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مطالعـهيتطبيقـيآيينزاردرايــرانوسـودان

*

دکترسعیدزاویه**،1مهدیاصلمرز

2

 1استادیار دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.

چکیده:

(تاریخ دریافت مقاله ،89/2/27 :تاریخ پذیرش نهایی)89/8/9 :

مقاله ي حاضر ،تحقيقي است تطبيقي بين مراسم زار در جنوب ايران (استان هرمزگان) و شرق آفريقا (سودان) که به روش
توصيفي -اکتشافي و با استفاده از تکنيکهاي کتابخانهاي و مطالعات ميداني انجام يافته است .در ميان بوميان اين منطقه اعتقاد بر اين
است که بيماري هاي انسان به دليل بادها يا هواهاي شيطاني اي است که در بدن آدمي رسوخ کرده و او را دچار کسالت هاي روحي
و جسمي ميکنند .بنابراين مي توان با مراسم مخصوصي اين بادها را آرام کرد و بيماري را از بين برد .مراسم زار داراي موسيقي اي
ريتميک بر پايه ي سازهاي کوبه اي است .موسيقي خلسه آوري که با اجراي آن و مجموعه اعمالي ديگر از جمله مراسم قرباني ،درمان
بيمار را موجب مي شود .از آنجا که به لحاظ ديرينه شناسي ،ريشه هاي آيين زار از آفريقاي شرقي سرچشمه مي گيرد و در گذر زمان در
مناطقي از خاورميانه و به ويژه کشورهاي حاشيه ي خليج فارس و درياي سرخ گسترش يافته ،اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي و
مطالعه ي نقاط اشتراک و افتراق اين آيين در آفريقا (سودان) و ايران (هرمزگان) به روند تغيير در دو حوزه ي ساختاري (شکلي و محتوايي)
و موسيقايي بپردازد.

واژههایکلیدی:
آيين زار ،موسيقي نواحي ،باد ،ساز کوبه اي ،بيماري روحي.
* مقاله ي حاضر برگرفته از پايان نامه اي با عن وان «مطالعه ي تغيي رات ساختاري و موسيقايي آيين زار در اي ران و آفريقا» در دانشکده ي
هنرهاي کاربردي دانشگاه هنر ته ران است.

** نویسنده مسئول :تلفن ،09126065116 :نماب ر.E-mail: sssazavieh@yahoo.com ،021-66900225 :
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مقدمه
اولین نوشته دربارهی «زار» در ایران از تقی مدرسی است در
«یادداشتهایی از سفر به جنوب» در ماهنامهی «صدف» که خود
او بنیان گذاشت و در سال  1337خورشیدی به چاپ رسید .اما
موضوع زار در ادبیات انسان شناسی ایران نخستین بار در اثر
غالمحسین ساعدی در کتاب «اهل هوا» در سال  1345مورد بحث
قرار گرفت .کتابي ديگر «زار و باد و بلوچ» ،اثر علی ریاحی است
که در سال  1356خورشیدی نوشته شده است؛ این کتاب گزارشی
نوبلوچستان به دست
فشرده از نمونههای آیین زار در سیستا 
میدهد .محمدرضا درویشی نیز در کتاب دوجلدي خود با عنوان
دايرهالمعارف سازهاي ايراني به بررسی جنبهی موسیقایی این آیین
پرداخته است.
ارواح و به خصوص ارواح خبيث همچون تارهاي نامريي،
زندگي ساحل نشينان بومي استان هرمزگان را به هم دوخته و
آنان را در چنگال خود به هم مي فشارند .اعتقاد بومي به وجود
اين هيوالها آنچنان است که به هيچ روي نمي توان درآن شکافي
ايجاد نمود و در اين اعتقاد چنان راسخند که معالجه را فقط از دست
هاي شفابخش جادودرمانگران پير مي جويند ،نه پزشک شهري.
پارهاي از اين ارواح خبيث همراه و همپا با مهاجرت سياهان در
دوران برده داري از آفريقا به اين ديارآمده و عده اي نيز در تمام
طول تاريخ همراه ساکنان اصلي اين سرزمين زيسته و با حيات
آنان درآميخته اند .اين ارواح را «باد» يا «هوا» نام نهاده اند که کافر و

مسلمان ،صاف و ناصاف و يا بينا و نابينا هستند .گرفتاران اين بادها
را که جان سالم به در مي برند« ،اهل هوا» مي گويند .اهل هوا معتقدند
که عالج اين دردها «دهل» و «تنبيره» است نه دوا و سوزن .دهل و
تنبيره اي که متوليانشان باباها و ماماها (جادودرمانگران) هستند که
با به صدا درآوردن اين سازها ،بادزدگان را درمان کرده و به گروه
اجتماعي جديدي وارد ميکنند ،از اين پس بيمار مانند درمانگرش
هويت اجتماعي تازهاي يافته و در هويت جديد ديگر احساس ضعف
نمي کند و داراي مسئوليت هاي جديدي مي گردد .زار مراسمي است
که از قبايل ابتدايي شرق آفريقا برجاي مانده و مطالعه ي آن که به
عنوان يک آيين درمان بيشتر ميان زنان و بردگان سابق رايج است
به درک آداب و اعتقادات اين منطقه کمک مي کند .زار در زمره ي
اعتقادات معنوي اين منطقه قرار دارد که در آن تأکيد بر آن است که
خداوند تنها قدرت جهان است .اين مراسم در طي نسل ها دستخوش
تغييراتي شده و در هر کشور چيزي به آن افزوده و يا از آن کم
شده است .مث ً
ال موسيقي مخصوص بادهاي آرام در هر کشوري
براساس دين و مذهب مخصوص آن کشور تغيير يافته ،اما موسيقي
زار با همان حالت ابتدايي خود پابرجاست .معتقدات اهل هوا در
سواحل ايراني در سير تکويني خود رنگ و بوي اسالمي به خود
گرفته و اشعار آن از شکل اوليه و جادويي آفريقايي با اشعاري در
مدح پيغمبر اسالم جا عوض کرده اند .امروز موسيقي زار به سان
موسيقي محلي ايران درآمده و در پي نسل ها اصالت خود را حفظ
کرده است.

