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چکیده
سنگی
123نقوش زیادی روی سفالهای دورة مس
ِ
باستانی خوزستان به تصویر درآمده است که
محوطههای
ِ
همواره از دیرباز تا کنون مورد توجه محققان بوده است .به
نظر میرسد که این نقوش در تفکرات ،بینش و اعتقادات
مردمان آن مناطق از ارزش و جایگاه واالیی برخوردار
بوده است .نقوش به تصویر کشیده شده ،میتواند نشانهای از
شرایط و موقعیت جغرافیایی و حتی حاکی از مفهومی نمادین
باشد .این مقاله با بررسی یکی از رسوم فرهنگی یعنی آیین
زار ساکنان خوزستان با شیوه توصیفی  -تحلیلی و بر مبنای
مطالعات کتابخانهای به تحلیل و تطبیق نقوش نمادین موجود
بر روی سفالهای دورة مس سنگی و گلیم افشار پرداخته
است .نتایج نشان میدهد که بینشها ،تفکرات ،سنن و
باورهای مردم خوزستان از دورههای پیش از تاریخ تا عصر
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حاضر ادامه یافته و در دیگر آثار هنری آنها از جمله گلیم
رسوخ پیدا کرده است.
کلیدواژه
خوزستان؛ خلیجفارس؛ آیین زار؛ سفال؛ گلیم افشاری؛
نقوش نمادین.
						
مقدمه
باستانی خوزستان که
از دورة مس سنگی در محوطههای
ِ
یکی از مناطق کرانههای خلیجفارس است ،سفالهای زیادی
توسط باستانشناسان خارجی و ایرانی کشف شده که بر روی آنها،
نقوشی به تصویر کشیده شده است .این نقوش کیفیت زندگی،
موقعیت جغرافیایی ،شرایط اقتصادی ،فرهنگ و بینشهای
جوامع بشری آن مناطق را به عرصة نمایش در میآورند؛ به این
دسته از آثار هنری ،آثا ِر منقوش اطالق میشود .به نظر میرسد؛
یکی از اهداف سازندگان و حکاکان نقوش بر روی سفالها ،به
تصویر کشیدن ساختار منطقی و نظامند اجتماعی ،فرهنگ و
نقوش
تمدن آن جوامع بوده است؛ در حقیقت آفرینشگرانِ
ِ
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دورة مس سنگی خوزستان در پی انتقال منابع و مستنداتی از
فرهنگ و تمدن مردمان آن مناطق به نسلهای جدید و آیندگان
بودهاند .نقوشی که جوامع بشری مناطق خوزستان به تصویر
آیین آنها از جمله آیین زار
کشیدهاند در ارتباط با فرهنگ و ِ
بوده است؛ به بیان دیگر در بین تصاویر و نقوش ترسیم شده،
ن زار در جنوب و جنوب غرب (خوزستان)
نقوش مرتبط با آیی 
از جایگاه و ارزش واالیی برخوردار بوده و برتری چشمگیری
نسبت به دیگر نقوش داشته و به وفور روی آثار هنری آنها
مشهود است؛ به تعبیر دیگر ،جزء الینفک فرهنگ و تمدن
مردمان آن مناطق بوده است.
