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چکیده
گفتمانی دوسویه میان باورهای  گرفتن در  که با شرکت کردن و قرار  آیین زار یک آیین موسیقایی است و معتقدان به آن باور دارند 
برآمده از کهن الگوهای باستانی و فرهنگ اعتقادی خود، دردها و بیماری هایشان درمان خواهد شد. از منظر درون فرهنگی یکی 
از مهم ترین عناصر تاثیرگذار در روند درمان، موسیقِی ویژه ی مراسم زار است، در حالی که پژوهشگران تاثیر کلی مراسم را، نتیجه ی 
کنش افراد  باورها و نوعی رفتار فرهنگی می دانند. در این پژوهش، با بازخوانی اجرای مراسم با تمرکز بر عملکردهای موسیقی و وا
و حاضرین به این موســیقی، تالش می شــود تا دلیل وجود این دیدگاه از منظر تاثیرگذاری خود موســیقی درک شــود. در اینجا بر 
اساس شواهد مکتوب و نقش موسیقی در مراحل مختلف، به نتیجه ی متفاوتی از تاثیر موسیقی دست پیدا خواهیم کرد. پس از 
معرفی پیشینه ی پژوهش های انجام شده درباره ی زار در ایران و دیگر اقلیم های فرهنگی، به بررسی اتنوگرافیک مراسم با رویکرد 
کنش های مخاطبین به موســیقی پرداخته خواهد شــد. در بخش نهایی مولفه های موسیقایی  عملکردگرایانه به موســیقی و وا
آوازهای زار و اهمیت نقش و تاثیر »شنیدن« در روند تجربه ی وجد و درمان بررسی می شود. اهمیت این رویکرد، نگاه نویی است 

که به حضور موسیقی در آیین های درمانی به عنوان یک مدخل فرهنگی برای درک بهتر نقش موسیقی در میان اقوام دارد. 
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زار یک آیین درمانی و موسیقایی است که در گستره ای وسیع میان 
کش، ســومالی،  گــون از مصــر، ســودان، اتیوپی )زنگبــار(، مرا گونا اقــوام 
کویــت، عــراق، امــارات، بحرین، قطــر، عمان، یمن تــا ایران،  جیبوتــی، 
آیینــی شــناخته شــده و رایــج اســت. در ایــران، زار تنهــا در حاشــیه ی 
جنوبی، یعنی ســواحل خلیــج فارس و برخی مناطق در جنوب شــرقی 
و شــرق وجــود دارد و در هیــچ یک از مناطق دیگر ایران شــناخته شــده 
نیســت. به همین دلیل، با وجود شــواهدی مبتنی بر وجود نام مشابه 
کوشــانیان – »نــام خــدای آســمان در مذهــب شــرک  یکــی از خدایــان 
»کوشــی ها بــه نــام جــار« یــا زار« )ســاعدی، ۱۳۴5، ۴0( در بخش هــای 
شــمالی فالت ایران )نک. بهزادی، ۱۳۸6، ســاعدی به نقل از چرولی(، 
بسیاری از پژوهشگرانی که درباره ی زار در مناطق مختلف آفریقا مطالعه 
که زار، خاستگاه اتیوپیایی دارد. این پژوهشگران  کرده اند بر این باورند 
معتقدند که زار در قرن ۱۷ و ۱۸ میالدی توسط بردگان، به ویژه زنانی که 
کشــورهای دیگر برده می شــدند، به عنوان یک آیین  بــه عنوان برده به 
مهاجر به اهالی ســواحل خلیج فارس از ســوی شــرق و دربار پاشــاهای 
 Fakhouri, .متمول مصری در جانب شــمال معرفی شــده اســت ) نــک
کی از این اســت که زار در  49 ,1968(، امــا نشــانه های کهن تــر همواره حا
که در طی یک  گذشــته، ناِم آیینی برای ســتایش »خدای آســمان بوده 
 Grotberg,( »فرگشــت تاریخی ذات او به روح شــیطان بدل شــده اســت
1990,15( و داســتان های بســیاری نیز درباره ی خاســتگاه آغازین زار در 
جهان وجود دارد۱. از منظر واژه شناختی، بسیاری از پژوهشگران بر این 
 Modaressi, 1968;( کــه زار، دگره  ایی از یک واژه ی پارســی اســت باورنــد 
Forbenius, 1913(  و برخی دیگر، به ریشه های این واژه در قرون پیشین 
مَهری در شمال اتیوپی و دیگر مناطق آفریقایی اشاره  در فرهنگ و زبان اَ

 .)Berclay,1964; Kennedy,1967; Seligman,1914( می کنند

در برگــزاری زار، رفتارهــا، نمادهــا و ابزار مختلفی برای آماده ســازی 
کارگرفته می شــود. این مــوارد، در یک جهــاِن نمادین و بر  مراســم بــه 
مبنــای بــاور به قــدرت موجــودات فرامادی تعریف می شــوند و بــا آغاز 
کارکرد تمامی آنها در روند درمان اهمیت پیدا  کارگیری و  موسیقی، به 
می کنند. در واقع برای مجریان زار، موســیقی مهم ترین عنصر در روند 
درمان به شــمار می آید. این اهمیت، در نسخه ی هرمزگانی زار تا آنجا 
پیش می رود که زاریان معتقدند، زار به واقع و صرفًا یک آیین موسیقی 
که در میــان پژوهش هــای انجام  درمانــی اســت. ایــن در حالی اســت 
که آیین های تسخیرشدگی، وجد  شــده درباه ی آیین های مشــابه زار 
یا خلسه۲ نامیده می شوند، با موسیقی همواره نه به عنوان یک هنر یا 
یک رفتار موسیقایی با ویژگی های زیبایی شناختی، بلکه مانند یکی از 
که معتقدان به زار،  عوامل و عناصر آیینی برخورد شده است؛ در حالی 
تاثیر اجرا و شنیدن موسیقی را در اولویتی اجتناب ناپذیر قرار می دهند. 
در ایــن پژوهــش، نخســت پیشــینه ی پژوهش هــای انجــام شــده 
گرفتــه درباره ی زار  دربــاره ی زار در ایران و بخشــی از تحقیقات صورت 
در میــان اقــوام دیگر معرفی خواهد شــد. در مرحلــه ی بعد، چگونگی 
برگــزاری مراســم از منظــر قوم نگارانه و بر اســاس پژوهش های طوالنی 
کاربردهــا و عملکردهای  مــدت نگارنــده در میــدان تحقیق با توجه به 
موســیقی بررســی خواهد شــد. با تکیه بر داده های این بخش، یعنی 
کنش هــا و رفتارهای  به کارگیری موســیقی در بخش هــای مختلف و وا
که  حاضرین و چگونگی شــنیدن این موســیقی، مشاهده خواهد شد 
به زعم مجریان - چه به طور شفاهی و چه بر اساس مشاهده ی رفتار 
آنهــا در برابــر موســیقی – تاثیر موســیقی زار، صرفًا به بافــت اجرایی آن 
وابســته نیســت، بلکه تنها نوع خاصــی از تاثیرگــذاری آن در نتیجه ی 
حضور و اجرای آن در آیین و به همراه عوامل آیینی حاصل خواهد شد. 

پیشینه ی پژوهشی

کشــورهای  در  زار  دربــاره ی  شــده  انجــام  پژوهش هــای  بیشــتر 
مختلــف بــه ویــژه در آفریقــا، ایــن آییــن را از منظــر علــوم شــناختی، 
روان شناختی، فلسفی، اجتماعی، نمایشی، اعتقادی و حقوق زنان 
مــورد مطالعه قرار داده انــد. در اغلب این مطالعات، برگزاری آیین به 
شکل قوم نگارانه با تمرکز بر یک پرسش مرکزی، نسخه های مختلف 
زار را به ما معرفی می کنند. در این بین، پژوهش هایی که به موسیقی 
کوســتیکی پرداخته  باشــند، انگشت شــمارند.  زار از منظــر صوتــی و آ
که مســتقیمًا به تاثیر موســیقی و حضور آن در آیین های  تنها منبعی 
کتابی با عنوان موســیقی و وجد اثر  مشــابه زار در جهــان می پــردازد، 
کــه بــا نگاهــی تطبیقی، موســیقی  ژیلبــر روژه )Rouget, 1990( اســت 
کارکــرد آن را در تمامــی آیین های موســیقیایی با رویکرد  و تاثیــرات و 

درمانی مورد مطالعه قرار می دهد. 
در منابع نگاشته شده به زبان فارسی درباره ی زار در ایران، نخستین 
منبــع موجــود با تمرکــز بر موضوع زار در اســتان هرمزگان را غالمحســین 