بادباوري
باد يا هوا يکي از اسرارآميزترين خدايان هند و ايراني بوده
است .در دوران باستان براي وايو شخصيتي واحد با سيمايي دوگانه
قائل بودند .نيکوکار بود و در عين حال شوم ،نيرويي هراس انگيز
بود و شخصيتي بي رحم که با مرگ پيوستگي داشت و کسي را
ياراي گريز از راه او نبود(هينلز .)34، 1387 ،از«ايزد وايو» ( (vāyuدر
رام يشت (پانزدهمين يشت اوستا) و از«ديو وايو» همراه با ديو مرگ
«آستوويذتو» 1در ونديداد نام برده شده است .کرده ي يازده و بند
چهل و دوم به بعد که از افزوده هاي جديد است ،توصيف اين خداي
بزرگ آريايي است .او در هيأت يک ايزد موکل بر سرنوشت و نيکي
و بدي توصيف شده است(رضي .)317 ،1363 ،باور به ثنويت و به
دو نمود خير و شر ،انديشه اي آريايي بوده و ظاهراً به دوره ي هند
و ايراني مي رسد و با ظهور اسالم در انديشه و ذهن مردم مسلمان
نيز پديد آمد .عالمه مجلسي بنابر حديثي ،باد را کنايه از جن گرفته و
آن را «بادجن» ناميده است (بلوکباشي .)478 ،1380 ،مردم سواحل
جنوب کساني را که به تسخير بادهاي بيماريزا درآمده و از گزند
آنها رستهاند ،اصطالح ًا «اهل هوا» مينامند (ساعدي.)46،1355 ،
بادها بنابر حوزه جغرافيايي و شکل و ويژگي و شيوه ي عمل به

چند گروه تقسيم مي شوند .ساعدي بادهاي پراکنده در سواحل و
جزاير خليج فارس را به هفت گروه (زار ،نوبان ،مشايخ ،جن ،ليوا،
پري ،غول) (همان )49 ،و رياحي بادهاي پراکنده در بلوچستان را
به پنج گروه (زارها ،بادها ،جنها ،ديوها و مشايخ) تقسيم مي کند
(رياحي .)3،1356 ،بادها را به دو گروه مسلمان و کافر نيز تقسيم
کرده اند .بادهاي مسلمان را صالح و بينا مي پندارند .بادهاي کافر
را کور و ناصالح مي انگارند .بادهاي نوبان و مشايخ مسلمانند.
زار ،بادي کافر است .در برخي از سرزمين ها ،مردم ميان اين گونه
ارواح و گروه بندي هاي اجتماعي در جامعه پيوندي قائل اند .مث ً
ال
در جامعه هاي آفريقايي ،آنها را غالب ًا سايه هايي از نياکان ،يا ارواح
دودماني و خانوادگي خود مي انگارند .در ايران اين چنين پيوندي
ميان بادهاي مشايخ ديده مي شود .مردم بلوچستان ،بادها را به
مهاجر و بومي تقسيم مي کنند و مي گويند ارواح مهاجر همراه
سياهان آفريقايي به ايران و نواحي بلوچستان آمده اند و ارواح
بومي از ساکنان قديمي اين نواحي بوده اند (رياحي .)2، 1356 ،زار
نيز انواع متفاوتي دارد .اين تفاوت در نوع ريتم حركت و «اوراد»
و آواز است .ساعدي سيزده نوع زار را نام ميبردَ :متوري ،شيخ
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شنگر ،دينگه مارو ،اُم گاره ،بومريوم ،چين ياسه ،په په ،داي کِتو،
بوجمبه ،بابور ،نمرود ،تَقروري و قصاص .بعضي باباها و ماماها
دينگه مارو را جزو انواع زار نمي دانند .بعضي ديگر باد جنو را جزو
بادها مي دانند ولي ساعدي آن را شيخ جنو که جزو مشايخ است،
مي داند .مسکن اصلي بادها سواحل آفريقا ،سواحل هند و عربستان
و ايران است .اين روح بادها بيشتر در فضاهاي آکنده از وحشت
و اضطراب و در عرصه هاي فقر و بيکاري و ميان سياهپوستان
مهاجر و اليه هاي فرودست که محروميت ذهن و روان آنها را
پريشان کرده عمل مي کنند .زن هاي فقير بيشتر از مردان فقير
دچار مي شوند چرا که زن ها بيشتر از مردها گرسنگي مي کشند و
بيمار مي شوند .بادها در نقاط خاصي به شکار قربانيان مي پردازند.
سرِچاه آب ،سرِچشمه به هنگام غروب آفتاب ،کنار آب انبار و دريا
و هيچ راهي براي پيشگيري نيست .در جامعه ي آفريقايي نيز زنان
بيش از مردان در معرض فشار و تنش عاطفي اند .تسخيرشدگي زار
وسيله اي براي بيان مشکالت زنان در اختيار مي گذارد ،هرچند نبايد
به صراحت بيان گردد .زار فرصتي ارزاني زن مي دارد تا آزاد از
قيود و رسوم اجتماعي عمل کند (الشاهي .)1387 ،در ميان اهل هوا
در جنوب ايران ،هر بادي جادوپزشک خاص خود را دارد که به نام
آن باد خوانده ميشود .مثل بابازار ،مامازار ،بابانوبان و مامانوبان.
برخي از اين جادودرمانگران با چند باد مختلف سر و کار دارند
و ميتوانند آنها را تسخير و رام کنند .مرتبه ي هر بابا يا ماما به
شمار خونهاي قربانيهايي که در مجالس جن زُدايي خورده است
و شمار خيزرانهايي که دارد و همچنين تعداد و قدرت ارواحي که
او را تسخير کرده اند بستگي دارد (ساعدي .)48 ،1355 ،کار احضار
و تسخير روح در مصر و سودان بيشتر با زنان بوده که آنها را
«شيخه» مي ناميدند (.)Boddy,1989,130

سازهاي مراسم زار در ايران
تمبيره ()Tambire
ساز مقدس باد نوبان است .کاسه ي بزرگ و مدوري از چوب
توت يا گردو با روکشي از پوست گاو دارد که با روده ي بز يا آهو
بر روي کاسه نصب گرديده است .اگرچه در سودان و اريتره از اين
ساز براي همراهي آوازهاي حماسي و عاشقانه استفاده ميشود،
بايد گفت که بربط کاسه گرد در همراهي آوازهاي مراسم نوبان
قدمت بيشتري دارد .به هر حال تمبيره چيزي جز«کيسار حبشي»
يا «کِرار» يا «تمبوراي اتيوپيايي» نيست .تمبيره شش عدد زه دارد و
کوکش هميشه ثابت است (درويشي.)344، 1380 ،

تصوير -1تمبورا ،اتيوپي ،موزه هورنيمن لندن.
ماخذ( :درويشي)562 ،1380،

پراکندگي جغرافيايي آيين زار
اعتقاد به تسخير روح يا جن زدگي در فرهنگ اقوام مسلمان
جهان با نام هاي گوناگون وجود دارد .در نيجريه و شمال آفريقا،
«بوري»؛ در سومالي« ،سار»؛ در حبشه« ،زار»؛ در عمان ،زار
و«زِيران» (جمع زار) و در سودان با نام زار و زِيران و «نوبان»
مشهور است .در شمال سودان دو شکل زار کاربرد دارد« ،زار-
بوري» و «زار-تمبورا» که اولي عناصري از بوري در نيجريه دارد و
دومي به ارواح شرير مربوط است و بيماري خطرناک است .اکنون
اين دو با هم تلفيق شده  ،به «زار» مشهور گشتهاند .در ايران ،آن را
زار مي نامند(در سيستان و بلوچستان گوات و در بوشهر شيخ فرج
خوانده مي شود)؛ در حبشه ،مسلمانان و مسيحيان عقيده دارند كه
زار به طور عمده در رودخانه ها و آب هاي جاري زندگي مي کند .در
جنوب سودان ،آيين «شاطانا» (( )shatanaريشه ي عربي شيطان)؛
در چاد« ،لبان شيطان» ()libanshytan؛ در ميان اقوام «ديگو» در
«شيطاني» ( )shaitaniو در ميان ِ
جنوب سواحل کنياَ ،
«سگِجو»هاي
ِ
سواحلي زبان در تانزانيا« ،شطاني» ( ،)shetaniهمان آيين زار هستند
با نامي متفاوت (.)Ibid, 133