گمـان مـیرود ،از همـان آغاز ترسـیم نقـوش بر روی
سـفالهای منطقـة خوزسـتان ،نقشهـا ،دارای مفاهیـم
نمادیـن و ایدئولـوژی پنهانـی بودنـد و نباید فقـط از جنبة
زیبا شـناختی بـه آنها نـگاه کرد .با توسـعة جوامع بشـری
و بـه مـرور زمـان ،فرهنـگ و تمـدن جوامـع دورة مـس
سـنگی کرانههـای خلیجفـارس (خوزسـتان) ،وارد دیگـر
ِ
هنرهـای مـردم ازجملـه گلیـم شـد و مـورد اسـتفاده قرار
گرفـت .نبایـد ایـن را از نظر دور داشـت که هـر منطقهای،
فرهنـگ ،آییـن و باورهـای خـاص خـود را دارد کـه بـا
بررسـی آثـار هنـری آنهـا میتـوان بـه بـاور آن جوامع
دسـت یافـت .حال پرسـش آن اسـت :آیـا نقـوش آثار
هنری دورة مس سـنگی حـوزة خلیجفارس (خوزسـتان) از
جایـگاه واالیی برخوردار اسـت؟ با توسـعة جوامع بشـری
و گـذر زمـان انعکاس آن نقـوش در دیگر هنرهـا از جمله
گلیـم چگونـه اسـت؟ ﺍﻳﻦ جسـتار ﺑا ﻣﻌﺮفـی مختصـری از
نمادهـای تطهیرکننده در جنـوب غرب ایران (خوزسـتان)
بـه بررسـی ایـن نمادهـای مقـدس بـه عنـوان اعتقـادات
و آییـن گذشـتگان و ادامـة ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ 
گلیـم افشـاری میپـردازد .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻳﻦ عناصـر
ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ و تطبیـق آنهـا در آثـار هنری سـفال و گلیم جوامع
خوزسـتان ،ﺩﺭﻙ منطقی اسـتفاده از ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻮﺵ ﺩﺭ این آثار
بررسـی خواهد شـد .بررسـی پژوهشها نشـان میدهد که

تاکنـون تحقیقات متعددی بـر روی مطالعـه تطبیقی نقوش
سـفالهای ادوار مختلـف تاریخـی بـا نقوش گلیـم مناطق
مختلـف انجـام یافته امـا تاکنون پژوهشـی دربـارة مطالعة
نقـوش نمادین سـفالهای دورة مس سـنگی مناطـق کرانة
خلیجفـارس (خوزسـتان) بـا نقـوش گلیم افشـاری صورت
نگرفته اسـت.
 .1مبانی نظری
 .1 .1سفال منقوش دورة مس سنگی خوزستان
به طور نسبی در تاریخ  6500ق .م یعنی از دورة نوسنگی،
سفال منقوش در محوطههای باستانی جنوب غرب ایران که
در حوزة خلیجفارس قرار دارند کشف و شناسایی شدند،
در فاز محمدجعفر در جنوب غربی ایران سفالهای ساده
و منقوشی کشف شدند که در نقشاندازی آنها از نقشهای
هندسی استفاده شده است (طالیی .)77 :1393 ،در آغاز ،حک
نقوش بر روی آثار هنری ،بیشتر خطوط هندسی بود و با گذر
زمان در دورههای مس سنگی یعنی  4500ق.م و با پیشرفت
جوامع از نظر ساختار اجتماعی ،انسانی ،سیاسی و اقتصادی،
نقوش دچار تغییر و تحول شدند؛ یعنی تصاویر از حالت
سادگی و خطی بیرون آمدند و جای خود را به نقشهای
پیچیدهای مانند نقوش حیوانی ،گیاهی و انسانی دادند و
واقعگرایانهتر ترسیم شدند .مخاطب با بررسی نقوش آثار
هنری از دورة مس سنگی ِخوزستان پی میبرد که باورها و
آیین آن جوامع چگونه بوده است و بازنمایی از شرایط و
موقیعت جوامع گذشته برای نسلهای جدید است .نقوش به
تصویر کشیده بر روی آثار هنری تصاویری بیروح نبوده
و سرشار از مفاهیم نمادین و نشانههایی از تمدن و فرهنگ
آن جوامع هستند و باوجود سادگی دارای تزئینات پیچیدهای
نبوده و سرشار از مضامین هستند .نقوش در نهایت سادگی،
تمدن و فرهنگهای پیچیدة آن جوامع را به عرصة نمایش
میگذارند .باید اذعان داشت ،شناسایی سنن ،باورها ،بینشها،
نقوش
کیفیت زندگی و جغرافیای آن مناطق از طریق همین
ِ
برجای مانده ،ممکن و قابل درک است.
