
  

  

  

  

  

  فارس خليج ةمراسم زار در حوز

  

  ژيال مشيري 

  شناسي ة مردمكارشناس پژوهشكد

  

  

.  داراي گستردگي خاصي استفارس خليج ة حوزهايشهردر جنوب ايران و در  » مراسم زار«

تواند به عنوان يك مراسم آييني نيز مورد  اما در عين حال مي است،  » درمان« اين مراسم ةفلسف

از ديرباز در اين مناطق اعتقاد بر اين بوده است كه يكسري موجودات نامرئي . توجه قرار گيرد

كند، در چنين  گيري مي حرفي و گوشه كم خوابي، شود و فرد را دچار كم وارد كالبد شخص مي

كند كه شخصي در وجودش  وضعيتي اهل زمين وجود او را تسخير كرده و فرد بيمار گمان مي

زند كه تحت اختيارش نيست،  دهد و بنابراين از او رفتارهايي سر مي ياست كه به او دستوراتي م

براي اين كار . شود  انجام مي»مراسم زار« براي از بين رفتن اين موجودات كارساز نشود» دعا«اگر  

 آفريقايى دارد، در سواحل ةباور ارواح و بادها كه ريش« .برند  را به نزد بابا يا ماما زار مياو

 اقيانوس هند، بخش مركزى و جنوبى بلوچستان و اخيراً در شهر كراچى نيز شيوع ،فارس خليج

شود،   مى تر يافته و اين در حالى است كه زار آفريقايى هر چه از سواحل به خشكى نزديك

به اين ترتيب، در حالى كه در جزاير و سواحل . كند هاى بارزترى با اصل خود پيدا مى تفاوت

 چابهار، بادها و مراسم مرتبط با آنها اثرات آفريقايى ةو منطقيناب و بوشهر ه م از جملفارس خليج
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در زبان بلوچى  (»گواتى«تر بلوچستان، آيين   نواحى داخلىچون و چرا حفظ كرده، در خود را بى

گرايى عاميانه تبديل  ميستى آفريقايى و اشكالى از صوفىى از عناصر انيا به آميزه) »باد«به معنى 

چه در شباهت با آن كه در مراسم آنها موسيقى نقش درمانى سنتى دارد كه بى كما اينشود، مى

ه عالوه در حالى كه در آفريقا تنها ب 1».شود، نيست هاى تسخير ارواح آفريقايى مشاهده مى آيين

شوند و هر  هاى مختلف تقسيم مى شناسايى شده، زارهاى ايران به گروه] زار[يك گروه از بادها 

هاى مخصوص به   درمان داراى ويژگىةبودن، عالئم و شيو» مضراتى« خاستگاه ميزان ةپاييك بر 

در اين زارها انواع موجودات فراطبيعى، ديو و جن و پرى، اعم از عناصر سنت . خود است

در ساحل جنوب ايران اين موجودات فراطبيعى گرچه رسماً . اسالمى و پيش از اسالم، وجود دارد

هايى مانند  هاى جادوى سنتى و با استفاده از روش  دارند اما افراد با درمانبه بادها شباهت

طبيعتاً مفهوم سنتى ارواح در مقام نيروهاى غيرجسمى . شوند گيرى، دعا و طلسم معالجه مى جن

همين طور است اين . گيرند، در اين تشابه بيگانه نيست مى در قالب باد جسم انسان را دربركه

گويند به هر  مى) به معنى باد و نسيم(» ريح«، »جن«رخى از مناطق عرب زبان به واقعيت كه در ب

حال بين بادها به معناى واقعى كلمه و ارواح محلى تفاوت آشكارى وجود دارد و تنها در مورد 

  .شود  عمومى تسخير و خلسه مالحظه مىةگروه اول برخوردى مرتبط با پديد

  

  ر مراسم زاةپيشين

   يافتند و رفاه اي  ويژه  اقتصادي ، شكوفايي  صفويان  حكومت  در دوران در لنگه و بن بندرعباس

 رواج   هم ، دادوستد انساني  با دادوستد بازرگاني همراه.  گشود  ديار رخ  در آن  خاصي اجتماعي

   منطقه  وارد اين  عرب فروشان  برده ة وسيل  به پوست  سياه ة برد  شمار زيادي  آن  در پي  كه يافت 

رفتند   مي  مرخصي بار به  يك اي  هفته اينان . پيوستند  ايرانية جامع  به  كارگر و عمله  عنوان شدند و به

  ، زن  و كوچك  بزرگ؛نشستند وار مي  دايره  همه  گردهمايي  در اين.آمدند  جا گرد مي  در يك و همه

 مستقر  گويان ، فقط سالم  فرو بسته  و لب موش، پدر يا بابازار خا  مديرشان ة با اجاز و مرد، و همه

   مراسم  كه  وي  فرمان  به ، گوش نشست مي) زار باباي( در كنار بابازار  زن  يا دمام زن شدند و دهل مي