تصوير-2تمبيره ،هرمزگان ،جزيره قشم.
ماخذ( :سايت موزه هورنيمن لندن)

دهل دوسر بزرگ (دهل َگپ)

بزرگترين دهل دوسر است که در سرتاسر هرمزگان با
تفاوتهايي در شکل و اندازه مشاهده مي شود و در بيشتر مراسم
به کار مي رود .دو طرف آن را پوست کشيده اند ،يک طرف را با
چوب و طرف ديگر را با دست مي نوازند.

جوره و َک ِ
سر()jore & kaser
با توجه به کارکرد خود ،ساز واحدي است که در مناطق مختلف
هرمزگان گاه به َک ِ
سر و گاه به جوره مشهور است .اين ساز ،دهلي
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دوطرفه است که ويژگي هاي ظاهري و ساختاري اش شبيه گپ دهل
اما اندازه اش هم از گپ دهل هم از پي په کوچک تر است و به عنوان
ساز مکمل اين دو استفاده مي شود (درويشي.)157 ، 1380 ،
پي په (( )pi peدوطرفه و يکطرفه)

پي په دوطرفه ،دهلي دوطرفه است که ويژگي هاي ظاهري و
ساختاري آن شبيه دهل اما اندازه ي آن کوچک تر است و غالب ًا به
عنوان ساز مکمل دهل مورد استفاده قرار مي گيرد .پي په يکطرفه
ِ
طرف باز .هم با دست نواخته
(مودندو) دهلي يکطرفه است با يک
مي شود هم با چوب .بدنه ي شکم دار اين نوع ،چليک يا بشکه اي
چوبي است که از کنار هم قرارگرفتن تعدادي تخته به وجود آمده
است .دهانه ي بااليي بدنه با پوست پوشيده شده و پوست نيز با
تعدادي ميخ چوبي بزرگ بر اطراف بدنه کوبيده شده است (همان،
.)341

تصوير-3پي په(هردو نوع) ،گپ دهل ،جوره و کسر.
ماخذ(:جاللي نيا)89 ،1387،

مراسم زار در ايران(هرمزگان)
باباها و ماماها با موسيقي بيماري را تشخيص مي دهند.
موقعي که براي مريضي که در وسط نشسته ريتم هاي مختلفي
بزنند ،با يکي از ريتم ها رقصش مي گيرد؛ از اينجا مرضش را تعيين
مي کنند .چون هريک از ريتم ها اسمي دارند؛ زار ،نوبان ،بادجن ...،که
براي خودشان مشخص است و اين طريقه ي تشخيص مرض است.
ساعدي مي گويد ابتال به هر يک از انواع زار با عالئم به خصوصي
شروع مي شود که شامل عالئم بدني و عالئم روحي مي باشند.
مث ً
ال باد َمتوري با حمله ي قلبي ،دينگهمارو با سردرد و چشم درد،
بو َمريوم با کمردرد و داي کِتو با بيحرکتي و درخود فرو رفتگي
(ساعدي .)42،1355 ،يک بخش از آيين زار ،عمل« ُم َج َرتي» ()mojarati
است که ممکن است در بعضي مراسم اين عمل انجام نشود .شايد
بتوان مراحل اجراي اين آيين را به سه بخش تقسيم کرد .بخش اول،
عمل ُم َج َرتي؛ بخش دوم ،دوره ي حجاب؛ و بخش سوم ،پايين آوردن
باد و رام کردن آن.
قبل از اينکه مشخص شود شخص زار دارد يا نه بايد کارهايي
مقدماتي انجام شود و يکي از اين کارها بيرون کردن جن از بدن
بيمار است .مي گويند کسي که زار دارد جن هم دارد پس بايد اول
جن را از بدن بيرون کرد تا زار هم زير شود .وقتي ج ِن کسي را
بيرون مي کنند مي گويند عمل ُم َج َرتي صورت گرفته است .عمل
مجرتي را شب هاي چهارشنبه انجام مي دهند .به اين صورت که

بيمار را در پتو مي پيچند و به مکاني بيرون از روستا مي برند .او
را درون دايره اي که از قبل کشيده اند قرار ميدهند .در اين 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 (( )ĉangālخوراک
خرما) و يک بشقاب که روي آن سه قرص نان کوچک قرار دارد
آماده مي کنند و آنها را در سه رديف پشت سر هم در کنار مشعل ها
مي چينند .طناب کلفتي که سروته آن را با يک تکه چوب به هم متصل
کرده اند و شکل دايره دارد ( َپروِند) و يک ظرف به شکل دايره ( َپري)
را به کنار مريض مي آورند .دو نفر از حاضران مريض را به ترتيب
از ظرف ،طناب و چوب رد مي کنند بعد از روي مشعل ها مي گذرانند.
يک بار ديگر اين کار را تکرار مي کنند ولي عکس ترتيب قبل .بعد
از اين کارها بيمار مقابل آتش مي نشيند ،دست خود را روي آن
مي گيرد و به صورت و کمر خود مي کشد و زير لب ميگويد"شفا".
اين کار را سه بار تکرار مي کند ،بعد يکي از مردان پارچه اي روي
سرش مي اندازد و همگي به اتفاق بيمار مي روند .بعد از آن ،مراسم
سفره ي کوچک با عنوان«شيريني» برپا مي کنند و بابا نوع زار را
تشخيص مي دهد.
بخش دوم وقتي است که بابا يا ماما تشخيص مي دهد كه
شخص به يكي از زارها مبتال شده بنابراين او را مدت هفت روز
در حجاب و دور از چشم ديگران نگه مي دارد .در اين مدت چشم
هيچ زن و مردي ،چه محرم و چه نامحرم ،نبايد بر وي بيفتد .تمام
شب هايي كه شخص مبتال در حجاب است ،بابا يا ماما معجون
« َگرِه كو» ( )garekuكه مواد عمده اش عبارتند از :ريحان ،زعفران،
َ
بوخش ،2هل ،جوز ،3زبان جوجه ،4گِشته( 5ساعدي ،)52، 1355 ،شيره
خرما ،گل سرخ و تنباکو را به تن وي ميکشد .اين ماده را به مدت
چهل روز در يک ظرف نگه مي دارند تا عمل آيد .بدن بيمار را با آب
دريا تطهير مي کنند .تمام مواد را درگالب خيس مي كنند و هرشب
به تن شخص مبتال مي مالند و مقداري به خوردش مي دهند .گره کو
را بعضي اوقات در سر قليان گذاشته و مي کشند و باعث سرگيجه
و نعشگي مي گردد .صبح روز بعد از ختم دوره ي حجاب که ممکن
است هفت روز طول بکشد بدن مريض را خوب تميز مي كنند و
خاكي پاک از اطراف روستا را با هفت برگ از هفت گياه بي خار
مخلوط كرده همراه گره كو به تن وي مي مالند.