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 .2 .1گلیم افشاری
گلیـم ،هنـری دسـتبافت بـه شـمار میآید کـه تار و
پـود آن از پشـم حیواناتـی از جمله گوسـفند و بز اسـت و
بـر دارهای برافراشـته از نوع چـوب یا فلز بافته میشـوند.
طرحهـای هـر منطقهای از طرحهـای دیگر مناطـق متمایز
اسـت کـه یکـی از ایـن مناطـق ،خوزسـتان در کرانههای
خلیجفـارس اسـت .گلیـم خوزسـتان بـه گلیـم افشـاری
معـروف اسـت و وجـه تسـمیهاش به ایـن دلیل اسـت که
خوزسـتان اولیـن سـکونتگاه حکومت افشـاری بـوده و
بـه عبـارت دیگـر ،افشـارها در قـرن دوازدهم بـه منطقة
شوشـتر مهاجرت کردهاند (هـال و لوچیک ویووسـکا:1377 ،
 .)244گلیـم افشـاری در اندازههـای مختلفـی بافته میشـود
ولـی جوامع خوزسـتان بیشـتر متمایـل به بافتـن گلیمهایی
بـا اندازههـای کوچـک و مسـتطیلی هسـتند ،اغلـب آنهـا
حاشـیههای باریکـی دارنـد ،تارهـای گلیـم از نـوع نـخ و
پودهایـش از نـوع پشـمهای زبـر اسـت .تنـوع رنگ در
گلیـم خوزسـتان خیلـی کم اسـت بـه طوریکـه رنگهای
بـهکار بردهشـده غالبـ ًا گـرم بـوده و رنگهای سـرد بهکار
نمیبرنـد .در پایـان کار ،تارهـای گلیـم بافتـه شـده را بـه
شـیوهای قیچـی میزنند کـه بتوان بـا ریشـههای آن بافت
گیسـو مانند درسـت کـرد .همچنیـن از آغار تا پایـان کار
ریسـمان شـیرازه برای گلیـم درسـت میکنند .بافـت آنها
بـه دو شـیوة چاکـدار یـا جفت قالب اسـت.
 .3 .1نماد
ﻧﻤﺎﺩ ﺍﺯ سـازهها و عناصری اسـت که از دیربـاز تاکنون
مـورد توجـه جوامـع و گروههـای انسـانی قـرار گرفتـه
و پژوهشهـای زیـادی توسـط محققـان در مـورد ایـن
موضـوع صـورت گرفتـه اسـت .تمـام جسـتارها بـر این
بحـث اتفاق نظـر دارند که عناصـر زیادی مانند خورشـید،
آب ،آتـش ،حیـوان ،کوه و هـر آنچه را کـه در جهان عالم
عینیـت دارنـد میتوانـد نمـادی بـرای فرهنـگ و تمـدن
آن جوامـع باشـند .دربـارة معنای نمـاد ،نظـرات گوناگونی

بیـان شـده ،چنانچـه سـوزان النگر 1بـر این باور اسـت که
نمادهـا راهـی بـرای تجریـد هسـتند ﻭ اعمـال و حرکات
انسـانها بهخصوص تمـام فعالیتهـای ذهنی آنهـا دارای
مضامیـن نمادیـن و باطنـی اسـت (مهـرگان.)141 :1385 ،
ارنسـت کاسـیرر 2معتقد اسـت کـه نمادهـا دارای الیههای
مختلـف معنا هسـتند که منشـأ هنرهـا ،اسـطورها و زبانها
اسـت .وی بیان داشـت ،انسـان ،موجودی نمادپرداز اسـت
کـه بـرای پی بـردن و آگاهـی از عالم هسـتی به نمـاد نظر
دارد (احمـدی .)268 :1380 ،کارل یونـگ اعتقـاد داشـت،
نمـاد هـم دارای معنـای قراردادی و مشـخص و هـم دارای
معنـای نامشـخص و مسـتتر اسـت و در واقع یـک حالت
متناقضنمایـی دارد (یونـگ و همـکاران .)15 :1386 ،وی بر
ایـن بـاور بـود کـه مؤلفههـای نمـادی در ذهـن مـا قرار
دارنـد و بـه آن معانـی برمیگردنـد که سـاختة ازلـی دارند
(همان.)369 :
 .2مقایسة تحلیلی نقش مایههای سفالهای دورة مس سنگی
