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 چكيده
 يقي، سماعموس های مشابه با عناصری چونآيينهای ايران است که همچون ديگر های شفا در ميان بلوچيكي از آيين« پيرِ پَتر»آيين  زمينه:

ر اجتماع ای به همراه ظهوگيری فرايند شفا را در قالب فرايندی آستانهتوان شكلمي تنيده است. در اين آيين مراتب معنوی درهم و سلسله

 شناختي آن است.حليل انسانمطالعه و ت نگارانه موضوع موردفراساختاری مشاهده کرد. هدف از اين پژوهش شناسايي، ثبت قوم

 و( همشاهد و عميق مصاحبة تكنيک) ميداني کار بر مبتني و شناختيانسان هایپژوهش نتيجة حاضر تحقيق هایداده :هاروش و مواد

. است شده گرفته بهره ایکتابخانه و اسنادی ميداني، تحقيق هایروش همة از هاداده اين گردآوری برای است؛ ایکتابخانه و اسنادی

 اين از كيي بومي آگاه افراد عنوانبه کردند،دو تن از کساني که حلقة پير پتر را برگزار مي محمود، شيخ و محمد سيد شيخ با مصاحبه

 .است بوده هاروش

 بلوچستان و تانسيس فرهنگي حوزۀ به نزدکي توجه گيالني، با عبدالقادر شيخ طريقت و پيروان با آيين اين پيوندهای از گذشته :هايافته

 نيز مرتبط ارز چون فريقاااز  برخاسته هاييآيين با را آن ريشة بتوان شايد فارس،خليج تمدني و فرهنگي حوزۀ با( ايران هایبلوچ فرهنگ)

 .دارد نيز را منطقه بومي فرهنگ هایويژگي اسالمي، بوی و رنگ بر عالوه شده ياد آيين که است دليل همين به. دانست

 را آيين اين. مشويمي روروبه است، مردمي هایآيين از جزئي که ديني آييني با پتر، پير شناختي آيينهنگام بررسي انسان گيری:نتيجه

 گزارانينآي و باورمندان معنوی و نمادين دروني، موسيقايي، هماهنگي و پير عرفاني و معنوی قدرت آن در که دانست شفا آيين يک بايدمي

ای از تواند آغازگر راهي برای کشف زوايای ناشناختهپژوهش پيرامون اين آيين شفا مي .شودمي ديده شفا منبع عنوانبه قدسي فضايي در

 های شفا در ايران باشد.ديگر آيين

 پير پتر، آيين، شفا، اجتماع فراساختاری، بازپيوست :کليدی واژگان
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 مقدمه

  چارچوب مفهومي و موضوعي درک آيين پيرِ پَتر:

تار و مثابۀ رابطۀ ساخ که به رابطۀ بیماری و شفا به آنگاه

توانیم رویکردهای مختلفی دوزیم، میفراساختار نظر می

را در تحلیل فرایند بیماری و شفا مدنظر قرار دهیم. بر 

تهدیدکنندۀ نظم و پاکی به دنیای فرد این اساس، عناصر 

(. در 1سازند )را دچار بیماری می یابند و اوبیمار راه می

بینی که پزشکی مردمی به انداز، در جهاناین چشم

شکلی ژرف و عمیق متأثر از آن است، موجودی که 

و غیره(،  خود پدیدآورندۀ بیماری است )شبح، روح

کنندۀ صلی برطرفعنوان عامل و نماد اتواند بهمی

رو عجیب (. ازاین2بیماری به درمانگر کمک کند )

نیست که درمانگرانی چون ماماها و باباها خود زمانی 

بوده، بر آن غلبه کرده و سپس به یک درمانگر  بیمار

بی خوهای شفا آن را بهتبدیل شده باشند، آنچه روایت

آن های یادشده تا به (، اهمیت روایت3سازد )آشکار می

 شودمشاهده می پایه است که حتی در طب مدرن هم

های هاست که آیین(. به کمک همین روایت4)

خواهند بود و رابطۀ ساختار  فهم و ادراکشفابخش قابل 

های شود. در روایتمی ها روشنو فراساختار در آن

های بسیار کالسیک آن آیینی شفا همچنان که نمونه

یدآورندۀ بیماری زمانی (، موجود پد5) دهدنشان می

بیرون از ساختار وارد زندگی بیمار  تواند از قلمروییمی

که اشتباه یا سهوی چون  را دچار بیماری سازد شود و او

ز ا اصل اخالقی و غیره احترامی، شکستن یکگناه، بی

واقع زمانی که ساختار (. به6) سوی فرد )بیمار( رخ دهد

گشت سالمت جز به شود، بازدچار آسیب و آلودگی می

کمک آیین و ایجاد فضایی فراساختاری در پزشکی 

 مردمی ممکن نخواهد بود.