تصوير-4آيين زار ،بندرعباس ،بابا قرآن را روي سر بيمار گذاشته.
ماخذ( :کسراييان.)134 ،1381 ،
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مرحله ي سوم آيين ،تشكيل مجلس بازي است .يک روز پيش
از اجراي مراسم ،زني كه خود از «اهل هوا» است خيزران به دست
راه مي افتد و تك تك درها را مي زند و اهل هوا را براي بازي دعوت
مي كند 6.اين زن را خيزراني مي گويند .نزديک ترين شخص به بابا
يا ماما همين خيزراني است .بيشتر دعوت شدگان «دختران هوا»
هستند که در تمام مجالس اهل هوا جمع مي شوند و همراه مردها دم
مي گيرند و بازي مي كنند .غيبت اهل هوا در مراسم مجاز نيست .تا
جايي که مي توانند مراسم را از ديد غريبهها دور برگزار مي کنند .در
ابتداي مجلس بابا يا ماماي زار با دهل هاي مخصوصش (پي په ،گپ
دهلَ ،ک ِ
سر) در صدر مجلس قرار مي گيرد .جلوي دهل ها سيني نقره
يا ورشويي مينهند که توي آن«گشتهسوز» و «كندروك درماني» را
در ظرف مخصوصش ريخته اند .بابا يا ماماي زار مقداري كندورك
را توي آتش مي ريزد و دهل ها را دود مي دهد .قبل از شروع مجلس
سفره مفصلي پهن كرده اند كه در اين سفره همه چيز موجود است،
از جمله انواع غذاها ،گياهان معطر ،انواع رياحين جنوب ،ميوه ي کنار
و خرما و گوشت قرباني .خون سرسفره ،خون قرباني زار است كه
يك بز يا يک گوسفند است .بايد گفت قرباني هنگامي الزم ميآيد که
بابا يا ماما تشخيص بدهند زار از نوع سنگين است مث ً
ال شيخ شنگر.
براي بادهاي سبک قرباني الزم نيست .انجام دادن قرباني خود داراي
آداب خاصي است .بز يا 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 تقليد مي کند يا اين که آن را بغل مي کند .زاري ها
که هر کدام يک پرچم در دست دارند ،دست زنان دور چوبي که
قرباني را به آن بسته اند همراه با آن مي چرخند .اين پرچم تکه اي
پارچه است که بابازار پس از خوردن خون در يک مجلس زار سنگين
به زاري مي دهد و در مراسم بعدي هميشه آن را با خود مي آورد.
بعد از خوردن خون قرباني شب نيز بقيه ي اجزا را مي پزند و به
مريض مي دهند و بخشي ديگر صرف غذايي براي حاضرين در
مجلس مي شود .هركسي كه وارد مي شود اگر زار كافر باشد سالم
نمي کند ،کفشش را بيرون مي كند و مي نشيند و با هيچ كس صحبت
نمي کند .از صرف چاي يا قهوه ،نبايد استكان را زمين بگذارد بلکه
بايد منتظر شود خادم مجلس بيايد و استکان را از او بگيرد و بعد،
ماما يا بابا زار مجلس را با تكان دادن خيزران شروع مي كند .امروزه
يشوند .مث ً
ال در گذشته رسم برآن
بسياري از آداب قديمي رعايت نم 
بوده که هنگام ورود به مجلس زار ،کفش ها را از پا بيرون آورند که
يها درهنگام برگزاري
يشود .قديم 
امروزه اين رسم چندان رعايت نم 
يکنند.
يکردند اما امروز با هم صحبت م 
آئين همگي سکوت م 
خود بابا يا ماما پي په (مودندو) مي زند و شعر مي خواند و
ديگران هم با او دم مي گيرند .آواز و اشعار زاران در سواحل آفريقا
به زبان ُسوا ِ
حلي ( 7)Swahiliاست ولي در ايران ،بيشتر به زبان عربي
است كه بعد از چند بيت تبديل به اشعار نامفهوم سوا ِ
حلي مي شود
و کمتر کسي معني آنها را مي فهمد .ولي با وجود اين ،همه ساعت ها
مي توانند به زبان ناآشناي سواحلي غني کنند .در شعر زير بعد از
چند بيت عربي ،اشعار به سواحلي تبديل مي شوند« :كل زار وفو/
و انا ما وفوني /شيخ شنگر رضو /و انا ما رضوتي /و زفنا و زفش

تصوير-5بابا زار با حرکت دادن خيزران مراسم را شروع مي کند
(کتاب هرمزگان ، 1388 ،عکس از احمد بازماندگان قشمي)

نايي /دوئي وانت دوئي» (ساعدي .)55 ،1355 ،در مراسم نوبان که
بادی مسلمان است معمو ً
ال 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 مییابد« :ناد ولی مریم /تقرء لی سوره/
سوره تبارک /صلی علی احمد /یا ایها الحاضرین /نورتشعشع /ارض
المدینه» (صدا بزنيد برای من مريم را /برای من سوره بخوانيد /سوره
تبارك را /صلوات بفرست بر احمد /ای حاضران /نوری درخشيد /از
زمين مدينه) 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) .بيشتر
اشعار و اوراد به دليل بي سواد بودن بابا و ماما درست ادا نمي شود
و در بعضي دعاها که به زبان عربي است باز هم کام ً
ال واضح نيست
چه مي گويند .برخي ديگر ممکن است تغيير شکل يافته ي شعرهاي
اصلي باشند که شکل مذهبي به خود گرفته است .بعد از يك مدت
بازي ،مبتالي زار آرام آرام تكان مي خورد و اين نشان مي دهد
كه باد به حركت درآمده است .مجلس بازي در سواحل هميشه در
فضاي باز اجرا مي شود و به صورت دايره حلقه مي زنند و مبتال
را در وسط مينشانند .بازي معمو ً
ال چند شبانه روز طول مي كشد
و ديده شده تا هفت شبانه روز كوبيده اند تا باد به زير آمده است.
به هر صورت ابتدا شخص مبتال که روي سرش يک پارچه ي ململ
سفيد انداخته اند شروع به لرزيدن ميکند و از شانه ها به تمام بدن
سرايت مي کند .بازي وقتي به اوج مي رسد که س ِر شخص مبتال
کام ً
ال پايين آمده اينجا بابا يا ماما حرکات زار را براي خارج شدن از
بدن بيمار منظم مي کند ،بدين صورت که با خيزران روي شانه هاي
مريض مي زند و مي گويد«طحله»(بيا) که باد را هدايت مي کند تا به
سر بيمار برسد که در اختيار بابا يا ماما باشد و سرانجام آن را از
گوش يا پا خارج کند و در ضمن تکان هاي شديد ،از ظرف خوني که
در برابرش هست خون بخورد .در اين موقع صداي دهل ها بيشتر
اوج گرفته و آوازها بلندتر مي شود .در چنين مرحله اي عالوه بر
شخص مبتال ،زار داخل س ِر عده ي زيادي هم طلوع مي کند و همه در
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حال سر جنباندن از خود بيخود شده و غش مي کنند .بنابراين به
تعداد زارها و بلکه بيشتر ،وزن و آهنگ بازي تغيير مي کند .پي په و
دهل گپ تنها سرعت وزن را معين مي کنند و اغلب با هم يکنواخت
کوبيده مي شوند .تنها َک ِ
سر است که با تغيير ضربه ها وزن را عوض
ميکند .اگر الزم باشد به بيمار خون بدهند ،هنگام آوردن خون به
سر سفره ريتم کوبش تندتر مي شود و اينجا اصطالح «آهنگ خون»
را به کار مي برند .در برابر يکي از اين آهنگ هاست که زا ِر شخص
مبتال تکان خورده ،حرکت کرده و پايين مي آيد.