مناطق کرانة خلیجفارس (خوزستان) با نقوش گلیم افشار
 .1 .2مؤلفههای تطهیر کننده در آیین زار
 .1 .1 .2درخت
تمامـی نمادهـا میتواننـد یک معنـای قـراردادی برای
اعتقـادت جوامع بشـری باشـند .درخت نمادی بـرای ازلی
بـودن اسـت و در نمادپـردازی اسـطورهای جهـان نمـاد
زن ،زنانگـی و مـادر اسـت (پورخالقیچتـرودی.)87 :1381 ،
درخـت در بـاور بسـیاری از جوامـع از قداسـت ویـژهای
برخـوردار اسـت و بـه عنـوان خـدا آن را مورد پرسـتش
قـرار میدهنـد ،نمـاد کیهـان و منبع بـاروی و نمـاد دانش
و حیـات جاودانگی اسـت (هـال .)285 :1380 ،هـال بر این
باور اسـت درخـت هـوم ایرانیان ضـد بیمـاری ،و یکی از
نقشهـای آن حمایـت از پزشـکی و شـفادهندة بیمـاران
بـود (همـان .)289 :سـفالهای زیـادی از دورة مس سـنگی
1. Susanne Langer
2. Ernst Cassirer
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خوزسـتان موجـود اسـت کـه عمدهتریـن نقـوش آنهـا را
درخـت تشـکیل میدهـد .بـرای نمونـه ،ظرف سـفالی از
سـنگی جعفرآبـاد خوزسـتان با نقـش دو عدد
دورة مـس
ِ
درخـت در داخل ظرف ترسـیم شـده که انسـانی در وسـط
ایـن دو درخـت قرار دارد .مـوازی با ایـن تصویر در بخش
پاییـن ظـرف دو عـدد درخـت هماننـد درختهـای قبلی
وجـود دارد (تصویـر .)1نمونههـای زیـادی از ایـن نـوع
نقـش بـر روی سـفالهای مسسـنگی خوزسـتان بـهکار
رفتـه اسـت .این نـوع نقش در طرحهـای گلیم افشـاری نیز
بسـیار تکـرار شـده تا آنجـا که عالوه بر شـیوة طـرح ،نوع
درخـت بافتـه شـده در گلیم نیز همان اسـت کـه در ظروف
سـفالین به تصویر کشـیده شـدهاند .مقایسـه نقـش درخت
بـرروی سـفال تپـة جعفرآبـاد و گلیـم افشـاری (تصویر)2
دو درخـت مـوازی در بـاال و پاییـن را نشـان میدهـد که
تنهـا از نظر شـکل اندکـی از یکدیگـر متمایزنـد .این نکته
را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه انـدک تمایزات در شـکل
ح بـه دلیل گـذر زمان اسـت ،چـرا که طراحـی روی
و طـر 
سـفالهای دورة مس سـنگی ،بهطور نسـبی به  4500سـال
پ.م برمیگـردد ،امـا گلیم افشـاری در عصرحاضـر در بین
جوامع خوزسـتان کاربرد دارد؛ بنابراین ایـن اندک تمایزات
ناشـی از توسـعه و پیشـرفت جوامع بشـری اسـت .حضور
این نـوع درخـت در گلیـم افشـاری برگرفته از سـفالهای
سـنگی همـان منطقه اسـت .نقوش روی سـفال
دورة مـس
ِ
بسـیار سـاده طراحی شـدند ولی در گلیم افشـاری از سادگی
و بیپیرایگـی بیـرون آمـده کـه نشـاندهندة تقلیـد از
نقـش اصلـی اسـت .درخـت در مناسـک و آییـن مردمان
خوزسـتان و عربنشـین ،مقـدس و از جایـگاه خاصـی
برخـوردار اسـت .یکی از ایـن آیینها ،آیین زار اسـت که
در آن مراسـمی بـرای شـخص جـنزده برگزار میشـود تا
جـن یا بـا ِد هوا را از بـدن وی خـارج نماینـد .در برگزاری
ایـن آییـن مراحل مختلفـی را طـی میکنند کـه در یکی از
ایـن مراحـل ،هفت بـرگ درخت بیخـار را با خـاک پاک
بـر بـدن آن شـخص میمالند.

