نام ها و مانند آن(الهامات، خلسه

که ارواح و  ی و مانند آن(. اين تعالیم دوگانهسرو دودمان شناسي قبیله، زبان شناسي  اسطوره

تواند عام باشد و  های کهن مسئول آن هستند، با رازآموزی برابر هستند. رازآموزی ميمرشد شمن

اما نبود آيیني از اين دست، معنای نبود رازآموزی نیست؛ زيرا ؛ آيیني خودمختار برای خود بسازد

 (. 11: 1314وجدآمیز روی دهد )الیاده،  حتمل است که اين حالت در روياها يا در تجربهبسیار م

 
 افتاده دانست، بلکه بايد پاافتاده شیتوان يک جادوی پها را نميدرمانگری شمن”

 که يدرحال هامروز کاو فرويدی به حساب آورد. عملکرد يک روان آن را چیزی معادل

د، مردمان بدون نوشتار نکشديوانگان را به بند مي در جهان به ظاهر متمدنکه 

شناسان سوئدی مناسکي مردم. ابنديها را بازهاند قدرت درمانگر اسطورتوانسته

پاناما  1پوستان کونا سرخ طوالني را در درمانگری برای يک زايمان سخت که در نزد

شود که يگرد آورده بودند، منتشر کردند. اين مناسک شامل خواندن اورادی م

که درد او ناشي  دهدخواند. او به زن توضیح ميشمن برای بهبود زن در حال زا مي

کوناها معتقد به تعداد  موقت روحي است که بايد بر زايش نظارت کند؛ زيرا از نبود

                                                           
1 Tungus 

 اند.که در سرزمین وسیعي واقع در شرق سیبری ساکن قبايلي 
2 Cunas 
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ها بر يکي از کارکردهای حیاتي نظارت زيادی از ارواح هستند که هر يک از آن

عالم فراسو در  گويد که روح مزبور دربه زن مي با شرح و تفصیل شمندارند. 

سفری ماورای طبیعي را در  گرفتار شده است؛ و او )شمن( بايد ثیچنگ ارواح خب

رو  هگويد که با چه مشکالتي برای اين کار روب گمشده آغاز کند؛ مي جستجوی روح

نیرنگ،  است و با چه دشمناني بايد دست و پنجه نرم کند؛ که چگونه آنها با زور و

اند و چگونه سرانجام او آزاد شده و به اند و او را اسیر کردهبر روح نیک سلطه يافته

 (.1381تروس، س)ا “کمک کالبد بیمار و رنجور زن خواهد شتافت

 

پزشک خاص خود را دارد که به نام آن  ـ بادی جادو میان اهل هوا در جنوب ايران، هر در

گران با  درمانـ  بابانوبان و مامانوبان. برخي از اين جادو بابازار، مامازار،مثل  شود. مي باد خوانده

میان باباها و ماماها نوعي  در. توانند آنها را تسخیر و رام کنند و مي ارتباط دارندچند باد مختلف 

 . مرتبهشود اساس آن در جمع اهل هوا آشکار مي يک بر سلسله مراتب برقرار است که منزلت هر

شمار  ،خورده است ييزدا هايي که در مجالس جن های قرباني بابا يا ماما به شمار خون هر

-و همچنین تعداد و قدرت و بزرگي ارواحي که او را تسخیر کرده هايي که در اختیار دارد خیزران

تجربه و توفیق بابا يا ماما را در تسخیر و رام  ،قدرت جادويي هدرج اين مواردبستگي دارد.  اند

گران برای احضار باد يا روح  درمان. دهد شرير، نشان مي کردن بادها، به خصوص بادهای

اضطراب شديد بیمار  هنجار وابهن، آمیز بیمار و فرونشاندن رفتارهای هیجان کرده در حلول

 (.48ـ  11: 1311ساعدی، کنند ) برپا مي مراسمي آئیني

تجلیات   تری با امور مقدس دارد و ازط مستقیمـ ساحر جدا از دنیای مادی است، او ارتبا حکیم

خودی يا  کند. ضعف و ناتواني، اختالل عصبي، رسالت خودبهتری استفاده ميآن به طور ثمربخش

ها جسماني هستند. گاهي اين نشانه “انتخاب”يا  “گزينش”های ظاهری وراثت، برخي از نشانه

ترين آن، دخیل است )به مادرزادی يا اکتسابي(، گاهي يک اتفاق از نوع عادی هستند )عارضه

 مانندای غیرعادی عنوان مثال افتادن از درخت يا نیش زدن مار(. معموالً انتخاب با حادثه

شود. شناخت اين تصور آذرخش، ظاهر شدن روح يا شبح و رؤيت آن، خواب و مانند آن اعالم مي

شود، حائز ای غیرمعمول يا غیرطبیعي به شخص اعطا ميطريق تجربهو حالت غريب که از 

اهمیت است. تمايز و جداسازی به معنای واقعي کلمه، بر منطق حاکم بر امور مقدس مبتني 

شناختي  ترين بازنمودهای مقدس، هیچ چیزی نیستند مگر جدايي هستياست، يعني ابتدايي

ود؛ يک درخت، يک سنگ، يک مکان، به صرف اين کیهاني پیراموني خ برخي اشیاء از منطقه

انتخاب شده ”دهد، يعني به عنوان ظرف تجلي وجود مقدس حقیقت که خود را مقدس نشان مي

های ديگر ها، درختان و مکانی سنگشناختي از همهو از اين رهگذر به لحاظ هستي “است

کند. آنچه در حال حاضر ذکر آن ی ماوراءطبیعي متفاوتي را اشغال ميشود و مرتبهمتمايز مي

 “انتخاب”و متمايزسازی  مهم است توازی بین تمايز و جداسازی اشیاء، موجودات و عالئم مقدس
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آن کساني است که با شور و حرارت دروني زيادی نسبت به ساير افراد جامعه امر  “گزينش”يا 

زيرا تا حد زيادی با امر  کنند، يعني آن کساني که مظهر امر مقدس هستند،مقدس را تجربه مي

ديني که آنها را انتخاب کرده است  “شکل”تر با کنند يا به بیان دقیقمقدس زندگي مي

کنند. ما بايد اين حقیقت را نیز در نظر داشته باشیم که )خدايان، ارواح، نیاکان و ...( زندگي مي

