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مقاله ي حاضر، تحقیقي است تطبیقي بین مراسم زار در جنوب ايران )استان هرمزگان( و شرق آفريقا )سودان( كه به روش 

توصیفي- اكتشافي و با استفاده از تكنیک هاي كتابخانه اي و مطالعات میداني انجام يافته است. در میان بومیان اين منطقه اعتقاد بر اين 

است كه بیماري هاي انسان به دلیل بادها يا هواهاي شیطاني اي است كه در بدن آدمي رسوخ كرده و او را دچار كسالت هاي روحي 

و جسمي مي كنند. بنابراين مي توان با مراسم مخصوصي اين بادها را آرام كرد و بیماري را از بین برد. مراسم زار داراي موسیقي اي 

ريتمیک بر پايه ي سازهاي كوبه اي است. موسیقي خلسه آوري كه با اجراي آن و مجموعه اعمالي ديگر از جمله مراسم قرباني، درمان 

بیمار را موجب مي شود. از آنجا كه به لحاظ ديرينه شناسي، ريشه هاي آيین زار از آفريقاي شرقي سرچشمه مي گیرد و در گذر زمان در 

مناطقي از خاورمیانه و به ويژه كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس و درياي سرخ گسترش يافته، اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي و 

مطالعه ي نقاط اشتراك و افتراق اين آيین در آفريقا )سودان( و ايران )هرمزگان( به روند تغییر در دو حوزه ي ساختاري )شكلي و محتوايي( 
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 اولین نوشته درباره ی »زار« در ایران از تقی مدرسی است در 
»یادداشت هایی از سفر به جنوب« در ماهنامه ی »صدف« که خود 
او بنیان گذاشت و در سال 1337 خورشیدی به چاپ رسید. اما 
موضوع زار در ادبیات انسان شناسی ایران نخستین بار در اثر 
غالمحسین ساعدی در کتاب »اهل هوا« در سال 1345 مورد بحث 
قرار گرفت. کتابي دیگر »زار و باد و بلوچ«، اثر علی ریاحی است 
که در سال 1356 خورشیدی نوشته شده است؛ این کتاب گزارشی 
فشرده از نمونه های آیین زار در سیستان و بلوچستان به دست 
می دهد. محمدرضا درویشی نیز در کتاب دو  جلدي خود با عنوان 
دایره المعارف سازهاي ایراني به بررسی جنبه ی موسیقایی این آیین  

پرداخته است.
  ارواح و به خصوص ارواح خبیث همچون تارهاي نامریي، 
زندگي ساحل نشینان بومي استان هرمزگان را به هم دوخته و 
آنان را در چنگال خود به هم مي فشارند. اعتقاد بومي به وجود 
این هیوالها آنچنان است که به هیچ روي نمي توان درآن شکافي 
ایجاد نمود و در این اعتقاد چنان راسخند که معالجه را فقط از دست 
هاي شفابخش جادودرمانگران پیر مي جویند، نه پزشک شهري. 
پاره اي از این ارواح خبیث همراه و همپا با مهاجرت سیاهان در 
دوران برده داري از آفریقا به این دیارآمده و عده اي نیز در تمام 
طول تاریخ همراه ساکنان اصلي این سرزمین زیسته و با حیات 
آنان درآمیخته اند. این ارواح را »باد« یا »هوا« نام نهاده اند که کافر و 

مسلمان، صاف و ناصاف و یا بینا و نابینا هستند. گرفتاران این بادها 
را که جان سالم به در مي برند، »اهل هوا« مي گویند. اهل هوا معتقدند 
که عالج این دردها »دهل« و »تنبیره« است نه دوا و سوزن. دهل و 
تنبیره اي که متولیانشان باباها و ماماها )جادودرمانگران( هستند که 
با به صدا درآوردن این سازها، بادزدگان را درمان کرده و به گروه 
اجتماعي جدیدي وارد مي کنند، از این پس بیمار مانند درمانگرش 
هویت اجتماعي تازه اي یافته و در هویت جدید دیگر احساس ضعف 
نمي کند و داراي مسئولیت هاي جدیدي مي گردد. زار مراسمي است 
که از قبایل ابتدایي شرق آفریقا برجاي مانده و مطالعه ي آن که به 
عنوان یک آیین درمان بیشتر میان زنان و بردگان سابق رایج است 
به درک آداب و اعتقادات این منطقه کمک مي کند. زار در زمره ي 
اعتقادات معنوي این منطقه قرار دارد که در آن تأکید بر آن است که 
خداوند تنها قدرت جهان است. این مراسم در طي نسل ها دستخوش 
تغییراتي شده و در هر کشور چیزي به آن افزوده و یا از آن کم 
شده است. مثالً موسیقي مخصوص بادهاي آرام در هر کشوري 
براساس دین و مذهب مخصوص آن کشور تغییر یافته، اما موسیقي 
زار با همان حالت ابتدایي خود پابرجاست. معتقدات اهل هوا در 
سواحل ایراني در سیر تکویني خود رنگ و بوي اسالمي به خود 
گرفته  و اشعار آن از شکل اولیه و جادویي آفریقایي با اشعاري در 
مدح پیغمبر اسالم جا عوض کرده اند. امروز موسیقي زار به سان 
موسیقي محلي ایران درآمده و در پي نسل ها اصالت خود را حفظ 

کرده است.
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بادباوري

      باد یا هوا یکي از اسرارآمیزترین خدایان هند و ایراني بوده 
است. در دوران باستان براي وایو شخصیتي واحد با سیمایي دوگانه 
قائل بودند. نیکوکار بود و در عین حال شوم، نیرویي هراس انگیز 
بود و شخصیتي بي رحم که با مرگ پیوستگي داشت و کسي را 
یاراي گریز از راه او نبود)هینلز، 1387 ،34(. از»ایزد وایو« )vāyu) در 
رام یشت )پانزدهمین یشت اوستا( و از»دیو وایو« همراه با دیو مرگ 
»آستوویذتو«1 در وندیداد نام برده شده است. کرده ي یازده و بند 
چهل و دوم به بعد که از افزوده هاي جدید است، توصیف این خداي 
بزرگ آریایي است. او در هیأت یک ایزد موکل بر سرنوشت و نیکي 
و بدي توصیف شده است)رضي، 1363، 317(. باور به ثنویت و به 
دو نمود خیر و شر، اندیشه اي آریایي بوده و ظاهراً به دوره ي هند 
و ایراني مي رسد و با ظهور اسالم در اندیشه و ذهن مردم مسلمان 
نیز پدید آمد. عالمه مجلسي بنابر حدیثي، باد را کنایه از جن گرفته و 
آن را »بادجن« نامیده است )بلوکباشي، 1380، 478(. مردم سواحل 
جنوب کساني را که به تسخیر بادهاي بیماري  زا درآمده و از گزند 
آنها رسته اند، اصطالحاً »اهل هوا« مي نامند )ساعدي، 46،1355(. 
بادها بنابر حوزه جغرافیایي و شکل و ویژگي و شیوه ي عمل به 

