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Research background: 

No research has been done on Fear and Trembling series about wind 

of Zar, but the authors have paid close attention to various aspect of 

this phenomenon. For example, Gholam-hossein Saedi (1976) in his 

book, Ahl-e-Hawa, has the most complete research thus far, about 

wind of Zar and its traditional ceremony. 

Ali Riahi (1977) in Zar and Bad and Balouch discusses Zar beliefs 

in Balouchistan. recent researches have been done in the last few years 

about Zar, such as Jahfari Qanavati (2003) in “Wind of Zar and Lady 

of Night”, which investigates Mohammad Baharlou's novel Lady of 

Night and describes the dimensions of Zar beliefs. Qarsoo (2019), one 

the other hand, deals with music, the most important element of the 

process of patients’ treatment. 

Aims, questions, assumptions, and research methods 
In this article, the authors have tried to review the Zar beliefs in Fear 

and Trembling, written by Saedi, and clarify the different aspects of 
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these beliefs. They also show how and why Saedi uses this beliefs and 

ritual in the south of Iran for this novel. 

The research question is: Has Saedi been successful in reflecting 

the culture of southern of Iran and specially the Zar beliefs? To 

answer this, the authors used both the library and field methods. First, 

they studied this folklore in different parts of the world through library 

method, and then, they observed the ceremonies that are held for wind 

of Zar in Minab and Bandar-Abas (Hormozgan provinces). Finally, 

some interviews were conducted with well-informed people. 

The main topic 
All invisible creature are called wind or air in this culture (Saedi 1976, 

p. 8). According to John Hilnz, the Izad-e-Bad (god of wind) has a 

dual character in Iranian mythology in which both bad and good types 

are found because the wind passes between both worlds of good sprit 

and evil spirit (Hilnz, 2010, p. 36). If these winds pass through 

personal body, they may make him/her unconscious and cause the 

person to show strange involuntary behaviors. In fact, the person does 

not act according to his/her will, but s/he behaves according to the will 

of the wind that has conquered him/her. 

Saedi, in Ahl-e-Hawa, divides winds into seven groups: wind of 

Zar, wind of Nouban (a kind of musical instrument), wind of 

Mashayekh (elders), wind of Jen (elf), wind of Pari (fairy), wind of 

Div (demon), and wind of Qool (giant) (Saedi, 1976, p. 5). Riahi in 

the Zar and Wind of Baloch divided Balouchistan winds into five 

groups: Zars, winds, elf’s, demons and elders (Riahi 1976, p. 3). Zars 

are the most dangerous and common winds.  

All Zars are infidel and severely harass the sufferer. Zars, from 

different places like east coast of Africa, Zangbar, Somalia, Ethiopia, 

Saudi Arabia, India, and unknown islands, come to Sothern Iran. They 

are more than 72 or maybe 360 types but only 13 of them are better 
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known. In Fear and Trembling collection, we see characteristics of 5 

types of Zar. 

Results 
In this story collection, Saedi considered different features of Zar: 

1. Five types of Zars are brilliant in the story. Saedi used them in 

fictional and indirect method: Zar Boomerium, Zar Mathoury, Zar 

Baburjenny, Zar Omegar, and Umm-e Sabbian wind.  

2. The do's and don'ts that Zar sufferings should observe. These 

norms have been changed by people under different circumstances 

that we can see in Saedi's story 

3. Babazar and Mamazar, the therapists who treat the patient with 

music, local treatment, and supernatural forces. Saedi combines the 

characteristics of these therapists with his imagination and makes a 

mixture of external reality and imagination. 

4. Hijab ceremony, the ritual of taking the elf out of the patient. 

Saedi did not pay attention to the external example but his images in 

the story are signs of his influences of this ceremony 

5. Music. it is one of the important elements of this beliefs. Music 

can be considered as both treatment and pathogenic. This element 

does not play an important role in Fear and Trembling; so, Saedi paid 

less attention to it. But the role of therapist is vivid in the story. Saedi 

believes that playing the drums is a way to calming the winds or 

making them restless. 

6. Belief in the mythical creatures that existed in different parts of 

the world in past. Today, traces of it can be seen in various cultures. 

Saedi has also used this belief in indirect and narrative ways. To use 

the beliefs of Zar, Saedi applied different features of the magical 

realism like mythical and folkloric beliefs, expressionism and 

expression of people’s psychological problems. 
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 چکیده

دهند؛ بنابراین درک رئالیسم جادویی را تشکیل می های سبکمایۀ اساسی داستانباورها بن

ها نیازمندِ تبیین و تحلیل باور/ باورهایی است که داستان از آن گونه از داستان درست این

سبک رئالیسم جادویی در ایران هایی که بهسرچشمه گرفته است. یکی از مجموعه داستان

داستان با دی است که فهم این مجموعهحسین ساعاثر غالم ترس و لرزنوشته شده، مجموعۀ 

گیری غیرمستقیم ساعدی از باور یکی از دالیل این دشواری بهره  هایی همراه است.دشواری

داستان، باور اند برای درک دقیق این مجموعهزار است. نگارندگان در این جستار کوشیده عامۀ

شیوة رای انجام این کار، نخست به، بررسی کنند. بترس و لرزداستان زار را در مجموعه عامۀ

شیوة میدانی ها بهزار در نقاط مختلف جهان تحقیق شده و سپس یافته ای دربارة باورخانهکتاب

با نمونۀ موردی آن در استان هرمزگان مطابقت داده شده و با افراد مطلع در این منطقه مصاحبه 

ترس و داستان زار در مجموعهعامۀ شیوة توصیفی ـ تحلیلی، عناصر باور شده است، سپس به
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باد  دهد که چند عنصر مربوط به باور عامۀهای پژوهش نشان می، بررسی شده است. یافتهلرز

ها در . انواع باد زار: که ویژگی پنج نوع از آن0 داستان، نقش محوری دارند:زار در این مجموعه

. مامازار و 3به باد زار باید رعایت کنند، . بایدها و نبایدهایی که مبتالیان 2داستان بارز است، 

وسیلۀ موسیقی، کمک گرفتن از نیروهای ماورائی و داروهای گرانی محلی که بهبابازار: درمان

. 5شوند، . مراسم حجاب که در آن بیماران درمان می0پردازند، محلی به درمان بیماران می

 بنینگی(. ای )بچهجودات اسطوره. باور به مو6موسیقی که یکی از عناصر درمان است، 

 ، ساعدی، رئالیسم جادویی، هرمزگان.ترس و لرز: باد زار، باور، های کلیدیواژه

 . مقدمه 0

دیگر باید بیانیکند؛ بهروایت ایفا می هرگیری مایۀ داستانی نقش اساسی در شکلبن

هنگامی که  ، داستانی نیز شکل نخواهد گرفت. باورهای عامهمایهبنگفت که بدون 

 هرمایۀ بنکشند، تصویر میدهند و محتوای آن را بهحوادث اصلی داستان را شکل می

ای که  گاهی در آثار داستانی شوند. این باورها و عقاید اسطورهداستان محسوب می

 کنند. تر در سبک رئالیسم جادویی نمود پیدا میشکنیم، بیهایی از آن را مشاهده میجلوه

ها بینیجادویی سبکی است که از باورها و رسوم محلی برای احیای جهانرئالیسم »

، ص. 0395)حنیف و رضایی، « کندشده در جامعه استفاده میهای سرکوبو فرهنگ

(. درواقع رئالیسم جادویی از زاویۀ دید شخصیت داستان یا نویسنده که عقاید 056

است، اما در دید خواننده، امری  اساطیری و خارق عادت دارند، یک امر رئال و طبیعی

(. سیدحسینی در کتاب 205، ص. 0330کند )شمیسا، جادویی و فراواقعی جلوه می

های جهان ، رئالیسم جادویی را سبکی در ارتباط با ذهن ابتدایی ملتهای ادبیمکتب

های زندگی امروزی آمیخته کند که با واقعیتهای بومی معرفی میسومی و اسطوره

آورند که در عین اختصاصی بودن برای هریک وجود مید و جهانی خاص را بهشونمی
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(، 303، ص. 0330شود )سیدحسینی، های مشترکی نیز پیدا میها، در آن ویژگیاز ملت