ســاعدی بــا عنــوان اهــل هــوا ) ســاعدی، ۱۳۴5( نگاشــته اســت. او در 
کوتــاه مدت، برای نخســتین بــار به معرفی  طــی یــک پژوهــش میدانی 
و دســته بندی موضوعــات مربــوط بــه جامعــه ی زاریــان )اهل هــوا( در 
کتاب، طبقه بندی هــای مختلف مربوط  بندرلنگــه می پــردازد. در این 
بــه موجــوداِت فرامــادی زار، بیماری های روانی شــناخته شــده در علم 
روان شناســی و تشــابه آنهــا در نشــانه های بیماری، همچنین ســازها و 
کتاب تنها  چگونگی برگزاری مراســم در آن زمان معرفی می شــوند. این 
سند مکتوبی است که ما از چگونگی و چیستی زار در ایران و در نیمه ی 
اول قرن حاضر )خورشیدی( در دست داریم. منبع دیگر فیلم مستندی 
با عنوان باِد جن ) تقوایی، ۱۳۴۸( ســاخته ی ناصر تقوایی اســت. این 
کارگردان چگونگی برگزاری مراســم و  فیلم در بندرلنگه ســاخته شــده و 
مراحل مختلف آن را به تصویر می کشد. دومین منبع مکتوب، زار و باد 
که نسخه ی بلوچی  بلوچ )ریاحی، ۱۳5۷( نوشــته ی علی ریاحی اســت 
زار در شرق ایران را معرفی می کند. محمدرضا درویشی در مقدمه ای بر 
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شــناخت موسیقی نواحی ایران: دفتر نخست )درویشــی، ۱۳۷۳(، از زار 
کــرده و در  گونه های موســیقی در اســتان هرمزگان یاد  بــه عنوان یکی از 
جلــد اول و دوم دایره المعــارف ســازهای مناطــق ایــران )۱۳۸0 و ۱۳۸۱( 
نیز، ســازهای موســیقی آن را معرفــی می کند. الهام محبی در رســاله ی 
دکتــرای خــود با عنــوان بررســی روِش ســنتی درمــان بیمــاران روانی در 
اســتان هرمزگان )محبی، ۱۳۷۴( در دانشــکده ی پزشــکی بندرعباس، 
به بررســی نشــانه های بیماری در بیماران زاری و ماریا صبای مقدم در 
کنان  مقاله ای تحت عنوان نگاهی به اعتقادات و مراسم زار در میان سا
سوال جنوب ایران )صبای مقدم، ۱۳۸۸(، به بررسی اعتقادات اهل هوا 
می پردازند. به جز این موارد، منابع دیگری نیز موجود است که زار و آیین 
مشابه آن به نام گواتی در استان بوشهر و بلوچستان را مورد مطالعه قرار 

داده اند )نک. مسعودیه، ۱۳56؛ درویشی، ۱۳۸۷(. 
حــوزه ی  در  زار  دربــاره ی  شــده  منتشــر  پژوهش هــای  میــان  در 
جغرافیایــی ایــران به زبان های غیرفارســی در محــدوده ی مطالعاتی 
نگارنده، قدیمی ترین سند توسط تقی مدرسی تحریر شده است. او 
 Modaressi,(مقاله ای را با عنوان مراســم زار در جنوب ایران در سال
کــه در آن، عــالوه بــر معرفــی عناصــر مهم  کــرده اســت  1968( منتشــر 
آیینــی، تصویــر جامعــی را از چگونگــی اجرای مراســم ارائــه می دهد. 
گروهی،  ح. قرگوزلــو همدانی نیــز )Gharagozlou, 1981( در مقاله ای 
کریســتین پوشــه  )Poche, 1984(  در  مراســم زار را توصیــف می کنــد. 
ِگروو، درباره ی تنها ســاز  مقالــه ای با عنوان تنبــورا، در دایره المعارف 
ملودیک مورد اســتفاده در مراســم زار در آفریقا، ایران و عراق نوشــته 
که همواره منبع معتبر و جامعی درباره ی این ســاز به شــمار می آید. 
کاوه صفــا )Safa, 1988( در مقالــه ی دیگــری بــا عنــوان خوانشــی از 
کتــاب غالمحســین ســاعدی در مجلــه ی  اهل هــوا، را بــا توجــه بــه 
که در این مقاله ، برخی  کرده  فرهنگ، پزشکی و روان درمانی، منتشر 
از عناصر معرفی شده توسط ساعدی از منظر نمادشناسی بازخوانی 
و معرفی شده اند. نادر آقاخانی در تز دکترای روان درمانی خود تحت 
 Aghakhani & Douville,( نظــر اســتاد فرانســوی اش اولیــور دوویــل
2002(، بــه مطالعــه ی نمادهــای معنــادار در تشــخیص بیمــاری  در 
زاریان پرداخته و تیزیانا باتای )Battain, 1997( نیز در یک تز دکترای 
گران گیوم در مورد زار مصــری پژوهش مفصلی  دیگــر تحت نظر ژیلبــر 
را بــه انجــام رســانده اســت. او در بخش هــای مختلــف پژوهش خود 

اشارات تطبیقی قابل توجهی به نسخه ی ایرانی زار دارد. 
تــز دکتــرای نگارنــده نیــز تحت نظــر ژان المبــرت )یمن شــناس( و 
راهنمایی ها و مشــورت با ژیلبر روژه، در ســال ۱۹۹۳ به پایان رســید. 
که داده های میدانی من  این مطالعه از آن جهت حائز اهمیت است 
از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ مبنای پژوهشی آن را تشکیل داده و به شکل 

 .)Gharasou, 2013( متمرکز به موسیقی می پردازد
مطالعــات دیگــری نیــز دربــاره ی زار در ســرزمین های دیگــر مانند 
 Zenkowsky, 1950; Rodinson,( آفریقــا   ،)Hassan, 1980  ( عــراق 
و  دوبــی   ،)1967; Zempleni, 1968; Leiris, 1980; Rouget, 1990
امــارات )Sebiane, 2007( و مصــر )Senger, 2003(، اتیوپیایی هــای 
که هر یک  مهاجر در اســراییل )Edelstein, 2001( انجام شــده اســت 
از منظــر تطبیقــی و مطالعاتی، داده های بســیار قابــل توجهی را ارائه 

کتاب موســیقی  می کننــد. در میــان تمامــی مطالعــات انجام شــده، 
و خلســه نوشــته ی ژیلبــر روژه، جامع تریــن پژوهــش انجــام شــده در 
که در اثر شنیدن  زمینه ی ارتباط موســیقی و حاالت ثانویه ای اســت 
آن بــه مخاطبــان و معتقــدان آییــن زار دســت می دهــد. روژه در این 
کتابخانــه ای و پژوهش هــای میدانــی  کتــاب، بــا تکیــه بــر مطالعــات 
خــود در میان جوامــع آفریقایی، از امر بســیار مهمی صحبت می کند 
کــه مســتقیمًا بــه تاثیــر موســیقی و وابســتگی آن بــا بافــت فرهنگ – 
اعتقادی مخاطبان آیین های وجد و خلسه )تمامی آیین های مانند 
کتــاب، یکی از مراجع اصلی  زار در جهــان( ارتبــاط دارد. در واقع این 

مطالعات مربوط به آیین های هم خانواده ی زار به شمار می آید. 

انواع بادها 

زار در نقاط مختلفی از جهان شناخته شده است و در هر حوزه ی 
گفتمانــی  فرهنگــی، در تناســب بــا آداب و اعتقــادات آن منطقــه، در 
تــازه  بــا عناصر فرهنگی آن منطقه، صورت متفاوتی از خود ارائه داده 
که نســخه ی منحصر بفرد و خاص آن منطقه به شمار می آید.  اســت 
باورهــای  و  کیهان شــناختی  کلــی  چارچــوب  و  فکــری  بنیان هــای 
فرامــادی زاریــان در همه جا، از قوانین مشــابهی تبعیــت می کند. در 
کــه موجوداتی  تمامــی نســخه های موجــود، معتقدان بــر این باورند 
که می توانند بدن و ذهن انســان ها  فرامــادی در جهــان وجود دارند 
کــه در میان این افــراد به  کننــد. ایــن پریشــانی  را تســخیر و پریشــان 
عنوان بیماری شناخته می شود، تنها به یک طریق درمان می شود: 
برگــزاری یک مراســم آیینی و موســیقایی به همراه اهــدای نذورات و 
گی ها و طبقه بندی های خاص  قربانی. این موجودات تسخیرگر، ویژ
کلی این موجودات »زار« یا »باد«  خــود را دارند. در یک طبقه بنــدی 
کــه »زاری«، »بادی«  نامیــده می شــوند. در نزد معتقدان به آیین زار 
کاربرده  یــا »اهل هوا« نامیده می شــوند، ایــن دو واژه به یک معنــا به 
کلیت مراســم را »زار«  می شــوند امــا در اینجــا بــرای تفکیک ایــن دو، 

و ارواح یا موجودات فرامادی و نامرئی تسخیرگر را »باد« می نامیم. 
 بادها بر اســاس ویژگی هایی مانند ملیت و مذهب به دســته های 
کــه مهم ترین آنها ســه دســته بادهــای زار  مختلف تقســیم می شــوند 
)آفریقایی و غیرمســلمان(، نوبان )مصری و مسلمان( و مشایخ )عرب 
و مســلمان( اســت )نــک. ســاعدی، ۱۳۴5، 5۱-۱0۷(. در نســخه ی 
مصــری، »تنبوره« معادل نوبــان و »زار-بوری« معــادل زار در هرمزگان 
گفته ی ماِلری، برگزاری آیین »تنبوره نســبت بــه زار-بوری  اســت و بــه 
ســاختار مســتحکم تری دارد« )Mallery, 1997, 46 (. بادهای دیگری 
گفته  که جزو هیچ یک از این ســه دســته قرار نمی گیرند و  نیز هســتند 
کهن سال تر و قدیم تر هستند؛ مانند  که آنها از این سه دسته  می شود 

دیو، پری، من منداس، ام الصبیان، بانیان و خضر و غیره. 
گروه اصلی، بادهای بســیار بــا نام های مختلف  در هــر یک از ســه 
کــه می توانند  گی هــای تعریــف شــده و مشــخصی وجــود دارنــد  و ویژ
همنام شــخصیت های تاریخی، دینی و اســطوره ای در جهان واقعی 
گی ها  کاماًل خیالی و غیرواقعی باشند۳. خاستگاه، ویژ و یا موجوداتی 
و خواســته های هــر یــک از بادهــا با داســتانی در هم تنیده بــا عناصر 
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واقعی، اســطوره ای و تاریخی معرفی شــده و هر یــک، آواز بخصوص، 
کــه باید با  رفتارهــای خــاص خــود و درخواســت های ویــژه ای دارنــد 

آداب مخصوصی اجرا و برآورده شوند. 