چند گروه تقسیم مي شوند. ساعدي بادهاي پراکنده در سواحل و 
جزایر خلیج فارس را به هفت گروه )زار، نوبان، مشایخ، جن، لیوا، 
پري، غول( )همان، 49( و ریاحي بادهاي پراکنده در بلوچستان را 
به پنج گروه )زارها، بادها، جن ها، دیوها و مشایخ( تقسیم مي کند 
)ریاحي، 3،1356(. بادها را به دو گروه مسلمان و کافر نیز تقسیم 
کرده اند. بادهاي مسلمان را صالح و بینا مي پندارند. بادهاي کافر 
را کور و ناصالح مي انگارند. بادهاي نوبان و مشایخ مسلمانند. 
زار، بادي کافر است. در برخي از سرزمین ها، مردم میان این گونه 
ارواح و گروه بندي هاي اجتماعي در جامعه پیوندي قائل اند. مثاًل 
در جامعه هاي آفریقایي، آنها را غالباً سایه هایي از نیاکان، یا ارواح 
دودماني و خانوادگي خود مي انگارند. در ایران این چنین پیوندي 
میان بادهاي مشایخ دیده مي شود. مردم بلوچستان، بادها را به 
مهاجر و بومي تقسیم مي کنند و مي گویند ارواح مهاجر همراه 
سیاهان آفریقایي به ایران و نواحي بلوچستان آمده اند و ارواح 
بومي از ساکنان قدیمي این نواحي بوده اند )ریاحي، 1356 ،2(. زار 
نیز انواع متفاوتي دارد. این تفاوت در نوع ریتم حرکت و »اوراد« 
و آواز است. ساعدي سیزده نوع زار را نام مي برد: َمتوري، شیخ 

مقدمه



شنگر، دینگه مارو، اُم گاره، بومریوم، چین یاسه، په په، داي  کِتو، 
بوجمبه، بابور، نمرود، َتقروري و قصاص. بعضي باباها و ماماها 
دینگه مارو را جزو انواع زار نمي دانند. بعضي دیگر باد جنو را جزو 
بادها مي دانند ولي ساعدي آن را شیخ جنو که جزو مشایخ است، 
مي داند. مسکن اصلي بادها سواحل آفریقا، سواحل هند و عربستان 
و ایران است. این روح بادها بیشتر در فضاهاي آکنده از وحشت 
و اضطراب و در عرصه هاي فقر و بیکاري و میان سیاهپوستان 
مهاجر و الیه هاي فرودست که محرومیت ذهن و روان آنها را 
پریشان کرده عمل مي کنند. زن هاي فقیر بیشتر از مردان فقیر 
دچار مي شوند چرا که زن ها بیشتر از مردها گرسنگي مي کشند و 
بیمار مي شوند. بادها در نقاط خاصي به شکار قربانیان مي پردازند. 
سرِچاه آب، سرِچشمه به هنگام غروب آفتاب، کنار آب انبار و دریا 
و هیچ راهي براي پیشگیري نیست. در جامعه ي آفریقایي نیز زنان 
بیش از مردان در معرض فشار و تنش عاطفي اند. تسخیرشدگي زار 
وسیله اي براي بیان مشکالت زنان در اختیار مي گذارد، هرچند نباید 
به صراحت بیان گردد. زار فرصتي ارزاني زن مي دارد تا آزاد از 
قیود و رسوم اجتماعي عمل کند )الشاهي، 1387(. در میان اهل هوا 
در جنوب ایران، هر بادي جادوپزشک خاص خود را دارد که به نام 
آن باد خوانده مي شود. مثل بابازار، مامازار،  بابانوبان و مامانوبان. 
برخي از این جادودرمان گران با چند باد مختلف سر و کار دارند 
و مي توانند آنها را تسخیر و رام کنند. مرتبه ي هر بابا یا ماما به 
شمار خون هاي قرباني هایي که در مجالس جن ُزدایي خورده است 
و شمار خیزران هایي که دارد و همچنین تعداد و قدرت ارواحي که 
او را تسخیر کرده اند بستگي دارد )ساعدي، 1355، 48(. کار احضار 
و تسخیر روح در مصر و سودان بیشتر با زنان بوده که آنها را 

.)Boddy,1989,130( شیخه« مي نامیدند«

پراکندگي جغرافیایي آیین زار

      اعتقاد به تسخیر روح یا جن زدگي در فرهنگ اقوام مسلمان 
جهان با نام هاي گوناگون وجود دارد. در نیجریه و شمال آفریقا، 
زار  عمان،  در  »زار«؛  حبشه،  در  »سار«؛  سومالي،  در  »بوري«؛ 
و»زِیران« )جمع زار( و در سودان با نام زار و زِیران و »نوبان« 
مشهور است. در شمال سودان دو شکل زار کاربرد دارد، »زار-
بوري« و »زار-تمبورا« که اولي عناصري از بوري در نیجریه دارد و 
دومي به ارواح شریر مربوط است و بیماري خطرناک است. اکنون 
این دو با هم تلفیق شده ، به »زار« مشهور گشته اند. در ایران، آن را 
زار مي نامند)در سیستان و بلوچستان گوات و در بوشهر شیخ فرج 
خوانده مي شود(؛ در حبشه، مسلمانان و مسیحیان عقیده دارند که 
زار به طور عمده در رودخانه ها و آب هاي جاري زندگي مي کند. در 
جنوب سودان، آیین »شاطانا« )shatana( )ریشه ي عربي شیطان(؛ 
در چاد، »لبان شیطان« )libanshytan(؛ در میان اقوام »دیگو« در 
جنوب سواحل کنیا، »َشیطاني« )shaitani( و در میان »ِسگِجو«هاي 
سواحلي زبان در تانزانیا، »ِشطاني« )shetani(، همان آیین زار هستند 

       .)Ibid, 133( با نامي متفاوت

سازهاي مراسم زار در ایران

)Tambire( تمبیره
    ساز مقدس باد نوبان است. کاسه ي بزرگ و مدوري از چوب 
توت یا گردو با روکشي از پوست گاو دارد که با روده ي بز یا آهو 
بر روي کاسه نصب گردیده است. اگرچه در سودان و اریتره از این 
ساز براي همراهي آوازهاي حماسي و عاشقانه استفاده مي شود، 
باید گفت که بربط کاسه گرد در همراهي آوازهاي مراسم نوبان 
قدمت بیشتري دارد. به هر حال تمبیره چیزي جز»کیسار حبشي« 
یا »کِرار« یا »تمبوراي اتیوپیایي« نیست. تمبیره شش عدد زه دارد و 

کوکش همیشه ثابت است )درویشي، 1380 ،344(.   
                          

تصویر1- تمبورا، اتیوپي، موزه هورنیمن لندن.
ماخذ: )درویشي،1380، 562(

 تصویر2-تمبیره، هرمزگان، جزیره قشم.   
ماخذ: )سایت موزه هورنیمن لندن(

دهل دوسر بزرگ )دهل َگپ(
با  هرمزگان  سرتاسر  در  که  است  دوسر  دهل  بزرگترین 
تفاوت هایي در شکل و اندازه مشاهده مي شود و در بیشتر مراسم  
به کار مي رود. دو طرف آن را پوست کشیده اند، یک طرف را با 

چوب و طرف دیگر را با دست مي نوازند.                            