تعلیم  شود، بلکه دورهآمیز نميخلسه به معنای دقیق آن تنها شامل تجربه “تشرف شمني”

نژند شود که فراتر از حد و فهم فرد روان را شامل مي  العاده دشوار و پیچیدهنظری و عملي فوق

ها خواه هنوز در معرض حمالت واقعي صرعي يا عصبي باشند يا نباشند،  )بیمار( است. شمن

برداشتي بیروني( مضموني نظری اختالل رواني آنها )با  توانند صرفاً بیمار قلمداد شوند؛ تجربهنمي

ها را معالجه کنند، به خاطر اين است که آن گرانيد توانند خودشان و زيرا اگر آنها مي ؛دارد

 (.13 ـ 81: 1388شناسند )الیاده، را مي “مباني نظری بیماری”تر سازوکار يا به عبارت دقیق

 

  زار
 جزاير خلیج فارس ارواح و اجنه را به و ويژه مردم بندرهاه مردم جنوب و جنوب شرقي ايران، ب

رود و آنان را  مي زادگان يباد در درون جسم آدم ـ پندارند و معتقدند که باد يا جن باد ميصورت 

بادها بنابر حوزه جغرافیايي، شکل،  .کند مي “هوايي”و  “باد زده”گرفتار و به اصطالح  تسخیر و

شوند. ساعدی بادهای پراکنده در سواحل و جزاير عمل به چند گروه تقسیم مي ويژگي و شیوه

خلیج فارس را به هفت گروه، باد زار، باد نوبان، باد مشايخ، باد جن، باد پری، باد ديو و باد غول 

ها، ديوها و ( و رياحي بادهای پراکنده در بلوچستان را به پنج گروه، زارها، بادها، جن11: 1311)

و بادهای جادويي اين را که يک يا چند بار به تسخیر کساني  کند.( تقسیم مي3: 1311مشايخ )

، اين نامند. اهل هوا در تمام عمر مي “هوا اهل”، اصطالحاً اند درمان شدهو   زا درآمده  بیماری

ها و  خواسته. اهل هوا تا زماني که ارتباطي آنها هستند هو وسیل شده را با خود دارندبادهای رام

خاص خود را  “پزشکـ  جادو”بادی  هرهستند.  در امان کنند، را برآورده مي اين بادها های نیاز

گران با چند  درمان ـ برخي از اين جادو .مثل بابازار، مامازار شود مي دارد که به نام آن باد خوانده

 ترينترين و شايع. زار خطرناکها را تسخیر و رام کنند توانند آن کار دارند و مي و باد مختلف سر

. بیشتر مبتاليان اهل هوا گرفتار اين نوع باد هستند. بادها کافر و مسلمان دارند و 1بادها است

دهد که از کدام سرزمین آمده است. هر زار وقتي خون  زارها همه کافرند. زبان زار نشان مي

بان آيد و از درون کالبد شخص مبتال و با زشود و به زبان در ميمي “زير”خورد به اصطالح  مي

کند. مرکز اصلي زارها سواحل است. زار زماني که وی با بابا و ماما صحبت و خود را معرفي مي

کند و مثل تمام بادها، هیچ پزشک و درماني موثر وارد تن يک نفر شد، او را مريض و بدجان مي

                                                           
 کنند. صاحب شمايل مادی و به شکل هیوال يا حیوان تصور مي مناطقزار را در بعضي  1
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و دو نوع آورند. زارها بیشتر از هفتاد های گوناگون به وجود مينیست. زارهای گوناگون ناراحتي

: 1311ساعدی، کرد )توان مشاهده مي “زاران”در هستند و بیشتر از هفتاد و دو نوع تغییر حال 

هنجار، رعشه و لرزه همراه  عالئم حلول باد بنابر نوع باد کند و معموالً با رفتارهايي نابه(. 48 ـ 11

يا طبیعت هیستريک  ای از جنون شناسي، برخي از عالئم بادزدگي نشانه است. از ديدگاه روان

زده در برابر فشارها و  های فرد باد آمیز( پنداشته شده است که اين عالئم احتماال از واکنش )جنون

(. ابتال به هر يک از 31: 1381)بلوکباشي،  شود های ناشي از وضعیت اجتماعي ناشي مي تنش

با سردرد و  1بي؛ دينگه ماروقل با حمله 1شود مثالً باد متوریزارها نیز با عالئم خاصي شروع مي

حرکتي و در خود فرورفتگي يا با بي 1کتوو دای 4با کمردرد و متروراژی 3درد؛ بومريومچشم

کند چیز عجیبي در شکمش بیمار احساس مي 1. در بعضي از زارها از جمله زار تقروری1اوتیسم

ارد. تغییر خلق واضح، پرخوری، را د 3حالت يک هیپومانیاک 8گارهيا مبتال به زار اُم و وجود دارد

حرکتي، گاهي اوقات حاالت گريز از خانه و کاشانه از عالئم همیشگي اين باد است. بومريوم پر

به  11شوند. زار په پهتابلوی جنون کاملي است که زنان بعد از دعوا با همديگر گرفتارش مي

که يک زار عربي است  11بابور کند.صورت تب، درد، سرفه و باز بعد از دعوا و دلخوری ظهور مي

باد جنگلي و آفريقايي است که بعد از ترس  11ياسهتقريباً هیستری صرعي شکل است و چین

گويد بیشترين  (. يکي از بابازارهای بندرعباس مي41ـ  44: 1311شود )ساعدی، ظاهر مي

گاره مبتال شده بودند. کننده، به زارهای متوری يا به اصطالح خود او متاری و اُم مبتاليان مراجعه

زار مانند ديگر بادها بیشتر در میان فقرا، زنان و بردگان سابق رايج است. زار به صورت يک جن 

شود، ابتدا بايد جن را از تن بیمار بیرون کرد. مراسمي که برای خالص وارد بدن شخص مبتال مي

 شود.جَرَتي ياد ميدهند با عنوان عمل مُ کردن يک آدم از شريک جن مضراتي ترتیب مي

ای وی نتیجه ها طبیب دوا و درمان کرده باشد و اگر از معالجهمبتال بايد مدت شخص

برند و اگر دعا کردن هم کارگر نشود، بابازار يا مامازار دست حاصل نشود او را پیش دعانويس مي