روند درمان و اجرای مراسم

دربــاور اهل هــوا، بادهــا یــا زارهــا می تواننــد بــه دالیــل مختلف در 
کنند. »دچار شــدن  جســم یا روح انســان ها وارد شــده و آنها را بیمار 
به زار«، »زده شدن توسط زار«، »زاری شدن« و یا »گرفتار زار شدن«، 
به معنای بیماری اســت. مدرســی در نوشــته ی خود در سال ۱۹66، 
»زار« را معــادل بیمــار بــودن مــی آورد )Modaressi, 1968 (. به نقل از 
کنیون، در ســودان »باد زده شــدن۴« برابر بــا واژه ی »بیماری روانی« 
)Kenyon, 1991, 32( و همیــن اصطــالح در ســودان به نقل از بودی 
بــه معنــی پریشــانی )Boddy, 1989, 51( اســت. در مصر ایــن واژه به 
که درمانده و تنها هســتند. در هرمزگان »زاری«  گفته می شــود  زنانی 
که یک یا چند بار به واسطه ی مداخله و حلول بادها در  کسی است 
کالبدش، دچار بیماری شــده و به واســطه ی شرکت در مراسم زار و از 
گروه معتقدان  کرده و به  در دوســتی درآمدن با آن باد خود را درمان 

به زار، زاری ها یا اهل هوا پیوسته است. 
هــر چنــد مفهوم بیمــاری در نزد معتقــدان به این آییــن، با تعریف 
که به  کلــی بیماری هایی  مرســوم بیماری متفاوت اســت، اما بــه طور 
دلیل حلول باد در جسم و روح یک فرد ایجاد می شوند، معمواًل از نوع 
بیماری هــای فیزیکی، روحی و روانی هســتند. ناباروری، ســردردهای 
مدام، افسردگی، عدم موفقیت کاری، مشکالت عاطفی و در مرحله ی 
حادتــر اختالالتــی مانند جنون، فراموشــی و رفتارهای خشــونت آمیز، 
جزو این دســته بیماری ها قرار می گیرند. برای درمان، فرد بیمار را نزِد 
که پیش  کســی اســت  یک درمانگر  )بابازار یا مامازار(  می برند. درمانگر 
گذرانــده و قدرت های  از ایــن، مراحل تشــرف و بــه عضویت درآمدن را 
گروه خود  کرده و توسط افراد  ویژه ای را در ارتباط با جهان ارواح کسب 

از منظر دارا بودن قدرت های درونی پذیرفته شده است. 
مراســم زار، بــا آداب و رفتارهــای ویــژه ای همــراه اســت و در طــی 
ســه تا هفت شــب، موسیقی اجرا شــده و باد با حلول در جسم بیمار 
کرده و رضایــت اش را اعالم می کند. ازین  هدیه هــای خــود را دریافت 
کــه حــال درمــان شــده و بــه عنــوان یکــی از اعضای  پــس فــرد بیمــار 
اهل هوا پذیرفته شــده اســت، موظــف خواهد بود در تمامی مراســم 
که با او پیمان  گاه برای رضایت بادی  کرده و هر از  برگزارشــده شــرکت 
که از او درخواست شده را به جا آورد.  بسته به او نذری داده و آدابی 
حاضریــن در مجلــس زار شــامل یــک فــرد بیمــار، یــک درمانگــر و 
که پیش تر بیماری خود را از طریق برگزارکردن  جمعی از افرادی است 
گروه اهل هوا هســتند.  کرده اند و عضو  و شــرکت در مراســم زار درمان 
دســته ی دیگری نیز می توانند بدون آنکه اهل هوا باشــند، با احترام 
گذرانــدن وقت در  بــه قوانیــن آیینی، تنها برای شــنیدن موســیقی و 
این مراســم حاضر شــوند. این افراد صافی نامیده می شوند و تفاوت 
که هیچ بادی آنها را تســخیر نخواهد  اصلی آنها با اهل هوا این اســت 
که به عضویت اهل هوا درآمده اند  کرد. به عبارت دیگر تمامی افرادی 

با شــنیدن موســیقی و شــرکت در مراســم ممکن است توســط بادها 
کــه افــراد صافــی از ایــن قاعــده مســتثنی  تســخیر شــوند، درحالــی 
گرچــه اغلــب از اعضــای اهل هــوا هســتند،  هســتند. نوازنــدگان نیــز ا
امــا با ترفندهایی مانند حمل اشــیاء فلزی یا برخی اشــیاء مشــخص 
دیگــر خود را از تســخیر شــدن توســط بادها محافظــت می کنند. این 
افــراد همگی به واســطه ی همســایگی یا تعلق افــراد خانواده ی خود 
گاه دچاِر بادها شــده و به  کودکــی در مجالــس زار شــرکت می کنند.  از 

گاه تا آخر عمر خود صافی باقی می مانند.  اهل هوا می پیوندند و 

شتاری
َ
گ درمان پایا و 

که به دلیل مداخله ی بادها ایجاد شــده باشد،  درمان بیماری  ای 
گــر باد جزو دســته ی بادهــای زار  گیــرد. ا بــه دو روش می توانــد انجــام 
)زار، نوبان، مشــایخ( باشــد، باید با برگزاری مراســم زار، فرد بیمار با باِد 
گر باد از دســته  بادهای شــرور  که ا مذکور از در دوســتی درآید. در حالی 
کرد. این دو  کلی از بدن فرد بیمار دور  یا جن ها باشد، باید او را به طور 
یعنــی روش دورکردن دائمی بادها یا تســخیرزدایی5 و برگزاری مراســم 
زار - یا به عضویت جامعه ی اهل هوا درآمدن- با یکدیگر تفاوت دارند. 
گان التین، معادل تسخیرزدایی  نخستین روش یا زدودن بادها در واژ
که روشی پایا6 است و پس از برگزاری آن، بیماِر درمان شده، دیگر  بوده 
با جهان ارواح و بادهای شرور کاری ندارد. اما بیماری های ایجاد شده 
به واســطه ی بادهای نیک سرشــت )معمواًل بادهای مسلمان مانند 
کرد، به  که به اصطالِح محلی می شــود آنهــا را »رام«  شــیخ عبدالقــادر( 
روش دیگری درمان می شــوند. بلوکباشــی، این روش را از نوع درمان 
َگشــتاری۷ و »پری خواهی۸« )در مورد بادهای نیک سرشت( می نامد. 
کالبــد و روح فــرد رانــده  کلــی از  در درمــان بــه روش پایــا، بــاد بــه طــور 
َگشتاری، »دگرگونی ژرفی در شخصیت  که در روش  می شود، در حالی 
کلــی تغییر می کنــد. بیمار  خ می دهــد و هویــت او بــه  و حــاالت بیمــار ر
در هویــت جدیــد با روح یــا باد تســخیرکننده اش پیوند می خــورد و به 
کیشی خاص در جامعه  که هویت اجتماعی ویژه و  گروهی می پیوندد 
کــه فردی با  دارنــد« )بلوکباشــی، ۱۳۸۱، ۳۹(. بــه عبــارت دیگــر، زمانی 
گیالنی پیوند دوستی  یکی از بادهای قدرتمند مانند شــیخ عبدالقادر 
گویی به واقع  می بندد، از آن پس احســاس قدرت بیشــتری می کنــد، 
کرده و  گیالنــی در وجــود او مســتولی شــده و یــاری اش  روِح عبدالقــادر 
نیروی مضاعفی برای مواجهه با تلخکامی های حیات به او می بخشد.  
درمان پایا، مراسم و آدابی دارد که با برگزاری زار متفاوت است. این 
بخش، صرفًا برای تشــخیص و مطمئن شــدن از وجود باد به عنوان 
کامل و با حضور حداقل افراد الزم  عامل بیماری اســت و در ســکوت 
برگزار می شــود و »ُمجَردی« یا »َمِضراتی« نام دارد. شــهرزاد حسن در 
نســخه ی عراقی زار، از این بخش به عنوان بخش »پیشاتسخیری۹« 
کــه طبــق توضیحــات او در مــورد زار در بصــره نیــز بدون  یــاد می کنــد 
حضــور موســیقی اجــرا می شــود )Hassan, 1980(. در طــی مراســم 
کامــاًل منفعل بوده و درمانگر پس از قربانی کردن یک  مجــردی، بیمار 
کردن جسم بیمار با خون  خ( و اندود  غ سیاه، سفید یا سر پرنده )مر
قربانی به منظور انتقال نیروی حیاتی قربانی به او، به حالت خســله 
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که  فــرو رفتــه و در ســکوت بــه عالم بادها ســفر می کنــد. در ایــن رفتار 
بر بنیان های ذهنی و اجرایی شــمنی اســتوار اســت، درمانگر با ســفر 
کرده  که فــرد را آزرده، مالقات  ذهنــی و روحــی به عالــم ارواح با بادی 
و تقاضــا می کنــد تــا بــه بیمــار فرصتی بــرای برگزاری مراســم همــراه با 
کرده و درمانگر به  کردن او بدهد. باد نیز چنین  موســیقی و خشــنود 
کند. پس از  او قول می دهد تا در موعد مقرر، مراســمی را به او تقدیم 
این دوره و تا برگزاری مراســم موسیقایی، بیمار در »َرهن« و ضمانت 
گرفته، به طور نســبی نشــانه های بیماری از او دور شده  درمانگر قرار 
کامل، موظف می شــود مراســمی را برپا  و بــرای دســتیابی به درمــان 
کند. در این بخش، موسیقی هیچ نقشی نداشته و آیین در سکوت، 
ُکندر( برگزار می شود.  کنده از دودهای معطر )مانند  تاریکی و فضایی آ
َگشــتاری، درمانگــر در ابتدا با   امــا بــرای درمان فرد بیمــار به روش 
اســتفاده از ترفندهــای مختلــف از دخالــت بادهــا در ایجــاد بیمــاری 
که فرد  کــرده و پــس از آن به روشــی خاص با بــادی  اطمینــان حاصــل 
که در ازای  کره شــده و از او می خواهد  کرده، وارد مذا را دچــار بیمــاری 
دریافــت هدیــه و نــذری و برگزاری یک مراســم زار، ســالمتی را به بیمار 
که زار  بازگردانــد و با او از درآشــتی و دوســتی درآیــد. در تمامی مناطقی 
کلیت مراســم مشــابه  کشــورهای عربــی و ایران(،  وجــود دارد )آفریقــا، 
بــوده و تنهــا در برخــی رفتارها، ابزار، آوازهای خوانده شــده، ســازهای 
موســیقی و تعاریــف اســطوره ای و روایــِی مربــوط بــه بادها، بــا یکدیگر 
َگشتاری، یعنی آشنایی و پیوند دوستی با بادهای  فرق دارند. درمان 
نیک سرشت، پس از این مرحله ی پیشاتسخیری و با مراسمی همراه با 
موسیقی برگزار می شود که آن را، بخش موسیقایی مراسم زار می نامیم. 