                                                 
1 Healing belief system 
2 Inter-ritual 
3 Multi-vocal 

شفا در رابطۀ میان ساختار و  درک رابطۀ بیماری و

مطالعۀ پزشکی مردمی  فراساختار محدود به بررسی و

 ام تطهیر، و زداییشبح هایدر آیین (.7در ایران نیست )

 روروبه فراساختار و ساختار قلمرو دو میان ارتباط با

ه ویژه با توجمطالعه به حال موضوع مورداین با. هستیم

، «ترپیر پ»هایی چون به فرایندهای آیینی شفا در آیین

و غیره در سطوح « زیارت»، «پرخوانی»، «گوآتی»، «زار»

 تواندفهم است. این سطوح می مختلف در ایران قابل

 شناختی، نقش برابریهای جهانتضادّ میان پارادیم

های شفا و فرهنگ زیارت و انجماد ساختار گرایانه آیین

 الطوایفی ایران تا ابعاد هستیقدرت در عصر ملوک

 (.8شناختی و فردی بیماری را در بر داشته باشد )

 کشد،یم بر آیین شفا که صورتی از برابری آیینی را در

درنیته، های دین و متضاد یا همزیستی میان پارادایم

حال این با تاباند.می عرفان، روانکاوی و عقالنیت را باز

های شفا (، زمانی که ما از آیین9باید روشن ساخت )

باید دستگاهی )سیستمی( از اعتقاد گوییم، میسخن می

های در نزد بیمار وجود داشته باشد. در گونه 1درمانی

قادی های اعتهای شفا در ایران، این منظومهآیین بومی

 استشف تعریف آیین تنها معیاری برای تشخیص و نه

ها ممکن های یادشده به کمک آنکه تفکیک گونه

 خواهد شد.

های معنایی و فکری موازی و ها و نظاموجود پارادایم

های متنی انسان در حوزهزمان، منجر به حرکت میانهم

 2«یبیناآیین»های که موقعیت جمله آیین است مختلف از

(. در این حالت 11) بخشدرا شکل می 3«چندصدایی»و 

 و نیست ای از دگماتیسم آیینیفرد بیمار دچار گونه

های تا از تمام پارادیم داردرا بر آن می واقعیت بیماری او
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 های پزشکی و سالمت برای غلبهآیینی شفابخش و نظام

اش یاری گیرد. در این حالت پارادایم فرهنگی بر بیماری

کننده ها از سوی برگزارن، مبتنی بر پذیرش انواع آیینآیی

واقع، در ساختاری از زندگی که در (. به11) آیین است

برد، آن فرد در برابر بیماری قرار گرفته و از آن رنج می

ین های مختلفی از آییا حرکت در گستره« بیناآیینیت»

شود. بر این مبنا دستگاه )سیستم( اعتقادی شفا ممکن می

تواند به حرکت بیمار از درمان ( می9) 4درمانیِ جایگزین

پزشکی مدرن به شفای آیینی یا برعکس منجر شود. 

ا و های شفترتیب، در کنار درمان پزشکی؛ آییناینبه

درمان، موردتوجه مردم در نقاط مختلف جهان در گذر 

های زمان بوده است و در ایران با وجود برخی از چالش

های آیینی شفا و تضادهای ا نظامفرهنگ رسمی ب

مکاتب درمان آیینی چون  ها وپارادیمی، کماکان گونه

پیر پتر، زار، پرخوانی و غیره به حیات خود ادامه 

 .(3) دهندمی

در این میان اگرچه در نقاط مختلف جهان و تا حدی 

و ترکیب طب مدرن و  هایی برای آشتیایران، تالش

توان های شفا را میاما آیینهای شفا صورت گرفته، آیین

 آیینی با وجود دستگاهی از به پارادایم اعتقادات دینی و

 رایب تر دانست، اگرچه، تالشاعتقادات قدرتمند نزدیک

جهان بنیز ادامه  سطح در آیینی و مدرن طب سازگاری

موسیقی در  ینکه به نمایش وا (؛ کما13و  12دارد )