اما شوشتری معتقد به دو جریان برای رئالیسم جادویی است: در جریان اول، 

انگیزی رئالیسم جادویی دنیای شگفت گیری از هنرهای ادبی در بسترنویسندگان با بهره

آورند که این نوع بیشتر در آثار نویسندگان اروپایی مشاهده را برای مخاطب پدید می

ای و فولکلوریک است که خاص نویسندگان جهان شود و نوع دوم آن اسطورهمی

حسین اثر غالم ترس و لرزداستان (. در مجموعه35، ص. 0331سومی است )شوشتری، 

، بازتابی از جریان دوم سبک است پیوسته تشکیل شدههمدی که از شش داستان بهساع

باوری غالب است و در « باد زار»شود که در آن باور عامۀ رئالیسم جادویی دیده می

بینیم. این باور در نقاط مختلف های این مجموعه، ردی از این باور را میهمۀ داستان

های جنوبی شود. در ایران نیز در بخش... دیده میجهان مانند حبشه، مصر، برزیل و

 ویژه استان هرمزگان، این باور و آیینی که حول محور آن جریان دارد رایج است.به

 .2 ،دریافت علمی .0شیوة ادراکی داشته است : بشر سه دریافت متفاوت از جهان به

، ترجمۀ 0903ید، ) فرو بر تأثیر ارواح، یعنی آنیمیسمدریافت مبتنی .3 ،دریافت مذهبی

ة روح و موجودات غیرمادی بحث دربار سمیمیآن(. 020، ص.0391 محمدعلی خنجی،

هایی مانند آنیماتیسم، آنیمالیسم و مانیسم نیز به آن مربوط هستند. کند که شاخهمی

دریافت اقوام بدوی از طبیعت  ازچه موجب پدید آمدن این اصطالحات شده، آگاهی آن

در این دریافت، جهان محل زندگی تعدادی از موجودات غیرمادی  و جهان است؛

وجود  افرادی که به .(022 ، ص.همان)اند شود که بدخواه یا خیرخواه آدمیانتعریف می

ها، دیوها و همۀ نیروهای نامرئی در فضا، مانند پری ور دارندگونه موجودات بااین

تقاد دارند که فضای درون و بیرون زمین نامند و اعارواح نیک و بد را باد یا هوا می

ترین طبقۀ میان افرادی که پایینبیشتر در بادهاست. این ارواح یا از این بادها مملو
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ها را دهند و فشار فقر، گرسنگی و محرومیت، ذهن و روان آناجتماعی را تشکیل می

آورند مید درها را به تسخیر خوآنو جسم کنند تخریب و پریشان کرده است، نفوذ می

ان نیز دربارة اعتقاد مردم جزیرة خارک به این بادها ی(. شریف00، ص.0330)بلوکباشی، 

گوید: هرگاه اهل زمین، باد یا جن به هر دلیلی وارد کالبد انسان شود، آن را از حالت می

واقع در (.39 ، ص.0330کند )شریفیان، طبیعی خارج و به حالت عجیبی گرفتار می

نمودی جهانی دارد. براساس این  تسخیر که زار بازتابی از آن است الهام یا اعتقاد به

کند که حضور روح یا باد با حلول می ی روح یا خدایی در بعضی از افرادباورها، گاه

شود های شدید بدن شخص و با حرکات تند و سرکش، نمایان میلرزش و تکان

بادها را  ـ(. این ارواح یا جن 030 ، ص.0333 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند،0394، )فریزر

طرابلس و  در نیجریه، :. بوری0شناسند: های متعددی میهای مختلف با نامدر فرهنگ

، (Cerulli, 1934, p.12) در ماالیا :. آموک2 ،زبانان غرب آفریقادرمیان اقوام هوسا

ترجمۀ  ،0941، سارجنت: در کنیا )پو. په3 ،(31 ، ص.0355)ساعدی،  فیلیپین و آفریقا

در حوزة مرکزی بلوچستان  :. دمالی و دمال0 ،(59 ، ص.0310رضا جمالیان، 

های گوناگونی دارند که (. این بادها در ایران نیز انواع و نام209 ، ص.0333 )زندمقدم،

تنها در جنوب، یعنی میان ساکنان  زار در ایرانست. هاترین آنترین و خطرناکشایعزار 

ترین شهر که آبادان است تا فارس و دریای عمان از غربیلیجبنادر و جزایر خ

جا یکسان شود. شکل کلی زار در همههایی برگزار میترین یعنی چابهار با تفاوتشرقی

، 0334)درویشی،  هایی وجود داردها تفاوتگذاریاما در جزئیات و برخی از نام ،است

 (.303ص.

رو اینمردم بوده است؛ ازگسترش از سوی معرض تغییر و همواره در باورهای عامه

دربارة برخی از حواشی باور عامۀ زار نیز نظرات گوناگونی وجود دارد که مکتوبات 
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 12انواع بادها را بیش از  اهل هواساعدی در کتاب  کند؛ برای نمونه،علمی را نفی می

گوید: اع بادها میانو ةدربار ،اما موسی بندری، شاعر و نویسندة بندرعباسی ،داندنوع می

اما در جمع فامیل که  ،نوع باد زار صحبت کرده است 12درست است که ساعدی از »

نوع باد زار داشته  364گویند که د و میزنننشینیم، مدام از مادربزرگم حرف میمی

ای که گونهبه ،حال تغییر و تحول بوده استهمواره در جزئیات باورهای عامه .«است

، اما از افراد مختلف بپرسید، پاسخ یکسانی نخواهید یافت یور مشترکاگر دربارة با

تغییراتی که باور عامۀ زار داشته است و عقاید متفاوتی که مردم دربارة  ۀوجود همبا

شود، جزئیات آن دارند، اصل اعتقاد به وجود بادها و مراسمی که حول آن برگزار می

های استان هرمزگان، رایج ویژه شهرستانهچنان در برخی از شهرهای جنوبی ایران بهم

 است. 

داستان در مجموعه اند بازتاب باور عامۀ زار رانگارندگان در این جستار کوشیده

های مختلف این باور در این حسین ساعدی بررسی کنند تا جنبهاثر غالم ترس و لرز

و آیینی که گیری ساعدی از باور زار داستان آشکار و سپس چگونگی بهرهمجموعه

پایان نیز به این پرسش . درحول این باور در جنوب ایران جریان دارد، مشخص شود

پاسخ داده شود که آیا ساعدی در بازتاب فرهنگ جنوب ایران و باور عامۀ زار در 

 برای انجام این کار موفق بوده است یا خیر. نگارندگان ترس و لرزداستان مجموعه

ای دربارة باور عامۀ زار در نقاط مختلف جهان، مطالعه انهختابة کنخست از طریق شیو

شیوة میدانی به مشاهدة مراسمی که حول محور باد زار در و سپس به اندکرده

و همچنین  اندشود، پرداختههای میناب و بندرعباس )استان هرمزگان( برپا میشهرستان

 مصاحبه شده است. با افراد مطلع در این زمینه
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 ۀ پژوهش. پیشین2

اما  ،تاکنون پژوهشی انجام نشده است ترس و لرزداستان در مجموعه« باد زار»دربارة 

 تقی مدرسی هاند؛ برای نمونهای گوناگون به این پدیده پرداختهنویسندگان از جنبه

، گویا برای صدفماهنامۀ  منتشرشده در« گزارشی از سفر جنوب»( در مقالۀ 0331)

به  اهل هوا( در کتاب 0355حسین ساعدی )ر پرداخته است. غالمبار به باد زانخستین

ترین پژوهش دربارة باد زار و آیینی که حول پردازد که کاملابعاد گوناگون باد زار می

زار و باد و ( در کتاب 0356شود. علی ریاحی )محور آن جریان دارد، محسوب می

نویسان نیز باور زار در آثار داستانپردازد. بازتاب به باور زار در بلوچستان می بلوچ

( برشی از زندگی یک جاشوی مبتال به 0300مشهود است؛ برای نمونه ناصر تقوایی )

بار است که زار در ادبیات دهد و این نخستیننمایش می« چاه»زار را در داستان کوتاه 

ای از مراسم هگوش« سوترا»نام ( در داستانی به0359کند. سیمین دانشور )نمود پیدا می

ابعاد  بانوی لیل( در رمان 0334کشد. محمد بهارلو )تصویر میمعالجۀ مبتالیان زار را به

 گوناگون باد زار را نمایش داده است.