موسیقی در بخش موسیقایِی مراسم زار

در بخــش اجرایی، موســیقی نقش فعالی دارد. از منظــر زاریان، این 
که اجرای آن در  موســیقی منحصراً باید در محیط آیینی اجرا  شــود چرا 
ایــن موقعیــت خــاص، عملکرد مشــخصی را به همــراه خواهد داشــت. 
موســیقی در سراســر مراســم جریان دارد و در هر مرحله عملکرد خاصی 
کارکرد موســیقی در مراســم زار  به آن نســبت داده می شــود. نخســتین 
مشــروعیت بخشــیدن به نقش آیینــی ابــزار و رفتارها از یک ســو و اعالم 
آغــاز مراســم از ســوی دیگر اســت. بــا آغاز موســیقی، ســازها و ابــزاِر مورد 
اســتفاده، مقدس و مورد احترام می شوند. هرکسی نباید به آنها دست 
بزند و باید با احترام و آداب خاصی از آنها اســتفاده شــود. رفتار افراد نیز 
کشیدن هرگونه  با شــروع موسیقی شــامل قوانین مشخصی می شــود: 
دخانیــات ماننــد قلیــان در هنــگام اجــرای موســیقی ممنــوع اســت. 
همــه ی افــراد باید با پــای برهنه در مجلس حاضر شــوند. افــراِد معتقد 
کنند. دودی  کیزه )مردان با لباس سفید( و زیبا بر تن  باید لباس های پا
معطر باید همواره در فضا پخش بشود و در نزدیکی در ورودی مجلس، 
گوشــه ای از محــل اجرا در  ک قرار داده شــود. در  بایــد تشــتی پــر از آِب پا
منقل یا چیزی مشابه آن باید آتشی افروخته باشد و هیچ کس نباید در 
کند. عدول  کنار دست خود صحبت  هنگام اجرای موسیقی با شخص 
کار را مشــمول تنبیه از جانب  از هر یک از این شــرایط می تواند فرد خطا
که به محض قطع شــدن موســیقی،  کند. این در حالی اســت  درمانگر 

بسیاری از این قوانین رفتاری از میان برداشته می شوند. در واقع حضور 
موسیقی مساوی با تثبیت فضای آیینی و وضع مقررات مشخص است. 
کاربــرد مهــم دیگر موســیقِی زار، فراخواندن بادها اســت. اهل هوا 
کــه بادهــا بــا شــنیدن موســیقی بیــدار شــده و بــه ســوی  بــاور دارنــد 
کوبیدن بر روی ســاز بادها  که با  مجلــس آنهــا می آیند. آنها معتقدند 
بیــدار شــده و از مجــرای بدنه ی ســازها وارد مجلس آنها می شــوند و 
بــه همین دلیــل باید به ویژه در زمان نواخته شــدن، بــه آنها احترام 
گذاشــت. هنــگام ورود به مجلــس هر یک از حاضرین ابتدا به ســوی 
کشیده و به نشانه ی احترام  ســازها رفته، بر روی بدنه ی آنها دســت 
دســت تبــرک شــده را روی صــورت خــود می کشــند و بــدون آنکــه به 

گوشه ای از مجلس می روند.  کنند به  سازها پشت 
گــروه  از بادهــا )زار، نوبــان و مشــایخ( ســازبندی خاص خــود را  هــر 
که هر یــک از بادها صدای ســازهای خود را  دارنــد. اهل هــوا معتقدند 
می شناســند و بــه همیــن دلیــل دقــت در ســازبندی بــرای آنها بســیار 
حائز اهمیت اســت )نک. ســاعدی، ۱۳۴5(. بر اساس شواهد مکتوب 
کــه  گذشــته چیدمــان ســازها اهمیــت خاصــی داشــته  و شــفاهی، در 
که  البته امروز این حساســیت ها وجود نداشــته و بســیار مرسوم است 
که  گروه صرفًا بر اساس افراد و نوازندگانی  چیدمان ســازها و سازبندی 
کتاب ســاعدی در ذیل عنوان  در دســترس هســتند، انجام شــود. در 
که ویژگی های او را وصف می کند، ســازبندی  هر باد و روایت داســتانی 
مشخصی نیز به عنوان سازبندی مخصوص آن باد آورده شده است۱0. 
در تمام موارد، مراسم با ضربات دهل )طبل استوانه ای دوسر( یا 
دف آغاز شــده و پس از اجرای نخســتین آواز با عنوان »یاَوَرر۱۱« بیمار 
گــروه بــه میانه ی مجلــس )محــل برگزاری  بــه همراهــی یکــی از افــراد 
که سازهای ضربی  مراســم( آورده می شــود. او یا در جایی می نشیند 
کــرده باشــند و یــا رو بــه ســوی دســته ی نوازنــدگان قــرار  او را احاطــه 
می گیــرد. هــر باد، آواز مخصوص خــود را دارد و ایــن آوازها، یکی پس 
از دیگری خوانده می شــوند. آوازها بــرای فراخواندن بادها خوانده و 
نواختــه می شــوند و درمانگر با شــناخت بادهاِی وابســته بــه هر آواز، 
می توانــد نــوع بیمــاری و راه درمــان آن را از طریــق تشــخیص نام باد 
حدس بزند. به عبارت دیگر، آوازها به عنوان ابزار تشخیص ناِم باد و 

کاربرده می شوند.  شناخت دلیل و راه درمان بیماری به 
در هنگام اجرای آوازها، هیچ کس نباید با دیگری صحبت کند چرا 
که این آوازها باعث ایجاد هیجانی به خصوص در حاضرین می شود و 
صحبت های متفرقه، این تاثیر را خنثی می کند یا به تعویق می اندازد. 
افراد حاضر باید خود را تمامًا به موسیقی بسپارند تا هیجانی از جنس 
گذاری خود به تسخیر بادها را تجربه  از خود بیخود شدن و در نهایت وا
کارکرد موســیقی، ایجاد حالتی خاص در  کنند. مهم ترین و عینی ترین 
بیمار و دیگر حاضران در مجلس زار است. در بسیاری از پژوهش های 
انسان شناســانه ی انجــام شــده ایــن حالــت را »حالــت تغییریافتــه ی 
کــه ایــن اتفــاق بــا تجربــه ی حاالتــی بــا  گاهــی۱۲« نامیده انــد  ســطح آ
عنوان »وجد۱۳« و »خلســه۱۴« ارتباط دارد. ژیلبر روژه موسیقی شــناس 
فرانسوی این دو اصطالح را به ترتیب )وجد و خلسه( بر اساس متحرک 
بودن یا نبودن، همراه بودِن با سرو صدا و موسیقی یا سکوت، جمعی 
بودن یا انفرادی بودن، دارا بودن نقطه ی اوج یا عدم وجود آن، شنوِد 