تصویر .1سفال از تپة جعفرآباد خوزستان (طالیی)297 :1393 ،

تصویر .2گلیم افشاری (هال و ویووسکا)244 :1377 ،

 .2 .1 .2پرنده
در اکثر تمدنها ،پرنده از جایگاه واالیی برخوردار است
و تصویر آن بر روی آثار هنری دال بر باورهای مذهبی و
آیینی است .پرنده در ایران باستان نمادی برای باران بوده
است (پرهام . )154 :1375 ،در بسیاری از تمدنها ،مظهر جان
و روح و تداعی کنندة واسطهای بین آسمان و زمین است.
از دیرباز تا کنون جوامع بشری بر این باورند که خروج
جان از بدن انسان همانند یک پرنده است بنابراین پرنده
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نمادی برای جان است (میت فورد .)68 :1388 ،از آنجا که
پرندگان درآسمان قرار دارند نمادی برای خدا و یا پیک
خدا هستند (پرهام .)15 :1375،موضوع قابل بحث دیگر ،بر
روی سفالهای دورة مس سنگی خوزستان مشهود بودن
نقش پرنده است که شبیه به هم ترسیم شدهاند (تصویر)3
و با نقوش پرندگان بافته شده در گلیمهای افشاری شباهت
بسیار دارد .یکی از این شباهتها انتزاعی بودن نقش است،
این انتزاعی بودن بیشتر در بالهای پرندگان مشهود است.
در هر دو اثر هنری پر پرندگان بهگونهای ترسیم شده که
مخاطب ،بال پرنده را به شکل خطوط ساده و شکسته میبیند
(تصویر .)4دیگر ویژگی مشابه این است که بال پرندگان به
صورت باز طراحی و بافته شده و اینگونه نیست که بالها به
بدن پرنده چسبیده باشند .یکی دیگر از مؤلفههای مقدس که
در آیین زار حضور دارد ،پرنده است .در این مراسم ،پرندهای
را کنار فرد جنزده سرمیبُرند و در گوشهای نزدیک به آن
شخص قرار میدهند.

تصویر .3سفال محوطة جعفرآباد خوزستان (طالیی.)297 :1393 ،

تصویر .4گلیم افشاری (هال و ویووسکا)244 :1377 ،

 .3 .1 .2بز
در ایـران از دورة پیـش از تاریـخ ،نقـش بـز ،مظهـر
خورشـید و در بعضـی مـوارد نیـز نشـانهای بـرای بـاران
اسـت؛ چـون مردمـان ایـران از دیربـاز معتقـد بودنـد
کـه بـاران و خورشـید با گرمـا و خشـکی مرتبط هسـتند.