   طبل ةگون تام  و تام نواخت يك  كوبش كرد و صداي  مي اشارتي  بابازار فقط با دست. زار را آغاز كند
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   سوي  اين لرزيد، به خورد يا مي  مي ها تكان  بعد شانه  لحظه  و يك خاست  هوا مي به   يا دمام يا دهل

  خورد و در پي  مي  تكان  سوي  و آن  سوي  اين آمد و به  بعد سر فرود مي ، كمي رفت  سو مي و آن

 در  كت حر  به آمد و لرزگونه  مي  تا آرنج پيش  دست ها از كف بعد، دست  ساعت  ، شايد نيم آن

   بود بر اعصاب  توانسته  يا دمام  دهل  ضربات نواخت يك شد و نواي  مي  داغ  مجلس ونچ. آمد مي

شد   آغاز مي  بدن  تمامي  و تاب  بياورد، پيچ  بيرون شان  قيد خويشتن ة اثر كند و از محدود حاضران

 و از  زده  و هيجان حال  شوريده د، همه بو  زار آمده ة وسط داير  به  اينك زار كه  باباي  حركات پي و در

و  دادند  سر مي  ناله  هم اندكي. كردند  تكرار مي  نشسته  را ولي  حركات  همان خود شده خود بي

   يعني؛كرد  مي  زار را معين ةگير وسط داير  بعدها بابازار معركه البته.  آوردند مي   بر لب  كف بعضي

. فزايند بي  ديگران خودي  و بي  شوريدگيتوانستند بر  مي فرستاد كه مي   ميدان  را به  يا كساني كسي

كردند   مي  قرباني  ميدانة را ميان رسيد گوسفندي  خود مي  حد اعالي  به خودي بي  و  جذبه  كه گاه آن

 .خوردند  مي  از خونش اي  چند قطره و همه

   آن  به  كه اي  در ضميمه  لودون هريمنان ا  در كتاب  نامدار انگليسي ة، نويسند  هاكسلي آلدوس«

  هاي دوران  هاي  انسان  آييني  در مراسم  كه يكنواخت يا   ريتميك  موسيقية، دربار  است افزوده

   از شنيدن  بدوي  افراد قبايل گويد كه  مي وي.   است  گفته  سخن  تفصيل  به  است  بوده  باب نخستين

  اند و در نتيجه شده مي  دچار  خاص ة جذب  نوعي  و به آمده  وجد مي  به ن آ  و ديرپاي يكنواخت  نواي

اند و از محيط  شده  مي خود و بيگانه  از خود بي  قولي  و به آمده  در مي  به شان  پيشين از قيد خويشتن

  هاي رقه و ف  اسالمي ها و دراويش ، هندي بعدها يونانيان .اند رفته  فراتر مي  رؤياگونه شان واقعي

   موسيقي گونه از اين Holly Rollers  يا  مقدس و رقاصان Shakers  يا  رقاصان  مثل  خاصي مسيحي

 از  ها، ناشي  دادن  تكان  و سر و تن  حركات  اين  كه  معتقد است هاكسلي . گرفتند آور بهره جذبه

   يا جنون  را تارانتيزم  آن  سبب ين هم  و به گير است  يا همه  مسري  و دير پاي يكنواخت   ريتم شنيدن

   ديرپاية دور  يك  از از سر گذراندن  را معموال پس  مراسم  اين  باستان در دوران .اند  ناميده رقص

   وسيله  اين اند تا به كرده  برگزار مي  و قحطي سالي ، خشك ، طاعون  جنگ گر مثل  ويران مصايب

  گونه  در اين  كه  و مرداني  زنان ة ناآگاهان هدف .ها را بزدايند  دوران  از اين بار ناشي زيان  روحي اثرات

   به  خويش  اصلي  محدود شخصيتة از داير  كه  است  بوده كردند، اين  مي  شركت  آييني هاي رقص
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   و رنج  بردگي  زار، رنج  زار و مراسم  ترتيب بدين. شوند   غرقه  ديگري  و لذت ر آيند و در شاديد

   موسيقي گويد كه  ديگر مي  در جايي هاكسلي .زدود  مي  آفريقايية آوار  بردگان  را از تن زدگي غربت

،  موسيقي.  دارد هايي  پيام،  از هر قشر و جامعه، آدميان  و براي  است  بسيار گسترده  آدمي  طبيعت مثل

 را  اي تر شنونده كم  كه  طوري ، به ندهكن   تحريك  و هم است   تخديركننده  هم  گوناگونش  اشكال با آن

آيا  . را حفظ كند اش  ذهني  بتواند خودآگاهي گونه  آفريقايي كوبي  در برابر دمام توانيد بيابيد كه مي

 جويند   شركت  هاييتي هاي  يا وود وايت  مراكشي  دراويش  غناي  در مراسم  چون  هستند كه كساني