                                                           
2 Matūri 
3 Dingé māro 
4 Būmaryom 
4 Metrorrhagia 

آن  دهد و گاهي دورهخونريزی رحمي که معموالً به مقدار غیرطبیعي و در فواصل زماني کامالً نامنظم روی مي 

 (.111 :1381شود )دورلند، طوالني مي
6 Dāyketo 
6 Autism 
8 Taqrūri 
9 Omgāré 
9 Hypomania 

و سیکلوتايمیک مشاهده  قطبي اختالالت دوهای کیفي مانیا، اما با شدت کمتر در  هنجاری خلقي با مشخصه نابه 

 (.481 :1381)دورلند،  شود مي
11 Pépé 
11 Bābūr 
12 Činyāsé  
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دايي گشتاری. در شود: بادزدايي پايا و بادزشوند. بادزدايي به دو شیوه انجام ميبه کار مي

يابد و به حالت عادی و گروه اجتماعي قبلي خود در زده کامالً شفا ميبادزدايي پايا، بیمار جن

دهد  های بیمار رخ مي گشتاری، دگرگوني ژرفي در شخصیت و حالت در شیوهگردد. جامعه باز مي

اش پیوند  کننده خیرکند. بیمار در هويت جديد با روح يا باد تسو هويت او به کلي تغییر مي

پیوندد که هويت اجتماعي ويژه و کیشي خاص در جامعه دارند، گروه  خورد و به گروهي مي مي

يافتگان از طريق بادزدايي گشتاری هستند، وی برای  اعضای آن درمان ای که همه اجتماعي تازه

ضای گروه يافته عضوی از اع يابد. شخص استحاله حضور در جلسه تسخیر باد مشروعیت مي

های  ی تسخیر روح شالقها نيیدر آشود. آنها  انجمن برادری يا اخوت( شناخته مي)بادزدايان 

سازد که ها را قادر ميهای بابا و ماماهای اهل هوا در ايران( که آن نماديني با خود دارند )خیزران

: 1383)موسوی بجنوردی، خود را نه همچون برده، بلکه به صورت ارباب بردگان احساس کنند 

مبتال، ابتدا  دانند.يحساب م اهل مقدس و آن را مسلمان است و یباد نوبان. (418 ـ 481

نشین گوشه ،دهددست مي از اشتهايش را ندارد،کار کردن  ، توانکندمي يافسردگ احساس

 شود.به قول اهل هوا جانش بد مي خودش و به اصطالح گرفتار زند وکم حرف مي شود، مي

است. همچنین اين مجلس سرپا  تمبیرهمقدس وجود ساز در تفاوت مجلس نوبان با مجلس زار، 

 (.44ـ  41: 1311ساعدی، دارد )آفريقايي مطابقت  از اين نظر با نمونه ؛ کهشودبازی مي

 

 شناختی های روانریشه
بر طبق  1اوهلمارکسو  دهدشمنیسم را با هیستری قطب شمال توضیح و شرح مي 1کزاپ لیکا

میزان بیماری اعصاب افراد حتي بین شمنیسم قطب شمال و مناطق اطراف آن تمايز قايل 

ثباتي عصبي ساکنان نواحي شود. به نظر او شمنیسم، اوالً به خاطر تأثیر محیط بیکران بر بي مي

نزوا در های طوالني، اای منحصر به قطب شمال بود. سرمای شديد، شبقطبي، اساساً پديده

گذاشت و يا باعث های قطبي تأثیر ميبیابان و کمبود ويتامین، بر ساختار عصبي زندگي انسان

شمني  و ...( و يا خلسه 4، مِنِريک3هیستری قطبي، مِرياک) يروانهای شدت يافتن و بروز بیماری

اختیار  شد. تنها تفاوت بین شمن و شخص مبتال به صرع اين است که دومي از روی قصد يامي

ای خودجوش و طبیعي شمني در قطب شمال پديده تواند به حالت خلسه وارد شود. خلسهنمي

 “مراسم شمني بزرگ”تواند به معنای واقعي از است؛ تنها در اين منطقه است که شخص مي

“ایجمود خلسه”سخن بگويد، يعني از مراسمي که با 
رود رسد و تصور ميواقعي به پايان مي 1

                                                           
1 Czaplicka 
2 Ohlmarks 
3 Meryak 
4 Menerik  
5 Cataleptic trance  
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کند. در نواحي اطراف قطب طي آن روح بدن را ترک و به آسمان يا جهان زيرين سفر مي که در

ای واقعي شمال که شمن ديگر گرفتار افسردگي شديد نیست، به طور خودجوش دچار خلسه

در شکلي نمايشي،  “سفر روح”شود و مجبور است با استفاده از مواد مخدر و يا با تقلید نمي

 ای خود ايجاد کند. ای را برخلسهنیمه

تأکید کرد که شمنیسم اندونزی در آغاز يک  1حدود هفتاد سال پیش جي. ای. ويلکن

شد. پژوهشگران واقعي به طور نمايشي تقلید مي بیماری واقعي بوده است و تنها بعداً خلسه

( و رسد بین اختالل رواني )عدم تعادلاند به ارتباطات درخور توجهي که به نظر ميتوانسته

يا صرعي  1اشکال متفاوت شمنیسم آسیای جنوبي و اقیانوسیه وجود دارد اشاره نمايند. شمن نیو

هايي که اختالل و يا به شدت دچار بیماری عصبي است و اين بیماری به خصوص از خانواده

کند که در هیچ جای دنیا، گیرد. اوهلمارکس اظهار ميعصبي در آنها موروثي است نشأت مي

ای که در قطب شمال رايج و متداول است، شديد نیستند. او های ذهني و رواني به اندازهبیماری

پريش به مراتب در قطب شمال اين افراد روان”آورد: شناس روسي دی. زلنین مي ای از قومگفته

گويد که شمنیسم را نبايد صرفاً يک بیماری  . اوهلمارکس مي“اندتر از مناطق ديگر بودهفراوان

پريش، دَمدمي و تر است. در شمنیسم، فرد روانرواني و ذهني تعريف کرد، زيرا شمنیسم پیچیده