                                                                                       )jore & kaser(جوره و َکِسر
با توجه به کارکرد خود، ساز واحدي است که در مناطق مختلف 
هرمزگان گاه به َکِسر و گاه به جوره مشهور است. این ساز، دهلي 

مطالعه ي تطبیقي آیین زار در ایران و سودان
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دوطرفه است که ویژگي هاي ظاهري و ساختاري اش شبیه گپ دهل 
اما اندازه اش هم از گپ دهل هم از پي په کوچک تر است و به عنوان 

ساز مکمل این دو استفاده مي شود )درویشي، 1380 ، 157(.       

پي په )pi pe( )دوطرفه و یکطرفه( 
پي په دوطرفه، دهلي دوطرفه است که ویژگي هاي ظاهري و 
ساختاري آن شبیه دهل اما اندازه ي آن کوچک تر است و غالباً به 
عنوان ساز مکمل دهل مورد استفاده قرار مي گیرد. پي په یکطرفه 
)مودندو( دهلي یکطرفه است با یک طرِف باز. هم با دست نواخته 
مي شود هم با چوب. بدنه ي شکم دار این نوع، چلیک یا بشکه اي 
چوبي است که از کنار هم قرارگرفتن تعدادي تخته به وجود آمده 
است. دهانه ي باالیي بدنه با پوست پوشیده شده و پوست نیز با 
تعدادي میخ چوبي بزرگ بر اطراف بدنه کوبیده شده است )همان، 
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تصویر3-پي په)هردو نوع(، گپ دهل، جوره و کسر.
ماخذ:)جاللي نیا،1387، 89(

مراسم زار در ایران)هرمزگان(

       باباها و ماماها با موسیقي بیماري را تشخیص مي دهند. 
موقعي که براي مریضي که در وسط نشسته ریتم هاي مختلفي 
بزنند، با یکي از ریتم ها رقصش مي گیرد؛ از اینجا مرضش را تعیین 
مي کنند. چون هریک از ریتم ها اسمي دارند؛ زار، نوبان، بادجن،... که 
براي خودشان مشخص است و این طریقه ي تشخیص مرض است. 
ساعدي مي گوید ابتال به هر یک از انواع زار با عالئم به خصوصي 
شروع مي شود که شامل عالئم بدني و عالئم روحي مي باشند. 
مثالً باد َمتوري با حمله ي قلبي، دینگه مارو با سردرد و چشم درد، 
بوَمریوم با کمردرد و داي کِتو با بي حرکتي و درخود فرو رفتگي 
 )mojarati( »یک بخش از آیین زار، عمل»ُمَجَرتي .)ساعدي، 42،1355(
است که ممکن است در بعضي مراسم  این عمل انجام نشود. شاید 
بتوان مراحل اجراي این آیین را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول، 
عمل ُمَجَرتي؛ بخش دوم، دوره ي حجاب؛ و بخش سوم، پایین آوردن 

باد و رام کردن آن.
    قبل از اینکه مشخص شود شخص زار دارد یا نه باید کارهایي 
مقدماتي انجام شود و یکي از این کارها بیرون کردن جن از بدن 
بیمار است. مي گویند کسي که زار دارد جن هم دارد پس باید اول 
جن را از بدن بیرون کرد تا زار هم زیر شود. وقتي جِن کسي را 
بیرون مي کنند مي گویند عمل ُمَجَرتي صورت گرفته است. عمل 
مجرتي را شب هاي چهارشنبه انجام مي دهند. به این صورت که 

بیمار را در پتو مي پیچند و به مکاني بیرون از روستا مي برند. او 
را درون دایره اي که از قبل کشیده اند قرار مي دهند. در این هنگام 
سه عدد مشعل و سه عدد عود روشن مي کنند بعد مرغي را سر 
مي برند و به گوشه اي مي اندازند. بشقابي چنگال )ĉangāl( )خوراک 
خرما( و یک بشقاب که روي آن سه قرص نان کوچک قرار دارد 
آماده مي کنند و آنها را در سه ردیف پشت سر هم در کنار مشعل ها 
مي چینند. طناب کلفتي که سروته آن را با یک تکه چوب به هم متصل 
کرده اند و شکل دایره دارد )َپروِند( و یک ظرف به شکل دایره )َپري( 
را به کنار مریض مي آورند. دو نفر از حاضران مریض را به ترتیب 
از ظرف، طناب و چوب رد مي کنند بعد از روي مشعل ها مي گذرانند. 
یک بار دیگر این کار را تکرار مي کنند ولي عکس ترتیب قبل. بعد 
از این کارها بیمار مقابل آتش مي نشیند، دست خود را روي آن 
مي گیرد و به صورت و کمر خود مي کشد و زیر لب مي گوید"شفا". 
این کار را سه بار تکرار مي کند، بعد یکي از مردان پارچه اي روي 
سرش مي اندازد و همگي به اتفاق بیمار مي روند. بعد از آن، مراسم 
سفره ي کوچک با عنوان»شیریني« برپا مي کنند و بابا نوع زار را 

تشخیص مي دهد. 
 بخش دوم وقتي است که بابا یا ماما تشخیص مي دهد که 
شخص به یکي از زارها مبتال شده بنابراین او را مدت هفت روز 
در حجاب و دور از چشم دیگران نگه مي دارد. در این مدت چشم 
هیچ زن و مردي، چه محرم و چه نامحرم، نباید بر وي بیفتد. تمام 
شب هایي که شخص مبتال در حجاب است، بابا یا ماما معجون 
»َگرِه کو« )gareku( که مواد عمده اش عبارتند از: ریحان، زعفران، 
بوَخش2، هل، جوز3، زبان جوجه4، گِشته5 )ساعدي، 1355 ،52(، شیره 
خرما، گل سرخ و تنباکو را به تن وي مي کشد. این ماده را به مدت 
چهل روز در یک ظرف نگه مي دارند تا عمل آید. بدن بیمار را با آب 
دریا تطهیر مي کنند. تمام مواد را درگالب خیس مي کنند و هرشب 
به تن شخص مبتال مي مالند و مقداري به خوردش مي دهند. گره کو 
را بعضي اوقات در سر قلیان گذاشته و مي کشند و باعث سرگیجه 
و نعشگي مي گردد. صبح روز بعد از ختم دوره ي حجاب که ممکن 
است هفت روز طول بکشد بدن مریض را خوب تمیز مي کنند و 
خاکي پاک از اطراف روستا را با هفت برگ از هفت گیاه بي خار 

مخلوط کرده همراه گره کو به تن وي مي مالند. 