تصوير-6مراسم زار ،هرمزگان ،جزيره قشم
(کتاب هرمزگان ،1388 ،عکس از احمد بازماندگان قشمي)

بابا ابتدا از او مي پرسد اهل کجاست ،اسمش چيست و براي
چه اين مرد يا اين زن را اسير كرده ،زار نيز به زبان خودش
جواب مي دهد .البته تمام اين حرف ها با صداي تغييريافته ي بيمار
شنيده مي شود ولي به زبان اصلي خود زار .بعد بابا يا ماما از زار
مي خواهد كه مركب خود را آزاد كند .زار که معمو ً
ال سفره الزم
دارد ،خواسته هاي خود را اعالم مي دارد .بعضي زارها پرتوقعاند و
طال مي خواهند مانند باد «متوري» و بعضي كم توقع هستند و به يك
خيزران كوچك چند بندي اكتفا مي كنند مانند «بو مريوم» .اگر شخص
مبتال فقير باشد بابا يا ماما زار« ،رهن» ميدهد؛ يك تكه پارچه يا نخ
يا يك تكه آهن ارزان قيمت را به بازوي شخص مي بندد تا زار به
مركبش فرصت بدهد خواستههايش را تأمين كند .زار مي رود و سر
موقع مي آيد و اگر رهن ادا شده باشد در امان خواهد بود در غير اين
صورت مرکبش را مي كشد .به هرحال بعد از تشكيل مجلس بازي
و زيركردن زار و راضي كردن او ،ديگر زار موذي نيست اگرچه
مبتالي زار ،از آن حال اول رهايي يافته ،ا ّما براي هميشه همان باد در
سرش باقي مي ماند .بعد از شنيدن شعر و صداي دهل و ديدن سفره،
محرمات
ت برخى مطهرا 
زار ديگر وحشي و آزارنده نيست .رعاي 
تو ّ
ن لباس
ي جرگه ي اه ل هوا بايست ه است .پوشيد 
ي هر يك از اعضا 
برا 
ن بدن
ن كرد 
ب خود و عطرآگي 
ي مرت 
سفيد و پاكيزه ،شستوشو 
ن و حيوان ،دست
ن ب ه مرده ي انسا 
ت زد 
از جمله شايست ها؛ دس 
ف و آلوده،
س كثي 
ن لبا 
ن خود ،پوشيد 
ت و آلود ه كرد 
ن ب ه نجاسا 
زد 
ي ناروا
ن ب ه كارها 
ت زد 
ن با نامحرم ،دس 
ن باده ،نزديكى كرد 
آشاميد 
ن در برخىاز مجالس ،مانند
ت كرد 
ن و صحب 
و خالف ،آزار رساند 
س زار ،از جمله ناشايست ها ب ه شمار مىروند (ساعدي،1355 ،
مجل 
 .)59ماه رمضان ،محرم يا صفر اين مراسم برپا نمي شود اما بابا
يا ماما به زاري سرکشي مي کند و براي او مجلسي به نام «مجلس

خاموش» مي گيرد و اين بدان معناست که دراين مجلس موسيقي
اجرا نمي شود.