 ؛ برای نمونهاست های اخیر منتشر شدهسال ای نیز دربارة زار درهای تازهپژوهش

بانوی به زار در رمان « بانوی لیلباد زار و »ۀ ( در مقال0332)( قنواتی) محمد جعفری

کند که اغلب ابعاد و این کتاب را اثری معرفی میاست اثر محمد بهارلو پرداخته  لیل

شنود موسیقی در »( در مقالۀ 0393باور زار در آن توصیف شده است. مریم قرسو )

دازد. پرترین عنصر در روند درمان مبتالیان زار میبه موسیقی از منظر مهم« ین زارآی

منتشر شده دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران که در « زار»( در مقالۀ 0393) حمید جعفری

است، اطالعاتی دربارة انواع بادها، بابازار و مامازار، مراحل درمان، تقدس سازها و 

های مؤلفه»( در مقالۀ 0392) الدین نقویگذارد. حساممراسم، در اختیار خواننده می
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های گیری از دادهبا بهره« موردی زار بندرعباس ۀمراسم زار/ نمونای در بینش اسطوره

ـ  شناسی به روش توصیفیشناسی و اسطورهشناسی، معرفتشناسی، جامعهمردم

های مطالعۀ ریشه»مرز در مقالۀ  ین زار را بررسی کرده است. زاویه و اصلتحلیلی، آی

ه از اسناد موجود، مشاهده و ( با استفاد0392) «شناختی آیین زارفرهنگی و روان

پردازند. می ین زارهای تاریخی و روانی آیگران و بیماران به سرچشمهمصاحبه با درمان

( با 0339) «تطبیقی آیین زار در ایران و سودان ۀمطالع»دیگری  ۀاین نویسندگان در مقال

)هرمزگان(  ران)سودان( و ای نقاط اشتراک و افتراق آیین زار در آفریقا ۀبررسی و مطالع

 زادهپردازند. علیرضا حسنساختاری و موسیقایی این آیین می ةبه روند تغییر در حوز

گیری از با بهره« شناختی آنگو با حلقۀ زار و تحلیل مردموگفت»( در مقالۀ 0394)

از نویسندگان  پردازد.گو با مبتالیان به چگونگی شفای مبتالیان در آیین زار میوگفت

و شناسی به دیرینه زنان، مردان و آیین زار ( در کتاب0999) انی: جانیس بادیایرغیر

( در مقالۀ 0930) پرداخته است. کریستین پوشه در کشور سودان« زار»شرح مراسم 

استفاده در مراسم زار در آفریقا، ایران و عراق به تنها ساز ملودیک مورد« تنبورا»

 آید. ژیلبر روژهشمار میجامعی دربارة این ساز بهپرداخته است که همواره منبع معتبر و 

های ای و پژوهشخانهبا تکیه بر مطالعات کتاب موسیقی و خلسه( در کتابی 0994)

 زار، پرداخته است.  ةخانوادهای هممیدانی به تأثیر موسیقی در آیین

 . بحث و بررسی3

 . انواع باد زار1 ـ 3

(. 3، ص. 0305نامند )ساعدی، اد و هوا میشوند بهمۀ موجوداتی را که دیده نمی

در اساطیر ایران شخصیتی دوگانه دارد که هم نوع « ایزد باد»براساس عقیدة جان هینلز 

شود، زیرا باد از میان هردو جهان روح نیک و روح بد، بد و هم نوع خوب آن یافت می
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ین بادها اگر در (. ا36، ص. 0339 ، ترجمۀ ژاله آموزگار،0913 کند )هینلز،عبور می

شوند، فرد رفتارهای کنند و باعث میخود میجسم شخصی بروند او را از خود بی

غریبی از خود نشان بدهد که این رفتار ارادی نیست؛ درواقع فرد نه به ارادة وعجیب

کند. بادها انواعی دارند خویش بلکه به ارادة بادی که او را تسخیر کرده است، رفتار می

ها را به هفت گروه: باد زار، باد نوبان، باد مشایخ، باد جن، باد آن اهل هوادر  که ساعدی

، بادهای زار و باد بلوچ (. و ریاحی در5، ص.0355پری، باد دیو و باد غول )ساعدی، 

ها، دیوها و مشایخ )ریاحی، پراکنده در بلوچستان را به پنج گروه: زارها، بادها، جن

 ها نیز انواعی دارند.که هر کدام از این کند( تقسیم می3، ص.0355

ست. زارها همگی کافر هستند و فرد مبتال ترین بادهاترین و رایجخطرناک باد زار از

های مختلف سواحل شرقی آفریقا، زنگبار، دهند. زارها از مکانشدت آزار میرا به

شناخته به جنوب ها و صحراهای ناسومالی، حبشه، عربستان، هندوستان و از جزایر، کوه

ها مورد آن 03نوع هستند که  364نوع یا بیش از  12آیند. زارها بیش از ایران می

 تر است. شدهشناخته

شود که در این های پنج نوع زار دیده میویژگی ترس و لرزداستان در مجموعه

 است: جستار بررسی شده

 در داستان اول( babur)ور و باب (maturi)متوری (، bumaryom) . زار بومریوم1ـ1ـ3

رود تا برای رفتن به برکه از خانه خارج شود به ایوان می« احمدسالم»در داستان اول، 

ها بسته و کسی خانه که مدتبیند دریچۀ مهمانشنود و میکه صدای سرفۀ ناآشنایی می

ند که در بیکند. سیاه الغری را می، باز است. از دریچه نگاه میبود به آن وارده نشده

شود. در حالتی که به خانه نشسته است و با دیدن او بدحال و گرفتار باد زار میمهمان
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صورت شود که هر کدام بهدهد، ترکیبی از سه باد زار دیده میاحمد دست میسالم

 شود:مجزا معرفی می

ه یعنی پدر مریم. دربارة زار بومریوم این باور وجود دارد ک بومریوم بومریوم: .0

باختۀ یک جن نام مریم داشته است. مریم دلبومریوم سیاه کافری بوده که دختری به

شکل باد شود و بهکند. پیرمرد سیاه از این وضع ناراحت میشود و با او ازدواج میمی

 (.63 ، ص.0305آید )ساعدی، میزاری در

ها که دربارة آنهایی به قصهتوجه، اما باشوندبادها موجوداتی هستند که دیده نمی

، برای باد زار دلیلآید که ساعدی به دو نظر میبومریوم( به ۀاند )مثل قصساخته

بیند، همان باد زار احمد میو سیاهی که سالماست احمد چهرة انسانی تصویر کرده سالم

است. نخست، رسیدن به یک شکل داستانی برای روایت کردن داستان و دوم بهره 

ادویی های رئالیسم جای بومریوم. میرصادقی یکی از ویژگیاسطورهگرفتن از شخصیت 

(. ساعدی با  23 ، ص.0311کند )میرصادقی، معرفی می گیری از عناصر قصهرا بهره

کند ای این شخصیت را با واقعیت ادغام میگیری از قصۀ بومریوم، ویژگی اسطورهبهره

یشتر برای مخاطب شده است. گیری سبب کشش داستانی و جذابیت بکه این بهره

بلندی کنار الغر و قد سیاه»کند: گونه توصیف میاحمد را اینباد زار سالم ساعدی

)ساعدی، « اجاق، نشسته بود که کلۀ بسیار کوچکی داشت و دشداشۀ بلندی تنش بود

ای است که با خواندن توصیفات تصور گونه(. توصیفات ساعدی به00 ، ص.0393

شویم که مرد ادامه، متوجه می، اما دربیند، انسان استاحمد میکه سالمشود، فردی می

رفتم برکه گفت: هی صالح می»احمد را مبتال کرده است: سیاه، همان باد زار بوده و سالم

آب بیارم که گرفتارش شدم. صالح گفت: گرفتارش شدی؟ کجا؟ چه جوری؟ سالم 

«  خته شد و نتونستم تکون بخورمام تشو شنیدم. دست و پگفت: اول صدای سرفه
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احمد رفته، شبیه زار بومریوم ویژگی ظاهری زاری که در جسم سالم .(00، ص.)همان

مردها را  ون دیده نشده است که زار بومریوماما تفاوتی با این نوع زار دارد؛ تاکن ،است