تصویر4-آیین زار، بندرعباس، بابا قرآن را روي سر بیمار گذاشته.
ماخذ: )کسراییان، 1381، 134(.
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       مرحله ي سوم آیین، تشکیل مجلس بازي است. یک روز پیش 
از اجراي مراسم، زني که خود از »اهل هوا« است خیزران به دست 
راه مي افتد و تک تک درها را مي زند و اهل هوا را براي بازي دعوت 
مي کند.6 این زن را خیزراني مي گویند. نزدیک ترین شخص به بابا 
یا ماما همین خیزراني است. بیشتر دعوت شدگان »دختران هوا« 
هستند که در تمام مجالس اهل هوا جمع مي شوند و همراه مردها دم 
مي گیرند و بازي مي کنند. غیبت اهل هوا در مراسم مجاز نیست. تا 
جایي که مي توانند مراسم را از دید غریبه ها دور برگزار مي کنند. در 
ابتداي مجلس بابا یا ماماي زار با دهل هاي مخصوصش )پي په، گپ 
دهل، َکِسر( در صدر مجلس قرار مي گیرد. جلوي دهل ها سیني نقره 
یا ورشویي مي نهند که توي آن»گشته سوز« و »کندروک درماني« را 
در ظرف مخصوصش ریخته اند. بابا یا ماماي زار مقداري کندورک 
را توي آتش مي ریزد و دهل ها را دود مي دهد. قبل از شروع مجلس 
سفره مفصلي پهن کرده اند که در این سفره همه چیز موجود است، 
از جمله انواع غذاها، گیاهان معطر، انواع ریاحین جنوب، میوه ي کنار 
و خرما و گوشت قرباني. خون سرسفره، خون قرباني زار است که 
یک بز یا یک گوسفند است. باید گفت قرباني هنگامي الزم مي آید که 
بابا یا ماما تشخیص بدهند زار از نوع سنگین است مثالً شیخ شنگر. 
براي بادهاي سبک قرباني الزم نیست. انجام دادن قرباني خود داراي 
آداب خاصي است. بز یا گوسفندي را مي آورند و به اصطالح زاري 
سوار بر آن مي شود اما در عمل حالت سواري روي قرباني را به 
اندازه ي دو سه گام تقلید مي کند یا این که آن را بغل مي کند. زاري ها 
که هر کدام یک پرچم در دست دارند، دست زنان دور چوبي که 
قرباني را به آن بسته اند همراه با آن مي چرخند. این پرچم تکه اي 
پارچه است که بابازار پس از خوردن خون در یک مجلس زار سنگین 
به زاري مي دهد و در مراسم بعدي همیشه آن را با خود مي آورد. 
بعد از خوردن خون قرباني شب نیز بقیه ي اجزا را مي پزند و به 
مریض مي دهند و بخشي دیگر صرف غذایي براي حاضرین در 
مجلس مي شود. هرکسي که وارد مي شود اگر زار کافر باشد سالم 
نمي کند، کفشش را بیرون مي کند و مي نشیند و با هیچ کس صحبت 
نمي کند. از صرف چاي یا قهوه، نباید استکان را زمین بگذارد بلکه 
باید منتظر شود خادم مجلس بیاید و استکان را از او بگیرد و بعد، 
ماما یا بابا زار مجلس را با تکان دادن خیزران شروع مي کند. امروزه 
بسیاري از آداب قدیمي رعایت نمي شوند. مثالً در گذشته رسم برآن 
بوده که هنگام ورود به مجلس زار، کفش ها را از پا بیرون آورند که 
امروزه این رسم چندان رعایت نمي شود. قدیمي ها درهنگام برگزاري 

آئین همگي سکوت مي کردند اما امروز با هم  صحبت مي کنند.
       خود بابا یا ماما پي په )مودندو( مي زند و شعر مي خواند و 
دیگران هم با او دم مي گیرند. آواز و اشعار زاران در سواحل آفریقا 
به زبان ُسواِحلي )Swahili(7 است ولي در ایران، بیشتر به زبان عربي 
است که بعد از چند بیت تبدیل به اشعار نامفهوم سواِحلي مي شود 
و کمتر کسي معني آنها را مي فهمد. ولي با وجود این، همه ساعت ها 
مي توانند به زبان ناآشناي سواحلي غني کنند. در شعر زیر بعد از 
چند بیت عربي، اشعار به سواحلي تبدیل مي شوند: »کل زار وفو/ 
و انا ما وفوني/ شیخ شنگر رضو/ و انا ما رضوتي/ و زفنا و زفش 

نایي/ دوئي وانت دوئي« )ساعدي، 1355، 55(. در مراسم نوبان که 
بادی مسلمان است معموالً اشعار چنین شروع می شود: »دائما دائم 
اهلل/نائم قم صااله/ اوه یا نبی یا اهلل یا نبی/ اوه یا نبی یا نبی یا رسول 
اهلل«. و با این اشعار پایان می یابد: »ناد ولی مریم/ تقرء لی سوره/ 
سوره تبارک/ صلی علی احمد/ یا ایها الحاضرین/ نورتشعشع/ ارض 
المدینه« )صدا بزنید برای من مریم را/ برای من سوره بخوانید/ سوره 
تبارک را/ صلوات بفرست بر احمد/ ای حاضران/ نوری درخشید/ از 
زمین مدینه( و حاضرین دعا می کنند و تمبیره را می بوسند و بازی 
تمام می شود. تنها تفاوت مجلس نوبان با مجلس زار وجود همین 
ساز تمبیره در مراسم نوبان است و البته اینکه این مجلس سرپا بازی 
می شود که در این مورد با نوع سودانی شبیه است. در مراسم یکی 
از مشایخ نیز با نام »شیخ فرج« که بادی مسلمان است یکی از اوراد 
به این شکل است: »شلل اهلل یا ادروس/ شلل اهلل یحیی النفوس/ شلل 
اهلل یا سید احمد ساکن العدن« )بلند کرد خدا ادروس را/ بلند کرد خدا 
زنده کننده ی روح را/ بلند کرد خدا سید احمد ساکن عدن را(. بیشتر 
اشعار و اوراد به دلیل بي سواد بودن بابا و ماما درست ادا نمي شود 
و در بعضي دعاها که به زبان عربي است باز هم کامالً واضح نیست 
چه مي گویند. برخي دیگر ممکن است تغییر شکل یافته ي شعرهاي 
اصلي باشند که شکل مذهبي به خود گرفته است. بعد از یک مدت 
بازي، مبتالي زار آرام آرام تکان مي خورد و این نشان مي دهد 
که باد به حرکت درآمده است. مجلس بازي در سواحل همیشه در 
فضاي باز اجرا مي شود و به صورت دایره حلقه مي زنند و مبتال 
را در وسط مي نشانند. بازي معموالً چند شبانه روز طول مي کشد 
و دیده شده تا هفت شبانه روز کوبیده اند تا باد به زیر آمده است. 
به هر صورت ابتدا شخص مبتال که روي سرش یک پارچه ي ململ 
سفید انداخته اند شروع به لرزیدن مي کند و از شانه ها به تمام بدن 
سرایت مي کند. بازي وقتي به اوج مي رسد که سرِ شخص مبتال 
کامالً پایین آمده اینجا بابا یا ماما حرکات زار را براي خارج شدن از 
بدن بیمار منظم مي کند، بدین صورت که با خیزران روي شانه هاي 
مریض مي زند و مي گوید»طحله«)بیا( که باد را هدایت مي کند تا به 
سر بیمار برسد که در اختیار بابا یا ماما باشد و سرانجام آن را از 
گوش یا پا خارج کند و در ضمن تکان هاي شدید، از ظرف خوني که 
در برابرش هست خون بخورد. در این موقع صداي دهل ها بیشتر 
اوج گرفته و آوازها بلندتر مي شود. در چنین مرحله اي عالوه بر 
شخص مبتال، زار داخل سرِ عده ي زیادي هم طلوع مي کند و همه در 