يابد. در میان قبايل سوداني که توسط نادل بررسي شده، ثبات و يا فکور فضای مناسبي را ميبي

سخیر اما اعضای قبیله نه صرع و نه هیچ بیماری رواني ديگری را ت ؛صرع کامالً متداول بوده است

آورند. قطع نظر از درستي يا نادرستي اين نظر، ناچاريم شدن واقعي )توسط ارواح( به حساب نمي

هايي ثباتي رواني انسانمربوط به شمنیسم در قطب شمال ضرورتاً از بي نتیجه بگیريم که نظريه

الي های خاص و غیرعادی در مناطق شمکنند و از شیوع بیماریکه نزديک به قطب زندگي مي

تواند متأثر از تغذيه و نوع (. اين عوارض مي18 ـ 81: 1388شود )الیاده، باالی استوا ناشي نمي

که دقیقاً  طور همانمواد غذايي مورد استفاده، نور خورشید و حتي ساعت زندگي نیز باشد. 

 که ؛شودای تقريباً در سرتاسر جهان يافت مي های اختالل رواني مشابهمالحظه کرديم پديده

هايي دارند و درمان در نوع خود عالئم و نشانه کدام هری آن در ايران زار و انواع آن است و نمونه

 هايي است. دارای تفاوت کدام هر

شود که دانش بنیادين فرد مذهبي، مانند فرد بیمار، به يک ساحت حیاتي فرا افکنده مي

اما شمن تنها  ؛دهدني را به او نشان ميهستي انسان يعني انزوا، خطر و دشمني در جهان پیرامو

که موفق به درمان  يک انسان بیمار نیست، بلکه او باالتر از هر چیز، يک بیمار شفايافته است

کند، تشرف داوطلب مساوی بیماری بروز مي شمن به واسطه خودش شده است. زماني که حرفه

جواری  آمیزند. آمیزش و هم بادهای خود در مي با، آزادشدگان از آزار بادبا شفا يافتن است. 

                                                           
1 Wilken 

1 Niue ای وابسته به نیوزلند.؛ جزيره  
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انگاری يک  مشترک به بادها و کیش باد خود و اعتقادات هبادزدگان با بادهای تسخیرکنند

را  خود هکنند زدگان بادهای تسخیر که باد تا وقتيآورد.  آئیني پديد مي ـ همبستگي اجتماعي

ی مقرر در کیش  ها قواعد شايست و ناشايستدارند و به آنها هديه دهند و   خرسند و خشنود نگه

از آنها  هنجار و خالف قاعده  به رفتارهای نا و شوند و هراس نمي هرعش ،دچار جنون ،رعايت کنند را

يابند  مي در زندگي ها را ناماليمات و سختي بر غلبهاهل هوا قدرت  هبادزدگان يا جرگ زند. نمي سر

: 1383)موسوی بجنوردی،  کنند یرون از کیش احساس ميو تمايزی آشکار میان خود و افراد ب

  (.418ـ  481
در اينجا کالبد . شناختي آن است روان در ماهیت کامالًکونا  درماني قبیله صهخمش نینخست

کند. درمان بر اساس آواز خواندن بسنده مي و. جادوگر تنها به سخن گفتن شود درمان نميبیمار 

يعني جادوگر دارای قدرتي  يکي از اين دو نفرشود. بیمار و درمانگر انجام ميای دوگانه بین رابطه

کل قبیله است و به اقتدار اجتماعي و قدرت نظم تجسم  شده به وسیلهبه رسمیت شناخته

نامیم، اما مي جسمانيکه ما آن را برد  رنج ميای نظمي بخشد؛ نفر ديگر، بیمار است که از بي مي

اند از ارواح به ها توانستهدانند که انساندست دادن امتیازی مي را حاصل ازبومیان اين رنج 

ارواح همان جوهری  متحد باشند و جهان با يکديگر قاعدتاً ارمغان بگیرند. اين دو جامعه بايد

شناختي جامعه نظمي بومیان در اينجا با يک بي در انديشه .درون هر فردیحاضر  است که ارواح

 واقع در ارواح است يعني از طلبي، بدخواهي يا حسادت برخيجاه که ناشي از مواجه هستیم

جادوگر با نشان دادن  دارند. شناختي و اجتماعي ای روانهايي سروکار داريم که مشخصهانگیزه با

نزد مخاطبانش به هنگام خلسه(، ) گريماجراهای خود در جهان د داليل بیماری و با روايت کردن

اند؛ ای وام گرفته شدهباورها و اعتقاداتشان به اسطوره انگیزد که ازآشنا برميبازنمودهايي 

به صورت  شده گفتههستند. چندين مشخصه  تشاعتقاداتي که میراث گروه اجتماعي در کلی

شناختي  کاوانه شباهت دارند. در اين حوزه بیماری دارای منشاء روان های روانغريبي با درمان

تواند آنها هايي که نميو درمان دارای ماهیت مشابهي است. بیمار به دلیل نشانه شود ميشمرده 

شود و به نزد پزشک رانده مي اش از گروه اجتماعي را کنترل کند يا به دلیل اختالالت روحي

بار ديگر در گروه   اقتدار او که گروه اجتماعي به وی داده است و با ياری وی رود تا با تکیه بر مي

شود، به نوعي استناد داده مي که به دوراني بسیار دوربا اينماعي پذيرفته شود. چنین داستاني اجت

 همان چیزی و اينتر چیزها را توضیح دهد تواند حتي بهتر از وقايع نزديکهنوز تداوم دارد و مي

 (.1381تروس، س)لوی ا گويندمي “اسطوره”شناسان به آن که جامعه است

، به کیهاني. جادوی تفاوت قائل شد “جادوی کیهاني”يا بايد میان جادوی معمولي و 

اشکال و  کند. در سراسر طبیعت شان، عمل ميبا الگوهای اصلي واسطه مشابهت رمزها

يابیم و شمن  مي مطابقت دارند، باز يا از لحاظ نوع و سنخ با هم از نظر کیفيهايي که  جنبش

اند، به وساطت  تصادفاً از حیطه تصرف وی خارج به طبیعتشان يا را که بناهايي  خواهد پديده مي
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دارند، مهار کند و به  آفريند و بدين جهت در حوزه عمل وی قرار هايي همانند که خود مي پديده