شنود موسیقی در آیین زار
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صداهایــی غیر از صداهای روزمره یا توقف ادارک شــنوایی، فراموشــی 
یــا بــه یــادآوردن و در نهایــت تجربــه ی نوعــی توهــم غیرواقعــی یا عدم 
وجــود آن، از یکدیگــر تفکیک می کنــد )Rouget, 1990, 52(. البته روژه 
در بخشــی دیگــر، ایــن دو اصطــالح را در همپوشــانی معنایی و تجربی 
آورده و مرزهــای تفکیــک آنهــا را بســیار درهــم آمیختــه می بیند. آنچه 
که موســیقی زار افراد را به  در اینجا مهم شــمارده می شــود این اســت 
گویی هویت دیگری )که همان  که از خودبیخود شده و  حالتی می برد 
کالبــد آنها حلول می کنــد. به عبارت دیگر، موســیقی در  بــاد اســت( در 
کارآمد عمل می کند: می تواند فــرد را آنقدر از  اینجا به شــیوه ای بســیار 
کــه بتواند هویــت تــازه ای را در درون و در ذهن خود  کنــد  خودبیخــود 
کند. فرد در اثر شنود طوالنی مدت موسیقی به تدریج ذهن  احساس 
کرده و در موسیقی غوطه ور  می شود و درست در این زمان  خود را رها 
کنند. او ابتدا  که بادهای تسخیرگر می توانند در جسم او حلول  اســت 
که در نقطه ی عطف  کرده  با شــنیدن موسیقی حالت خلسه را تجربه 
خــود بــه وجد می انجامــد. رونــِد ورود بــه حالت وجد اینچنین اســت 
کــه فــرد بیمــار یا دیگــر زاریان، در اثر شــنود موســیقی و استشــمام دوِد 
مواد معطر، در طی تنها چند لحظه )کمتر از یک دقیقه(، چشــم های 
خود را بســته، روی زانو به ســمت جلو خم شــده و با تکیه بر دو دست 
روی زمیــن بــا ریتم و ضربات دهل ها، ســر و نیم  تنه خود را به راســت و 
چــپ تــکان می دهد. پیش از آغــاز این حرکات، اطرافیان و مســئولین 
گرفته  که از پیــش برای او در نظر  مراســم روی او را بــا چادر مخصوصی 
کــه رقــص زار  شــده، می پوشــانند و ایــن نقطــه ی آغــاز رفتــاری اســت 
گر نقطه ی آغاز این حالت به درازا بیانجامد، یکی از  نامیده می شود. ا
نوازندگان دف باالی سر فرد بیمار حاضر خواهد شد و با قدرت تمام بر 
کار، بادها بهتر  که با این  کوبید. اهل هوا معتقدند  پوست دف خواهد 
گر باز هم فرد بیمار به موســیقی  صدای موســیقی را خواهند شــنید. ا
کنــش نشــان ندهد، نوازندگان دهل بــه دور او حلقه خواهند زد و با  وا
کوبید. فرد باید در برکه ای  شــدت بیشــتری بر ســازهای خود خواهند 
کوبنــده ی ســازهای ضربی از یک ســو و صــدای همخوانان و  از امــواج 
درمانگر غرق شود تا بتواند هویت تازه ای را در وجود خود پذیرا شود. 

در بســیاری از مــوارد، پــس از آغــاز حالــت وجــد و رقــص زار، فــرِد 
تسخیرشــده بــرای »لمــِس« بیشــتر امواج صدای موســیقی به ســوی 
که نوازنده بر پوســت دهــل می کوبد،  یکــی از دهل هــا  رفتــه و در حالی 
گذاشــته و چند دقیقــه در این حالت  دســتش را بــر روی بدنــه ی ســاز 
کار،  که فرد با این  باقی می ماند. در توضیح این رفتار زاری ها می گویند 
کند« و به این ترتیب  عالوه بر شــنود موســیقی، می تواند آن را »لمس 
راحت تر و بیشــتر در آن غرق شــده و آن را حس می کند. در واقع از این 
که موســیقی و ابزار آن، نه تنها از منظر نمادین و  رفتار چنین برمی آید 
به عنوان مجرای ورود بادها به جهان انسان ها اهمیت خاص دارند، 
ک و احساس آن  بلکه مجریان و معتقدان به زار به اهمیت امواج و ادرا

گاه بوده و به آن اهمیت می دهند.  با پوست و بدن افراد نیز آ
آغــاز رقــص زار بــه دلیل حرکتی بــودن، همراهی موســیقی و حضور 
جمــع و دیگر عوامــل، دقیقًا با آنچــه روژه، وجد می نامــد تطابق دارد. 
از منظــر زاری هــا، ایــن حالت بــه معنای حضــور و حلول باد در جســم 
بیمار اســت. »حلول جن-باد در شــخص و پیوستنش با او، رابطه ای 

که بــه رابطه ی ظرف و مظروف می ماند«  را میــان آن دو پدیــد می آورد 
کالبد جســمانی فرد  کــه باد در  )بلوکباشــی، ۱۳۸۱، ۳۷(؛ بــه ایــن معنا 
گاه ســخن  کــرده و  کالبــد حرکــت  حلــول می کنــد و بــا اســتفاده از ایــن 
می گوید. در زمان حضور باد در جسم بیمار، هویت او تغییر پیدا کرده و 
او را به یکی از بادها بدل می کند. به طور خالصه فرد به یکی از آوازهای 
مربوط به یک باد حساسیت نشان داده، از خودبیخود شده و به رقص 
کنش نشــان دادن به یک آواز مشــخص معلوم می شود  درمی آید. با وا
که نام باد چیست و در پِی آن درمانگر می فهمد که با دادن چه نذوراتی 
بــاد ســالمتی بیمــار را به او بازخواهــد داد. در بخش پیشاتســخیری یا 
کار انجــام نمی دهد، در  کاماًل منفعل اســت و هیچ  تشــخیصی، بیمــار 
کــه در بخش اجرای مراســم، همه چیز بر عهده ی بیمار اســت.  حالــی 
کــه بایــد خود را به موســیقی ســپارده تــا بتواند یک بــاد یا روح  اوســت 
کند.  کرده و با کمک درمانگر او را »رام«  ناشناخته را در درون خود وارد 
کــه موســیقی نیز ماننــد قربانــی و دیگر نــذورات  اهل هــوا معتقدنــد 
کــی، نوعــی نــذر و پیشــکش انســان ها به جهــان بادها اســت و به  خورا
که می توانند همواره نذر بدهند از آســیب بادها در  همین دلیل افرادی 
امانند. در هرمزگان، بادها با افرادی که نذری و قربانی و فدیه می دهند، 
گروه های مختلف بادها، هر یک از آنها  کاری ندارند. طبق دسته بندی 
گروه های اجتماعی جامعه ســروکار دارد و آنها را می گیرد  »تنها با یکی از 
و بیمار می کند« )بلوکباشی، ۱۳۸۱، ۳6(. هر چند در تمامی نسخه های 
کــه از نظــر زاریــان »تمامــی انســان ها در برابــر  زار در جهــان می شــنویم 
جهــاِن زارها ناتوان اند« )D. Messing, 1958,1121(، اما در واقعیت و در 
سواحل جنوبی ایران، بادها تقریبًا در همه ی مواقع سراغ قشر ضعیف 
که در اغلب مواقع در شرایط دشوار اجتماعی  جامعه می رود. این افراد 
گروه اهل هــوا و با حلول باد  زندگــی می کننــد، با به عضویت درآمــدن در 
بــه عنوان یک موجــود غیرمادی و قدرتمند، مجالی برای تجربه ی یک 
کار را به نوعی جســتجوی  شــخصیت توانــا را پیدا می کننــد. ِلویس این 
»فلســفه ی قــدرت« )Lewis, 1971, 32( می نامــد. از منظــر بیرونی، این 
چیدمــان آیینــی و به عضویت درآمــدن افــراد در جرگه ی زاریــان، ایجاد 
کــردن و تجربــه ی احســاس رهایی  فرصتــی بــرای بیــان شــخصی و رها 
که با ایجاد نوعی بازســازی ذهنی، ظرفیت فــرد را برای  اســت؛ »حســی 
مقابله با واقعیت بیشتر می کند« )Young, 1975, 567( و یا دقیقًا همان 
که مریام آن را »ایجاد حس امنیت در هســتی« می نامد )مریام،  چیزی 
گاهــی این فرصت  گــروه بــا تبعیــت از یــک درمانگــر، هر از   .)۲۹۷ ،۱۳۹6
کردِن نقش یک موجــود فرامادی، تجربه ی  که با بــازی  را پیــدا می کند 
قدرتمنــد بــودن و تعلــق داشــتن به یــک جامعــه ی قدرتمنــد را زندگی 
که اهل هوا خود را به شدت  کنند و به دلیِل زیستن همین تجربه است 
وابســته به حضور و اجرای مراســم می دانند. به واســطه ی عضویت در 
گروه و وابسته بودن به جهان فرامادی بادها، آنها موظف هستند  این 
کــه هرگاه مراســمی بــرای یک بیمــار دیگــر برگزار می شــود در آن مراســم 
که  کــرده و در هــر یک از این موقعیت هــا این امکان وجــود دارد  شــرکت 
که  وارد حالت وجد بشــوند. این وظیفه از آن روی برای آنها مهم اســت 
آنها را به ســوی تجربه ی هر چه بیشــتر امنیت و قدرت ســوق می دهد؛ 
کــه این دو حــس، در وجــود آنهــا باورپذیــر و نهادینه می شــود.  تــا آنجــا 
مخاطب و مجری زار در ایران و سواحل عرب نشین خلیج فارس 
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کشــورهای  که در بیشــتر  را بیشــتر مردان تشــکیل می دهند در حالی 
 )Senger .( و مصــر )نــکGrotberg .آفریقایــی ماننــد ســودان )نــک
کــه از نظر  مخاطبــان و مجریــان زار را اغلــب زنانی تشــکیل می دهند 
خانوادگی و اجتماعی در شــرایط بسیار شــکننده ای قرار دارند )برای 
Grot-  اطالعات بیشتر از آمار دقیق مشارکت زنان در زار سودانی نک.
berg, 1990 Boddy, 1989;(. در میــان تمامــی عوامــل، آنچــه بســتر 
اجرایی آیین را تعریف می کند، موسیقی است و از بین تمامی کارکردها 
کارکرد، تاثیر موسیقی  که به آنها اشاره شد، عینی ترین  کاربردهایی  و 
در برانگیختــن حالــت وجــد در هر دو دســته ی مردان و زنان اســت. 