 2» بياورند؟  دوام شان هاي ها و دهل  طبل اختيكنو   ريتم و در برابر شنيدن

ها وارد   غير از زاري  اگر كسي گفتند كه  معتقد بودند و مي  و بندر لنگه در بندرعباس  

   يعني كند، و اين  مي  زاري ها را همگذرد و آن  آنها مي ، از تن روج خ  شود، زار هنگام شان مجلس

 در ايجاد   كه  است اي  گونه  به  ريتميك  موسيقي تأثير اين .ديگو  مي  هاكسلي  كه بودني  مسري همان

   پر سر و صدا و كوبنده هاي  سرود يا مارش  صورت ، به  حزبيي، يا حت  گروهي ة و جذب مستي

 صدا در آيد، در   به گونه  زاويه  در خلوتي  ريتميك موسيقي   اين وقتي. گيرد  قرار مي مورد استفاده

   به گذارد كه  اثر مي  بر مغز و بر ذهن ، جوري  و خيابان  كوچه ر از سر و صدا و جنجال دو  به جايي

 و فرار از   خاص  فراشخصي  غيريت  به  قولي انجامد، يا به مي  از خويش خود شدن  بي  و به جذبه

  .  مقيد پيشين ةمحدود

  و  غير ارادي  خودآزاري  به گونه تام  و تام يكنواخت   موسيقي ، اين  غنايي  از مجالس در بعضي  

 از  اي  گونه ها را به  زاري ها، بعضي  زاري  يا دمام  دهل يكنواخت   موسيقي.دانجام مي  زني خودتازيانه

  خوانند، در صورتي  شعر و آواز مي عربي   زبان  و بهخيزند  پا مي  به  ناگهان كرد كه خود مي خود بي

 از   جوري  اينان گويد كه  مي هاكسلي«. اند دانسته  نمي  عربي  عادي ت و در حال  از آن  تا پيش كه

   دوران ة از ياد رفت  خاطرات  به  در آن گيرند كه  قرار مي روند و در دنيايي  فراتر مي شان دنياي

  يامويل .كنند اند بازگو مي شنيده   را كه چهآورند و آن  ياد مي  را به د، آنيابن  مي  دست شان كودكي

   شنيدن  در پي  كه  است  ياد كرده  مدهوشانه ة از مكاشف  گوناگون  مذاهب  تجربيات جيمز در كتاب

،   كرختي  نوعي به   آييني  مجالس گونه  اين كنندگان  شركت. دهد  مي  دست  آدميان  به  ريتميك موسيقي

   ملكوتي  تجلي  به  كه اي مدهوشانه   مكاشفات  به شوند، و نه  دچار مي انديشي  توهم وپردازي خيال
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اند   سفر كرده  سياهة قار  به  كه  امور رواني  از پژوهندگان شماري .انجامد  مي  ملكوتي  نفس  كمال و به

كنند،   مي  زندگي وحشي  نيمه  حالت  به  هنوز هم  كه  آفريقايي  از قبايل  در بعضي اند كه  داده گزارش

كار،  از ش  افراد قبيله شود كه  مي  آورده  جاي  به  زماني  مراسم  اين البته. شود رمي برگزا  زارگونه مراسم

  ، افراد را به شان هاي ها و يا دمام ها، دهل  از طبل ها با استفادهآن. اند  بازگشته گري ، يا از تاراج جنگ

  محدود و مقيد شخصيت   از چارچوب  همه  كه گونه سازند، آن  دچار مي گونه  جذبه شوريدگي  يك

روند   مي  دنيايي  درون  به  يا دهل  طبل يكنواخت و   كوبنده آيند و با صداي  در مي  خود به پيشين

  3» . است  خودشان غير از دنياي كه

  

  برگزاري مراسمةنحو

دهد كه شخص گرفتار يكى از زارها شده است او را مدت هفت روز  وقتى بابا يا ماما احتمال مى

شويند و  ابتدا بدن شخص مبتال را خوب مى. دارد حجاب و دور از چشم ديگران نگه مىدر 

 اين مدت چشم هيچ همچنين.يفتدسگ و مرغ بچشم او به  گذارند سپس تا مدت هفت روز نمى

اگر بيمار زن باشد او را از جلوى چشم مردها دور . زن محرم يا نامحرم نبايد به روى بيمار بيفتد

ى اين منظور، اغلب مريض را در يك كپر خالى در كنار و دور از چشم ديگران نگه برا. كنند مى

هايى كه شخص مبتال در  طى شب. گيرند دارند و تنها ماما يا بابا مواظبت وى را به عهده مى مى

اين . مالند شود، بابا يا ماما معجون يا دواى مخصوص زار را به تن وى مى حجاب نگه داشته مى

اش اينها  نام دارد و از بيست و يك ماده درست شده است كه مواد عمده (Greku) كو دوا گره

 :هستند

 زبان -6 ؛ جوز-5 ؛ هل-4 ؛)آورند كه از هند مى(Boxesh   بوكسش-3 ؛ زعفران-2 ؛ريحان -1