عزايم و  ها،ورد ،آهنگ ضرب، هارنگ ،خواهد به مدد اشکال انقیاد خويش درآورد. مي

را  بیماری و برانگیزد، کوالک و برف را فرو بنشاند گفتار، باران های بي جادو و نغمه ،خواني افسون

 طوالني العاده شمن که تنها پس از ممارستي ها همه، بدون قدرت تمرکز خارقاما اين ؛بخشد شفا

قدرت تمرکز . آيد، نارسا خواهد بود در خلوت و سکوت و در آغوش طبیعت بکر به دست مي

 آيد ريحه و موهبتي خاص و به يمن تأثیری آسماني، حاصلهمچنین ممکن است همچون ق

  (.13 ـ 31: 1318)شوان، 

اين پزشک در اين است که  درمان شمني و روانکاوانه ترين اختالف میان شیوه بزرگ

شود؛ يک روانکاو در حالت دوم اين کار به بیمار واگذار مي اماگويد )شمن( است که سخن مي

نقش او آن است که بیمار را تحريک  .مانددرمان را ساکت مي زمانخوب کسي است که بیشتر 

در هر دو  .منتقل کند “ديگری”بیند به اين هايي را که متوجه خود مي خصومت کند تا وی همه

در نزد کوناها، ما با يک  گیرد، البته با اين تفاوت کهمورد، درمان با تولید يک اسطوره انجام مي

را تداوم  ها آنشناسند و سنتگرفته سروکار داريم که همه آن را نمي شکل کامالً اسطوره

به زباني  دهد؛ جادوگر اسطوره راآن را با مورد خاصي تطبیق مي اًاند و جادوگر صرفبخشیده

آن را به نام درآورد و از همین  دهدفهم باشد و به او اجازه مي قابل  آورد که برای بیماردرمي

غیرقابل  که تا آن زمان چه به معنای واقعي و چه به معنای مجازیغلبه کند طريق بر دردهايي 

اختالف در اينجا چندان بزرگ نیست . خود را بسازد ی بیمار بايد اسطورهوکا در روان. درک بودند

و به  نخستین تجربیات زندگي) ترين موارد ممکن منشاء اختالالت رواني را به کم کاوی زيرا روان

دهد و بیمار از میان آنها دست به انتخاب تقلیل مي (اشنوزاد با محیط خانوادگي روابط میان

بازگرداند که در  غیرقابل بیان خود را به واژگاني تواند اختالالتدر آنجا نیز بیمار مي. زندمي

 (.1381تروس، س)لوی ا د و خود را آزاد احساس نمايدنخاص داستان وی وجود دار اسطوره

شود که در  بر بیماران چنین تحلیل مي شان یرگذاریتأثدرمانگری در  دو شیوهتفاوت اين 

تواند به آن داخل شود ای است که بیمار ميشکل آيیني، جهان رهايي وجود حقیقي دارد. عرصه

کند و به بیماری رهايي يابد. شمن با تقويت باور و نشان دادن راه بیمار را امیدوار مي شرو از 

که در شکل درمان  دهد. درحاليقرار مي “جهان رهايي”ورود به  ن، بیمار را در آستانهتلقی وسیله

ها به آن دهد. جهاني که بیمار با نشانهروانکاوانه، اين بیمار است که جهان رهايي را نشان مي

شناسد و برايش  کاو است؛ روانکاو آن جهان را نمي کند، متفاوت از جهان رهايي رواناشاره مي

سازی جهان رهايي بیمار و جهان رهايي خود کلیدهايي را کند با مشابهريبه است. او سعي ميغ

در اختیار وی قرار دهد، کلیدهايي که خودش به کارآيي کامل آنها نه تنها ايمان ندارد و حتي 

گر فرو افکنند. در شکل نخست، درمان دهد که بیمار را به پرتگاه جهان بیماریاين احتمال را مي

ای که برای خود او اتفاق افتاده و دانشي که گیرد. تجربهبه کار مي دانششاش را در کنار تجربه
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اش لزوما به  بخش بیشتر آن با دانش بیمار يکي است. دانش روانکاو بیگانه از دانش بیمار و تجربه

 بیمار نیست. حدت و شدت تجربه

توان آن را درمان  شود و باد سرخ که مي جنون ميبابازارها و مامازارها میان باد سیاه که سبب 

آيد و مجنون  هستند. در مورد باد سیاه شخص به تسخیر جن و شیاطین در مي کرد، تمايز قائل

شود. برای معالجه بايد جن را از تن او خارج کرد. در واقع جن در زمره ارواح  يا ديوانه شمرده مي

و  پردازند. معموال مردان دين گونه افراد نمي ه به معالجه اينکنند کزار نیست و بابازارها تأکید مي

بنابراين معالجه را به  ؛زده کمک کنندتوانند به افراد جن مي  پزشکان قوميبیش از آنان روان

شود قدرت شفاعت نزد خداوند و طلب معالجه فرد  گذارند که ادعا مي وساطت مردان دين وا مي

گونه افراد، فردی  شوند. برخالف اين پزشکي متوسل مي به قدرت چرخهزده را دارند يا اينکه جن

که به تسخیر يکي از ارواح زار درآمده است، کل قوای دماغي و نیروی اراده خود را از دست 

پذير جامعه است. شخص  و عضو مسئولیت ی اجتماعيحدود تابه همین علت  و ؛دهد نمي

ن روح که وی را تسخیر کرده خواستار برآورده شدن تسخیرشده صرفاً از آن در رنج است که آ

ها از  تواند بدون برآورده شدن آن خواسته هايش است و به همین علت آن فرد نمي خواسته

تارانند، بلکه آنها را راضي و آرام  مشکالت خويش رهايي يابد. برخالف باد سیاه، ارواح زار را نمي

 (.1381سازند )احمدالشاهي،  مي

 

 فرهنگی هایریشه
کند. کابوسي يابد و چون کابوسي عمل ميرواني است، اتفاقي که دامنه مي بادزدگي نوعي حادثه