مطالعه ي تطبیقي آیین زار در ایران و سودان
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تصویر5-بابا زار با حرکت دادن خیزران مراسم را شروع مي کند
 )کتاب هرمزگان،   1388 ، عکس از احمد بازماندگان قشمي(
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حال سر جنباندن از خود بي خود شده و غش مي کنند. بنابراین به 
تعداد زارها و بلکه بیشتر، وزن و آهنگ بازي تغییر مي کند. پي په و 
دهل گپ تنها سرعت وزن را معین مي کنند و اغلب با هم یکنواخت 
کوبیده مي شوند. تنها َکِسر است که با تغییر ضربه ها وزن را عوض 
مي کند. اگر الزم باشد به بیمار خون بدهند، هنگام آوردن خون به 
سر سفره ریتم کوبش تندتر مي شود و اینجا اصطالح »آهنگ خون« 
را به کار مي برند. در برابر یکي از این آهنگ هاست که زارِ شخص 

مبتال تکان خورده، حرکت کرده و پایین مي آید.

 تصویر6-مراسم زار، هرمزگان، جزیره قشم
 )کتاب هرمزگان، 1388، عکس از احمد بازماندگان قشمي(

 بابا ابتدا از او مي پرسد اهل کجاست، اسمش چیست و براي 
زبان خودش  به  نیز  زار  کرده،  اسیر  را  این زن  یا  مرد  این  چه 
جواب مي دهد. البته تمام این حرف ها با صداي تغییریافته ي بیمار 
شنیده مي شود ولي به زبان اصلي خود زار. بعد بابا یا ماما از زار 
مي خواهد که مرکب خود را آزاد کند. زار که معموالً سفره الزم 
دارد، خواسته هاي خود را اعالم مي دارد. بعضي زارها پرتوقع اند و 
طال مي خواهند مانند باد »متوري« و بعضي کم توقع هستند و به یک 
خیزران کوچک چند بندي اکتفا مي کنند مانند »بو مریوم«. اگر شخص 
مبتال فقیر باشد بابا یا ماما زار، »رهن« مي دهد؛ یک تکه پارچه یا نخ 
یا یک تکه آهن ارزان قیمت را به بازوي شخص مي بندد تا زار به 
مرکبش فرصت بدهد خواسته هایش را تأمین کند. زار مي رود و سر 
موقع مي آید و اگر رهن ادا شده باشد در امان خواهد بود در غیر این 
صورت مرکبش را مي کشد. به هرحال بعد از تشکیل مجلس بازي 
و زیرکردن زار و راضي کردن او، دیگر زار موذي نیست اگرچه 
مبتالي زار، از آن حال اول رهایي یافته، اّما براي همیشه همان باد در 
سرش باقي مي ماند. بعد از شنیدن شعر و صداي دهل و دیدن سفره، 
زار دیگر وحشي و آزارنده نیست. رعایت  برخی  مطهرات  و محّرمات  
براي  هر یک  از اعضاي  جرگه ي اهل  هوا بایسته  است . پوشیدن  لباس  
سفید و پاکیزه ، شست وشوي  مرتب  خود و عطرآگین  کردن  بدن  
از جمله شایست ها؛ دست  زدن  به  مرده ي انسان  و حیوان ، دست  
زدن  به  نجاسات  و آلوده  کردن  خود، پوشیدن  لباس  کثیف  و آلوده ، 
آشامیدن  باده ، نزدیکی  کردن  با نامحرم ، دست  زدن  به  کارهاي  ناروا 
و خالف ، آزار رساندن  و صحبت  کردن  در برخی  از مجالس ، مانند 
مجلس  زار، از جمله ناشایست ها به  شمار می روند )ساعدي، 1355، 
59(. ماه رمضان، محرم یا صفر این مراسم برپا نمي شود اما بابا 
یا ماما به زاري سرکشي مي کند و براي او مجلسي به نام »مجلس 

خاموش« مي گیرد و این بدان معناست که دراین مجلس موسیقي 
اجرا نمي شود.

مراسم زار در سودان8

بیمار وقتي مي تواند  زنان است.  براي  آفریقا معموالً  زار در 
مراسم بگیرد که پول کافي براي این کار اندوخته باشد. هزینه ي 
برگزاري مراسم باالست، مخصوصاً وقتي که شخص براي اولین 
بار بیمار شود، همینطور است براي زن تازه عروس. پول هاي جمع 
شده صرف خرید عطرها، بخورها، حنا، شیریني، شکر، قائوت، چاي، 
الکلي )سال 1983ممنوع شد( و حیوان  قهوه، سیگار، مشروبات 
قرباني که مورد استفاده ي مالزمان قرار خواهد گرفت، مي شود. 
به عالوه تقاضاهاي روح مانند: لباس نو، جواهر، اهل بیت خوب، 
غذاهاي مخصوص که باعث از بین بردن آزار و اذیت روح مي شوند 
)Boddy,1989,159(. عطر و بخور است که باید در طول مراسم 
برقرار باشد و علت آن این اعتقاد است که ارواح زار نظیف اند و 
شمیم خوش را مي پسندند و این امر موجب شادي و در نهایت 
بهبودي فرد تسخیرشده مي گردد. انواعي از عطرها و بخورهایي که 
بکارگرفته مي شود عبارتند از: کلوسنیت، مرَِمّکي9، بنژوئن10 ریشه 
شیرین بیان11، مصطکي12،  صندل13، عطري مردم پسند به نام دفت 
سودان و نبت السودان و عطري که از گیاه پرونوس َمهلَب14 به 
دست مي آورند )الشاهي، 1387(. بیمار در طول دوره ي عزلت نباید 
به صورت مستقیم با کسي ارتباط داشته باشد حتي با شوهرش. 
بیمار باید از نزدیکي جنسي و کارهاي بدني پرهیز کند. به عنوان 
مثال نباید به مراقبت از فرزندان خود بپردازد مگر اینکه فرزند خود 
را هنوز از شیر نگرفته باشد. زیرا او هم در این آزار و اذیت مادر 
توسط روح شریک مي شود. توجیه این مسأله این است که فرزند 
شیرخوار هنوز خود مختار نشده است. ادوات موسیقي که تشکیل 
مي شود از کیسار، جغجغه، یک طبل )دلوکه(، یک تشت کم عمق از 
جنس آلومینیوم، یک هاون از جنس برنج )nugarishan( و یک یا چند 
پیت حلبي)jarikana( و یک صندلي که خواسته هاي روح را روي آن 
مي چینند و با پارچه اي سفید مي پوشانند فراهم مي شود. چنانچه 
شیخه پس از کنار زدن پارچه اقالم تدارک شده را تأیید کند، آن را 
کرسي تمامه، یا صندلي کامل اعالم مي کند و این نشانه ي شروع 