مراسم زار در سودان

8

زار در آفريقا معمو ً
ال براي زنان است .بيمار وقتي مي تواند
مراسم بگيرد که پول کافي براي اين کار اندوخته باشد .هزينه ي
برگزاري مراسم باالست ،مخصوص ًا وقتي که شخص براي اولين
بار بيمار شود ،همينطور است براي زن تازه عروس .پول هاي جمع
شده صرف خريد عطرها ،بخورها ،حنا ،شيريني ،شکر ،قائوت ،چاي،
قهوه ،سيگار ،مشروبات الکلي (سال 1983ممنوع شد) و حيوان
قرباني که مورد استفاده ي مالزمان قرار خواهد گرفت ،مي شود.
به عالوه تقاضاهاي روح مانند :لباس نو ،جواهر ،اهل بيت خوب،
غذاهاي مخصوص که باعث از بين بردن آزار و اذيت روح مي شوند
( .)Boddy,1989,159عطر و بخور است که بايد در طول مراسم
برقرار باشد و علت آن اين اعتقاد است که ارواح زار نظيفاند و
شميم خوش را ميپسندند و اين امر موجب شادي و در نهايت
بهبودي فرد تسخيرشده ميگردد .انواعي از عطرها و بخورهايي که
بکارگرفته مي شود عبارتند از :کلوسنيت ،م ِر َم ّکي ،9بنژوئن 10ريشه
شيرين بيان ،11مصطکي ،12صندل ،13عطري مردم پسند به نام دفت
سودان و نبت السودان و عطري که از گياه پرونوس َمهلَب 14به
دست ميآورند (الشاهي .)1387 ،بيمار در طول دوره ي عزلت نبايد
به صورت مستقيم با کسي ارتباط داشته باشد حتي با شوهرش.
بيمار بايد از نزديکي جنسي و کارهاي بدني پرهيز کند .به عنوان
مثال نبايد به مراقبت از فرزندان خود بپردازد مگر اينکه فرزند خود
را هنوز از شير نگرفته باشد .زيرا او هم در اين آزار و اذيت مادر
توسط روح شريک مي شود .توجيه اين مسأله اين است که فرزند
شيرخوار هنوز خود مختار نشده است .ادوات موسيقي که تشکيل
مي شود از کيسار ،جغجغه ،يک طبل (دلوکه) ،يک تشت کم عمق از
جنس آلومينيوم ،يک هاون از جنس برنج ( )nugarishanو يک يا چند
پيت حلبي( )jarikanaو يک صندلي که خواستههاي روح را روي آن
ميچينند و با پارچهاي سفيد ميپوشانند فراهم مي شود .چنانچه
شيخه پس از کنار زدن پارچه اقالم تدارک شده را تأييد کند ،آن را
کرسي تمامه ،يا صندلي کامل اعالم ميکند و اين نشانه ي شروع
مراسم است (.)Boddy,1989,160-163
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روش متداو ل استفاده از تکهاي پارچه (علق) متعلق به فرد
تسخيرشده است .شيخه اين تکه پارچه را زير يا روي بالش انداخته
و روي آن مي خوابد تا زماني که رويايي ببيند که در آن روح هويت
خود را آشکار و تقاضاي خود را مطرح کند .روح به شيخه تأکيد
ميکند در صورت برآورده شدن تقاضاهايش عالج قطعي است،
زيرا در اعتقاد به زار ،اطالع از اين خواستهها کليد درمان (مفتاح
العالج) است .معتقدند که شخص تسخيرشده تحت فرآيند رويابيني
قرارگرفته و مراسم آنقدر ادامه خواهد يافت تا رازگشايي روح و
تقاضاهايي که از شيخه کرده با آنچه از شخص تسخيرشده خواسته
يکسان باشد .پيش از شروع ،بيمار را تميز داشته ،لباس هاي تميز و
الوان بر تنش کرده ،در فواصل معين به او عطر و بخور زده ،دست ها
و پاهايش را حنا مي گذارند .به منظور دفع غم ،زناني که با لباس
سياه به مراسم ميآيند به مجلس راه داده نميشوند (گاهي شبيه
مراسم عروسي مي شود) .فردي که در گذشته تسخير شده معمو ً
ال
لباسهاي آن روح را با خود ميآورد زيرا الزم است وقتي ترانه ي
روح مورد بحث خوانده ميشود آن لباس ها را به تن کند و در
صورت شنيدن ترانه ي روح ،برقصد (الشاهي .)1387 ،ترجيح ًا تعداد
روزهاي به طول انجاميدن مراسم بايد عددي فرد باشد مث ً
ال سه،
پنج و يا هفت روز .معمو ً
ال ميهمانان اين گونه مراسم بسته به وسع
خود در تدارک ملزومات شريک ميشوند .به شخص تسخيرشده
توجهي کامل مي شود و خويشان نزديک و شيخه مراقب هستند که
تنها نماند .زيرا او را در وضعيت رواني ظريف و شکننده مي دانند.
طريقه ي قرار گرفتن در ميدان محل مراسم به اين صورت است که
بيمار را رو به قبله قرار مي دهند .نوازندگان در سمت چپ بيمار
قرار مي گيرند ،شيخه در سمت راست بيمار .ديگر مالزمان در دو
رديف رو به روي هم قرار مي گيرند .يک رديف در کنار نوازندگان
و رديف ديگر در کنار شيخه با کمي فاصله به طوري که همراه با
شيخه و نوازندگان تشکيل شکل حرف « »Uرا بدهند .دهانه ي باز
اين شکل به طرف درب ورودي اصلي منزل است و اين نمادي از
خروج روح از طرف باز به سوي درب اصلي است .بعد از استقرار
تمام نفرات ،يک مجمر (گشته سوز) از ميان جمع گذرانده مي شود.
همه ي زنان حاضر خود را دود ميدهند (.)Boddy,1989,160
زماني که آوازخواني همراه با ترانه هاي ارواح اجرا مي شود ،بيمار
به دقت به موسيقي گوش سپرده و شروع به تاب خوردن و لرز
مي کند .فرد تسخيرشده ديگر قادر به ساکت ماندن نيست و روحي
که فرد را تسخيرکرده به سراغش مي رود تا با شنيدن ترانه روح
برخاسته و برقصد (ينزيل) .پس از مدتي رقص ،بيمار هشياري خود
را ازدست داده و مدهوش نقش زمين ميشود .در هنگام بي هوشي،
شيخه باالي سر فرد تسخيرشده ايستاده از خواسته هاي روح مي
پرسد .اين خواسته ها مي تواند يک زيور زرين ،ساعت ،نوشابه الکلي
و ديگر اقالم مورد پسند روح باشد .عقيده دارند روح است که اين
تقاضاها را مطرح ميکند نه شخص مدهوش شده .شيخه قول مي
دهد تقاضا برآورده شود و نظارت مي کند تا خويشان نزديک فرد
تسخيرشده تقاضاهاي روح را برآورند .فرد تسخيرشده را آرام
کرده و وادار به استراحت مي کنند و طي هفت روز مراسم ،هر از

چندگاه که ميسر باشد ،او را به رقص وا مي دارند زيرا اين عمل
دفع تنش کرده و موجب رضاي روح مي گردد .با از ميان رفتن
تنش ،شخص تسخيرشده اجتماعي تر مي گردد .در روز هفتم ،اقالم
درخواستي آورده مي شود .گوسفندي بزرگ را به محل رقص
يا ميدان ميآورند ،اما پيش از کشتن حيوان دست و پا و پيشاني
حيوان را حنا مي بندند و روي آن را با پارچه اي سفيد و يا قرمز
و طاليي15مي پوشانند .در اين هنگام نوازنده ها مي نوازند و مجمر
حاوي مواد بخور ماليم را به زير پوشش قرباني مي برند و حيوان
را مجبور به استنشاق دود مي کنند .پيچ و تاب هاي قرباني را که
سعي مي کند پارچه را کنار زند ،رقص تعبير ميکنند .ذبح کننده
گوسفند نبايد به هنگام ذبح نام خدا را بياورد ،16اين درحالي است
که بسمل کردن حيوان در ميان مسلمانان رواج دارد .ذکر نام حق
کل غايت قرباني کردن را از ميان مي برد ،زيرا در اعتقاد زار ،اين
امر موجب دخالت او مي شود و در اين صورت روح از بدن فرد
تسخيرشده خارج نمي گردد .شخص تسخيرشده هفت بار از روي
حيوان قرباني شده مي پرد تا بلکه مشکالت ،دلشوره و بيماري را
پشت سرنهد .خون قرباني را درون يک کاسه کنار طبل ها مي گذارند.
شيخه مقداري از خون را خود مي چشد و به خود مي مالد و مقداري
خون آغشته به عطر به بيمار مي دهد تا بياشامد و قطراتي از خون
روي پيشاني ،نوک زبان و کف دست بيمار و گاهي اوقات هم به
بازوها و پاهاي او ميمالد (.)Ibid, 129

تصوير-8مراسم زار ،جنوب مصر ،مراسم سرِپا برگزار می شود.
ماخذ(Egyptian center for culture and art( :