 شخصی که دچار این باد شده، مرد است.  بینیممیاما در داستان  ،مبتال کند

ها معتقدند که صحرایی نیز باد زاری جنگلی است و برخی متوری زار متوری: .2

گویند آید و به این دلیل در ایران این باد را سواحلی می. از سواحل آفریقا میاست

احمد دیده زار متوری در عالئم باد زار سالم ة(. ویژگی عمد59 ، ص.0355)ساعدی، 

متوری باد  ب( ،او ممکن نیست ، بهبودباد متوری شود شود: الف( هرکس گرفتارمی

تواند برآورده کند )ساعدی، خواهد که او نمیقانعی نیست و چیزهایی از فرد مبتال می

احمد را دچار کرده است، مدام از باد زاری که سالم بینیم(. در داستان می59، ص. 0355

توری اغلب اشخاصی را دچار کند. زار ماو و مردم آبادی چیزهای مختلفی طلب می

کند بهبود پیدا نمی رنتیجه بیما؛ درکند که توانایی برطرف کردن نیازهای او را ندارندمی

کنند که اند او را به حال خودش رها میشدنش ناامید شدهو وابستگان او که از درمان

 چنینی دارد.احمد نیز در داستان سرنوشتی اینسالم

« جزیی از واقعیت موجود است تخیل» الیسم جادوییهای سبک رئدر داستان

(. ساعدی از این امکان سبک رئالیسم جادویی بهره برده و به 0 ، ص.0335)اسحاقیان، 

ران و برخی از کشورهای جهان باوری در داستان پرداخته است که مردم جنوب ای

واقعی و ر، فرا، اما برای مردم نواحی دیگدانندبخشی از واقعیت زندگی خود می سومی

دست چیزهای را زاری است که از مردمان تنگ زار متوریشود. گر میجادویی جلوه

انتخابی  مایۀکند که مردم آن ناحیه توانایی برطرف کردن این نیاز را ندارند. بنطلب می

ای نیز به کند، توجه ویژهکه به حقیقت زندگی این مردمان اشاره میساعدی در عین این

ها دارد که هرچند برای مردمان جنوب ایران و مناطقی ای و جادویی آنسطورهعقاید ا
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اما از دید مخاطبی که ناآشنا با این  ،، امری طبیعی استنفوذ کرده هاکه این باور در آن

 رسد. نظر میبه ای خارق عادت و عجیباست، پدیده باور

ة ابتالی شوهرش به این باد زاده )مصاحبه با نگارندگان( درباربابور جنی: صفری .3

رفت. یک روز او مدت میکرد به سفرهای طوالنیشوهرم روی دریا کار می»گوید: می

شدن به بادها را ه در دریا افتاده و هوایی )مبتالرا با حال نزار آوردند و گفتند ک

چه دوا و درمانش کردیم،  گویند( شده است. از آن موقع به بعد هرمی شدنهوایی

  .«نشدخوب 

سالم را از دریا صدا » شود: ای تکرار میبینیم که جملهدر چند قسمت از داستان می

زاری دریایی است و اغلب افرادی را مبتال  بابور(. 04 ، ص.0393)ساعدی، « کردند

نحوی با دریا در ارتباط هستند؛ مانند کارگران دریا و جاشوهای خیلی فقیر کند که بهمی

احمد و (. سالم16 ، ص.0355شوند )ساعدی، شان دور میحل زندگیها از مکه مدت

دارند و از آن جایی که گیری و رفتن به دریا نغیر از ماهیای بههمۀ مردان آبادی پیشه

احمد را مبتال کرده است، از زاری که سالم دزاری دریایی است، احتمال دار بابور جنی

دراز با لنج برای کسب درآمد، فرهای دوروزندگی در کنار دریا، ساین گونه باشد. 

رسیدن فصل صید، همه باعث ایجاد فرادوختن به دریا به امید مساعد شدن هوا با چشم

 کندپذیری و بیماری این افراد فراهم میشود و بستری را برای آسیبترس و خیال می

 (.96 ، ص.0332، (قنواتی) )جعفری

ادویی که ساعدی در بستر آن به بیان باورها پرداخته، های رئالیسم جاز دیگر ویژگی

توصیفات اکسپرسیونیستی است. اغلب این توصیفات مربوط به دریا و ترسناکی و 

(. صداهایی که از دریا 53 ، ص.0333خروشانی آن است )پورنامداریان و سیدان، 

ساعدی از نین توصیفات چییم ساعدی به زار بابور جنی و هممستقة غیرآید، اشارمی
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ی اکسپرسیونیستی در بیان گیری او از ویژگدهندة بهرهآمیز بودن آن، نشاندریا و راز

 ست. باورها

 الصبیان در داستان دوم باد ام .2ـ1ـ1

الصبیان دربارة ام ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستاندر کتاب  یاحقی

است که اطفال بیشتر به آن دچار بیماری روانی یا حالت روانی خاصی »گوید: می

رساند و در اند که به اطفال آسیب میها آن را نام دیوی دانستهشوند. برخی فرهنگمی

(. ساعدی نیز 065 ، ص.0336)یاحقی، « میان اطبا هم نوعی از صرع معرفی شده است

ها را ست و آنهاکند که مخصوص بچهی تعریف میالصبیان را باد، اماهل هوادر کتاب 

ساز زمینه اسطورهای بومی و باورها (.03، ص.0355کند )ساعدی، بیمار و مبتال می

 (. 25 ، ص.0335ئالیسم جادویی هستند )صالح فضل، های سبک رتخیل در داستان

بند و معتقد باشد و تقاضای فطرت انسان این است که باید همیشه به اصولی پای

ت پر شود. حال اگر از این آمادگی فطری، پیمانۀ فکر او از یک سلسله معتقدا

برداری صحیح شود و یک سلسله حقایق به او عرضه شود، جایی برای بهره

ماند، اما اگر از تعلیمات و عقاید صحیح محروم موهومات و خرافات، باقی نمی

 (. 36، ص. 0339نا، )بی شودبند میپای ماند، ناچار به موهومات و خرافات

االت خود، درمان ؤمایۀ علمی ندارند، برای پاسخ به سعامی که دست بنابراین مردم

 آورند.ها و... به خرافات روی میبیماری

الصبیان برای ساخت ساعدی در داستان دوم، از باورهای خرافی مردم دربارة باد ام

 پردازیم: ی او از این باد میشخصیتش بهره برده است که به شرح چگونگی استفاده

رود و در هر های مختلف مینام مال به آبادیستان دوم، شخص عجیبی بهدر دا

کند و بعد از جا را ترک میباردار شد، آنکند، پس از آن که زن آبادی با زنی ازدواج می
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وانیم احتمال بدهیم که تروند. به دو دلیل میدنیا میاز رفتن او هم زن و هم کودک

 یان است:الصببرگرفته از باد ام شخصیت مال

میرد و بچه نیز دنیا آوردن فرزند میکند، پس از بههر زنی که با مال ازدواج می .0

 الصبیان است.های باد امها از ویژگیبین بردن بچهاز رود کهبین میاز

صورت جسم درآید و خود را در تواند بهاما می ،الصبیان جسم نداردام  .2

بسطام عبداهلل و حسین، )ابن ا و انسان  نمایش دهدهای گوناگون پرنده، چهارپهیئت

عجیبی دارد که  ةآورد، چهردنیا میای که خواهر زکریا از مال به(. بچه33 ، ص.0335

شکل الصبیان است که خود را بهتوان گفت مال همان باد امشبیه به انسان نیست. می

دنیا آورده است. ساعدی ل بهآورده و زن از وصلت با او کودکی با این شمایآدمیزاد در

نوزاد کلۀ بزرگ و پاهای کوتاه داشت و روی »کند: گونه تصویر میکودک را این

ای بود با موهای بلند و سیاه و پایین خال بزرگ، برآمدگی نرم و کمرش خال گنده

 (. 63 ، ص.0393)ساعدی، « کردشفافی بود که مثل چشم گاو، بیرون را نگاه می

 ( در داستان ششمomgareالگاره )ار امز. 3 ـ 1 ـ 1

زاری »گوید: اش به این باد میقاسمی )مصاحبه با نگارندگان( دربارة ابتالی نامادری

خواهد یک سفره به شده بود، پیش مامای زار که رفت به او گفت که زارت از تو می

غذا به اندازة بیست نفر، ترتیب بدهی. نامادری من هم این کار را کرد. یک سفرة  ةانداز

دیدم بیست نفر آماده کردیم و نامادریم را در اتاق تنها گذاشتیم. من از پشت پنجره می

جای او خورد. انگار خودش نبود و افراد دیگری بهکه چطور با ولع همۀ غذاها را می

  .«ردندخومی
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که زیاد  کندوادار می الگاره این است که این باد، شخص راترین عالئم زار اماز مهم