چوبى است كه از بمبئى  )(GeshT  گشت-7و ) رويد گياهى است كه در كوه مى(جوجه 

 4.»...وآورند  مى

مالند و  كنند و هر شب به بدن بيمار مى  بيست و يك ماده را در گالب خيس مىةهم  

 .دهند كه بخورد مقدارى را نيز به خودش مى
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كنند و خاك هفت راه را با   حجاب، بدن بيمار را خوب تميز مىةصبح روز بعد از پايان دور  

الند و پيش از آنكه مراسم م  به تنش مى»كو گره«كنند و همراه  خار مخلوط مى هفت برگ گياه بى

براى بيرون كردن جن، . كنند  زار به بدن بيمار را بيرون مىةرسمى زار انجام شود، جن واردكنند

مقدارى سيفه . بندند خوابانند، انگشتان شست پاهايش را با موى بز به هم مى شخص مبتال را مى

زنند و جلوى  وى سگ را آتش مىكشند و چند رشته موى بز يا م زير بينى بيمار مى) روغن ماهى(

كند كه از بدن بيمار خارج   خيزران، جن را تهديد مىةپس از آن بابا، به وسيل. گيرند اش مى بينى

كند  زند، جن با جيغ و داد و فراوان، مركبش را رها مى هايى كه به تن بيمار مى بر اثر ضربه. شوند

ماند كه براى زير كردن زار، سفره و   بيمار مىةبعد از فرار جن، تنها باد زار در كل. گريزد و مى

براى تشكيل مجلس بازى، روز . بساط و بازى و آواز و نذر و نياز و خون و قربانى الزم است

تك درها را  افتد و تك قبل از برگزارى آن، زنى كه خود از اهل هواست خيزران به دست راه مى

شدگان،  بيشتر دعوت. گويند اين زن را خيزرانى مى. كند زند و اهل هوا را براى بازى دعوت مى مى

شود و كسانى كه  كس از مجلس بازى دور نمى در تمامى مدت شبانه روز هيچ. دختران هوا هستند

ابتدا . زنند خوابند و قبل از تاريك شدن هوا ساز و دهل مى جا مى شوند روز را در همان خسته مى

ها به تمام بدن  شود و از شانه  تدريج لرزش بيشتر مىكند و به شخص مبتال، شروع به لرزيدن مى

 شخص مبتال، كامالً پايين بيايد و ضمن ةرسد كه كل بازى وقتى به اوج خود مى. كند سرايت مى

در چنين . اند بخورد خورد از ظرف خونى كه در برابر او قرار داده هاى شديدى كه مى تكان

شود و همه در حال سر   ديگرى نيز پديدار مىةون عداى، عالوه بر شخص مبتال، زار در در مرحله

وقتى شخص مبتال به زار، . افتند شوند و عين نقش روى زمين مى خود مى جنباندن از خود بى

طورى كه سر بيمار به زمين  كنند به گيرند و روى زمين دراز مى شود او را از عقب مى نقش مى

سپس بابا  .ن حالت شخص مبتال بايد رو به قبله باشدگيرد كه در اي يك نفر پاهاى او را مى. نخورد

در همين هنگام است كه زار، كالبد مركبش را . گويد با مشت محكم به سينه خود بكوبد به وى مى

همه بايد ساكت باشند وگرنه . يك از حاضران نبايد صحبت كند در اين لحظه هيچ. كند ترك مى

وقتى زار از بدن خارج شد بيمار را روى دو زانو . كننده بشود احتمال دارد زار وارد تن صحبت
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خارج شدن يا نشدن زار از بدن . نشانند كه نوك انگشتان پايش به زمين نخورد طورى خميده مى

 .دهد شخص مبتال را بابا يا ماماى زار تشخيص مى

م را دهنده نيستند و تنها واسطه هستند و مراسو مامازارها معتقدند كه آنها شفابابازارها   

بابادرويش و ماماحنيفه از بزرگان اين مراسم در شهر قشم بوده و باباسالم و . كنند هدايت مى

فرزندان و نوادگان ايشان وسايل . اند پسرش بابادرويش از بزرگان مراسم زار در روستاى سلخ بوده

در منزل خود اجرا اند و مراسم زار را هرگاه الزم باشد  كار ايشان و سازها را به يادگار نگه داشته

 .كنند مى

نوبان، به لحاظ شكل، به زار شبيه است با اين تفاوت كه اشعار خاص خود را دارد و در اين   

بعضى از پيرمردان معتقدند كه تنبيره بايد . كند ها و آواز را همراهى مى  نيز دهل»تنبيره«مراسم ساز 

مراسم  .ر جزيره مهارت نواختن شعر نداردشعر را اجرا كند، اما امروز كسى در نوازندگى تنبيره د

نوبان نيز معموالً مجريان خاص خود را دارد و بابا و ماماى خاص نوبان بايد اين مراسم را اجرا 

 .كنند

  