همچنیـن شـاخهای بز بـه دلیل منحنـی بـودن و خمیدگی
در فـرم آن بـا هلال مـاه در ارتباط اسـت ،به ایـن دلیل،
جوامـع بشـری ایـران باسـتان معتقـد بودند که شـاخهای
هاللـی بـز میتواند سـبب بارش باران شـود .در شـوش و
ایلام باسـتان ،بز کوهـی نمـادی از پیروزی و خوشـبختی
و نیـز خـدای زندگانـی گیاهی بـوده و آن را خـدای بزرگ
میخواندنـد (کوهـن .)1 :1388 ،موضـوع قابـل بحث دیگر،
نقش بز اسـت کـهبـرروی سـفالهای خوزسـتان ثابت و
ایسـتا اسـت و هیـچ نـوع تحرکـی در آنها دیده نمیشـود.
ایـن ویژگی در نقـش بز بافته شـدة گلیم افشـاری نیز دیده
میشـود و از ایـن جهـت مشـترک هسـتند (تصویـر .)5
ویژگـی دیگـر ،نقش شـاخ بز اسـت کـه بر روی سـفالها
به شـکل هلال طراحی شـده و در گلیم افشـاری بـا اندک
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تمایـزی بـه همان شـکل دیده میشـود و تنها در قسـمت
هاللـی آن ،خطوط شکسـتگی دارند (تصویـر .)6در هر دو
اثـر ،شـاخها به سـر بز چسـبیده شـدند .بز یکـی دیگر از
عناصـر نمادیـن تطهیـر کننده در مراسـم آیین زار اسـت.
در آخریـن مرحله از مراسـم زار برای شـخص جـنزده بز
یـا گوسـفندی را قربانـی و مهمانـی برگزار میکننـد که در
ایـن مهمانی بر سـر سـفره گوشـت و خون حیـوان قربانی
شـده را قـرار میدهنـد تـا مهمانهـا از آن تنـاول کنند و
خـون قربانـی را به بـدن شـخص جـنزده میمالند.

تصویر .6گلیم افشاری (هال و ویووسکا)244 :1377 ،

تصویر .5سفال از تپة جعفرآباد خوزستان (طالیی)297 :1393 ،

 .2 .2آیین زار
در جنـوب و جنـوب غـرب ایـران از جملـه مناطـق
خوزسـتان بـر ایـن باورنـد کـه آییـن زار از آفریقـا وارد
سـرزمینهای عربنشـین ماننـد لوانـت ،سـوریه ،عـراق
و ایـران شـده اسـت .بسـیاری از پژوهشـگرانی کـه در
مـورد آییـن زار در اغلـب مناطـق آفریقا مطالعـه کردهاند
معتقدنـد کـه خواسـتگاه اصلـی زار اتیوپیایـی اسـت .این
محققـان بر ایـن باورند کـه در قرن هفده و هجـده میالدی
زنانـی به عنـوان برده بـه دیگر کشـورها برده میشـدند و
از ایـن طریـق ،آییـن زار توسـط بـردگان به عنـوان یک
آییـن مهاجرتـی بـه سـمت سـواحل خلیجفـارس آمـده
اسـت ()Fakhouri, 1968:49؛ ولـی عالئـم و نشـانههایی کـه
دارای قدمـت بیشـتری هسـتند حکایـت از ایـن دارند که
آییـن زار در تاریخهـای کهـن ،نـام آیینی برای پرسـتش
«خـدای آسـمان بـوده اسـت کـه در طـی یـک فرگشـت
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تاریخی ذات او به روح شـیطان بدل شـده اسـت» (1990:15

 .)Grotberg,مـردم جنـوب و جنوب شـرقی و غربـی ایران،
بـه ویژه مـردم بندرها و جزایـر خلیجفـارس ارواح و اجنه
را بـه صـورت بـاد تصـور میکننـد و بـر ایـن باورنـد که
بـاد یـا جـن در کالبد انسـانها قـرار میگیرنـد و آدمیزاد
را بـه تسـخیر خـود در میآورنـد و آنهـا را بـه اصطلاح
بـادزده میکننـد .اشـخاص خاصـی کـه بـا ارواح و اجنـه
در ارتبـاط هسـتند مراسـم زار را برگـزار میکننـد .در این
مراسـم با انجـام اعمـال و حرکاتی اجنـه را از کالبد انسـان
بیرون میرانند (سـاعدی« .)48 :1355 ،شـخص جنزده را در
پتویـی قـرار میدهنـد و خـارج از محل سـکونت میبرند.