کند، به کوبد، در گردش و فوران خود جسم را چابک ميکه اگرچه خوفناک است و روح را مي

، نوعي خود شدن استآيد. زار نوعي از خود بيزده از اين بابت به وجد مي آورد و بادنشاط مي

خاک و استخوان و اتصال به سرزمین ديگر که سرشار از پرتو روح  شکستن قرق جسم از حیطه

طلبد. در است. زار يک آيین است. زار در هر جای دنیا نامي دارد و حتي اجراهای متنوع را مي

ی وسیع انداز چشمنامند؛ وقتي بر زمیني از شن و ايران وقتي اجرا رو به دريا است آن را زار مي

شود. زارِ  نامیده مي 1؛ و هنگامي که با قلّه و برف محشور است، پُرخواني1گیرد، گوآتصورت مي

 سواحل جنوب، گوات بلوچستان و پرخواني ترکمن صحرا، سه اجرای متفاوت زار است که جوهره

رفته است و دهد. زار در برخي مناطق مانند بوشهر به کلي از بین ای از تعلقات را نمايش ميگونه

گردد که تحت عنوان شیخ فرج از آن ياد خارک برگزار مي فقط به صورت محدود در جزيره

شود. در استان هرمزگان هم در بندر لنگه، جزاير قشم و هرمز و بندر عباس و میناب،  مي

اعتقادات و مراسم زار از وجوه مشترک های بسیاری نسبت به نیم قرن پیش يافته است. دگرگوني

                                                           
1 Guāt 
2 Porkhāni 
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های سوم رايج بین ساکنان کشورهای بسیاری به ويژه در آفريقا و خاورمیانه هستند. شباهتر

برگزاری اين مراسم در کشورهای مختلفي مانند ايران، سودان،  بسیار بین اعتقاد به زار و نحوه

اتیوپي، مصر و عربستان وجود دارد کشورهايي که در حال حاضر و گاه حتي در گذشته فاقد 

نزديک فرهنگي، سیاسي و  اند و در عصر حاضر نیز الزاماً رابطهمشترک جغرافیايي بوده مرزهای

پوستان در قالب رهبران زار و نیز مبتاليان آن، اين  اجتماعي با هم ندارند. حضور غالب سیاه

بخشد که زار از يک نقطه شروع و به مناطق ديگر انتقال يافته است )زاويه و  انديشه را قوت مي

 (1331مرز،  لاص

برده به   به عنوانپوستان آفريقايي که  مدارک و شواهد موجود حاکي از آن است سیاه

موسیقايي، همراه با سازها و  با لحن اند، مراسم آغازگر مراسم زار بوده بودند دهآمخارک جزيره 

کنار ديگر آمیخته و در  به نوعي با فرهنگ و باورهای ساکنان جزيره پوستان سیاهاعتقادات خاص 

گاه بومیان خارک برای حل مشکالت خود از  ت.اس شدهای برخوردار  از جايگاه ويژه کمراسم خار

کنند و برای برآورده شدن  دهل که نماد شیخ فرج است طلب درخواست کمک مي

کنند. بومیان خارک، چنان از اين ساز را برگزار مي 1هايشان، به عنوان نذر، مراسم لِیوا حاجت

شود در مورد شخصي خاص و دارای گذارند که تصور ميکنند و به آن احترام مييصحبت م

گويند. ارتباط میان انسان و طبل در آفريقا نیز موضوعي در خور توجه قدرت معنوی سخن مي

خارک انتقال يافته است  است و اين ارتباط از طريق مهاجرين آفريقايي به جزيره

تاريخ مراسم شیخ فرج را روشن  در موردنابع بسیار ارزشمندی يکي از م(. 311: 1384)درويشي،

 میالدی 1111سال  سروان کارستن نیبور در سفرنامه خود در درج شده است. سفرنامه نیبوردر 

بیشترشان  شدند، صورت برده در خارک فروخته ميه آفريقا که ب 1از کافرهای”ت: آورده اس

شیخ فرج  برای شخصیت مذهبي بزرگ خود که مذهب خودشان را حفظ کرده بودند. کافرها

ها بیشتر عبارت است از رقصي که آن بنای کوچکي ساخته بودند. مراسم مذهبي، شود نامیده مي

 .“شد مي ديگری همراهي بدویبا طبل و سازهای 

به اين جزيره آمده بودند، از  که به صورت برده کافرهای آفريقايي نیبور، بنا به نوشته

ی تعیین منشأ و مبدأ آيین زار در تحقیقات وسیعي در زمینه .هستند مراسم شیخ فرججان مروّ

معتقد است که منشأ زار از ايران است. دلیل  3لئو فروبنیوس میان اروپايیان صورت گرفته است.

فروبنیوس برای اين ادعا، خصوصیات مشترک فرهنگي ايرانیان، مردم شمال شرقي آفريقا و 

سودان بود. او معتقد بود که زار تجلي نظام باستاني باورها و معتقدات ايراني است که به حبشه و 

  گويد:مي 4انريکو چرولي(. 133 :1383بادی، ديگر ممالک آفريقا سرايت کرده است )

                                                           
1 Leiwā 

 . هستند شرق آفريقا، مانند حبشه و کشورهای غربي و جنوبي آن بانتو در هکافرها از قبیل 1
3 Frobenius 
4 Cerulli 
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 یوارد شده است و عقیده يبه زبان عرب زبان رسمي اتیوپي() یزار از زبان امهر”

است به نام زار که از حبشه به جهان اسالم راه يافته است.  يبه وجود جن يعموم

کند، در  يحلول م يافراد انسان يدر وجود بعض اًکه موقت يجن عقايد مشابه درباره

در  .مختلف دارد یهاشود و نامي، آسیا و آفريقا ديده ميمختلف اسالم یکشورها

دارد و از نام  يغیرسام ءو در حبشه زار که منشا ؛در مااليا، آموک ی؛نیجريه، حُور

دوران شرک  ی. اين خدااست ها گرفته شده1يآسمان در مذهب شرک کوش یخدا

قدرت  یو دارا یبشرشدن حبشه به صورت يک موجود فوق يبعد از مسیح

: 1311)ساعدی،  “به عالم اسالم راه يافت يمسیح یمتوسط ظاهر شد و از حبشه

41.)  