شدت چاق نتیجه بعد از مدتی شخصی که به این باد مبتال شده است، بهبخورد؛ در

 (. 66 ، ص.0355شود )ساعدی، می

مردم شوند و در داستان ششم، افراد عجیب و غریب و ناشناسی وارد آبادی می

ای روند. بوی غذاند، میها علم کردههایی که آنشان به نزدیک چادرآبادی برای دیدن

که مردم آبادی کنند. روزهای بعد بدون اینلب میها غذا طشنوند و از غریبهمطبوعی می

آورند. هایی مملو از غذا را برای اهالی آبادی میها خود، ظرفطلب غذا کنند، غریبه

طرز ها دست بکشند و بهتوانستند از آنخوردند، نمیچه از غذاها میهرمردم آبادی 

ها از چند لحظه بعد، زن: »ندشدداد و چاق میمشان تغییر شکل میعجیبی چهره و اندا

ها تغییر شکل داده، چاق شده، گرد شده، باد کرده رو پیدا شدند. همۀ آنبهکوچۀ رو

 ، ص.0393 )ساعدی،« خزیدندغلتیدند و به جلو میکندی روی زمین میبودند و به

م که ساعدی در داستان ششم، برای خلق توانیم بگوییطور قطع می(. بنابراین، به092

 الگاره بهره گرفته است. شخصیت از ویژگی مهم زار ام

های یکی دیگر از ویژگی ها و مشکالت روحی و روانی مردمنبیان کردن بحرا

گیری (. ساعدی با بهره21، ص.0394سودا و توللی، سبک رئالیسم جادویی است )آتش

مستقیم به وضعیت خلقی و روحی غیر اییی و شیوهاز این ویژگی سبک رئالیسم جادو

 رمتناسب با ویژگی خاص فرد بیما مبتال شدن به هر نوع زاریپردازد. مردمان می

توانیم احتمال بدهیم تواند ناشی از کمبودهای او در زندگی مادی باشد؛ بنابراین میمی

گی فرد، فقر و گرسنگی دلیل شرایط سخت زندبه نیز که مبتال شدن افراد به زار امگاره

 است. 
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 بایدها و نبایدهای مبتالیان .2ـ  1

غیر به باد زار باید رعایت کنند؛ در بایدها و نبایدهایی وجود دارد که مبتالیان

همیشه باید لباس تمیز و سفید  الف(آزار بادها قرار خواهند گرفت: مورد صورت،این

گونه کار مرتکب هیچ ج( ،معطر کنند مرتب خود را بشویند و ب( ،بر تن داشته باشند

از  ه( ،به مرده دست نزنند، چه مردة انسان و چه الشۀ جانوران د( ،خالفی نشوند

کفش و قلم قلیان را نباید بر باالی سر مبتالی باد جارو و لنگه و( ،نجاست دوری کنند

ار )مراسم بستر شوند. در مجالس زنباید شراب بنوشند یا با نامحرم هم ز( ،قرار داد

اد فرد مبتال از نوع کافر برای درمان مبتال( نیز باید اعمالی را رعایت کنند: الف( اگر ب

ب( در زمان ورود  ،مانند باد زار( ذکر اسم خدا، رسول و ائمۀ اطهار حرام استباشد )

ج( اگر چای یا قهوه آوردند، نباید  ،کدام از حاضران نباید صحبت کنندبه مراسم، هیچ

 ،کس نباید در مجلس بلند صحبت کندد( هیچ ،ن یا فنجان را روی زمین گذاشتاستکا

گران( بنشیند ه( شخص مبتال به زار باید همیشه در صدر مجلس، کنار بابا و ماما )درمان

 (. 00 ، ص.0355)ساعدی، 

وجود آمده و ممکن است وسیلۀ مردم عادی بهبایدها و نبایدها، قواعدی است که به

 ها دگرگون شود.گوناگون، از سوی آن در شرایط

ها، هنگام کنیم که شخصیتدر مجموعه داستان ترس و لرز، مواردی را مشاهده می 

ترس یا برای تسکین خویش و دیگران یا بنابر شرایطی که دارند، بایدها و نبایدهایی را 

دارد که  . محمداحمدعلی در داستان چهارم دیالوگی0آورند؛ برای نمونه: وجود میبه

)ساعدی، « شمتونم بخوابم، هوایی میپس چیکار کنم؟ تو مسجد که نمی»گوید: می

زیرا استدالل  ،کند(. محمداحمدعلی از خوابیدن در مسجد خودداری می00 ، ص.0393

او این است که اگر در مسجد بخوابد، باد زاری که در جسم او رفته و کافر است، به 
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شود و برای گرفتار باد زار می حمدار داستان اول، سالم. د2آزارش خواهد پرداخت. 

که رسد، برای ایننظرش نمیای بهرود. صالح که چارهگری به خانۀ صالح میچاره

صالح گفت: البته که »دهد که قلیان بکشد: احمد را آرام کند، به او پیشنهاد میسالم

 (. 00 ، ص.)همان« خوبه، دود حالتو جا میاره، قلیون برای همه چی خوبه

ها هرگز نابود اسطوره»گوید: ای میدربارة باورهای اسطوره رستگار فسائی

گردند و با انطباق خود با مسائل و دهند، ادغام میشوند، بلکه تغییر شکل مینمی

ست که دهند. این خاصیت ادغام و تغییرپذیری امضامین تازه، حیاتی نو به خود می

نیز  ترس و لرز(. در مجموعه داستان 60 ، ص.0336« )ستهاعامل اصلی ماندگاری آن

ای مربوط به باد زار در شرایط مختلف، دچار دگرگونی بینیم که عقاید اسطورهمی

 آورند.وجود میها را بههستند که این دگرگونی شود و این مردممی

 

 ماما زار و بابا زار  .3 ـ 3

گیری( بیشتر در کشورهای ز اگزوریسم )جنشکلی ا منزلۀاطالعات مرتبط با زار به

آفریقایی متمرکز شده است. بندرعباس قدیم و سایر شهرهای بندری ایران در گذشته، 

گران از بنادر دیگر حوزة خلیج فارس و پوستی بود که معاملههای سیاهمحل ورود برده

ز اگزوریسم را که (. این افراد شکلی ا23 ، ص.0394خریدند )سایبانی، اقیانوس هند می

همراه با آیین و مراسم خاصی بود، به شهرهای بندری جنوب ایران نیز انتقال دادند. 

 یای است که در آن فردشیوه مری مرتبط با شمنیسم است. شمنیسماگزوریسم درواقع ا

شود. از آغاز قرن بیستم نام شمن با انجام اعمالی خاص، باعث شفای بیمار میبه

بوده و در مذهبی ـ رود که دارای قدرت جادویی کار میای افرادی بهاصطالح شمن بر

(. شمن تنها یک بیمار نیست، بلکه 040 ، ص.0330اند )نداف، همۀ جوامع دیده شده
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اش، موفق به درمان خود شده است )موسوی فردی است که با توسل به توانایی

بیند که به درمان خود می رو این توانایی را دراین؛ از(013 ، ص.0339 بجنوردی،

گر شکل مادر و پدر معنوی، جلوهبیماران بپردازد؛ بنابراین درمانگر در ذهن بیمار به

ویژه در (. در برخی از شهرهای جنوبی ایران به23 ، ص.0394زاده، شود )حسنمی

 پزشکان انجام ـها و جادو استان هرمزگان، افرادی وجود دارند که اعمالی همانند شمن

زار و ماما زار، در جزیرة خارک: دی زار و بابا این افراد را در بندرعباس: بابا  دهند؛می

هنگامی که (. 0، ص. 0393)جعفری،  نامندمات و خلیفه میزار و در بلوچستان: گواتی

ها به دوا و درمان بپردازد و اگر از معالجۀ او شود، باید مدتشخصی مبتال به باد زار می

برند و اگر کارگر نشد، در آخر او را نزد حاصل نشود، او را نزد دعانویس میای نتیجه

احتمال  هنگامی که ماما یا بابای زاربرند. برای مردان( میماما )برای زنان( یا بابای زار )

دهد که شخص، مبتال به یکی از زارها شده است، او را به مدت هفت روز در حجاب 

که جن را از بدن او بیرون کردند، تنها باد آن د. پس از ایندارز دیگران نگه میو دور ا

کنند. ماند که با نواختن طبل و گرفتن مراسم، باد را از سر او بیرون میدر سر بیمار می