شنیدن موسیقی 

کــه به شــکل پرســش و  موســیقی زار یــک موســیقی آوازی اســت 
پاسخ میان خواننده ی اصلی و حاضرین اجرا می شود. این آوازها، با 
مجموعه ای از ســازهای ضربی ماننــد اندازه های مختلف دهل های 
اســتوانه ای دوســر و یــک ســر۱5، دف )ســما(۱6 همــراه می شــوند. در 
کــه بــرای بادهــای مصــری و  مراســم نوبــان، یعنــی آن نســخه از زار 
مسلمان نواخته می شود، عالوه بر دهل های استوانه ای یک طرفه، 
دو ســاز تنبــوره۱۷ و منیور۱۸ نیز نواخته می شــوند۱۹. برخورد زاری ها در 
مقابل این موســیقی دوســویه اســت. از یک ســو بر اســاس شــواهد و 
که به موســیقی نســبت می دهنــد آن را عنصری معرفی  کارکردهایــی 
که  کارکردهــای خاص داشــته باشــد در حالی  کــه می توانــد  می کننــد 
کارکردهــای خاص و مطلــوب آن را الزامًا به قرار  از ســوی دیگــر تاثیر و 
کوبیدن بر  گرفتــن در بطن آییــن پیوند می دهنــد. رفتارهایی ماننــد 
گذاشتن روی بدنه ی ساز با این توجیه  دف باالی سر افراد یا دست 
کنند، ذهن مشاهده گر بیرونی  که باید موسیقی را هرچه بیشتر لمس 
را به سوی تاثیر مستقل این امواج می برد اما از سوی دیگر، نتیجه ی 

مطلوب همواره به شنود آیینی این موسیقی وابسته است. 
در گفتگو با اهل هوا، این جمله را بارها شنیده ام که »موسیقی زار در 
کرده  خارج از بافت مراســم نباید اجرا شــود، زیرا موسیقی بادها را بیدار 
کــرد« )گ.ش(.  کنترل  و در نبــود فضــای آیینــی نمی توان حضور آنهــا را 
کردن آوازها در خارج  گفتگو یا خواندن و زمزمه  بســیاری از معتقدان از 
گاه در پِی درخواست مصرانه  برای  از بافت آیینی مراسم سرباز می زنند. 
تکــرار یک جمله ی نامفهــوم در ضبط های صوتی یــا نواختن یک ریتم 
کــه آوازها را به  در موقعیتــی خــارج از مراســم، بســیاری از آنها می گفتند 
یــاد ندارنــد. هر چند ایــن امتناع برای زاری ها، بیــش از هر چیز جنبه ی 
اعتقادی دارد اما در عین حال توضیحات آنها نشان می دهد که به طور 
کلی نسبت به موسیقی حساسیت زیادی دارند. در یکی از پژوهش های 
میدانی با اجازه ی یکی از درمانگران، بخشــی از اجرای مراســم را ضبط 
کردم. در خارج از مراسم برای نگارش متن آوازها، این نوار ضبط شده را 
که دور از  کردم. در همین حال یکی از حاضرینی  برای درمانگر بازپخش 
گهان دچار حالت لرزه و رعشه شد. درمانگر به سوی  ما نشســته بود، نا
او رفت و با آدابی که می دانست او را آرام کرد. فرد تجربه ی خود را چنین 
که با شــنیدن موســیقی باِد هم پیمان او حاضر شده و قصد  کرد  روایت 
که ملزومات آیینی فراهم  کند و از آنجا  که در بدن او حلول  داشته است 

کرده اســت. هر چند با حضور  کنترل عمل  نبوده خشــمگین و غیرقابل 
گرفت اما همین امر  کنتــرل قرار  درمانگــر در این صحنه همه چیز تحت 
نشان از تاثیر موسیقی بر این افراد دارد. به عبارت دیگر موسیقی همواره 
بــر این افــراد تاثیر می گذارد، چه در خارج از بافت آیینــی و چه در داخل 
آن. شــنود موســیقی در خــارج از بافــت باعــث ایجــاد تشــویش اســت و 
تخریب گــر عمــل می کند، در حالــی که همان موســیقی در بافت آیینی، 
درمانگر و سازنده خواهد بود یا دست کم یکی از عوامل سازنده و درمانگر 
به شمار می آید. آنچه می تواند در فهم این نقش و کارکرد دوگانه ی آن به 
ما کمک کند این است که در واقع در نظر زاریان، موسیقی باید در مسیر 
کلیت آیین قرار بگیرد تا تاثیر درمانی داشــته باشــد.  درمان شــدن و در 
که در خارج از بافت آیینی شــنیده شــود  در غیر اینصورت موســیقی ای 
کارکرد درمانی و موثر خود را نخواهد داشــت، بلکه باعث ایجاد  نــه تنهــا 
آشــفتگی خواهد شــد. این همان چیزی است که روژه بر اساس بررسی 
کاندومبله )در برزیل(، تارانتالیســم  آیین های مشــابه در جهان )مانند 
)در ایتالیــا(، آیین هــای صوفیانــه )در جهان اســالم( و موارد دیگــر( آن را 
»رفتار فرهنگی« می نامد )Rouget, 1990, 546(. او تفسیر این رفتار یعنی 
تاثیر مثبت موســیقی در بطن آیین را به عملکرد نمای بزرگی از نمادها 
و داللت هــای یــک نظام درونــی و داخلی ارجاع می دهــد و در نهایت با 
توجه به تنوع موجود در موســیقی های اجرا شــده در آیین های مشابه 
زار اینچنین نتیجه می گیرد که سطح تاثیر و چگونگی عملکرد موسیقی 
کلیت آیین، حاالت  گونی مانند  گونا بر شــنونده یا مجری آن به عوامل 
که در آن قرار می گیرد، بســتگی دارد. ما  فــرد بیمار و موقعیت اجتماعی 
کــه در تمامــی آیین هــای تسخیرشــدگی »احساســات فرد با  می دانیــم 
که بر روی او تاثیر می گذارد، به غلیان درآمده و او  شــنیدن موســیقی ای 
وارد حالت وجد می شود« اما آیا این موسیقی به تنهایی می تواند تاثیر 
مطلوب را کســب کند؟ بر اســاس آنچه گفته شــد می دانیم که در ذهن 
معتقــدان به زار، این موســیقِی موقعیتــی، در هر حالت تاثیرگذار اســت 
امــا تاثیــر درمانــی آن تنها در بدنه ی اجرای مراســم ظهــور می کند. پس 
صورِت تاثیرگذار، همواره مورد تایید است و تنها شکل تاثیرگذاری است 
که در خارج و داخل بافت تفاوت دارد. در ســطوح مختلف حالت وجد 
)وجِد احساسی، وجد دسته جمعی یا ارتباطی و وجِد شمنیک۲0( در دو 
شاخه ی دینی و غیردینی و در تمامی موضوعات مشابه موسیقی همواره 
عاملی تاثیرگذار و برانگیزاننده است. هر چند حضور آن در پیکره ی آیین، 
تاثیــر درمانی پیدا می کند اما در خارج از مراســم نیز بی تاثیر نیســت. در 
اینجا موسیقی مانند خوِد ابزار و دیگر ادوات آیینی از دو سو، دو تعریف 
کلیت آییــن و نتیجه ی  متفــاوت پیــدا می کند از یک ســو موســیقی بــه 
مطلوب یعنی درمان مشــروعیت و قدرت می بخشد، اما از سوی دیگر، 
صفِت درمانگر بودن و تاثیر درمانی داشتن، صفتی است که کلیت آیین 
که هر چند ایــن رفتار  به موســیقی می بخشــد. اما مســئله اینجا اســت 
گاهی از تاثیرگذاری موسیقی در بطن اجرای  فرهنگی، یعنی پذیرش و آ
کنش نشــان دادن به آن مســتلزم حضور ادوات و به جا آوردن  آیین و وا
آداب اســت، اما بدون تمامی اینها، بازهم موســیقی تاثیرگذار است؛ هر 
چند تاثیر منفی و نامطلوب، اما به هر حال تاثیرگذار است. تنها تفاوت 
کلیت  کــه ما از آن انتظــار داریم، تنها با حضور  که آن تاثیری  ایــن اســت 
آیین به دست می آید. بنابراین ما می توانیم از نوع خاصی از شنیدن یک 

شنود موسیقی در آیین زار



۷۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۸

کنــار معرفی اجمالــی برخی وجوه  پرســش اصلــی ایــن پژوهش در 
مختلــف آییــن زار، حــول یــک نقطــه ی مرکــزی حرکــت می کنــد: آیــا 
موســیقی زار بــه عنوان موســیقی متعلــق به یک مجموعــه رفتارهای 
آیینــی با هــدف درمانی، بــدون تجمیع عوامــل آیینی دیگــر می تواند 
کــه در فرضیات برخی پژوهشــگران درمان  تاثیرگــذار باشــد؟ در حالی 
شدِن معتقدان، منوط به تجمیع مجموعه عوامل آیینی - و نه فقط 
موسیقی- دانسته  شده است، معتقدان به زار همواره تاثیر مشخصی 
را به شنود این موسیقی نسبت می دهند. در اینجا با توصیف چگونگی 
کنش ها، رفتارها و اعتقادات زاری ها از یک سو و نظرات مطرح شده  وا

توسط پژوهشگران و دیدگاه نگارنده به حضور دوگانه ای از تاثیرگذاری 
موســیقی می رســیم. در پی شــنیدن موســیقی زار در موقعیت خاص 
ج از آن دو نتیجه ی مشــخص حاصل می شــود: شــنود  مراســم و خار
آیینی موسیقی، یعنی شنیدن موسیقی با حضور تمامی دیگر عناصر 
کــه به نتیجه ی مشــخص درمان می رســد، و شــنود غیرآیینی  آیینــی 
که به ایجاد تشــویش و برآشــفتگی منتهی  ج از بافــت اجرایــی  در خــار
می شــود. پــس در هر دو صورت موســیقی زار در نــزد معتقدان به این 
شــیوه ی درمانی، یک موســیقی تاثیرگذار اســت و حضــور آن در آیین 
کردن آن به ســوی یکی از نتایج ممکن و مطلوب است.  تنها هدایت 