  هاي مشهورزار

ها توضيح داده  به شرح زير مي باشند كه دو نمونه از آنفارس خليج ةهاي مشهور در حوززار

  :شود مي

 بومريوم،  Omgare ام گاره ، Di ngmaroدينگ مارو، Shangarنگرشيخ ش،  Maturiمتوري

Bumaryom  ،چين ياسهChinyase  ،په پهPepe  ،داي كتوDayketo  ،بوجمبهBujambe  ،

  Gesas. قصاص و  Tagruriتقروري،  Namrudنمرود،  Baburبابور

 

   شيخ شنگر

گردد و براي   هميشه در كوه ها مي.اش جبل الريح از زارهاي خطرناك است و محل اصلييكي 

ار شيخ چوقتي كسي د .شود  صحرا سرازير مياين است كه كسي را شكار كند از كوه ها به بطرف

گويند كه شيخ شنگر هميشه بدن  اصطالح اهل هوا مي  در.شود ناآرام مي قرار و  بي،شنگر شد
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بش مي آيد و شخص اي سياهي به خواب مرك شب ها به صورت بره. دهد  ميمريض را جوش

و برند   هميشه مبتال را پيش دكتر مي.مبتال از خواب مي پرد و وحشت مي كند و جيغ مي كشد

اما ترس و وحشت و  .به بازويش مي بندندگيرند و  دعا مي سنويوقتي نتيجه نگرفتند از دعا

برند   و به حدي مي رسد كه مبتال را ميجوش خوردن شخص مبتال روز به روز زيادتر مي شود

يند و با كوبيدن و آ نمي زير كردن شيخ شنگر برةي معمولي از عهدباباها و ماماها. ش بابا يا ماماپي

  .توانند او را زير بكنند  معمولي نميةسفر

فرستند پيش باباها و ماماهاي بزرگ و مجرب كه با سياست و تنبيه بتوانند  به ناچار مي  

اي از   عده. خيزران داشته باشد17كند بايد  ينگر را زير مبابا يا مامايي كه شيخ ش .زيرش بكنند

م ا به روز بزرگ تر و پهن تر شده تمها روز  اين تاول.زند  بعد از مدتي بدنشان تاول مي،مبتاليان

اشعاري كه براي زاران در تمام . شيخ شنگر معتبرترين زارهاست.گيرد بدن شخص مبتال را مي

/ شيخ شنگر / واناما وفوني / ياال هل زار وفوني . شود گر برده ميشود نامي از شيخ شن خوانده مي

 /.شيخ شنگرهواي خنجرين/ هومندو هومندو سكونش مرمرين: و انا ما رضوئي و يا در اين شعر

براي كوبيدن و . شيخ شنگر با اينكه زار سنگيني است ولي كمتر ديده شده كه كسي را هالك بكند

 ، يك عدد دايره-2،  دو عدد دهل دو سر بزرگ-1: ازم الزم است بازي شيخ شنگر حداقل اين لو

 .هفده عدد خيزران -3

 

  دينگه مه رو

 يكي از ة پيرزني بوده كه با هيكل قوز كرده اش قل،دينگه مه رو را اول دفعه باالي كوهي ديده اند

ل پيرزني بر باالي  هيك،به باباي سور خبر مي دهند كه در فالن جا و فالن كوه. ها نشسته بوده كوه

رود طرف همان كوه و پيرزن را  ها و دختران هوا مي  باباي سور به همراه آدم. كوهي ديده شدهةقل

پرسد كه تو   باباي سور از وي مي.كنند  و زشت داشته مي بينند و وحشت مي وحشتناكةكه قياف

جا است و اين) دينگه مه رو(دهد كه من زار هستم و اسم من  ن جواب ميپيرز  و.كي هستي

  .قدمگاه من است
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 .گيرد رسند، همه زارشان مي و وقتي به آبادي خود مي گردند بابا و همراهان ترسيده برمي  

 بيشتر .شود صداي دهل باشد و بازي باشد در آنجا حاضر ميزاري است كه هر جا ) دينگه مه رو(

و بعد سر درد عارضش گيرد   شخص مبتال اول چشم درد مي،ها دچار اين باد مي شوند زن

فرستند پيش طبيب  كنند و به ناچار اول مي  را هميشه با باد سرخ اشتباه مي)دينگه مه رو. (شود يم

آورند پيش بابا يا ماما و وقتي كه   مي،و وقتي معالجه نشد و دعا و هيكل مال هم خوبش نكرده

دينگه ( .گيرد زي مي تصميم به كوبيدن و مجلس بااست) دينگه مه رو(روشن شد شخص دچار 

شود   بيشتر در بندرعباس ديده مي.ي بزرگ شايع است ساحل ايران بيشتر از ساير زارها در)مه رو

 بازي ،دهند كه چون در بندرعباس بازي ليوا زياد است و در اين بازي علتش را چنين توضيح مي

نفري شود و چند  يهم حاضر م) دينگه مه رو(ي شوند  زيادي جمع مةآزاد و همگاني است و عد