در پايان مراسم ،فرد تسخيرشده را لب رودخانه مي برند تا
صورت خود را بشويد .آنچه از حنا ،آب نبات ،خون و استخوان
قرباني باقي مانده ،جهت استفاده ي ساکنان رودخانه (اهل البحر)
ريخته مي شود چرا که معتقدند ارواح در رود نيل نيز خانه دارند.
آنچه را به رودخانه ريخته مي شود نبايد آلوده شمرد زيرا نيل به
شکل عامل تطهير عمل مي کند و همين امر توضيح مي دهد چرا
ارواح زار از اين عمل ناراحت نمي شوند .آيين زار هنگامي پايان
مي يابد که شخص تسخيرشده به مدتي معين (حدود چهل روز)
به انزوا در خانه خود برود و در اين مدت او فقط اجازه ي مالقات
با خويشان مؤنث و شيخه را دارد .مدام به او عطر و بخور زده،
تيمارش مي کنند .اين دوره ي گوشه نشيني را نمايانگر يک دوره
انطباق مي دانند که پس از آن فرد به زندگي عادي مي پيوندد.
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ارواح نيز به اندازه ي انسان ها گوناگون اند :به عنوان مثال ارواح
عرب ،اروپايي ،حبشي ،آفريقايي ،مسيحي و مسلمان (فقرا يا ورائيس)
مذکر و مونث و باالخره پرنده .با تغيير اوضاع اجتماعي -اقتصادي،
ارواحي جديد با خواسته هاي تازه ،وارد صحنه مي شوند .هر روح
يک ترانه (خيط) دارد که ضرباهنگ داشته و مي تواند از يک يا چند
سطر تشکيل شده باشد که تکرار مي شود .برخي ترانه ها وصف
روح مورد بحث است در حاليکه ترانه هاي ديگر از تکرار اسامي و
الفاظ تشکيل مي شود .ارواح در مراسم مراتب ترجيحي ندارند ،اما
اولين دسته از ارواح از آن مردان دين اسالم اند که تأکيدي است بر
اعتقادات اسالمي مردم و در پايان مراسم نيايش و ادعيه اي براي
پيامبر مي آيد .سرود افتتاح عبارت است از« :با محمد (ص) پيامبرآغاز

مي کنيم» .17سپس اولين دسته از ارواحي که نام برده مي   شوند
عبارتند از :صوفيان (دروايش) و دخترانشان (ستات) و مردان دين
18
(فقرا) .مشهورترين ارواح صوفيان از آن شيخ عبدالقادرگيالني
است که بعض ًا باد سرخ خوانده مي شود .ترانه او بدين ترتيب است:
«يا عبدالقادر ،عبدالقادر مارا درياب اي عبدالقادر» .روح صوفي ديگر،
شيخ احمد البداوي 19است که با اين الفاظ ،کمک وي را طلب مي کنند:
«يا بداوي ،استاد من اي کسي که بيماران را نجات دهي» .دو صوفي
مذکور غيرسوداني اند ،روح ذيل ازآن يکي از اولياء مشهور سوداني
است که ترانه اش بدين قراراست« :مردي که ظاهرشد ،20او سيد
شاگردان است او مرد شهيد ،ام دورمان است»( 21الشاهي.)1387 ،

نتیجه
با شرحي که از مراسم زار در ايران و سودان داده شد ،در
ساختار مراسم در هر دو منطقه شباهت هاي بسياري مشاهده
گردید؛ همچنين اولين و شايد عمده ترين تفاوت ساختاري که در
مراسم به چشم مي خورد اين است که در آفريقا زنان بيش از مردان
در معرض تسخيرشدگي زار قرار دارند .آيين هاي تسخيرشدگي زار
بيشترين رواج را در ميان بردگان سابق دارد ،اما مهم تر از آن اين
است که اکثريت باباها و ماماهاي مراسم نيز بردگان پيشيناند .آنان
به خاطر قدرتي که در اختيار دارند احترام ميشوند و مردم از آنان
بيم دارند .معمو ً
ال مخالفان زار ميگويند انگيزه ي غايي اين آيين به
دست آوردن کاالها و موادي است که شخص تسخيرشده جز در
پرتو دستاويز تسخيرشدگي زار قادر به کسب آن نيست و بيترديد
اين جنبه مادي ،عيان است .تمناي به دست آوردن کاالهايي که در
شرايط عادي قابل حصول نيستند ،براي افرادي که خود را محروم
شده ميبيينند ،سودبخش است .در مورد زنان قضيه به صورت
تقاضاي چيزهايي است که مردان مرتب ًا و بدون توسل به بهانه
بيماري به آنها دسترسي دارند .با اين همه نگرش به زار صرف ًا از
ديدگاه اقتصادي به معناي ناديده و دست کم گرفتن پيچيدگيهاي
اين کيش است .آيين ها ،بستري براي بيان اساطير هستند و اعتقادات
و مذهب باعث به وجود آمدن آيين مي شوند ،بنابراين در مورد
اعتقادات مي شود گفت که ارتباط نزديکي با اساطير و قصص و
امثال و حکم دارند .اعتقادات در مواقع حساس و لحظه هايي که عدم
اعتماد و اطمينان به آينده وجود دارد به کمک بشر آمده است .مث ً
ال
مواجهه با مسائلي همچون تولد ،مرگ ،مرض ،قحط و فقر و حوادث
طبيعي ،هميشه براي بشر منبع اضطراب بوده است و احساس
شکست و ترس و خشم به دنبال داشته است و چون هيچکدام از
اينها را آدمي نميتوانسته از راه علم و منطق توجيه کند ،به اعتقادات
خود ساخته روي آورده است تا از اضطراب و تشويش رها شده،

تسکين خاطري پيدا بکند .آيين و انجام مراسم آييني راهي است که
انسان براي رهايي از اين اضطراب ها و تشويش ها انتخاب کرده
است .آيين زار در ميان بادباوران جنوب ايران نتيجه ي اين اعتقادات
است .همچنان که زبان و فرهنگ ساحل نشينان ،به مانند اکثر جاها،
در فاصله ي دو آبادي عوض مي شود ،معتقدات اهل هوا هم سال به
سال در هر ناحيه و آبادي و حتي در نزد هر بابا و ماما و مبتاليان
و معتقدين با يکديگر فرق مي کند .بادها در طول راهي که از آفريقا
تا سواحل ايران پيموده اند ،با فرهنگ و اساطير و قصص مختلف
مخلوط شده ،حتي حال و محتوا عوض کرده و رنگ و شکل اسالمي
به خود گرفته اند .از اين جمله اند اشعار و اوراد ،سنت ها و روش ها و
مطهرات و محرمات .اما با اين حال ،مراسم رنگآميزي تند آفريقايي
خود را از دست نداده است .تمام باباها و ماماها و بزرگان اهل هوا
همه سياهپوست اند و هر کدام يک يا چند باد در سر دارند .دهل
هاي بزرگ آفريقايي 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
دهکوره اي بلند است ،گويي که مي خواهد با صداي برخورد امواج با
صخره هاي ساحل مقابله کند و هنوز صداي آواز دسته جمعي اهل
هوا و صداي پايکوبي مبتاليان و کوبيدن دست ها بر هم که خود حکم
سازي کوبه اي را دارد با همان شور و حال آفريقايي خود به ياري
صداي مهيب اين دهل ها مي شتابد .در جنوب کمتر سياهپوستي
است که انگشتانش با پوست دهل آشنا و صميمي نباشد و کمتر
کسي هست که در جمع اهل هوا حاضر شود و رعشه بر اندامش
نيفتد و به رقص و حرکات موزون جمع نپيوندد .هر گويشي موسيقي
خاص خود را به وجود آورده و در فراگرد زمانه هم دگرگون شده
و يا به طورکلي تغييرحالت داده و اين تغيير و دگرگوني را ميتوان به
موازات دگرگوني زبان ها و گويش هايي که اين اقوام چه در گذشته
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و چه در حال با آن سر و کار دارند تفهيم کرد .اگر به مطالعه ي
گويش هاي اقوام ايراني در حال حاضر بپردازيم و به پژوهش
رابطه ي زبان شناسانه ي آنان با موسيقي همان اقوام بپردازيم بي
شک به جايگاه نقش پراهميت زبان (گويش) در سامان بندي موسيقي
اين اقوام پي خواهيم برد .بدون اين که به ورطه ي نظريه ي لوگوژنيک
که معتقد است« :خاستگاه پيدايش موسيقي زبان است» ،موسيقي