شامل اعمالی است که در داستان به  یعنی مراسم حجاب و نواختن طبل این دو عمل

 پردازیم: ها میتحلیل آن

 

 اب مراسم حج. 1 ـ 3 ـ 1

هایی که مدت هفت روز و ممنوعیتداری بیمار در یک کپر یا اطاق، دور از آبادی بهنگه

نوزایی،  ـمرگ  ةهایی است که از اسطورای از روششود، مجموعهها تعیین میبرای آن

های ینای و آیهای تشرف قبیلههای سری، آیینی برای ورود به انجمنهایینمراسم و آی

 یاده،لشود، سرچشمه گرفته است )اپسران که در سراسر جهان دیده میبلوغ دختران و 
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واقع حجاب، نخستین مرحله (. در029، ص. 0333 کاظم مهاجری،، ترجمۀ محمد0950

که تشخیص دادند که بیمار به محض ایناز درمان فرد مبتال به باد زار است. بابا یا ماما 

اق یا کپری دوردست و خلوت، بستری در ات ه است، ابتدا او را چند روزبه زار مبتال شد

 (. 050 ، ص.0390 کنند )نقوی،می

شود و او را برای درمان، نزد مبتال به زار می« عیال عبدالجواد»در داستان سوم، 

برند. درمانگر برای درمان شخصی در روستای گرزه، واقع در شهرستان بندرلنگه می

خود در بیابان، خانه ساخته است که این عمل  بیماران، به خارج از روستا رفته و برای

ر نگه داشتن توجه ساعدی به مراسم حجاب و دو بیانگرتواند درمانگر در داستان، می

 طول درمان، باشد. بیماران از آبادی در

ای به مدت زمان هفت روز برای درمان نکرده است. او ساعدی در داستان، اشاره

دهد که به غیر از خودش کسی نباید از جزئیات یکار درمانگر را کاری سری جلوه م

ای که های داستان از گاریچییکی از شخصیت« زکریا»کار و مدت زمان آن مطلع شود. 

پرسد و گاریچی در جواب او ها را نزد درمانگر آورده است، مدت زمان درمان را میآن

 (. 90، ص.0393 )ساعدی،« دونهدونم. غیر از خودش هیشکی نمیمن نمی»گوید: می

نام برد، درمانگر هر شب، دارویی بهسر میدر تمام مدتی که بیمار در حجاب به

 (. 03 ، ص.0355مالد )ساعدی، ماده است، به تن او می 20را که معجونی از « کوگره»

های درمانی توسط درمانگر را نیز، به تصویر ساعدی در داستان، استفاده از ماده

که یکی از دستیاران درمانگر است، « خمیز»متی از داستان سوم، کشیده است. در قس

آمد توی حیاط و رفت سر یکی از »برد: های عجیبی را برای درمان، نزد درمانگر میمایه

وقت ها را برداشت و بو کشید و بعد رفت سر یک خم دیگر و دوباره بو کشید و آنخم

 (. 94، ص.0393)ساعدی، « قای از مایۀ سیاه، پر کرد و رفت توی اتاکاسه
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در حجاب بودن را گذراند، بدن او را تمیز و خاک هفت راه را با  پس از آنکه بیمار

 گرانمالند. درمانکو به تن بیمار میکنند و همراه گرهخار مخلوط میهفت برگ گیاه بی

تدا جن وسیلۀ طبل و تأثیر موسیقی(، اببیرون کردن باد بهپیش از برگزاری مراسم زار )

خوابانند، بدین ترتیب که بیمار را می»کند: را به این صورت از بدن بیمار بیرون می

ماهی( بندند و مقداری سیفه )روغن کوسههم میانگشت شست پاهایش را با موی بز به

زده، مالند و چند رشته موی بز آتشرا به زیر بینی فردی که گرفتار باد شده است، می

ای را (. در داستان، ساعدی صحنه52 ، ص.0355، دهند )ساعدیار میزیر بینی او قر

رسد به مراسم بیرون کردن جن از بدن بیمار توجه داشته نظر میکند که بهتصویر می

اما توصیف این صحنه با تخیل نویسنده، همراه است. نویسنده برای خلق یک اثر  ،است

بلکه مشاهدات و  ،کندد داستان نمیگونه که هست، وارداستانی، مشاهداتش را همان

رسد که پرداختۀ ذهن آمیزد تا به جهانی نو باطالعات خود را با تخیل خویش می

سازد، صحنۀ کمک عناصر داستانی و تخیل میای که بهست. ساعدی در فضای تازهاو

 گونه تصویر کرده است: ر را اینبیرون کردن جن از بدن بیما

های مریض ریخت. آورد و چند قطره مایع روی لب هاجر گالبدان کوچکی را

مریض تکان خورد و پاها را جمع کرد. اسحاق خندید و خمیز، چهار دست و پا 

آمد کنار هاجر، هاجر قیچی بزرگی را داد دست اسحاق. اسحاق موهای شقیقۀ 

راست مریض را قیچی کرد و هاجر دست کرد و از داخل ظرف مسی، خرچنگ 

، 0393رون آورد و انداخت روی شقیقۀ مریض )ساعدی، زنده و درشتی بی

 (. 39ص.

اعمال اولیه برای بیرون راندن جن، بابا یا مامای زار، جن را  پس از انجام دادن این

کنند که از بدن بیمار خارج شود و به تن بیمار با چوب خیزران ضربه تهدید می

کند. صدایی که یمار را ترک میبدن ب جن با جیغ و داد و ناراحتی زنند؛ درنتیجه،می
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ای است و گویی یافتهآید، صدای تغییربیمار بیرون می هنگام انجام این اعمال از حنجرة

 ، ترجمۀ پارسا و همکاران،0916ینز گوید )جشخص دیگری از درون بیمار، سخن می

های کنند، صدا(. در داستان سوم، از اتاقی که بیمار را در آن درمان می52 ، ص.0336

توان این صداها را همان تغییر صدای بیمار آید که صدای بیمار نیست و میمختلفی می

... به فاصلۀ چند لحظه، سرفۀ  صدای خنده و گریه بلند شد. یکی آواز خواند»دانست: 

 (. 94 ، ص.0393)ساعدی، « مردی شنیده شد

 

 نواختن طبل و تأثیر موسیقی . 2 ـ 3 ـ 3

ای متأخر، مربوط به عصر نوسنگی و اسطوره دینی بشر ـویی بخشی از اعتقادات جاد

معرض تغییرات مداوم قرار دلیل ارتباطات فرهنگی دراما به ،همواره حفظ شده است

های دور، (. از گذشته211 ، ص.0333 ، ترجمۀ مهاجری،0950 الیاده،داشته است )

روحانی، رهبران موسیقی حکیم و طبیب  منزلۀها و جادوگران بهها، شمنرهبران قبیله

، ص. 0390آورند )نقوی، وسیلۀ آن بیماری را از جسم بیمار بیرون میاند و  بهنیز بوده

بسیاری از مردم در پرو، کلمبیا، برزیل و ... به قدرت درمانگری موسیقی، اعتقاد  (.000

شفایابی دن و دارند. مردم باستانی این نواحی نیز از موسیقی برای تجربیات خروج از ب

 (. 252 ، ص.0335ملک راه، کردند )استفاده می

دانند که شود. بابا زار و ماما زار به تجربه میصورت جمعی برگزار میمراسم زار به

تواند با نیروهای پذیر است و هنگامی که در جمع قرار بگیرد، میانسان تنها، آسیب

بیرون کردن جن از بدن  (. پس از91 ، ص.0332، (قنواتی) )جعفری مرموز بجنگد

ماند که برای درمان آن نیاز به برگزاری مراسم بیمار، تنها باد زار در سر او باقی می

های شود: بابا یا مامای زار با دهلگونه آغاز میرقص و کوبیدن دهل است. مراسم این
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گیرد. در وسط بساط بابا، دهل بزرگ مودندو مخصوص در صدر مجلس قرار می