 چشم ،مدآبعد از بازي كردن و كوبيدن كه دينگه مه رو زير . كند را براي شكار خود انتخاب مي

 هميشه يك دو سال به . كمتر ديده شده كه دينگه مه رو كسي را بكشد،شود درد مبتال خوب مي

 بينش زد و اكن  آن وقت اذيتش مي،مركب خود فرصت مي دهد و تا دو سال اگر سفره پهن نكرد

كنند و تنها   دينگه مه رو را بازي نمي،ها  جالب اينجاست كه در بعضي آبادية ولي مسئل.برد مي

 يك -2 ،دو عد دهل بزرگ -1 :ها الزم است ولي براي كوبيدن دينگه مه رو اين .كنند تعش مي

رعدد ج.  

  

  نواع بادهاا

اين . دهد ر ميب دنيا خةگاه مي كند و از هميكي بادي كه مي بيند، ن: بادها به طور كلي دو نوع اند

اين باد را در . اند عر و آواز شنيده و برايش دهل زدهبادي است كه سفره داشته، خون خورده، ش

ي كور همه اما بادها. كند گاه اذيت نمي اد صاف مي گويند كه مركبش را هيچاصطالح اهل هوا ب

اين . ت مي كنند و هيچ وقت آرام و صاف نيستندكنند، مركب خود را هميشه اذي چيز را ويران مي

 ةبه هر حال هر كس در جرگ. باد، سفره نديده، خون نخورده و شعر و آواز و دهل نشنيده است

اهل هوا درآيد، پيوسته بايد لباس تميز و سفيد بر تن داشته باشد، مرتب خود را بشويد و معطر 

 : و اما انواع بادهادهد ه باد آزارش ميار خالف نكند وگرنكند، لب به مي نزند و هيچ ك
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 زني در مصر به نام .رسد  ميفارس خليجگيرد و به  ز اتيوپي سودان و مصر سر چشمه ميا :د زاربا

شيخه اين نوع را باد را از بدن بيمار خارج مي كند طي مراسمي كه بسيار به اهل هوا نزديك 

 .است

طور  همانرا  اين باد .گيرد  سرچشمه ميفارس خليج و آزار و از عدن و عربستان  باد بي:باد مشايخ

 .شود نذر و هديه از بدن بيمار خارج مي اين نوع باد با .كه از نامش پيدا است باد مسلمان مي نامند

 از بدن بيمار در چادر مراسم خارج كردن باد .ها را بيمار مي كنداين باد صيادان مرواريد و ناخدا

توان به   در اينجا مي.شود شود برگزار مي گاهي كه قدمگاه ناميده مي يارتشود بلكه در ز انجام نمي

اهل هوا وقتي به . تقدندزاده مع شيعي پي برد زيرا شيعيان به امامپذيري سياهان از فرهنگ ثيرأت

 كنند قدمگاه شود حمل مي ده ميكنند پرچم مخصوصي كه علم نامي زاده حركت مي سمت امام

 دليل اينكه باد .نام دارد و در نزديكي دريا واقع شده است) شيخ البحار( هارشيخ الب) زاده امام(

هاي باد مشايخ ناپديد   از ويژگي.شود هنوز مشخص نيست اي ديگر درمان مي مشايخ به گونه

  .شدن صيادان و ناخداهاست

وب قط به يك اندازه خطرناك محس اين باد به باد كفر معروف است و در ايران و مس:باد جن

هاي آب در كمين  انبارهاي متروكه و چاه در كنار آب ،هاي انجير هنديزار آنها در بيشه .شوند مي

در اي خون  مواردي ريختن قطره خواهد ولي در  اين باد در طي مراسم خون مي.فقيران هستند

  .كند تشت پر از آب آنها را راضي مي

گذاري  دها براساس تصورات خرافي ايرانيان نام اين با.آزارند اين بادها بسيار بي :هاي ايرانيباد

 .ها از سوي غول و پري هستنداهل هوا معتقدند اين باد. شده است

 نفر 70ا از بدن بيمار در مراسم خروج باد ليو .خيزد و ضرري ندارد از مسقط برمي :باد ليوا

مراسم به داليل سياسي انجام اين . آفرينند هايي شاد و پرهياهويي را مي هرقصند و صحن همزمان مي

  .ممنوع است

كنند اما  هردو، انسان را گرفتار مى. هاى اهل حساب هاى كافر و پرى پرى: ند كه دو نوع:پرى باد

 .ترند هاى كافر خطرناك پرى
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اين باد اگر با . شود  كه بيش از چهل گز بلند دارد و در بيابان و جزاير پيدا مى:باد ديب يا ديو

 .كند جان و خشكش مى ر همان لحظه بىانسان برخورد كند د

جان  شود و هر كسى را كه سر راهش باشد بى  كه از دور همچون شتر مستى پيدا مى:باد غول