روی زمیـن در دایـرهای قـرار میدهند ،بعد سـه مشـعل و
سـه عود روشـن میکننـد ،بعـد پرنـدهای را سـر میبرند،
بشـقابی خرمـا و بشـقابی بـا سـه نان در سـه ردیـف کنار
مشـعلها قرار میدهنـد .طناب کلفتـی که سـروته آن را با
یـک چـوب به هـم متصـل کردنـد و یک ظرف به شـکل
دایـره دارد نزد شـخص جـنزده میآورنـد .دو نفر مریض
را بـه ترتیـب از ظـرف ،طناب و چـوب رد میکننـد ،بعد
از روی مشـعلها میگذراننـد و بـار دیگـر ایـن کار را
بهصـورت برعکـس تکـرار میکننـد .بعـد از ایـن کارهـا
بیمـار مقابـل آتـش مینشـیند ،دسـت خـود را روی آن
میگیـرد و بـه صـورت و کمـر خـود میکشـد و زیـر
لـب مـی گوید"شـفا" .این کار را سـه بـار تکـرار میکند،
بعـد یکـی از مـردان پارچـهای روی سـرش میانـدازد و
همگـی بـه اتفاق بیمـار میروند .بعد از آن مراسـم ،سـفرة
کوچـک با عنـوان شـیرینی برپـا میکننـد» (زاویـه و اصل
مـرز .)20 :1389 ،تمـام این مراحل به دور از چشـم محرم و
نامحـرم انجـام میشـود« .بابـا یا ماما» شـخصی که بـا اجنه
و ارواح تمـاس برقـرار کرده مـدام بدن فرد جـنزدهای که
در حجـاب اسـت را بـا معجونهـای معطـر پـاک میکنـد
(سـاعدی« .)52 :1355 ،مـدام بـدن بیمـار را بـا آب دریـا
تطهیـر میدهـد .تمـام مـواد را درگالب خیـس میکننـد
و هرشـب بـه تـن شـخص مبتلا میمالنـد و مقـداری به

خـوردش میدهنـد .صبـح روز بعـد از ختـم دورة حجاب
کـه ممکـن اسـت هفـت روز طـول بکشـد بـدن مریض
را خـوب تمیـز میکننـد و خاکـی پـاک از اطراف روسـتا
را بـا هفـت بـرگ از هفـت درخت مخلـوط کـرده همراه
گرهکـو بـه تـن وی میمالنـد .مرحلة سـوم آیین ،تشـکیل
مجلـس بـازی اسـت .یـک روز پیـش از اجرای مراسـم،
زنـی که خـود از «اهـل هوا» اسـت خیـزران به دسـت راه
میافتـد و تکتـک درهـا را میزنـد و اهـل هـوا را برای
بـازی دعوت میکند .بیشـتر دعوتشـدگان «دختـران هوا»
هسـتند کـه در تمـام مجالـس اهـل هـوا جمع میشـوند و
همـراه مردهـا بـازی میکننـد .تـا جایـی کـه میتواننـد
مراسـم را پنهـان از دیـد غریبههـا برگـزار میکننـد .در
ابتـدای مجلس بابـا یا مامـای زار با دهلهـای مخصوصش
میزنـد .بابـا یا مامـای زار مقداری کنـدورک را توی آتش
میریـزد و دهلهـا را دود میدهـد .قبل از شـروع مجلس
سـفرة مفصلـی پهن میکننـد کـه در آن همه چیـز موجود
اسـت ،از جملـه؛ انواع غذاهـا ،گیاهان معطر ،انـواع ریاحین
جنـوب ،میوة ُکنـار ،خرما و گوشـت و خـون قربانی ،یک
بـز یا یـک گوسـفند .بعـد از خوردن خـون قربانی ،شـب
بقیـة اجـزا را میپزنـد و بـه مریـض میدهنـد و بخشـی
دیگـر صرف غذایـی بـرای حاضرین در مجلس میشـود.