و  (14ه است )مدرن سالمت توجه شد پزشکی و نظام

 سالمت روستاهای قالب در روستایی درمان ظهور نیز

 (.16و  15شهری ) طب برابر در

پژوهی و در فرایند درمان از یک سو، مطالعات دین

                                                 
Alternative healing belief system 4 

Crucifix 5 

Relics of the saints 6 

Vestment 7 

Shamanism 8 
Exorcism 9 

Adorcism 10 

های درمان را به پیش از ادیان شناختی، قدمت آیینانسان

( 17) رساندتوحیدی جهان چون مسیحیت و اسالم می

حرمان از پزشکی، باعث سوی دیگر، ناامیدی و  و از

ری های دیگشود که فرد بیمار و خانواده او به دستگاهمی

های ها آییناز شفا و درمان توجه کنند که یکی از آن

 (.18) شفا است

نجات و »در مقالۀ خود با نام  (Yarnell) یارنل

های شفا کند که آیین( چنین مطرح می19« )زداییشبح

از ارواح آزارنده، در زدایی و نجات در قالب شبح

(. 19های باستانی وجود داشته است )بسیاری از فرهنگ

 ای ازوی بر این باور است که عناصر مختلف در پاره

اند، تهنیز راه یاف های شفای مسیحیهای شفا به آیینآیین

، آثار 5عناصر شفابخشی چون شمایل عیسای مصلوب

عناصری  ، چنین7و ردای مقدس 6برجا مانده از قدیسین

 (.19) های شفابخشی را در بردارنداز آیین

های آیینی شفا شناسان به تعریف صورتانسان

ویژه ها یا ریشه در اعتقاد دینی بهاند. این آیینپرداخته

( و صورتی مرتبط با باورهای 21و  21) زیارت دارند

ود های کهن خزدایی را با ریشهو یا شبح یابنددینی می

و  11«ادئورسیسم»، 9«اگزورسیسم»، 8«شمنیسم»چون 

 بر دارند. غیره در

 شکلی از درمان آیینی است که وقتی نیروی گونۀ دوم،

شر وارد بدن فرد شود و او را بیمار کند، ارواح شرور 

(. در این نگاه، نیروی 22) راندمی را از بدن بیمار بیرون

اح اشب شر و جادو عامل پیدایی بیماری است و از طریق

آورد و آیین شرور، بیماری را در تن بیمار به وجود می

زدایی روشی برای برخورد با این اشباح و نیروهای شبح
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(. نیروهای یادشده به دو دسته تقسیم 23) شر است

 توانند به بستگان خودگذشتگانی که می شوند، درمی

آسیب بزنند و اگر از یاد رفته باشند، از طریق آزار 

کنند و دیگر، ها را به خود جلب میتوجه آن بستگان،

 زنندها و موجوداتی متافیزیک که به بیمار آسیب میجن

« رپیر پت»موضوع مورد مطالعه یعنی  ( اما برای درک23)

 توان گشود؟ای را میروزنه چه

توان به کمک آن آیین پیر پتر چارچوبی مفهومی که می

 دبا شفا در ایران مورهای مرتبط عنوان یکی از آیینرا به

 و مطالعۀ پیشینه تحلیل قرار داد، از یک سو مطالعه و

ایران را در بر دارد و از  در شفا هایآیین تحول تاریخ

 را شفا هایآیین از گونهاین تطبیقی سوی دیگر بررسی

ک شهای شفا بیدیگر آن. در تحلیل آیین هایگونه با

در حوزۀ هایی دست یافت که توان به صورتمی

تمدنی ایران و جهان اسالم، پیش از اشکال  فرهنگی و

اند. ها وجود داشتهترین آنزمان با کهنو هم دینی

 هزرتشتی شفا ک های پیش از اسالمی وگذشته از ریشه

توان از ( می25و  24) بوده است مورد بحث محققان

های ای ایزد یا مرد و زن مقدس شهید در فرهنگگونه

نقش او با مفهوم  که کارکرد و ن یاد کردمحلی ایرا

زیارت گره  -های دورۀ اسالمی شهادتشهادت و آیین

و حضور در آیین او برای بیماران با شفا مقارن  خوردمی

های شفا را انداز که آیین( در این چشم8و  26) شودمی

های زیارت های پیش از اسالمی خود به آیینبا ریشه

زند، شهادت و آیین با تمرکز می در پس از اسالم پیوند

ای و ؛ فضایی آستانه11«بازتولد»آیینی -مایۀ رواییبر بن

که در آن شفا محقق  آورندفراساختاری را به وجود می

شود. اگرچه این مردان و زنان شفابخش، نام می

سیاووش ندارند، اما به چهره پیش اسالمی سیاووش 

های محرم نیز ینآی ها را ازتوان آنو می نزدیک بوده

                                                 
rebirth 11 

های محرم عناصری چون نخل، در آیین (.11) متأثر دید

ها علم و غیره قدرت شفابخش دارند و افراد بیمار به آن

 (.11) شوندبه عنوان اشیای مقدس شفابخش نزدیک می

ای مهم های زیارت به عنوان گونهاما آیین پیر پتر با آیین

باید و آن را می ابدیهای شفا در ایران پیوند نمیاز آیین

خود چون  های شبیهای تطبیقی با آییندر مقایسه

مورد بررسی قرار داد؛ با « پرخوانی»و  «زار»، «گوآتی»

تری عرفانی قوی-این تفاوت که در این آیین، بُعد دینی

 وجود دارد.

 

 هامواد و روش
رد های مواگرچه تاکنون مقاالتی در زمینۀ هر یک از آیین

اما رویکردی  (27-32) ایران نوشته شده استاشاره در 

ده های مذکور مشاهای و تطبیقی در تحلیل آیینمقایسه

ویژه در استان هرمزگان که به «باد»یا « زار»شود. نمی

زدایی یعنی شود، دو صورت مهم از شبحمشاهده می

زدایی زنانه )مامازار( و مردانه )بابازار( را در بردارد. شبح

ن، حضور عناصری چون درمانگر )ماما و در این آیی

بابا(، عناصر نمادین چون چوب خیزران، موسیقی، مواد 

اعطای  آفرین،تطهیرکننده، اعتقاد به نیروهای شرّ بیماری

فدیه به روح شرور برای رهایی بدنی که تسخیر کرده 

)بدن بیمار(، تابوها )چون پاک بودن در زمان حضور در 

دیوم( یا همان خیزرانی و وجود واسط )م مراسم(

 ( .3) شودمشاهده می

ویژه تا حدودی خود را با قواعد اسالمی به« زار»آیین 

های آیینی آن سازگار کرده و برای مثال در ایام محرم زمان

حال تعریف کالسیک آیین زار (. بااین3) شودبرگزار نمی

شده در میدان تحقیق یعنی با واقعیت مشاهده

 «اگزورسیسم»و « آدئورسیسم»میان گذاری تفاوت

همخوانی کامل ندارد؛ چراکه ماماها نیز ارواح شروری 
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کرده و از تن بیمار بیرون  را رام« شیخ فرید»چون 