ايراني و آفريقايي برای زار اشاره کرده است.  به امکان وجود يک منشأ دوگانه تقي مدرسي

زبان فارسي است که امروزه به معنای ضعیف بسیار قديمي زار در  يک دلیل برای اين ادعا، کلمه

پوست اين رسم را به  رود. مدرسي معتقد بود که پس از اينکه ملوانان سیاهو ناتوان به کار مي

در سودان، اين آيین  (.133: 1383بادی، ايران معرفي کردند، اسم زار به اين مراسم تعلق گرفت )

انواع گوناگوني با همین نام در مصر، اتیوپي، سومالي های شمال بنا نهاده شد و در میان سوداني

شود. در میان اقوام  خلیج فارس و جنوب ايران اجرا مي )سار( و در میان کشورهای عربي حوزه

شود که طي آن روح شرير را  جنوب حبشه عالوه بر اين مناسک احضار، مراسم ديگری برگزار مي

شود. در مصر تا آن شخص قادر به پیشگويي  ودکنند که وارد بدن شخص آماده بشوادار مي

ی زار در عربي به معني شوم مراسم مربوط به زار احتماالً از قرن نوزدهم شروع شده است. کلمه

 ـ 41: 1311که صورت جمع زار است رواج دارد )ساعدی،  1هم آمده است. در عمان کلمه زيران

ارواح  دشاه درمان انواعي از تسخیر به وسیلهمراکش، در میان انجمن اخوت حَمَ 3(. در مِکنِس41

وجود دارد. اعضای اين کیش به روحي به نام لَلّا عايشه قنديشا معتقد هستند و  ماده هایو جن

گويند که اين روح، در طول حالت خلسه از مکاني در پادشاهي های خود ميبر اساس افسانه

 1مادر در پادشاهي مِرو به عنوان ملکه 4قنديشاسودان به مراکش آورده شده است. جالب اين که 

: 1383)بادی،  است 1شد که تلفظ آن در شمال سودان کندِساشناخته مي 1باستان با نام کَنداس

131) . 

                                                           
شود و زبان سومالي که با البفای التین )در کنیا و جنوب اتیوپي( که با خط اتیوپیايي نوشته مي زبان اُرومینگا 1

 .است (Afro-Asiatic) های آفريقاسیاييزبان شود، جزو زيرخانوادهنوشته مي
2 Zeyrān  
3 Meknes 
4 Qandisha 
5 Meru  
6 Candace 
7 Kandesa 
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که از  انددهند بادها از آفريقای سیاه و عربستان آمده شده نشان مي های مطرح يافته

های پوست و همچنین استفاده از طبل ماهای سیاهتوان به باباها و ماهای بارز آن مينشانه

آفريقايي در اين آيین اشاره کرد. البته بادهای هندی و فارسي هم هستند ولي اهمیت بادهای 

سیاه را ندارند. اين بادها قبل از رسیدن به سواحل ايران و شايد هم در همین سواحل محتوای 

ادويي آفريقايي با اشعاری در مدح پیغمبر اسالم اند و بعضي اشعار و اوراد ج اسالمي نیز يافته

و به ويژه مطهرات و محرمات اهل هوا به مطهرات و محرمات اسالمي شباهت پیدا  ترکیب شده

ايراني مانند جن و آل با اين آداب آمیخته و حتي بعضي  کرده است. برخي اعتقادات عامیانه

در بادهای مشايخ  که همچناناست  ه شدهقصص مربوط به صوفیه به بزرگان اهل هوا نسبت داد

 شود. صحرا ديده مي و نیز در مراسم پرخواني ترکمن

يا  رخوانيپُگردد. صحرا برگزار ميپرخواني نیز نوعي اجرای متفاوت زار است که در ترکمن

عمیقي در  درماني است، ريشهای از روانهای ويژهکه حاوی جنبه صحراخواني ترکمن پَری

با اجرای  آنها در پیش از اسالم بودند، 1ها در حکم روحانیان اغوزهادارد. شمن سیبری نیسممش

ش يها و خواندن وردها و ذکرها با روح نیاکان خوای بر باالی بلندیهای ويژهها و رقصآيین

د. طلبیدند تا در شفای بیماران روحي، شمن را ياری کننها استمداد ميگرفتند و از آنتماس مي

ها بفرستد. اين نخواستند تا برای دفع ارواح خبیث، ارواح نیک را به ياری آمي 1ها از تنگریآن

ها را ادامه دادند، اما آيین پس از اسالم به پرخواني معروف شد و پرخوانان به نوعي کار شمن

بسیاری از  ای از اعتقادات اسالمي قرار گرفت. با گرويدن اغوزها به اسالممضمون آيین در هاله

های متنوع با مضامین اسالمي تداوم يافت یسم تجزيه شد و در اشکال و نمونهمنوجوه آيین ش

ها و ارواح خیر ها، پری چون از جن آنها .گفتندچون اجراکنندگان اين آيین، بسیار ذکر اهلل مي

سیبريايي راجع به در اساطیر (. 181: 1384)درويشي،  خوان نامیده شدند، پریدندیطلب يمياری 

، يک روح مؤنث )پری( را درون “شمن نخستین”ها آمده است که خداوند برای آزمايش شمن

خوانان و معزمان  شگردهای پری ( و اين با131: 1388کند )الیاده، يک بطری محبوس مي

اصطالح  را محبوس کردند. پريان کنند مي ادعا دارند و های جادويي شیشهکند؛ آنها  مطابقت مي

لف وم .نیز راه يافته استادبیات فارسي  به “پری داشتن شیشه نگه در”و  “در شیشه کردن پری”

                                                           
 (.113 :1384)درويشي،  هستندهای سیحون در ترکستان اغوزها از ترکان کرانه  1
تر از هر سرزمین ديگر  ها قبل از پذيرش دين اسالم به خاطر شرايط سرزمینشان که آسمان و نور آن باشکوه ترکمن 1

 ها . تنگری مظهر قدرت خدايي و نیای آلتايييعنى روح آسمان اعتقاد داشتند (Tengri) تنگریآيد، به  به چشم مى

 کند که به معنای آسمان استتنگری را خدای اعظم مغوالن معرفي مي رساله در تاريخ اديانالیاده در کتاب ست. ا