(modendoمی ) ریزند که بابا، دهل را در آتش می« کندروک درمانی»گذارند. مقداری

گاه بابا یا ماما با تکان دادن چوب خیزرانی که دارند، مجلس را آندهد و با آن دود می

خواندن رود و شروع به کوبیدن و شعرا میهکنند. بابا به سراغ یکی از دهلآغاز می

کنند )ساعدی، شد، دیگران نیز با او همکاری می کند و هنگامی که مجلس گرممی

آید و بیمار همراه با میام باد زار بیمار نیز به حرکت در(. در این هنگ000 ، ص.0355

ارچوب و بدون ارج از این چدهد. اگر موسیقی خموسیقی، سر و گردنش را تکان می

بلکه  ،نی نخواهد داشتتنها کارکرد درماحضور ماما و بابا برای بیمار نواخته شود، نه

ترس در مجموعه داستان  (.10، ص.0393سو، باعث ایجاد آشفتگی نیز خواهد شد )قر

مانند دهل،  ه باد زار مبتال شده است و ابزارآالتیپوستی است که بسیاه« زاهد» و لرز

، اما کنند، در کپر خود داردها استفاده میتنبوره و چوب خیزران که درمانگران از آن

شود. در ارچوب آیین و رعایت اصول نیست، به درمان منجر نمین نواختن او در چچو

شود و کدخدا و اهالی روستا به داستان سوم، همسر عبدالجواد، مبتال به باد زار می

کند و اما او قبول نمی ،گویند که برای درمان همسرش زاهد را خبر کنندعبدالجواد می

کدخدا. زاهد اگه بلده واسه خودش بکوبه، هوای  هفاینا که حر»گوید: در پاسخ می

« شه... تازه اگه زاهد براش بکوبه، من حتم دارم حالش بدتر می خودش رو زیر بکنه

 (. 13، ص.0393)ساعدی، 

ای از مبتالیان به محلۀ سیاهان بندرعباس رفته برای مشاهدة مراسم عروسی عده

نواختند. زمانی که های بزرگ، موسیقی میبودیم )نگارندگان(. با سازهای بادی و تبل

ای که بدنش به گونهموسیقی به اوج رسید، به یکی از مبتالیان حالت بدی دست داد، به

داد. ناگهان های شدید میرعشه افتاده بود و در حالت نشسته، سر و گردنش را تکان
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ا نبیند و سپس ای را روی سرش انداخت تا کسی او رسمت او آمد، پارچهبابای زار به

 چیزهایی در گوش او زمزمه کرد که بیمار آرام گرفت. 

شوند و به مجلس باور دارند که بادها با شنیدن موسیقی بیدار می مبتالیان به باد زار

ینی و (؛ درنتیجه اگر موسیقی خارج از فضای آی10، ص. 0393سو، آیند )قرهها میآن

د، بادها به آزار بیمار خواهند پرداخت و بدون حضور ماما و بابای زار نواخته شو

 کنند. تر میوضعیت او را وخیم

 

 ایباور به سایر موجودات اسطوره .1 ـ 3

ر ای دیگر دغیر از باور به بادهای زار، نوبان، مشایخ و... باور به موجودات اسطورهبه

ر رنگ است. شرایط زیستی و محیطی مردمان دجنوب ایران و شهرهای بندری، پر

سبب  یا نداشتن اطالعات دربارة بیماریگذشته، دسترسی نداشتن به مراکز درمانی 

ها و... ها، پریهمچون بادها، جن ها را از موجودات خیالیت بیماریشد که علمی

ها چنان رایج است که برای آنبدانند. در استان هرمزگان، باور به این موجودات، آن

نام شاه پریان وجود دارد که در هر بندرعباس، زیارتگاهی بهاند. در شزیارتگاه نیز ساخته

کنند. رضایی )مصاحبه با نگارندگان( ( تلفظ میparyonلهجۀ محلی آن را شاه پرین )

 گوید: دربارة شاه پریان می

های بد تو اگر درد العالجی داشته باشی که با دکتر رفتن خوب نشوی، حتما جن

ان بروی که شاه د چه کار کنی؟ باید به زیارتگاه شاه پریاند. حاال بایرا آزار داده

گویی و شاه پریان هم روی، از دردهایت مین میاست. وقتی پیش شاه پریهاجن

شان پرسد که کار کدام یکیها میکند و از آنهای بد را دور خودش جمع میجن

 ،اهلل بگوییمدهد. فقط در آن مکان، نباید بسمالی میبوده است و آن جن را گوش
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ها تواند چیزی از آنمین، ناکنند و شاه پریهای بد با شنیدن آن فرار میزیرا جن

 بپرسد.

ای دریای جنوب ایران، نیز به یکی از موجودات اسطوره ترس و لرزساعدی در 

 پردازیم:توجه داشته است که به آن می

 

 ایگهوارهیا بچهبنینگی بچه. 1ـ1ـ3

کشند، گهوارة بچۀ گیری را باال میمی که صیادان، قالب یا تور ماهیها هنگاگاهی وقت

گیران پس از کند. ماهیبینند که با دیدن آفتاب، شروع به گریه میای را میشیرخواره

(. در داستان چهارم، 96 ، ص.0355شوند )ساعدی، دیدن بچه، بیمار و خیاالتی می

ت از دریا، کودک عجیبی را در ساحل پس از بازگش« پسر کدخدا»و « صالح کمزاری»

که از کجا هایی دربارة هویتش و اینؤالها از او سبینند که از اهالی آبادی نیست. آنمی

کند و چیزی پرسند و او تنها پس از هر پرسش به دریا نگاه میآمده است، می

بنینگی های بچه توانیم احتمال دهیم که ساعدی از ویژگیگوید. به سه دلیل، مینمی

 برای ساخت شخصیت کودک، بهره برده است:

 یک از اهالی آبادی. پیدا شدن کودک نزدیک دریا و ارتباط نداشتن او با هیچ .0

از »بروز اتفاقات عجیب و غریب، پس از بردن کودک به آبادی، برای نمونه:  .2

خونه  گشت وهمون موقع که بیدار شد، ترس همۀ ما رو گرفت. بچه هی دور خونه می

 ، ص.0393)ساعدی، « دادخورد و ما رو هم تکون میعین یه لنج رو آب تکون می

049 .) 

باید او را در محض دیدنش، گیران بهبنینگی این است که ماهیها بچهاز ویژگی .3

کند. در داستان چهارم ها را بیمار و خیاالتی میغیر این صورت آندریا رها کنند؛ در
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ا نکردن کودک و آوردن او به آبادی، باعث ایجاد ترس در مردم نیز، ره ترس و لرز

 ها شده بود. آبادی و خیاالتی شدن آن

 ة رئالیسم جادوییشیو های رئالیسم است که درتوصیفات دقیق و جزئی از ویژگی

نظیر و رضی، )بی شودبرای عادی جلوه دادن وقایع خارق عادت از آن استفاده می

بنینگی در داستان، ای بچهگیری از موجود اسطورهبرای بهره (. ساعدی33 ، ص.0339

های یک کند که در عین عجیب و مرموز بودن، دارای همۀ ویژگیشخصیتی را خلق می

کودک حقیقی است؛ بنابراین او با این شیوه هم موجب باورپذیری شخصیت شده و هم 

 ذهن مخاطب را بین حقیقت و تخیل معلق نگه داشته است. 

 

 نتیجه .1

حسین ، اثر غالمترس و لرزداستان دهد که در مجموعههای پژوهش نشان مییافته

. انواع باد زار که 0باد زار، توجه شده است:  ساعدی به زوایای مختلف باور عامۀ

ویژگی پنج نوع آن در داستان بارز است: زار بومریوم؛ زار متوری؛ زار بابور جنی؛ زار 

های این از ویژگی ای داستانی و غیرمستقیمگونهبیان که ساعدی بهالصگاره و باد امام

. بایدها و نبایدهایی که مبتالیان به باد زار باید 2زارها در داستانش بهره برده است. 