توان نمی دهد کهکشند. این مشاهدۀ میدانی نشان میمی

شناختی را که در سایر نقاط دنیا مطرح شده نظریات انسان

ای های شفی و از جمله آییناست، در تحلیل فرهنگ ایران

 (.33و  32)در مورد این نظریات برای مثال ) آن پذیرفت

چه در آیین گوآتی  ( اگر27و  29« )آیین گوآتی»

( اما چون زار با خلسۀ 29) ذکرهای مذهبی وجود دارد

پدیدآمده از موسیقی، حرکات آهنگین و اذکار فرد از 

 شودمی چنگال بادی که او را تسخیر کرده است، رها

شود. (، این آیین به دو گونۀ زنانه و مردانه تقسیم می29)

 کننده ومانند آیین زار، از عناصر پاک در این آیین نیز

شود. هدف تطهیربخشی چون عود و کندر استفاده می

است « گوات»از برگزاری این مراسم دفع باد یا همان 

)با  هکه این آیین بنا به تشخیص در مجلس زنانه یا مردان

توجه به جنس گوات( و نیز نوع آن )کافر یا مسلمان( 

 (.29و  27) شودبرپا می

نگارانۀ این آیین درویشی در کتابی به شرح قوم

شده به  دهد که شباهت آیین یادپردازد و نشان میمی

در اینجا نیز درمانگران  (.27) آیین زار قابل توجه است

ین رو اازاین شوند.می چون آیین زار به مرد و زن تقسیم

 و« اگزورسیسم»ای از گونه توان شبیهآیین را می

در شمال ایران و « پُرخوانی»آیین  دانست. «ادئورسیم»

ای از شمنیسم را ها، گونهبه طور خاص در میان ترکمن

دهد که در آن نیز عناصر مهمی چون وجود نشان می

اوراد،  فرد درمانگر )پرخوان(، موسیقی )دوتار(، دعا و

 .(34) شودشمشیر، خورجین مشاهده می

گوید نه از ها سخن میرجب پرخوان بیشتر از جن

ارواح شرور مردگان و با حرکاتی چون باال رفتن از 

ای کالسیک از شمنیسم را طناب آویخته از سقف، گونه

                                                 
holončokan 12 
maled 13 

e patr-Pir 14 

Ritual subjects 15 

ه ها باال رفتآورد که در آن شمن باید به آسمانبه یاد می

( اما همچنان که 33) ترل کندو نیروهای شرور را کن

 های مذکوردر مقایسه با آیین« پیر پتر»خواهیم دید، 

ای از ویژه گوآتی بُعدی اسالمی دارد و در آن گونهبه

سماع و خواندن دعا و احترام به مردان مقدسی چون 

گونۀ گوآتی  پیامبر اسالم )ص( مطرح است. وجود دو

ن و لوچستاب و پیر پتر در حوزۀ فرهنگی سیستان و

های زار، عزایم نشستن و پرخوانی در سطح کل آیین

های درمانی و زمان پارادیمدهندۀ حیات همایران نشان

است. در اینجا نخست به  شفابخش آیینی در کنار هم

ه پردازیم و سپس بنگارانۀ آیین یادشده میبررسی قوم

 شناختی آن خواهیم پرداخت.تحلیل انسان

 

 و بحث هايافته
 گزارش اتنوگرافيک 

 :82آباد و هُلُنچُكانآيين پيرِ پَتر در روستاهای نوک

شناسند. هم می 14«پیرِ پَتر»را با نام  13«مالد»رسم 

درویشی آن را شبیه مراسم خانقاه قادریه در کردستان 

ب مرات (. در این آیین که مبتنی بر سلسله27) داندمی

درمانگر  «خلیفه»روحانی و معنوی است و در رأس آن 

حضور دارد، ذکر متون مقدس اسالمی و حرکت آهنگین 

شود. عنصر کلیدی مشاهده می عنوان دو)سماع( به

مشخص این آیین را سما )دف(  درویشی هم ویژگی

در اینجا نیز ابزارهای موسیقایی چون  (.27داند )می

 نقشی مهم -و غیره زار، پرخوانی-های شفا سایر آیین

سه و حرکت از فضای ساختاری به در پدید آوردن خل

 (. 35-36) کنندسمت فضای فراساختاری بازی می

شده شامل چند  در آیین یاد 15«گزاران»بخش آیینی 
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که رهبر این آیین است و ذکر « خلیفه»شوند: گروه می

ه ک« مستان»خواند، مقدس را به همراه دستیاران خود می

لمس  و اعمالی خاص چون قربانی، دود دادن اسفند

و  رساند)ماساژ( مقدس، سماع و شور را به انجام می

هایی از ذکر را با یا همخوانان که بخش« چاووشان»

یره و غ« مرحبا»، «یااهلل»، «اهلل»، «اهللبسم»عباراتی چون 

 کنند. آنان با حرکاتیخلیفه همراهی می تکرار کرده و با

 پردازند.آهنگین به سماع می

دهد: به شکرانۀ در دو حالت رخ می« پترپیر »یا « مالِد»

و یا به طور مستقل با  16«گواتی»شفای بیمار در مراسم 

اه برد. گهدف شفا دادن به بیماری که از بیماری رنج می

چون آنچه در این پژوهش میدانی مشاهده شد، دو یا 

 کیی که مقام سه خلیفه در مجلس پیرِ پتر حضور دارند

 از آنان باالتر است.