 (.311 :1384فضايلي،  ؛11: 1381)الیاده، 
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کند  تشبیه مي “مانمعزّ یهچو پری در شیش”، او را غاردر  نامه در وصف ديوی گرفتار مرزبان

 (.111-113: 1383موسوی بجنوردی، )

 

 گیری نتیجه
های غیردارويي از کالم مقدس يا به عبارت ديگر از درمانپزشکي امروزی کار درمانگری را  روان

های جسمي روی آورده است و با نگرشي به گذشته، آغاز کرده و سرانجام به دارو و ديگر درمان

در طول قرون و اعصار مراحل اعتقاد به سحر و جادو و نیروهای مافوق طبیعي، اعتقاد به مباني 

شناسي را پشت سر گذاشته است. اعتقاد به مباني روانی و مرحله های روانيعضوی بیماری

بنابراين  ؛ی اين مراحل استپزشکي روزگار ما، در حقیقت دستاوردی بزرگ، به پهنای همه روان

ها هايي از اعتقاد به سحر و جادو و طلسمجای شگفتي نیست اگر در اين روزگار هنوز هم نشانه

وطن ما به عنوان يک واقعیت عیني وجود داشته باشد. در نقاط مختلف جهان و در گوشه و کنار 

مواجهه با مسائلي همچون تولد، مرگ، مرض، قحط و فقر و حوادث طبیعي يا پیشامدهايي از اين 

قبیل، همیشه برای بشر منبع اضطراب بوده است و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال 

ها و  انسان برای رهايي از اين اضطرابداشته است. آيین و انجام مراسم آيیني راهي است که 

اين اعتقادات است.  ها انتخاب کرده است. آيین زار در میان بادباوران جنوب ايران نتیجه تشويش

و ثابتي نیست که همه جا و همیشه  گرفته شکلبايد توجه داشت که اعتقادات، تشکیالت فکری 

از اجزای ضروری مراسم روحاني  رويارويي با ارواحيک الگو و يک چارچوب داشته باشد. 

های سنتي به کند. از آنجايي که اين آيینتر مي)شمنیسم( است که دسترسي به شفا را آسان

 اند.اند اما حقیقتا از بین نرفتهها فراموش شدهاند، امروزه بسیاری از آنمند ثبت نشدهشکل نظام

شود از بیماری  گذارد که تصور مي مي کساني در اختیار آيین زار روشي جايگزين برای معالجه

خود  برند. شخص برای معالجهجسمي و روحي ناشي از تسخیرشدگي به دست ارواح رنج مي

ها را اختیار کند. معموال مخالفان زار تواند يکي از آن چندين گزينه در اختیار دارد که مي

است که شخص تسخیرشده جز  يي اين آيین به دست آوردن کاالها و موادیغا گويند انگیزه مي

مادی قابل اهمیت  ترديد اين جنبه ، قادر به کسب آن نیست. بيدر پرتو ادعای تسخیرشدگي

زار دانست. اهمیت زار را بايست در کارکردهای معنوی و  نتیجه توان آن را همهاما نمي است

شد که در شرايط عادی به دست آوردن کاالهايي با تواند برای مي بخش آن جستجو کرد. زارشفا

در آيین زار مردم نسبت به فرد سودبخش است.   و اين برای افراد محروم قابل حصول نیستند

دهند، اما پس از پايان مراسم فرد بايد پايبند اشکال تسخیرشده عالقه و توجه نشان مي

شده رفتار اجتماعي باقي بماند، چون ديگر دارای کیشي خاص شده و در هويت جديدش  پذيرفته

 در اين کیش جديد ملزم به رعايت مطهرات و محرماتي است. 
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های  آيیند. سازپذير ميها و فشارهای اجتماعي را امکانزار تنها راه رهايي موقت از غم

تسخیرشدگي زار بیشترين رواج را در میان بردگان سابق دارد، اکثريت باباها و ماماهای مراسم 

شوند و مردم از آنان بیم  اند. آنان به خاطر قدرتي که در اختیار دارند احترام مي بردگان پیشین

ییر و تکوين پیدا کرده معتقدات اهل هوا در سواحل ايران، مانند ساير باورهای عامیانه تغ .دارند

های بزرگ آمیزی تند آفريقايي خود را از دست نداده است. دهلاما هنوز اين آداب و رسوم رنگ

 دوهای شوند ولي هنوز صدای دهلهای معمولي به کار گرفته نميآفريقايي اگر چه امروز در بازی

زار نماياند.  سواحلي را مي آور، فرهنگ تندبزرگ با عنوان گپ دهل با همان ضرب تند و رعب سر

به عنوان جايگزيني برای توضیحات ديني سنتي و پزشکي متعارف، نوعي تفسیر از بیماری در 

ی را ندارند، رتوان عالج آن نوع بیما های سنتي طب آموزهو نه جديد  علمگذارد که نه اختیار مي

کساني که به اجرای مراسم زار های الهي و پزشکي اعتقاد دارند، به همین ترتیب مردم به قدرت

که پزشک بر  درحالي .دارند باور نیز ثیر آنها در معالجهأهای ارواح و تقدرت پردازند به وجود ومي

ادراک ذهني  بر موهبت الهي و قدرت باباتالش خود در جهت کسب علم و تجربه اتکا دارد، 

کاو  شود. روانديگر تفسیر مي علت است که بیماری زار به شکلي )بصیرت( متکي است. به همین

به عنوان اسباب  است فرد مشکالتي که وی را رنج داده گیری از پیشینهکند با بهرهسعي مي

با  تا کند به بیمار کمک کندسعي مي گرروانکاو به عنوان معالجه .دهدپريشي وی تشخیص روان

فرد  آزارد کدام روح موجب نبد دريانکنسعي مي و ماما باباکه  خودش به سازش برسد. درحالي

به محض شناخته شدن روح از طريق . بوده است بیمارشده و مسبب مشکالت روحي يا جسمي 

کنند و نتیجه، بهبودی فرد تسخیرشده است. گرچه اين آرام مي آن روح ناآرام را اجرای مراسم،

رفع تنش و  يعني استمشابه ها نولي هدف آکنند  ي استفاده ميگوناگونهای  از شیوهمتخصصان 
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