رعایت کنند. این هنجارها طی شرایط مختلف توسط مردم دگرگون شده است که 

. بابا زار و 3شود. ، دیده میس و لرزترهایی از این تغییرات در مجموعه داستان نمونه

و کمک گرفتن از نیروهای  وسیلۀ موسیقی، درمان محلیگرانی که بهماما زار: درمان

گران را با تخیل خود پردازند. ساعدی ویژگی این درمانبه درمان بیمار می ماورائی

و تخیل وی ای از واقعیت بیرونی کند که آمیزهها تصویر میو شکلی از آن آمیزدمی

. مراسم حجاب: مراسمی که طی آن و با انجام اعمال مختلف، جن از بدن 0است. 
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اما  ،شود. ساعدی عیناً به نمونۀ بیرونی این مراسم، توجه نداشته استبیمار، رانده می

 است. ساعدیثیر پذیرفته أدهد، از مراسم حجاب تتصویرهایی که در داستان ارائه می

. موسیقی: از عناصر 5از این اطالعات بهره برده است.  یلی داستانشکبا تخیل خود و به

نواختن آن  تواند درمانگر باشد و هممهم در باور عامیانۀ زار است. موسیقی هم می

چه این عنصر در مجموعه اگرتواند به بیمار آسیب برساند. می ینیارچوب آیخارج از چ

تر از بقیۀ عناصر به آن پرداخته کمرنگی دارد و ساعدی نقش کم ترس و لرزداستان 

منزلۀ اما نقش درمانگر آن در داستان، آشکار است و ساعدی به نواختن طبل به ،است

. باور به موجودات 6ها توجه دارد. آن یا ناآرام ساختنای برای آرام کردن بادها شیوه

ه نیز ردی ای که در مناطق مختلف جهان در گذشته وجود داشته است و امروزاسطوره

ای شود. ساعدی نیز از این باور به شیوههای گوناگون، دیده میاز آن در فرهنگ

 غیرمستقیم و داستانی، بهره برده است. 

های مختلف سبک رئالیسم گیباد زار از ویژ ۀگیری از باور عامیانساعدی برای بهره

ونیستی، استفاده از ای و فولکلوریک، توصیفات اکسپرسیمانند باورهای اسطوره جادویی

تخیل در بستر واقعیت، استفاده از موهومات و باورهای خرافی و بیان کردن مشکالت 

 روحی و روانی مردم، استفاده کرده است. 

دربارة این امر که آیا ساعدی در بازتاب باور عامیانۀ زار موفق بوده است یا خیر، 

گیری از هایی است و بهرهو تکنیک باید این نکته را بیان کرد که داستان دارای عناصر

برای  . بنابراین ساعدیارچوب این قواعد داستانی، اتفاق بیفتدباید در چباورها در آن 

های بادها را با هم ادغام کرده یا رسیدن به شکلی داستانی از این باور، برخی از ویژگی

ری بیشتر و شکل به تغییر برخی از وقایع دست زده است. این تغییرات برای تأثیرگذا
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ای خالقانه، شیوهست و او در بازتاب این باور در داستان بهبه باورها داستانی بخشیدن

 ثری داشته است. ؤنقش م

 منابع

 الف( منابع کتبی

(. بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان عزاداران 0394سودا، م.ع.، و توللی، ا. )آتش

 .30ـ00، 06، مطالعات ادبیات تطبیقیبیل. 

 . نجف: حیدریه.االئمهطب(. 0335بسطام، ح. )بسطام، ع.، و ابنابن

های رئالیسم جادویی در مکانی به وسعت هیچ جهان. جهان (. سویه0335) .اسحاقیان، ج

 .25ـ22، 1تا  5، کتاب

 (. تهران: ادیان.0333. ترجمۀ م. مهاجری )شمنیزم(. 0950الیاده، م. )

، 0، شناسیانسانسازی اجتماعی از طریق بادزایی گشتاری. یت(. هو0330بلوکباشی، ع. )

 .00ـ33

 . تهران: قطره.بانوی لیل(. 0334بهارلو، م. )

تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت/ تحلیل (. درهم0339نظیر، ن.، و رضی، ا. )بی

 .06ـ29، 0، بوستان ادبموردی داستان گیاهی در قرنطینه. 

 ،1هایی از مکتب اسالم، گذرد/ حکومت خرافات. درسر اجتماع چه می(. د0339نا، )بی

 .31ـ33

حسین های غالم(. بازتاب رئالیسم جادویی در داستان0333پورنامداریان، ت.، و سیدان، م. )

 .60ـ05، 60،  مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانیساعدی. 

 ،55، کتاب ماه هنرشناختی. أملی مردم(. باد زار و بانوی لیل/ت0332)قنواتی(، م. ) جعفری

 .93ـ90
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المعارف بزرگ ۀ. تهران: مرکز دائردانشنامۀ فرهنگ مردم ایران(. زار. 0393جعفری، ح. )

 اسالمی.

. ترجمۀ خ. پارسا، ه. رهنما، خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی(. 0916جینز، ج. )

 (. تهران: آگاه.0336پور )ه. صادقی، ا. محیط، ع. ن. رحیم و ر. نیلی

نقد و نظریۀ های رئالیسم جادویی. (. زبان روایت در رمان0395حنیف، م.، و رضایی، ط. )

 . 016ـ055، 2، ادبی

، 6، تاریخ پزشکیشناختی آن. وگو با حلقۀ زار و تحلیل مردم(. گفت0394زاده، ع. )حسن

 .00ـ03

 وارزمی.تهران: خ به کی سالم کنم.(. 0359دانشور، س. )

 . تهران: ماهور.0. ج المعارف سازهای ایرانۀدایر(. 0334درویشی، م. )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پیکرگردانی در اساطیر(. 0333رستگار فسائی، ر. )

 فرهنگ.

 تهران: طهوری. زار و باد و بلوچ.(. 0356ریاحی، ع. )

، هنرهای زیباطبیقی آیین زار در ایران و سودان. (. مطالعۀ ت0339مرز، س. )زاویه، س. و اصل

 .26ـ 01،  03

نشریۀ شناختی آیین زار. های فرهنگی و روان(. مطالعۀ ریشه0392مرز، س. )زاویه، س. و اصل

 .006ـ 021، 0، شناسی ایرانهای انسانپژوهش

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.حکایت بلوچ(. 0333زندمقدم، م. )

 تهران: امیر کبیر. اهل هوا.(. 0355ی، غ. )ساعد

 . تهران: نگاه. ترس و لرز(، 0393ساعدی، غ. )

 (. تهران: امیر کبیر.0310ترجمۀ س.ر. جمالیان ) های تسخیرشده.روح(. 0941سارجنت، و. )

 . قم: همسایه.بندرعباس و هالل طالیی(. 0394سایبانی، ا. )

 . تهران: نگاه.0ج .های ادبیمکتب(. 0330سیدحسینی، ر. )
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 . تهران: قلم آشنا. اهل زمین(. 0330شریفیان، م. )

 . تهران: قطره.های ادبیمکتب(. 0395شمیسا، س. )

 . 00ـ32، 15، هنرانگیز. (. رئالیسم جادویی؛ واقعیت خیال0331شوشتری، م. )

جنوب غربی (. نگاهی به اعتقادات و مراسم زار در میان ساکنان سواحل 0333مقدم، م. )صبای

 .34ـ 23، 00، فرهنگایران. 

 .05ـ36،60، صحنه(. رئالیسم جادویی در آمریکای التین. ترجمۀ ق. غریفی. 0335صالح، ف. )

 (. تهران: نگاه.0393. ترجمۀ م.ع. خنجی )توتم و تابو(. 0903فروید، ز. )

 (. تهران: آگاه.0333. ترجمۀ ک. فیروزمند )شاخۀ زرین(. 0394فریزر، ج. )

 .11ـ61، 2، هنرهای زیبا(. شنود موسیقی در آیین زار. 0393سو، م. )هقر

 . تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. های شفاآیین(. 0335راه، ع. )ملک

المعارف ۀ. تهران: مرکز دایر04. ج المعارف بزرگ اسالمۀدایر(. 0339موسوی بجنوردی، ک. )

 بزرگ اسالمی. 

 . تهران: مهناز. 0. ج نویسینامۀ هنر داستانهواژ(. 0311میرصادقی، ج. )

 1و  6، نامۀ هرمزگانپژوهشای در مراسم زار. های بینش اسطوره(. مؤلفه0390نقوی، ح. )

 .066ـ003،

، 5، معارفصحرا تا جادودرمانگران آسیای مرکزی. (. از درمانگران ترکمن0330نداف، و. ) 

 .31ـ53

(. تهران: 0339. ترجمۀ ژ. آموزگار و ا. تفضلی )ایرانشناخت اساطیر (. 0913هینلز، ج. )

 چشمه. 

  . تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 0330یاحقی، م. )

 شوندگان(ب( منابع شفاهی )مصاحبه

 ساله. شاعر و نویسنده. دیپلم. بندرعباس.  65بندری، م. 
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 بندرعباس. گیر.بتدایی. ماهیساله. تحصیالت ا 05رضایی، م. 

 سواد. بندرعباس. دار. بیساله. خانه 13زاده، م. صفری

 دار. تحصیالت ابتدایی. میناب.  ساله. خانه 32قاسمی، م. 
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