اقوام ايراني را بايد در برش جغرافياي گويشي آنان مطالعه کنيم.
موسيقي هرمزگان در انواع موسيقي موجود ايران در گروه موسيقي
آييني قرار دارد؛ نوعي از موسيقي که با اعتقادات و باورهاي يک قوم
پيوند و ارتباطي قوي دارد .موسيقي اي که در مراسم مذهبي ،نيايش
ها ،ذکرها اجرا مي شود در اين گروه جاي دارند.

پي نوشت ها:
 1آستوويذتو (استخوان شکن) با ايزد سوموقان از ايزدان جهان زيرين بابلي ها مطابقت دارد .سوموق در ترکي يعني استخوان.
 2يک نوع گياه معطر است .همانطور که از اسمش پيداست به معني خوش بو است.
 3يک نوع گياه بخور است که از هند مي آورند.
 4گياهي است که در كوه مي رويد.
 5چوبي است كه 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 گياه خوشبو به اضافه شکر ماده اوليه گشته تشکيل مي دادند.
 6عالوه بر اهل هوا ممکن است عده اي ديگر در مجلس بازي حاضر شوند که مبتال و گرفتار هيچ بادي نيستند .اين اشخاص را «صافي» مي گويند .در بعضي
مناطق ،آن عده از صافي ها را که عالقه به مجالس بازي دارند ،اصطالح ًا «اهل عشق» مي گويند.
 7زبان مادر نيجر -کنگو 5000 ،هزار سال پيش وجود داشته که به تدريج به هفت زيرگروه تقسيم شده که زبان بنو -کنگو ،مهمترين زير گروه خانواده ی
اين زبان است .يکي از شاخه هاي اين زيرگروه« ،بانتو» است .زبان سواحلي يکي از زيرشاخه هاي بانتو است و با  50ميليون نفر ،بعد از عربي رايج
ترين زبان آفريقايي به شمار مي رود.
 8مطالب اين بخش مربوط است به قبايل شمال سودان .قومي به نام شايقيه و روستايي به نام هوفريات.
مرمکي؛ گياهي است که در نواحي گرم و مرطوب مثل هندوستان و کرانه هاي نيل مي رويد و بسيار خوشبو است و مصريان در مواقع جشن
مر يا ّ
 9مورد يا ّ
و شادماني ،شاخ و برگ آن را مانند تاج بر سر مي گذاشتند.
 10بنژوئن ،حسن لبه ،لبان جاوي گياهي با صمغي خوشبو به رنگ قهوه اي مايل به سرخ که محتوي بنزوييک است و در طب بکار مي رود.
 11شيرينبيان گياهي خودرو از تيره ی سبزيآساها ،بومي جنوب اروپا ،شمال آفريقا و نواحي معتدل آسياست .ريشه و ساقه ی زيرزميني آن مصرف
دارويي دارد.
 12مصطکي صمغ زردرنگ که از درخت ضرو مي تراود .نوعي سقز خوشبو و شبيه به کندر که آن را اراء و پالجور و رماس نيز مي گويند.
 13صندل يکي از درختان خوشبو ميباشد .گونههاي اين درخت در نپال ،جنوب هند ،سريالنکا ،هاوايي ،جزاير اقيانوس آرام جنوبي و استراليا يافت ميشود.
از چوب صندل هم بهعنوان ماده خوشبوکننده استفاده مي شود.
 14مهلب(محلب) درختي است مانند درخت بيد و گل سپيد دارد .دانه ی آن را که از فندق کوچکتر است در عطرها به کار مي برند.
 15يک نوع لباس عروس توري است و هم چنين به هنگام تولد فرزند و ختنه ي مردان و زنان ميپوشند ،روي آن مياندازند.
 16حين ذبح ،مي خوانند« :قرباني کن بلکه پذيرفته شود ،خدا کند به خواست خدا پذيرفته شود،اي صاحبان مردم خوني ،اين قرباني شماست ،سالمت شما
در قرباني حيوان است».
 17واژه اي که به کار ميبرند« ،الجيب» يکي از صفات پيامبر است.
 18شيخ عبدالقادرگيالني(1077-1166م)؛ سرحلقه ي سلسله ي صوفيان قادريه(جيالنيه) در بغداد بود .اين طريقت صوفيانه در قرن16ميالدي در سودان ارائه
شد .اين شيخ که در بلوچستان ايران به «غوث» معروف است ،از ارواح و بادهاي مشايخ است .اين شيخ در تمام سواحل جنوبي ايران ،آفريقا ،عربستان،
شيخ نشين ها و افغانستان و هندوستان داراي پيروان فراوان است و هر ساله مريدانش براي زيارت قبرش به بغداد روي مي آورند .او را با القابي چون
«پير»« ،غوث الثقلين»« ،غوث اعظم» و «شيخ مشرق» نيز مي خوانند(رياحي.)28 ،1356 ،
 19شيخ احمدالبداوي(مرگ1276م)،بنيان گذار طريقت بداويه در طنه ي مصر بود .عمده پيروان او در مصر هستند .طريقت وي بسياري بزرگ شدگان
شهري برده تبار را به خود جلب مي کند .محتم ً
ال همان شيخ احمد بدوي از مشايخ بلوچستان ايران باشد که مقبره اش در عدن مي باشد و هر ساله براي
بزرگداشت او مجالس مولود برپا مي سازند.
 20در اعتقادات زار ،روح در رويا بر شخص تسخيرشده ظاهر مي گردد .اين امر در مورد مردان دين (فقرا) نيز صورت مي گيرد .اين فقرا پس از مرگ در
نقطهاي غير از محل مرگ متوفي بر او ظاهر مي شوند.
 21ام دورمان (وادريه) ،شيخ محمد احمد بدر(1884-1880م) است که مردم او را به نام شيخ العباد مي شناسند .وي بنيان گذار ام دورمان ،دهکده اي در
ساحل شرقي نيل آبي بود ،همچنين مدرسه ي علميه اي پي افکند که شمار زيادي براي کسب علم به آنجا مي روند .مدير مدرسه ي علميه را شيخ الحيران
مي گويند.
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