کسـی کـه وارد مجلـس میشـود در صورتیکـه زار کافـر
باشـد سلام نمیکنـد ،و کفـش خـود را در بیـرون از پای
درآورده و مینشـیند و بـاکسـی صحبـت نمیکنـد .بعـد
از صـرف چای یـا قهـوه ،نباید اسـتکان را زمیـن بگذارد
بلکـه بایـد منتظر شـود خـادم مجلس بیایـد و اسـتکان را
از او بگیـرد .سـپس ،مامـا یـا بابـا زار مجلـس را بـا تکان
دادن خیـزران شـروع میکنـد» (زاویـه و اصلمـرز:1389 ،
 .)21وقتـی حاضـران بـازی میکننـد و صـدای دهلها باال
میگیـرد بـدن شـخص بیمار شـروع بـه لـرزش میکند و
بابـا یـا مامـا بـدن وی را صـاف میکنند تـا آمـادة خارج
شـدن جـن شـود و در آخـر باد یـا جـن را از گـوش و یا
پـای وی خـارج میکنند.
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نتیجهگیری
در ایـن جسـتار بـه مطالعـة تطبیقـی  -تحلیلـی نقـوش
نمادیـن سـفالهای دورة مـس سـنگی منطقـة کرانـة
خلیجفـارس (خوزسـتان) بـا نقوش گلیـم افشـاری پرداخته
شـد کـه جایـگاه و ارزش نقـوش در ارتبـاط بـا فرهنگ و
آییـن زار در منطقـة خوزسـتان را بـا گذشـت زمان نشـان
میدهـد .در فرهنـگ و آییـن زا ِر منطقه خوزسـتان ،برخی
عناصـر نمادیـن حضـور دارنـد کـه از قداسـت ویـژهای
برخوردارنـد و نمـادی از تطهیـر و پاکـی بهشـمار میآیند.
در مراسـم زار ،شـخص جـنزده را بـا سـر بریـدن پرنده،
قربانـی کردن بـز یا گوسـفند و مالیـدن برگهـای درخت
بـر بـدن ،از بـاد هوا و جـن پاک میکننـد .ایـن فرهنگ از
دیربـاز میـان جوامـع عربنشـین خوزسـتان تا بـه امروز
پـا برجـا بـوده و نشـانههای آن را در اغلب آثـار هنری از
جملـه بـر روی سـفالها و گلیم افشـاری میتوان مشـاهده
کـرد .بـر روی سـفالها سـه نقـش درخـت ،پرنـده و بـز
بسـیار ترسـیم شـده اسـت؛ اما نقوش ترسـیم شـده سـاده
و بیپیرایـه هسـتند؛ یعنـی از چندیـن خط سـاده و منحنی
تشـکیل شـدهاند .بـا گـذر زمـان و حضـور این نقـوش در
گلیـم افشـاری عصـر حاضـر ،شـکلی واقعگرایانهتـر بـه
خـود گرفتنـد ،ب هطوریکـه طرحها زاویـهدار شـده و از آن
فرم سـادگی بیـرون آمدند و این نشـانی از الگوبـرداری از
نقـش اصلی میباشـد .بنابراین ایـن نقوش در طول سـالیان
متمـادی اهمیـت و جایگاه بسـزایی در میان جوامع بشـری
خوزسـتان از دورة پیـش از تاریـخ تا عصر حاضر داشـته و
جایـگاه خـود را در هیـچ زمانی از دسـت نداده اسـت.
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