 .)Boddy,1989,160-163( مراسم است

تصویر7- نوازنده ي تمبورا در مراسم زار)نوبان( در شمال سودان.
)Egyptian center for culture and art( :ماخذ
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       روش متداول  استفاده از تکه اي پارچه )علق( متعلق به فرد 
تسخیرشده است. شیخه این تکه پارچه را زیر یا روي بالش انداخته 
و روي آن مي خوابد تا زماني که رویایي ببیند که در آن روح هویت 
خود را آشکار و تقاضاي خود را مطرح کند. روح به شیخه تأکید 
مي کند در صورت برآورده شدن تقاضاهایش عالج قطعي است، 
زیرا در اعتقاد به زار، اطالع از این خواسته ها کلید درمان )مفتاح 
العالج( است. معتقدند که شخص تسخیرشده تحت فرآیند رویابیني 
قرارگرفته و مراسم آنقدر ادامه خواهد یافت تا رازگشایي روح و 
تقاضاهایي که از شیخه کرده با آنچه از شخص تسخیرشده خواسته 
یکسان باشد. پیش از شروع، بیمار را تمیز داشته، لباس هاي تمیز و 
الوان بر تنش کرده، در فواصل معین به او عطر و بخور زده، دست ها 
و پاهایش را حنا مي گذارند. به منظور دفع غم، زناني که با لباس 
سیاه به مراسم مي آیند به مجلس راه داده نمي شوند )گاهي شبیه 
مراسم عروسي مي شود(. فردي که در گذشته تسخیر شده معمواًل 
لباس هاي آن روح را با خود مي آورد زیرا الزم است وقتي ترانه ي 
روح مورد بحث خوانده مي شود آن لباس ها را به تن کند و در 
صورت شنیدن ترانه ي روح، برقصد )الشاهي، 1387(. ترجیحاً تعداد 
روزهاي به طول انجامیدن مراسم باید عددي فرد باشد مثالً سه، 
پنج و یا هفت روز. معموالً میهمانان این گونه مراسم بسته به وسع 
خود در تدارک ملزومات شریک مي شوند. به شخص تسخیرشده 
توجهي کامل مي شود و خویشان نزدیک و شیخه مراقب هستند که 
تنها نماند. زیرا او را در وضعیت رواني ظریف و شکننده مي دانند. 
طریقه ي قرار گرفتن در میدان محل مراسم به این صورت است که 
بیمار را رو به قبله قرار مي دهند. نوازندگان در سمت چپ بیمار 
قرار مي گیرند، شیخه در سمت راست بیمار. دیگر مالزمان در دو 
ردیف رو به روي هم قرار مي گیرند. یک ردیف در کنار نوازندگان 
و ردیف دیگر در کنار شیخه با کمي فاصله به طوري که همراه با 
شیخه و نوازندگان تشکیل شکل حرف »U« را بدهند. دهانه ي باز 
این شکل به طرف درب ورودي اصلي منزل است و این نمادي از 
خروج روح از طرف باز به سوي درب اصلي است. بعد از استقرار 
تمام نفرات، یک مجمر )گشته سوز( از میان جمع گذرانده مي شود. 
 .)Boddy,1989,160( مي دهند  دود  را  خود  حاضر  زنان  همه ي 
زماني که آوازخواني همراه با ترانه هاي ارواح اجرا مي شود، بیمار 
به دقت به موسیقي گوش سپرده و شروع به تاب خوردن و لرز 
مي کند. فرد تسخیرشده دیگر قادر به ساکت ماندن نیست و روحي 
که فرد را تسخیرکرده به سراغش مي رود تا با شنیدن ترانه روح 
برخاسته و برقصد )ینزیل(. پس از مدتي رقص، بیمار هشیاري خود 
را ازدست داده و مدهوش نقش زمین مي شود. در هنگام بي هوشي، 
شیخه باالي سر فرد تسخیرشده ایستاده از خواسته هاي روح مي 
پرسد. این خواسته ها مي تواند یک زیور زرین، ساعت، نوشابه الکلي 
و دیگر اقالم مورد پسند روح باشد. عقیده دارند روح است که این 
تقاضاها را مطرح مي کند نه شخص مدهوش شده. شیخه قول مي 
دهد تقاضا برآورده شود و نظارت مي کند تا خویشان نزدیک فرد 
تسخیرشده تقاضاهاي روح را برآورند. فرد تسخیرشده را آرام 
کرده و وادار به استراحت مي کنند و طي هفت روز مراسم، هر از 

چندگاه که میسر باشد، او را به رقص وا مي دارند زیرا این عمل 
دفع تنش کرده و موجب رضاي روح مي گردد. با از میان رفتن 
تنش، شخص تسخیرشده اجتماعي تر مي گردد. در روز هفتم، اقالم 
به محل رقص  را  درخواستي آورده مي شود. گوسفندي بزرگ 
یا میدان مي آورند، اما پیش از کشتن حیوان دست و پا و پیشاني 
حیوان را حنا مي بندند و روي آن را با پارچه اي سفید و یا قرمز 
و طالیي15مي پوشانند. در این هنگام نوازنده ها مي نوازند و مجمر 
حاوي مواد بخور مالیم را به زیر پوشش قرباني مي برند و حیوان 
را مجبور به استنشاق دود مي کنند. پیچ و تاب هاي قرباني را که 
سعي مي کند پارچه را کنار زند، رقص تعبیر مي کنند. ذبح کننده 
گوسفند نباید به هنگام ذبح نام خدا را بیاورد16، این درحالي است 
که بسمل کردن حیوان در میان مسلمانان رواج دارد. ذکر نام حق 
کل غایت قرباني کردن را از میان مي برد، زیرا در اعتقاد زار، این 
امر موجب دخالت او مي شود و در این صورت روح از بدن فرد 
تسخیرشده خارج نمي گردد. شخص تسخیرشده هفت بار از روي 
حیوان قرباني شده مي پرد تا بلکه مشکالت، دلشوره و بیماري را 
پشت سرنهد. خون قرباني را درون یک کاسه کنار طبل ها مي گذارند. 
شیخه مقداري از خون را خود مي چشد و به خود مي مالد و مقداري 
خون آغشته به عطر به بیمار مي دهد تا بیاشامد و قطراتي از خون 
روي پیشاني، نوک زبان و کف دست بیمار و گاهي اوقات هم به 

 .)Ibid, 129( بازوها و پاهاي او مي مالد

تصویر8-مراسم زار، جنوب مصر، مراسم سرِپا برگزار می شود.
(Egyptian center for culture and art) :ماخذ

در پایان مراسم، فرد تسخیرشده را لب رودخانه مي برند تا 
صورت خود را بشوید. آنچه از حنا، آب نبات، خون و استخوان 
قرباني باقي مانده، جهت استفاده ي ساکنان رودخانه )اهل البحر( 
ریخته مي شود چرا که معتقدند ارواح در رود نیل نیز خانه دارند. 
آنچه را به رودخانه ریخته مي شود نباید آلوده شمرد زیرا نیل به 
شکل عامل تطهیر عمل مي کند و همین امر توضیح مي دهد چرا 
ارواح زار از این عمل ناراحت نمي شوند. آیین زار هنگامي پایان 
مي یابد که شخص تسخیرشده به مدتي معین )حدود چهل روز( 
به انزوا در خانه خود برود و در این مدت او فقط اجازه ي مالقات 
با خویشان مؤنث و شیخه را دارد. مدام به او عطر و بخور زده، 
تیمارش مي کنند. این دوره ي گوشه نشیني را نمایانگر یک دوره 

انطباق مي دانند که پس از آن فرد به زندگي عادي مي پیوندد. 