موسیقی صحبت کنیم. شنود آیینی، همان شنودی است که عملکرد 
نهایی آن کاماًل به حضور ابزار، آداب و محیط آیینی وابسته است و شنود 
غیرآیینــی، نتایــج غیرمنتظره و مهارنشــدنی بــه همــراه دارد. به عبارت 
دیگر، شنیدن این موسیقی خاص در شرایط خاص، عملکرد مشخصی 
را به همراه دارد: شنود آیینی مساوی با درمان است و شنود غیرآیینی، 
مساوی پریشانی. شنود آیینی، نوعی شنود هدایت شده به شمار می آید 
و شــنود غیرآیینی و خارج از بافت آیین، هدایت نشــده است. در شنود 
آیینی، توانایی درمانگر، حضور جمع و محرک های نمادیِن دیگر، فرد را 
به کسب تاثیر مشخصی از موسیقی هدایت می کنند این در حالی است 
کــه در شــنود غیرآیینــی، مجرایی برای هدایت موســیقی برای رســیدن 
به هدف مطلوب وجود ندارد. بدنه ی اجرایی مراســم، حضور نمادین 
سازها و جمع حاضرین، راهی برای دستیابی به عملکرد مطلوب است و 
این امر، ارتباطی به تاثیر مجرد موسیقی ندارد زیرا می دانیم که موسیقی 
در هر دو حالِت شنود، تاثیر خواهد گذاشت و تنها شکل تاثیر و نتیجه ی 

حاصل از آن متفاوت است. 
در عین حال در پِس شنود آیینی، نوعی آموزش و اعتقاد و باورمندی 
وجــود دارد. افــراد در طــی ســال ها همنشــینی و مشــاهده ی اعضــای 
کنش هــای مرســوم را بــه طــور ذهنــی آموخته و  دیگــر، رفتــار آیینــی و وا
که برای نخســتین بار بــه اجرای آن  تجربــه می کنند و بنابراین هنگامی 
تن می دهند، با آن غریبه نیســتند. باور و زیســتن واقعی این تجربه نیز 
بر پایه ی ذهنیت و باورهای اعتقادی این افراد اســت. شــاید به همین 
که الطاهر نیز اشاره می کند بررسی صوتی این موسیقی، به  دلیل است 
واقع می تواند نادیده گرفتن وجوه دیگر به شمار بیاید. زیرا شنود آیینی، 
که فرد پیش تر در پی یک تجربه ی زیسته   یک تجربه ی شخصی است 
در جایگاه مشــاهده گر آن را آموزش دیده اســت. بنابراین فرد ابتدا تاثیر 
موسیقی و روند تاثیرگذاری آن به صورت هدایت شده را در طی سال ها 
مشاهده به صورت غیررسمی آموزش دیده و در نهایت زمانی که خود به 
آن تاثیر مشــخص نیازمند می شود، به نوع خاصی از شنیدن موسیقی 
تن می دهد که او را به نتیجه ی مشخصی هدایت خواهد کرد. اما تمامی 
کی از این است که برای اهل هوا، موسیقی در هر حالت تاثیرگذار  اینها حا
اســت و فرِق شــنیدن آن در داخل و خارج بخش اجرایی آیین نتیجه و 
نوِع تاثیری است که بر فرد خواهد گذاشت. بعالوه همواره گفته می شود 
که به آن اعتقاد داشــته  که این موســیقی، تنها بر افرادی تاثیر می گذارد 

باشــند. بنابرایــن موضــوع از چنــد وجه قابل بررســی اســت: از یک ســو 
تاثیرپذیری افراد معتقد و آشــنا از این موســیقی در هر شــرایط و از سوی 

دیگر نتیجه ی مطلوب و هدایت شده  از طریق شنود آیینی آن. 
بیشــتر پژوهش هــای انجــام شــده از جملــه پژوهــش روژه )1990 
,Rouget( نیــز همــواره تاثیرگــذاری موســیقی را وابســته به آییــن و بافت 
اعتقــادی و فرهنگــی ایــن دســت آیین هــا می داننــد. بــه عبــارت دیگــر 
موسیقی را نه به عنوان یک عنصر صوتی با تاثیرگذاری مجرد و بالذات، 
کرده اند.  کلی آیین نگاه  بلکه به عنوان یکی از عوامل محرک در بدنه ی 
در برخــی مــوارد نیز پژوهشــگران پرداختن به موســیقی را غفلت از دیگر 
که در  کرده اند. برای مثال الطاهر  موارد دخیل در آیین های وجد تلقی 
مــورد زار ســودانی و مصری مطالعه می کند در این باره می نویســد »من 
معتقدم که روش های قراردادِی مطالعه ی موسیقی مناسب مطالعه ی 
پدیده هــای موســیقایی مرتبــط بــا مفاهیم قدســی، روحانــی و تقدس 
نیستند. روش های قراردادی که بر »صدای موسیقی« متمرکز می شوند 
نــه تنها بخش معنوی فعالیت موســیقایی را نادیــده می گیرند، بلکه با 
 Eltahir,( »گمراهی می کنند ارائه ی نتایج نادرست خواننده را نیز دچار 
2003,15(. ِنِهــر در پژوهش هایــی در کلینیک هــای آنســفالوگرافی افــراد 
عادی )افرادی بدون وابســتگی به بافت آیینی و اعتقادی( را در معرض 
شــنود ایــن موســیقی قــرار داد و در نهایــت در پــی آزمون های کلینیکی 
می گویــد »هر چند این موســیقی بــه زعم زاریان از عوامل مهم به شــمار 
کلیت مراســم و روند درمان به شــمار  آمــده و یکــی از دالیــل تاثیرگذاری 
می آیــد امــا در واقع تنها یکی از عوامل برانگیزاننده ی حالت وجد اســت 
کنــار محرک های دیگر مانند استشــمام دودهای گیاهان معطر،  کــه در 
شــیوه ی تنفس می تواند فضای بیوشــیمیای بدن فرد را آنچنان تحت 
که سطح هوشیاری او دچار تغییر شده و بتواند به حالت  تاثیر قرار دهد 
 )Eltahir, 2003, 164( الطاهــر .)Neher, 1961, 157 .وجــد برســد« )نــک
گرما،  درکنــار ایــن عوامــل، به عوامــل دیگری ماننــد تاریک بودن فضــا، 
استشــمام عطرهای محرک، انجام حرکات و زیستن در فضای نمادیِن 
وابســته بر اعتقــادات و باور افراد در برانگیختن حــواس و نظام بینایی و 
کید می کند. در آیین های مشابه زار در کشورهای غیرمسلمان  بویایی تا
)ماننــد وودوهــای هایتــی نــک. Eltahir, 2003,166(، اســتفاده از مــواد 
مخدر و مشروبات الکلی در روند از خودبیخود شدن افراد سهم باالیی 

دارد که البته در کشورهای مسلمان اینگونه نیست. 



۷5

پی نوشت ها

که در اینجا به  کهن،  ۱  یکی از شــناخته شــده ترین داســتان ها روایتی اســت 
خالصــه ای از آن را بــه نقــل از میشــل لیریــس می آوریم: خداوند به حوا دســتور 
می دهد تا فرزندان خود را به نزد او ببرد. حوا سی فرزند دارد و از ترس عظمت 
پــروردگار و چشــم زخــم دیگــران، زیباتریــن فرزنــدان خــود را از دیــد پــروردگار 
گاه اســت، بــرای تنبیه پنهان کاری او  که به همه چیز آ پنهــان می کنــد. خداوند 
که ایــن زیباتریــن و قدرتمندترین فرزندان حوا برای همیشــه  ترتیبــی می دهــد 
کنند  از نظــر دســته ی دیگر پنهان بماننــد و مانند باد در جهان آدمیــان زندگی 

  .) Leiris, 1980.ن.ک(
2  Cult / rite/ ritual de possession/ extase / transe. 

۳  مثاًل باِد میرمهنا، یک باد تسخیرگر، همنام و همتای یکی از شخصیت های 
گرفتن  که در دوره ی حیــات خود نقش موثری در بازپس  تاریخــی منطقه بوده 
گیالنی،  اســتقالل منطقه داشــته اســت. باد دیگری نیز به نام شــیخ عبدالقادر 

همنام و همتای عارف بزرگ قرن پنجم و ششم قمری است.
4  Attached by Zars.
5  Exorcisme.
6 Permanent Exorcism.
7  Transformational Exorcism.
8  Adorcisme.
9  Prepossession.

۱0  بسیاری از این سازها امروز از بین رفته اند. 
Ya varar   ۱۱ . ایــن واژه از دو بخــش نــدا )یــا( و واژه ی »ورر« ســاخته شــده 
اســت. َورر به زعم دو درمانگر قدیمی در بندرلنگه، به معنای آزمون اســت. در 
کدامنی و درستکاری است.  لغت و ادبیات نیز َور به معنای آزمون سنجیدن پا
گذشته َوِر آتش، َوِر آب، َوِر َبرَسم و غیره، از همان دست آزمون هایی بوده اند  در 
کدامنی می توانستند طبیعتًا از آنها سربلند بیرون بیایند. این همان  که افراد پا
کهن ایرانی، ســیاوش در آن شــرکت جسته و  که در اســطوره های  آزمونی اســت 
کدامنی او اثبات می شــود. در اینجا نیز َور ارجاعی  ســالمت از آتش می گذرد و پا
است به همان آغاز آزمون و سنجیدِن درجه ی درستکاری و وفای به عهد فرد 

که به پذیرش معاهده ی دوستی خواهد آمد.  بیمار و بادی 
12  Alterated State of Consciousness.
13  Trance.
14  Ecstasy.