  .كند مى

  .دكن حركت و افسرده مي بادي است كه شخص را عليل و بي :باد نوبان

  

  نقش موسيقي در مراسم زار

كه صداي خوش تران يا زنان جوان و بالغي  دخ.شدگان در مراسم دختران هوا هستند بيشتر دعوت

 دختران هوا .دهند ن نرم است و مجلس بازي را رنگ ميخوانند و حركاتشا دارند و خوب آواز مي

جلس زار  م.كنند گيرند و بازي مي جمع مي شوند و همراه مردها دم ميدر تمام مجالس اهل هوا 

 .گيرد ي مخصوصش در صدر مجلس قرار ميها شود كه بابا يا ماماي زار با دهل چنين تشكيل مي

ست و  بزرگترين دهل اهل هوا)مودندو (.گذارند اي مي  را روي سه پايه)مودندو(در وسط بساط 

 كنار دهل .نشيند اي عقب دهل مي ودندو را بزند هميشه روي چارپايهبابا يا كسي كه قرار است م

يگري به نام و كنار آن دهل دگذارند   مي)دهل گپ(مودندو يك دهل برگ دو سر معمولي 

هاي  و را اغلب خود بابا مي زند و دهلمودند .در يك رديف باشندبايد ها   اين دهلةهم) كسر(

 )سوز گشته(گذارند كه توي آن  دو هميشه سيني نقره يا ورشويي مي مودني جلو.ديگر كسان ديگر

 آتش )سوز گشته( در آغاز مجلس  در.اند  را در ظرف مخصوصش ريخته)كندرروك درماني(و 

 گپ دهل  بابا اول موندو و بعد.ريزند و مقداري كوندروك درماني را توي آتش دود مي كنند مي

قبل از شروع . گذارد جايشان مي گيرد و سر دهد و بعد تنگشان را مي و باالخره كسر را دود مي

ا سر وقت يكي از ابب . مفصلي پهن كرده اند كه در اين سفره همه چيز موجود استةمجلس سفر

 .ا و اغلب سر وقت مودندو مي رود وشروع مي كند به كوبيدن و شعر خواندن و غني كردنه دهل

 در سواحل )زاران(آواز و اشعار . مجلس كه گرم شد ديگران هم همراه آواز بابا دم مي گيرند

خوانند كه بعد از  ي ولي در ايران بيشتر اشعار را به زبان عربي م.آفريقا همه به زبان سواحلي است

 ،فهمد ي كمتر كسي معني اين اشعار را مي ول.شود بديل به اشعار نامفهوم سواحلي ميچند بيت ت



 

  

325   فارس  خليجةمراسم زار در حوز

  

ي توانند به زبان ناآشنا ها مي  ساعت،ولي با وجود اين همه. نه سياها و نه حتي خود بابا يا ماما

: شود سواحلي تبديل ميبه اشعار  ،بيت عربي در شعر زير بعد از سه چهار. سواحلي غني بكنند

دوئي وانت  /وزفنا وزفش نايي / وانا ما رضوني / شيخ شنگر رضو/ و انا ما وفوني / كل زار وفو

 چندين  بازي معموالً.نشينند شوند و كنار هم مي مرد با هم جمع مي در مجلس زار زن و...  دوئي

ص مبتال ترتيب داده شده  در مجلسي كه اول بار براي شخاًمخصوص. كشد روز طول مي شبانه

حتي  .كشد  شخص مبتال پائين بيايد و زير بشود چندين شبانه طول مية زيرا تا باد از كل.است

  به هر.خورد آيد و تكان مي وبيدن و آواز زار يكي پايين ميكديده شده كه بعد از هفت روز 

ايي كه خسته هشود و آن كس از مجلس بازي دور نمي صورت در تمام مدت شبانه روز هيچ

ا نشده دوباره شروع به كوبيدن روند وسياهي شب پيد  روز را در همانجا به خواب مي،اند شده

ند و به تدريج تكان ها زيادتر به هر صورت ابتدا شخص مبتال شروع به لرزيدن مي ك. كنند مي

 شخص مبتال ةكند و بازي وقتي به اوج مي رسد كه كل ها به تمام بدن سرايت مي  از شانه،شده مي

  .ي شديد از ظرف خوني كه در برابرش هست خون بخورد پايين آمده و در ضمن تكان هاكامالً

اي  چنين مرحله  در.تر مي شودها بيشتر اوج گرفته و آوازها بلند در اين موقع صداي دهل  

 از سر جنباندنكند و همه در حال   زيادي هم طلوع مية عدة زار داخل كل،عالوه بر شحص مبتال

 بنابراين به تعداد .آهنگ مخصوصي الزم است تا زار زير بشود .كنند خود شده و غش مي خود بي

كند  وزن آهنگ ها را دهل كسر عوض مي .وزن وآهنگ بازي تغيير مي كند ،زارها و بلكه بيشتر

 .شوند موندو و دهل گپ تنها سرعت وزن را معين مي كنند و اغلب با هم يكنواخت كوبيده مي