مطالعه ي تطبیقي آیین زار در ایران و سودان
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ارواح نیز به اندازه ي انسان ها گوناگون اند: به عنوان مثال ارواح 
عرب، اروپایي، حبشي، آفریقایي، مسیحي و مسلمان )فقرا یا ورائیس( 
مذکر و مونث و باالخره پرنده. با تغییر اوضاع اجتماعي- اقتصادي، 
ارواحي جدید با خواسته هاي تازه، وارد صحنه مي شوند. هر روح 
یک ترانه )خیط( دارد که ضرباهنگ داشته و مي تواند از یک یا چند 
سطر تشکیل شده باشد که تکرار مي شود. برخي ترانه ها وصف 
روح مورد بحث است در حالي که ترانه هاي دیگر از تکرار اسامي و 
الفاظ تشکیل مي شود. ارواح در مراسم مراتب ترجیحي ندارند، اما 
اولین دسته از ارواح از آن مردان دین اسالم اند که تأکیدي است بر 
اعتقادات اسالمي مردم و در پایان مراسم نیایش و ادعیه اي براي 
پیامبر مي آید. سرود افتتاح عبارت است از: »با محمد )ص( پیامبرآغاز 

مي کنیم«17. سپس اولین دسته از ارواحي که نام برده مي   شوند 
عبارتند از: صوفیان )دروایش( و دخترانشان )ستات( و مردان دین 
)فقرا(. مشهورترین ارواح صوفیان از آن شیخ عبدالقادرگیالني18 
است که بعضاً باد سرخ خوانده مي شود. ترانه او بدین ترتیب است: 
»یا عبدالقادر، عبدالقادر مارا دریاب اي عبدالقادر«. روح صوفي دیگر، 
شیخ احمد البداوي19 است که با این الفاظ، کمک وي را طلب مي کنند: 
»یا بداوي، استاد من اي کسي که بیماران را نجات دهي«. دو صوفي 
مذکور غیرسوداني اند، روح ذیل ازآن یکي از اولیاء مشهور سوداني 
است که ترانه اش بدین قراراست: »مردي که ظاهرشد20، او سید 

شاگردان است او مرد شهید، ام دورمان است«21 )الشاهي، 1387(.
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 با شرحي که از مراسم زار در ایران و سودان داده شد، در 
ساختار مراسم در هر دو منطقه شباهت هاي بسیاري مشاهده 
گردید؛ همچنین اولین و شاید عمده ترین تفاوت ساختاري که در 
مراسم به چشم مي خورد این است که در آفریقا زنان بیش از مردان 
در معرض تسخیرشدگي زار قرار دارند. آیین هاي تسخیرشدگي زار 
بیشترین رواج را در میان بردگان سابق دارد، اما مهم تر از آن این 
است که اکثریت باباها و ماماهاي مراسم نیز بردگان پیشین اند. آنان 
به خاطر قدرتي که در اختیار دارند احترام مي شوند و مردم از آنان 
بیم دارند. معموالً مخالفان زار مي گویند انگیزه ي غایي این آیین به 
دست آوردن کاالها و موادي است که شخص تسخیرشده جز در 
پرتو دستاویز تسخیرشدگي زار قادر به کسب آن نیست و بي تردید 
این جنبه مادي، عیان است. تمناي به دست آوردن کاالهایي که در 
شرایط عادي قابل حصول نیستند، براي افرادي که خود را محروم 
شده مي بیینند، سودبخش است. در مورد زنان قضیه به صورت 
تقاضاي چیزهایي است که مردان مرتباً و بدون توسل به بهانه 
بیماري به آنها دسترسي دارند. با این همه نگرش به زار صرفاً از 
دیدگاه اقتصادي به معناي نادیده و دست کم گرفتن پیچیدگي هاي 
این کیش است. آیین ها، بستري براي بیان اساطیر هستند و اعتقادات 
و مذهب باعث به وجود آمدن آیین مي شوند، بنابراین در مورد 
اعتقادات مي شود گفت که ارتباط نزدیکي با اساطیر و قصص و 
امثال و حکم دارند. اعتقادات در مواقع حساس و لحظه هایي که عدم 
اعتماد و اطمینان به آینده وجود دارد به کمک بشر آمده است. مثاًل 
مواجهه با مسائلي همچون تولد، مرگ، مرض، قحط و فقر و حوادث 
طبیعي، همیشه براي بشر منبع اضطراب بوده است و احساس 
شکست و ترس و خشم به دنبال داشته است و چون هیچکدام از 
اینها را آدمي نمي توانسته از راه علم و منطق توجیه کند، به اعتقادات 
خود ساخته روي آورده است تا از اضطراب و تشویش رها شده، 

تسکین خاطري پیدا بکند. آیین و انجام مراسم آییني راهي است که 
انسان براي رهایي از این اضطراب ها و تشویش ها انتخاب کرده 
است. آیین زار در میان بادباوران جنوب ایران نتیجه ي این اعتقادات 
است. همچنان که زبان و فرهنگ ساحل نشینان، به مانند اکثر جاها، 
در فاصله ي دو آبادي عوض مي شود، معتقدات اهل هوا هم سال به 
سال در هر ناحیه و آبادي و حتي در نزد هر بابا و ماما و مبتالیان 
و معتقدین با یکدیگر فرق مي کند. بادها در طول راهي که از آفریقا 
تا سواحل ایران پیموده اند، با فرهنگ و اساطیر و قصص مختلف 
مخلوط شده، حتي حال و محتوا عوض کرده و رنگ و شکل اسالمي 
به خود گرفته اند. از این جمله اند اشعار و اوراد، سنت ها و روش ها و 
مطهرات و محرمات. اما با این حال، مراسم رنگ آمیزي تند آفریقایي 
خود را از دست نداده است. تمام باباها و ماماها و بزرگان اهل هوا 
همه سیاهپوست اند و هر کدام یک یا چند باد در سر دارند. دهل 
هاي بزرگ آفریقایي اگر چه امروز در بازي هاي معمولي به کار 
گرفته نمي شوند ولي هنوز صداي دهل هاي دوسر بزرگ با عنوان 
»گپ دهل«با همان ضرب تند و رعب آور سواحلي، شب ها از هر 
ده کوره اي بلند است، گویي که مي خواهد با صداي برخورد امواج با 
صخره هاي ساحل مقابله کند و هنوز صداي آواز دسته جمعي اهل 
هوا و صداي پایکوبي مبتالیان و کوبیدن دست ها بر هم که خود حکم  
سازي کوبه اي را دارد با همان شور و حال آفریقایي خود به یاري 
صداي مهیب این دهل ها مي شتابد. در جنوب کمتر سیاهپوستي 
است که انگشتانش با پوست دهل آشنا و صمیمي نباشد و کمتر 
کسي هست که در جمع اهل هوا حاضر شود و رعشه بر اندامش 
نیفتد و به رقص و حرکات موزون جمع نپیوندد. هر گویشي موسیقي 
خاص خود را به وجود آورده و در فراگرد زمانه هم دگرگون شده  
و یا به طورکلي تغییرحالت داده و این تغییر و دگرگوني را مي توان به 
موازات دگرگوني زبان ها و گویش هایي که این اقوام چه در گذشته 