عنوان جزء دوم نام آیین مذکور به معنی پوشش به «ترپَ»

ا کنند تکه آن را بر زمین پهن می یا لحاف تمیز است

آیین در آن به انجام برسد و فرد ناپاک و گناهکار اجازۀ 

ن ت حضور بر آن را ندارد. از این حیث حضور یافتن با

های دیگر مشترک این آیین با آیین ویژگی« پتر»پاک بر 

خود است و اهمیت پاکی و حفظ حرمت فضای  شبیه

مطهر که نباید از سوی حاضران در آیین آلوده شود، در 

 (. 36) شودهای مشابهی چون زار دیده میآیین

دارد  هایینیز به معنی عارف است و اشاره به آیین «پیر»

که بر پایۀ جایگاه معنوی یک قطب معنوی و در اینجا 

های دیگر نیز دیده مر در آیینشود. این اخلیفه اجرا می

عدد  ( در این مراسم از سه عدد دف، یک36شده است )

ای آهنی و صفحه 17«بوسوچ»اسپندان، آتشدان یا 

شود. این پژوهش استفاده می« تین»)فلزی( به نام 

همچنان که پیشتر گفته شد، در دو حلقۀ خلیفه سید 

آباد و محمد و خلیفه محمود در دو روستای نوک

                                                 
guăti 16 

bosoč 17 

شفای بیمار برپا شد  هُلُنچکان و با هدف درمان و

 نانآ با تحقیق این در که ایخلیفه صورت گرفت و دو

 ،محمود شیخ و محمد سید شیخ یعنی شد، وگوگفت

 ات جمعه هر آنان گروه سوی از ذکر مراسم که گویندمی

 است. شدهمی انجام 1384 سال

 و زمانبر اساس مطالعۀ میدانی و مشاهدۀ مشارکتی در 

مکان مورد اشاره، در این مراسم نخست گوسفندی، نذر 

غذایی را مرکب از  شود و با گوشت آن،و قربانی می

گوشت، برنج و ادویه طبخ کرده و میان مردم توزیع 

ای کنند. در این تحقیق در روستای هُلُنچُکان، سفرهمی

در خانه خلیفه گسترده شده و حاضران این آیین، به 

آن نشستند. غذای مذکور از سوی چاووش،  مهمانی بر

شود. آنان مراسم ذبح قربانی و طبخ غذا طبخ و آماده می

 رسانند.را قبل از نماز عشا به پایان می

ای پاک و تمیز است، که پارچه «پَتر»پس از صرف غذا، 

شود. چاووش، اسپندان را به هر روی زمین گسترده می

ا خاسته از آن، فضا رچهار سوی پتر گرفته و با دود بر

کند. سپس خلیفه، به همراه چند تن دیگر از مطهر می

 نواز(، در سمتذاکرین )سه همراه دیگر خلیفه/دو دف

تن( در سمت  5خوانان )چاووشان/ هم راست پتر و

نشینند. روی خلیفه و همراهان بر زمین میو روبه چپ

چاووش، ظرف اسپندان را جلوی هر یک گرفته و آنان 

ا احترام، خود را در معرض دود و بوی مقدس اسپندان ب

دهند )دستان خود را در برابر دود مقدس قرار قرار می

های کشد(. چاووش، دفداده و بر صورت خود می

تا برای  دهدآیین را هم در معرض دود اسپندان قرار می

 شروع مراسم، تطهیر و پاک شوند.

 ز سوی خلیفهمراسم با مدح و تقدیس پیامبر اسالم ا

خواند و چاووشان شود. خلیفه ذکر میمحمود آغاز می

ضمن تکرار کلمات و بخشی از ذکر، با حرکات آهنگین 
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کنند. ذکر در چند بخش انجام خود مراسم را آغاز می