۱5  مهم ترین و پرکاربردترین ساز مرسوم در زار، اندازه های مختلف دهل های 
گاو پوشــانده می شــود.  که دو طرف آن با پوســت بز یا  اســتوانه ایی دوســر اســت 
بدنه ی چوبی این ساز یک تکه است و پوست های دو طرف ساز، با طناب هایی 
گره خورده انــد، روی این بدنه ثابت شــده اند.  کــه بــه شــکل Y و یا X  بــه یکدیگر 
کــف دســت بر روی پوســت  نوازنــدگان در دو حالــت ایســتاده یــا نشســته و بــا دو 
ایــن ســاز را به صــدا درمی آورند. معمــواًل دو نوازنده در حالت نشســته در مقابل 
یکدیگــر قــرار می گیرنــد تــا حرکــت دســت های یکدیگــر را دیــده و بتواننــد دگره ی 
کنند. دهل های اســتوانه ای بســته به اندازه ی  ضربی را با تنوع های بســیار اجرا 
َگپ دهل، اندازه ی متوســط را  خــود نام های متفاوتی دارنــد. بزرگ ترین دهل را 
کوچکترین اندازه ی دهل را  َکِســر و  کوچک تر از این دو را  دهل یا پیپه و اندازه ی 
ُمرواس می نامند. هیچ استاندارد ثابتی در این باره وجود ندارد و سازها بسته به 
اندازه ی خود در تناســب با دیگر ســازها نام گذاری می شــوند. دهل های یک سر 

ساختار مشابهی دارند. بدنه ی استوانه ای آنها به صورت عمودی روی زمین قرار 
که روی زمین قرار می گیرد، باز اســت و چند تکه چوب  می گیرد. دهانه ی طرفی 
به عنوان پایه روی لبه های دایره ای شکل آن نصب می شود. طرفی که به سمت 
گاو می پوشــانند. این دهل های یک طرفه، صرفًا در  باال اســت را با پوســت بز یا 
مراسم نوبان نواخته می شوند. نوازنده آن را با یک تکه چوب )به عنوان مضراب( 

کف دست می نوازند.  و 
۱6  دف یــا ســما تنهــا در مراســم مشــایخ و بــرای دعوت و نواختن موســیقی 
بــرای بادهــای مســلمان و عــرب نواخته می شــود. دف هــای مورد اســتفاده در 

مراسم مشایخ، فاقد حلقه ی فلزی یا هر عنصر فلزی دیگری هستند.
۱۷  تنبــور، تنبــوره  یا تنبوره ی نوبان، از نظر ســاختاری یک ســاز ملودیک به 
که  گرد  شــمار می  آیــد. این ســاز تشــکیل شــده اســت از یک صفحــه ی طنینــی 
امروزه از جنس چوب ســاخته شــده و روی آن با پوســت بز پوشــانده می شود. 
ک پشــت های دریایی بوده  ِک ال کاســه ی طنینــی از جنــس ال گذشــته ایــن  در 
که در دوتای آن،  گرد پوســتی چهار حفره وجود دارد  اســت. بر روی صفحه ی 
دو دسته ی چوبی به شکل زاویه دار تعبیه می شود. این دو دسته، در ارتفاعی 
کــه بیــن ۷0 تا ۱50 ســانتی متر متغیر اســت با یک طوق میانی بــه یکدیگر وصل 
شــده و یــک مثلــث را تشــکیل می دهنــد. چند نمونــه ی موجود از این ســاز در 
که از یک طرف به طوق و از طرف  هرمزگان همگی دارای شــش ســیم هســتند 
کاســه متصل شــده اند. به طــور معمــول، نوازنده باید  دیگــر به ســیم گیر پایین 
کرده و با تغییر حرکت انگشــتان بر  کوک  ســیم های ســاز را با نســبتی مشــخص 
کند. اما واقعیت این است  روی ســیم ها، یک فضای ملودیک مشــخص ایجاد 
که حضور تنبوره در این مراسم، بیش از آنکه حضور صوتی و موسیقایی باشد، 
کاماًل نمادین است و نوازنده های این ساز، تنها از صدای سیم های  یک حضور 
آن بــرای همراهــی فضای ریتمیک اســتفاده می کنند. نوازنده با چیزی ســخت 
کــه می توانــد یک تکه چوب باشــد، به عنوان مضراب- بــرای ایجاد یک فضای 

ریتمیک روی سیم ها ضربه می زند. 
۱۸  منیــور یــک ســاِز خودصــدا بــه شــمار می آیــد و در واقــع یــک پارچــه ی 
که تعداد زیادی ُســم خشک شده ی بز روی آن دوخته  مســتطیل شــکل است 
کمر خود بســته و در حالت  شــده اســت. نوازنــده آن را ماننــد یــک ُلنگ بــه دور 
کمر و باسن  کرده  که با دو دســت بر یک عصای چوبی تکیه  ایســتاده، در حالی 
خــود را بــه راســت و چــپ می چرخاند. با این حرکت ســم های خشــک شــده با 

کرده و تولید صوت می کنند.  یکدیگر برخورد 
۱۹  یوسف شوقی )۱۹۹۴( در دایره المعارف سازهای عمان، این دو ساز را به 
طور مشروح و به عنوان سازهای آفریقایی و مصری معرفی می کند. این دو ساز 
به جز در اســتان هرمزگان، در هیچ نقطه ی دیگری از ایران دیده نمی شــوند و 
که در چند قرن پیشــین، راویــاِن مهاجِر  گفته می شــود  بــه همیــن دلیل بســیار 

کشورهای دیگر به این منطقه آورده اند.  نسخه ی امروزین زار، آنها را از 
20 Transe de possession: trances emotionelle, communielle, chama-

nique.
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گشــتاری،  بلوکباشــی، علی )۱۳۸۱(، هویت ســازی اجتماعی از راه بادُزدایی 
در نامه انسان شناسی، دوره اول، شماره اول، صص ۳۳- ۴۳. 

امــا در هــر دو صورت تاثیر موســیقی بــه عنصر ثانویه ی دیگــری به نام 
که ایده ی تاثیر مجرد  کلیت مراســم وابســته می شــود  باور و اعتقاد به 
موســیقی بــدون وابســتگی بــه بافــت و در نــزد یک ســوژه ی عــادی را 
که تحت  نفــی می کند. هر چنــد در نظام های درمانی رایــج در جهان 
عنوان نظام های موسیقی درمانی شناخته می شوند، تاثیر موسیقی 

ع از هر نــوع بافت آیینی یا اعتقادی امری اثبات  بــه طور مجرد و منتز
کــه افراد  شــده اســت اما بــه نظر می رســد در موارد خــاص و در جایی 
تاثیر موســیقی را در روند تربیت فرهنگی و ذهنی خود و در وابســتگی 
کرده انــد، نقــش، عملکــرد و تاثیرگــذاری  تــام بــه شــرایط آیینــی درک 
موســیقی بــه شــکلی متفــاوت و در هــر حــال مشــروط خواهــد بــود. 

شنود موسیقی در آیین زار
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he Zar ritual (ceremony) is a musical ritual 
known and performed in a vast area of   the 

world ranging from the northern and southern bor-
ders of the Persian Gulf to East and North Africa, 
spanning from Iran, Iraq, Dubai, Oman, Z anzibar 
(Ethiopia – east Africa), Egypt, Sudan a nd other 
countries within this vicinity. The performers of this 
ritual believe that their participation  is an interac-
tion between the beliefs derived from the ancient 
archetypes and the current beliefs about this ritual. 
On the one hand, this combines their current be-
liefs with their religious culture and o n the other 
hand, they believe it will alleviate the ir pains and 
treat their illnesses. In this ideology,  the illnesses 
can be of all sorts of ailments such as  physical 
handicap like body paralysis, any sort o f chronic 
pains in different parts of the body like the head, 
eye, stomach, or mental diseases like amnesia or 
depression. Social unluckiness in certa in cultures 
isis also considered as a sort of illness. The patient 
is exposed to direct music for three to five consecu-
tive days following the preliminary rituals. He/she 
assigns his/her mind and body to the world of winds 
(invisible supernatural forces), listens to music and 
rejoices in its rhythm. The Zar can be Muslim, athe-
ist, African, Arab, Indian or Anglaise. Each Zar has 
its special character and needs to hear his special 
music since all ordered accessories are provided. 
From the intercultural perspective, this music is one 
of the most important elements in the t r eatment 
process. While researchers attribute the overall im-
pact of the ritual to the beliefs and cultural behav-
iors, the performers of this ritual believe that music 
plays the key role in this ceremony. They believe 
that the Zar music is so influential that it should not 

be performed outside the ritual contex t , because 
the absence of factors such as a program director 
may distress the patient. These people believe that 
performing the music of the ritual in another situa-
tion will disturb and infuriate the supernatural forces 
and Zar winds. This shows the importance of lis-
tening to the Zar music in this ritual. This research 
tries to investigate this view from the perspective of 
the music impact by reviewing the ritual and con-
centrating on the functions of this mus ic and the 
reactions of individuals and visitors to this music. 
We will achieve a different result about the impact 
of music based on written evidence and the role of 
music in the different stages of the ritual and heal-
ing ceremony. After a literature review of the Zar rit-
ual in Iran and other cultural regions, we will provide 
an ethnographic study of this ritual with a functional 
approach to the music and the audience’s reactions 
to the performances. In the final section, we will ex-
amine the musical components of Zar songs and 
the importance and impact of «hearing» in the pro-
cess of experiencing the emotional range and treat-
ment progression. The importance of this approach 
is that it gives a new insight into the presence of 
music in the therapeutic rituals as a cultural input to 
better understanding the role of music among dif-
ferent cultures who practice this ceremony.
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