نتیجه



و چه در حال با آن سر و کار دارند تفهیم کرد. اگر به مطالعه ي 
پژوهش  به  و  بپردازیم  ایراني در حال حاضر  اقوام  گویش هاي 
رابطه ي زبان شناسانه ي آنان با موسیقي همان اقوام بپردازیم بي 
شک به جایگاه نقش پراهمیت زبان )گویش( در سامان بندي موسیقي 
این اقوام پي خواهیم برد. بدون این که به ورطه ي نظریه ي لوگوژنیک 
که معتقد است: »خاستگاه پیدایش موسیقي زبان است«، موسیقي 

اقوام ایراني را باید در برش جغرافیاي گویشي آنان مطالعه کنیم. 
موسیقي هرمزگان در انواع موسیقي موجود ایران در گروه موسیقي 
آییني قرار دارد؛ نوعي از موسیقي که با اعتقادات و باورهاي یک قوم 
پیوند و ارتباطي قوي دارد. موسیقي اي که در مراسم مذهبي، نیایش 

ها، ذکرها اجرا مي شود در این گروه جاي دارند. 

مطالعه ي تطبیقي آیین زار در ایران و سودان
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پي نوشت ها:

1  آستوویذتو )استخوان شکن( با ایزد سوموقان از ایزدان جهان زیرین بابلي ها مطابقت دارد. سوموق در ترکي  یعني استخوان. 
2 یک نوع گیاه معطر است. همانطور که از اسمش پیداست به معني خوش بو است.

3  یک نوع گیاه بخور است که از هند مي آورند. 
4 گیاهي است که در کوه مي روید.

5 چوبي است که از بمبئي مي آورند. در استان هرمزگان درگذشته با سوزادن آن هوا خانه را خوش بو مي کردند. در مراسم مختلف از گشته براي خوش 
بو کردن فضا استفاده مي کردند. چوب سندل و چند گیاه خوشبو به اضافه شکر ماده اولیه گشته تشکیل مي دادند.

6 عالوه بر اهل هوا ممکن است عده اي دیگر در مجلس بازي حاضر شوند که مبتال و گرفتار هیچ بادي نیستند. این اشخاص را »صافي« مي گویند. در بعضي  
مناطق، آن عده از صافي ها را که عالقه به مجالس بازي دارند، اصطالحاً »اهل عشق« مي گویند.

7 زبان مادر نیجر- کنگو، 5000 هزار سال پیش وجود داشته که به تدریج به هفت زیرگروه تقسیم شده که زبان بنو- کنگو، مهمترین زیر گروه خانواده ی 
این زبان است. یکي از شاخه هاي این زیرگروه، »بانتو« است. زبان سواحلي یکي از زیرشاخه هاي بانتو است و  با 50 میلیون نفر، بعد از عربي رایج 

ترین زبان آفریقایي به شمار مي رود. 
8 مطالب این بخش مربوط است به قبایل شمال سودان. قومي به نام شایقیه و روستایي به نام هوفریات.

مکي؛ گیاهي است که در نواحي گرم و مرطوب مثل هندوستان و کرانه هاي نیل مي روید و بسیار خوشبو است و مصریان در مواقع جشن  9 مورد یا مّر یا مّرّ
و شادماني، شاخ و برگ آن را مانند تاج بر سر مي گذاشتند.

10 بنژوئن، حسن لبه، لبان جاوي گیاهي با صمغي خوشبو به رنگ قهوه اي مایل به سرخ که محتوي بنزوییک است و در طب بکار مي رود. 
11 شیرین بیان گیاهي خودرو از تیره ی سبزي آساها، بومي جنوب اروپا، شمال آفریقا و نواحي معتدل آسیاست. ریشه و ساقه ی زیرزمیني آن مصرف 

دارویي دارد. 
12 مصطکي صمغ زردرنگ که از درخت ضرو مي تراود. نوعي سقز خوشبو و شبیه به کندر که آن را اراء و پالجور و رماس  نیز مي گویند. 

13 صندل یکي از درختان خوشبو مي باشد. گونه هاي این درخت در نپال، جنوب هند، سریالنکا، هاوایي، جزایر اقیانوس آرام جنوبي و استرالیا یافت مي شود. 
از چوب صندل هم به عنوان ماده خوشبوکننده استفاده مي شود.

14 مهلب)محلب( درختي است مانند درخت بید و گل سپید دارد. دانه ی آن را که از فندق کوچکتر است در عطرها به کار مي برند. 
15 یک نوع لباس عروس توري است و هم چنین به هنگام تولد فرزند و ختنه ي مردان و زنان مي پوشند، روي آن مي اندازند.

16 حین ذبح، مي خوانند: »قرباني کن بلکه پذیرفته شود، خدا کند به خواست خدا پذیرفته شود،اي صاحبان مردم خوني، این قرباني شماست، سالمت شما 
در قرباني حیوان است«.

17 واژه اي که به کار مي برند، »الجیب« یکي از صفات پیامبر است.
18 شیخ عبدالقادرگیالني)1166-1077م(؛ سرحلقه ي سلسله ي صوفیان قادریه)جیالنیه( در بغداد بود. این طریقت صوفیانه در قرن 16میالدي در سودان ارائه 
شد. این شیخ که در بلوچستان ایران به »غوث« معروف است، از ارواح و بادهاي مشایخ است. این شیخ در تمام سواحل جنوبي ایران، آفریقا، عربستان، 
شیخ نشین ها و افغانستان و هندوستان داراي پیروان فراوان است و هر ساله مریدانش براي زیارت قبرش به بغداد روي مي آورند. او را با القابي چون 

»پیر«، »غوث الثقلین«، »غوث اعظم« و »شیخ مشرق« نیز مي خوانند)ریاحي، 1356، 28(.
19 شیخ احمدالبداوي)مرگ1276م(،بنیان گذار طریقت بداویه در طنه ي مصر بود. عمده پیروان او در مصر هستند. طریقت وي بسیاري بزرگ شدگان 
شهري برده تبار را به خود جلب مي کند. محتمالً همان شیخ احمد بدوي از مشایخ بلوچستان ایران باشد که مقبره اش در عدن مي باشد و هر ساله براي 

بزرگداشت او مجالس مولود برپا مي سازند. 
20 در اعتقادات زار، روح در رویا بر شخص تسخیرشده ظاهر مي گردد. این امر در مورد مردان دین )فقرا( نیز صورت مي گیرد. این فقرا پس از مرگ در 

نقطه اي غیر از محل مرگ متوفي بر او ظاهر مي شوند.
21 ام دورمان )وادریه(، شیخ محمد احمد بدر)1880-1884م( است که مردم او را به نام شیخ العباد مي شناسند. وي بنیان گذار ام دورمان، دهکده اي در 
ساحل شرقي نیل آبي بود، همچنین مدرسه ي علمیه اي پي افکند که شمار زیادي براي کسب علم به آنجا مي روند. مدیر مدرسه ي علمیه را شیخ الحیران 

مي گویند.
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