شود. شروع ذکر با خلیفه محمود است، اما ادامۀ آن می

در  اند،از سوی دو تن دیگر که در کنار خلیفه نشسته

یابد. زمانی که خلیفه ذکر را ج مرحلۀ دیگر ادامه میپن

شود و تنها چاووشان آغازد، نخست دف نواخته نمیمی

ازآن، ذکر با دف همراه کنند؛ اما پسدعاها را تکرار می

شود. حرکات آهنگین از ریتمی کند به سمت ریتمی می

تند در جریان است. چنین ریتمی یادآور فضای 

 (. 8و  26ی شفا در اوج خود است )هاای آیینآستانه

کوبند، چاووش، دف بزرگ که سه تن بر دف میدرحالی

کوبد. حرکات چاووشان را بر دست داشته و بر آن می

چند شکل عمده را در بر دارد. چاووشان در حالت 

 بر سینه نشسته، کف دست راست خود را به احترام

 اشده و دست راست ر نهاده، سپس به سمت زمین خم

که الیح گیر در. این حرکت به طور پیگذارندبر زمین می

. شودکنند، انجام میهمخوانان، ذکر خلیفه را تکرار می

که  شودصورت دیگر حرکت همخوانان زمانی ظاهر می

الت شود. در همان حریتم پیر پتر تندتر و پرشورتر می

نشسته، آنان دست خود را در حالتی شبیه به قنوت کنار 

 اده، سپس در حرکت به سمت راست خود )درهم نه

شوند(، از سمت سینه که به سمت راست مایل میحالی

ها را دراز به سمت جلو )طرف راستشان(، دست

نمایند، سپس این حرکت را به سمت چپ خود می

دهند. در این شکل دوم از حرکت همخوانان، انجام می

 آنان در میان حرکت از سمت راست به چپ کمی به

ها مجدداً بر آتش شوند. گاه دفسمت عقب مایل می

شود. مستان ظرف اسپندان را برداشته و به سمت گرم می

 گیرد.می 18چهارسوی پتر و آیین گزاران

شود، شور و هر چه مراسم به انتهای خود نزدیک می

 شود و گاه حرکتخلسه در چاووش و مستان بیشتر می

                                                 
Ritual subject 18 

آیین گزاران مستان از آهنگ و شکل حرکت دیگر 

گردد. پس از حدود یک ساعت، خلیفه متفاوت می

که ذکر در دهد تا بخش دیگر مراسم درحالیاجازه می

 حال خوانده شدن است، آغاز شود. روغن را آورده،

شده را در کنار آن قرار یا همان صفحۀ فلزی داغ« تین»

ای از درخت خرما و یکی از حاضران با شاخه دهندمی

ایستد. می« تین»کند، در کنار و عمل میکه چون جار

دهد که مستان و چاووش، دست خود خلیفه اجازه می

سپس بر صفحه داغ نهاده و بعد بر  را به روغن زده،

پشت بیمار بکشند. وقتی چاووش دست خود را به 

زند، فردی که شاخۀ درخت خرما را به صفحۀ داغ می

ه اثر آغشتدست دارد، با شاخۀ خرما آتش برخاسته در 

شدن روغن به صفحه را روی آن خاموش )پاک( 

کند. مالیدن دست بر روی پشت بیمار چندین و چند می

 یابد.بار ادامه می

بخش پایانی آیین با مراسم شکرگزاری و تکریم مجدد 

شود. نخست، ذکر پایانی پیامبر اسالم و خلفا همراه می

ه رت کدهد؛ به این صوصورت ایستاده رخ میمراسم به

ها با یک حرکت پا به خوانان و صف خلیفهصف هم

سمت جلو و یک حرکت پا به سمت عقب در برابر هم 

پردازند. گیرند و به خواندن و تکرار ذکر میقرار می

شسته صورت نسپس؛ بر روی پتر نشسته و ذکر آخر، به

شود. مراسم شکر با تقدیس خداوند، پیامبر، انجام می

 ولیای الهی همراه است.و ا خلفای راشدین

پس از پایان مراسم، چون آنچه در آیین پرخوانی 

شود، پدری جوان به نزد خلیفه محمود رفته مشاهده می

رار قها بیو از او دعایی برای سالمتی نوزاد خود که شب

خواهد. خلیفه محمود نخی پشمی را بر دست است، می

فوت زمان ذکر خوانده و بر بند چپ خود بسته و هم

 خواند:کند. او چنین ذکری را میمی
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یا غوث، یا دستگیر، شیخ عبدالقادر گیالنی، یا مدد، کار »

 «گیر، یا مخلص، یا اخالص، واجب از بند خالص.آسان

جود در عناصر کلیدی مو شناختي پيرِ پَتر:بررسي انسان

های توجهی با آیینهای قابلآیین پیر پتر، مشابهت

ها، شفای بیمار از برگزاری آن دیگری دارد که هدف

توان همۀ رسد که نمیحال به نظر میاست. بااین

های گونه فروکاست. تکثر آیینهای شفا را به یکآیین

« آیینیتبینا»تنها داللت بر واقعیتی تحت عنوان  شفا نه

های ها به پارادایم( بلکه ناشی از گرایش انسان11دارد )

جادو  یین، دین، عرفان وشناختی گوناگون از آجهان

 زداییهای مختلف شبحهای شفا از صورتاست. آیین

دینی آشکار  های زیارتی وآغاز شده و با مشاهده آیین

. ماندهای شفا در چند گونه محدود نمیشود که آیینمی

های شفا گاه پس از مراسم اینکه برگزارکنندگان آیین

نشان از  یخوبکنند، بهمیگوآتی، آیین پیر پتر را برگزار 

د و به سخن دیگر رویکر گشودگی و شکیبایی آیینی

بیناآیینی مردم دارد که در آن رویکردهای گوناگون 

 شود.مشاهده می زمانطور همبه

اینکه در آیین پیر پتر، خلیفه یا پیر بر جای ماما یا بابای 

هد. دتر این آیین را نشان میگیرد، بُعد دینیگوآت قرار می

ا خلیفه عنوان پیر یدر آیین پیر پتر نشانی از حضور زنان به

 های شمنی به دو گونۀ زنانه و مردانهنیست. اصوالً آیین

، با 19( در گونۀ نخست که هئویش37) شوندتقسیم می

ای که در آن، زنان شمن و توجه به فرهنگ آیینی زنانه

کند، مفهوم شوند، از آن یاد میدرمانگر ظاهر می

گیری هنجاری، شود و جهتمطرح می 21«ادئورسیسم»