 كسر بايد مهارت ة بنابراين نوازند.ها كسر است كه با تغيير ضربه ها وزن را عوض مي كندتن

هاست كه زار شخص مبتال تكان  ر صورت در برابر يكي از اين آهنگ به ه.زيادي داشته باشد

تواند با  در اين ميان بابا مي .نمي فهمد  شخص حال خود را. پائين مي آيد، حركت كرده،خورده

براي چه مرد  .پرسد كه اهل كجاست و اسمش چي هست  بابا هميشه از زار مي.ت بكندزار صحب

 غواص ،جاشو ،ماهيگير . فقير و زحمتكش است،آخر او بيچاره است ،يا زن بدبخت را اسير كرده

دهد كه اهل كجاست و اسمش چي هست و آن مرد يا  زار به زبان خودش جواب مي .يا گداست

اي از  م اين حرفها با صداي تغييريافتهالبته تما ،مركب خود ساخته بهمان كار،زن را بخاطر فالن يا 
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 در حالي كه ،هندي يا سواحلي ،عربي ،ولي به زبان اصلي خود زار. شود دهان مريض خارج مي

بعد بابا يا ماما از زار . اشدبه ظاهر آشنا نب ،ممكن است مركب او به زبان هندي يا سواحلي

كه كه اين كار آسان نيست و براي ايندهد   زار جواب مي. خود را آزاد بكندخواهد كه مركب مي

ع قتو .خواهد خيزران و خلخال و پيراهن تميز مي.  سفره الزم دارد،مركب خود را راحت بگذارد

خواهند و   پرتوقعند و همه را طال مي)متوري(ها همچون   بعضي. زارها يكسان نيستةهم

به هر  .)بو مريم(مثل  ،يزران كوچك چند بندي برايشان كافي استيك خ توقعند و ها كم بعضي

چه اگر .زار ديگر موذي نيست ،حال بعد از تشكيل مجلس بازي و زيركردن زار و راضي كردن او

 در. ماند ي ميقش باا اما براي هميشه همان بد توي كله ،مبتالي زار از آن حال اول رهايي يافته

اي بود و  باد ناصاف و وحشي ،ن سفره و كوبيدن و بازي كردن زار قبل از پهن كرد، اولةوهل

 ،ديدن سفره و خوردن خون ،اما بعد از شنيدن شعر و صداي دهل. كرد مركب خود را اذيت مي

  .گذارد د و مركب خود را آسوده و راحت ميشو زار صاف مي

  

 آالت موسيقي در مراسم زار

 :سازها را برشمردتوان اين  در خصوص لوازم كار اهل هوا مى

آويزند و به آن از  اى مى دهل بزرگ و دوسرى است كه هميشه آن را از سه پايه: دهل رحمانى

 . اين ساز بايد وضو داشته باشدةنوازند. بندند پايين تعدادى زنگوله مى

ترى نسبت  كند و صداى نازك دهل كوچكى است كه معموالً وزن آهنگ را عوض مى: دهل كسر

 .گيرد ارد و در كنار دهل گپ قرار مىبه دهل گپ د

 .ترين دهل دو سر است  اين دهل بزرگ:دهل گپ

 .شود ترين ساز ضربى است كه در انواع مجالس از آن استفاده مى معمول: دهل دوسر

  .بندند ه دورتادور آن را زنگوله مىكاى كوچك   دايره:جينگ

 بزرگى دارد كه ةكاس.  باد نوبانسازى است زهى مخصوص. گويند به آن تمبور هم مى: تمبيره

 - به شكل هفت-روى آن پوست گاو كشيده شده است و شش رشته زه دارد و دو دسته بلند
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مثلثى را ساخته است كه چوب سوم روى دو سر دو دسته قرار دارد و مضراب آن نيز شاخ گاو 

 .است

راى مراسم آن را تكان آويزند و هنگام اج اى كلفت است كه سم بز را به آن مى  پارچه:منجور

  .رقصند بندند و مبتاليان به بيمارى زار با آن مى دهند تا صدا توليد كند و گاه به كمر مى مى

  

  محرمات اهل هوا

هيچ يك از اهل هوا حق ندارد به مرده دست  -1: براي اهل هوا محرماتي هست، به ترتيب زيرـ«

ل هوا نبايد دست به نجاست بزنند يا خود را اه -2.  حيوانةبزند؛ چه مرده انسان باشد و چه الش

 -4. جارو و لنگه كفش و قلم و قليان نبايد از باالي سر مبتالي باد، رد شود -3. به آن آلوده كنند

اگر كسي سيگارش را بخواهد با آتش قليان فردي از  -5. لباس كثيف نبايد به تن اهل هوا باشد

اهل  -6. وگرنه باد آن فرد، به آزار مركبش مي پردازداهل هوا روشن كند بايد اول اجازه بگيرد 

  5».هوا نبايد مست كند يا با نامحرم نزديكي نمايد
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