شمنی شفا در دو مورد یادشده از  معنایی و نمادین آیین

دهد که در می متفاوت است. لوئیس توضیح هم

 ما با قراردادن روح و روان هنجارمند در بدن« ادئورسیسم»

                                                 
Heusch 19 
adorcism 20 
bori 21 
Asclepius 22 

ها به بدن بیماری که تعادل روح و روان و بازگرداندن آن

رو هستیم. زن درمانگر )شمن(، داده روبهخود را از دست 

انداز قدرت بازگرداندن روح سالم را دارد. در این چشم

، مرد درمانگر یا «اگزورسیسم»این در حالی است که در 

همان شمن؛ روح شرور را که بدن فرد را به تسخیر خود 

کشد. او روح شرور را بیرون می در آورده است، از تن او

 (. 37) تا به او شفا بخشد راندبیرون میاز بدن بیمار 

آیین احیای روح و روان، قدرت زنانۀ پرورش درمانگر را 

زدایی، قدرت دافعۀ مرد آنکه شبحدهد، حالنشان می

های زنانه که (.این آیین37) سازددرمانگر را روشن می

شود، همیشه گفته می 21«بُری»ها برای مثال در نیجر به آن

تر همچنان که پیش (.38) اندداشته صورتی غیررسمی

ر زدایی مبتنی بهای شمنی شبحتوضیح داده شد، آیین

روشی از درمان است که در آن فرد درمانگر بر نیروهای 

ها یعنی دیوها، اشباح، ارواح آزارگر شر پدیدآورندۀ بیماری

 (.22) آیدو غیره چیره می

 هایر آیینهای شفا از جمله دهای مهم آیینیکی از ویژگی

شفای زار و گوآتی باور به نیروهای شر متافیزیکی )جن، 

دیو، شبح و غیره( و نیز ارواح اجداد و درگذشتگان 

توانند بازگشته و منجر به بیماری و قدرتمندی است که می

های شفا حال آیین( بااین23ناخوشی زندگان شوند )

 های زیارتی وهای شمنی نیست و آیینمحدود به آیین

های توحیدی و از جمله های دیگری از آییندینی، گونه

ها از نظر فرم، آیند. این آیینهای متقدم به شمار میآیین

 محتوا و معنا با باورهای دینی سازگاری دارند.

ا های ماقبل توحیدی بتبدیل، تغییر و بازتعریف آیین

های دینی در مسیحیت و اسالم گیریها و جهتارزش

از  ترین نماد(.در مسیحیت مهم11) بوده استبحث  مورد

به  22های آسکلپیوساین تبدیل و تغییرات، انتقال آیین
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(. شریعتی از جمله 17) شودمسیح و قدیسین تلقی می

نخستین کسانی است که به این تحول فرم و معنای آیین 

م، دارد که اسالهای فارسی اشاره داشته و بیان میدر کتاب

 ( .11) یمی معنایی جدید و نو بخشیده استهای قدبه آیین

(، بر این باور است که 39و  33)(Brownell) برئونل

از  و درمان آیینی و معنوی به سیستم اعتقادی وابسته است

تواند، این روبه دین متصل است. بر این اساس آیین شفا می

به استفاده از باورهای دینی که غلبه و چیرگی بر بیماری را 

 نماید، تعبیر شود.ممکن می

های شمنی چون پرخوانی، به عنوان آیین در ایران آیین

هایی های شفا صورتدرمان قابل مشاهده است، این آیین

زنانه و مردانه دارد، اما تاکنون مطالعات عمیقی در 

های زنانه و مردانۀ های موجود میان آیینخصوص تفاوت

شناسی در انسانواقع معدود آثار آن انجام نشده است، به

و  36) خصوص زنان درمانگر در ایران قابل اشاره است

های شمنی هستند، های درمان که دارای ریشه( اما آیین41

هایی تبدیل شدند که فرم و تا حدی به آیین چون آیین زار

بینی دینی منطبق کردند. ها و جهانمعنای خود را با ارزش

ون محرم برگزار خاصی چ برای مثال آیین زار در ایام

 (.36) شودنمی

هایی چون پیر پتر نیز که سراسر ذکر و مدح حضرت آیین

ها رسول )ص( هستند، به آیین شمنی شبیه نیستند. این آیین

اگرچه صورتی فراساختاری و غیررسمی از دین را نشان 

ها را آیینی شمنی دانست. در توان آندهند، اما نمیمی

جربۀ اند، با تغییر معنای تمی یافتههایی که بُعدی اسالآیین

در  شویم.رو میمراتب مربوط به آن روبه معنوی و سلسله

مراتب معنوی اساس آیین شفا ها قدرت و سلسلهاین آیین

( و در شخصیت قطب معنوی 11) و گذار را در بر دارد

ای شود که بر جآیین چون پیر در مراسم پیر پتر ظاهر می

هایی این لحاظ این آیین شبیه آیینشمن نشسته است. از 

پیر شالیار و حتی شب عروس است. در این آیین،  چون

مراتب دینی و معنوی اشاره ها و سلسهمفهوم پیر به ارزش

دارد و اگرچه تا حدی شبیه به مفهوم بابا و ماما در آیین 

زار و گوآتی است اما معنایی دینی و عرفانی یافته است. 

های شفا در فرهنگ مردم و آیین «روخیا» برای نمونه

کشورهای اسالمی با قرائت قرآن و متون مقدس اسالمی 

 (.41) همراه است

یکی از نکات مهمی که حضور برجستۀ عناصر دینی در 

پاکی و تطهیر در  دهد، مفهومهای یادشده را نشان میآیین

ها ها است. از سوی دیگر هویت دینی در این آیینآن

ها به یک مفهوم و مفهوم امر مقدس در آن تر شدهبرجسته

شود. برای مثال، در فرهنگ مسیحی یک مرکزی تبدیل می

های مبارزۀ معنوی با بیماری مطرح است که در آن آیین

( 42) خوردزدایی با فرهنگ مسیحی پیوند میشفا و شبح

های معنوی دین است که به بنابراین در اینجا این قدرت

 (.22) روندو مرگ می جنگ نیروهای نیستی

های های شفا که در روایتتنها فقط در آییناین فرهنگ نه

شود. یک روایت آیینی، یک روایت آیینی شفا هم دیده می

گرا است که طبیعتی مقدس دارد. الیاده تکرارشونده و عمل

 8) داندروایت آیینی را با زمان و مکان مقدس در پیوند می

عنوان خصوصیات توان بهکه میهای مهمی (. ویژگی43و 

ها یاد کرد، شامل تطهیر و پاکیزه نمودن های شفا از آنآیین

 ( کنش تعاملی میان درمانگر و بیمار44) و جسم بیمار روح

( اهمیت 19) بخش( وجود اشیای مقدس درمان46و  45)

 و زمان و مکان مقدس و پاک قدرت معنوی درمانگر

 ( 23) است

های شفا در ایران با آسیب فولکلوریستی آیینحال این با

ها تولید مکانیکی آن های بومی و سنتی و بازشدن فرهنگ

شود، با برتری بخشیدن به آنچه گردشگری آیینی نامیده می

 زداییهای شبحرو بوده است. جالب است که آیینروبه

های روشنفکری و سینمای ایران راه یافته، حتی به گفتمان

( 47) شوده در مورد ناصر تقوایی مشاهده میچون آنچ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

http://bpums.ac.ir/
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1062-en.html


 8931پزشكي ايران، بهار  ثنامة ميراه/ طب جنوب                                                                    سال بيست و دوم، ويژ 04
 

http://bpums.ac.ir 

حال آشکار است که در آیین پیر پتر، با آیینی دینی که بااین

شویم. این آیین می روهای مردمی است، روبهجزئی از آیین

که در آن قدرت معنوی و  باید یک آیین شفا دانسترا می

عرفانی پیر و هماهنگی موسیقایی، درونی، نمادین و معنوی 

بع شفا من عنوانگزاران در فضایی قدسی بهو آیین باورمندان

 شود.دیده می

در آیین پیر پتر عناصری شبیه به آیین زار و گواتی دیده 

شود اما برخی دیگر از عناصر دینی جانشین عناصر می

اند. در اینجا قطب معنوی بر جای بابا )و آیینی دیگر شده

ار موسیقی عرفانی مامازار( نشسته است، دف که یک افز

مقدس و اذکار اسالمی خوانده  است، همراه با متون

شود و به خلسۀ برآمده از آیین معنایی دینی و خاکساری می

بخشد. حرکات ریتمیک بیمار و مریدان در برابر مرید می

در شکل نشسته و ایستادۀ آن، حالتی از نیایش را به ذهن 

مان و مکان را به حرکات و موسیقی ز سازد. اینمتبادر می

سازد. از ای برای مبارزه با بیماری تبدیل میفضایی آستانه

 شود.آتش، اسفند و روغن هم استفاده می

( و 48) سماع در این آیین بیشتر به مراسم شب عروس

( که از جمله کارکردهای 26) مراسم پیر شالیار شبیه است

 حال باید توجه داشت عناصراین آن شفابخشی است. با

 ها تغییر یافتهموجود در ساختارها یکی بوده اما معنای آن

این آیین هم تا حدودی اجتماع فراساختاری  است.

آورد و پایدار را هم مثل آیین زار به وجود می هنجاری و

د توانآید که میای میان افراد به وجود میروابط صمیمانه

  (.51و  49) دیرپا باشد

در آیین زار پیوند فرد بیمار و درمانگر یک پیوند معنوی 

اما غیردینی است و اجتماع فراساختاری هنجاری در قالب 

با ای که ماما یا باگونهآید بهیک اجتماع پایدار به وجود می

                                                 
23 Breach 
24 Integration 
25 Crisis 
26 Redress 
27 Reintegration 
28 Communitas 

( اما در پیر پتر اصوالً 31و  3) نامندبیمار را فرزند خود می

بط را میان مرید و مراد اعتقاد دینی واحد زمینۀ پایداری روا

 بخشد.شکل می

 

 گيرینتيجه

مراتب معنوی و بازسازی احساس و ادراک  سلسله

 گفته شده باره سخن این همچنان که پیشتر در هويت:

مار و بی یابدای میکه آیین، بُعدی آستانه( آنگاه36) است

عنی ی «آیین»ای بیماری، در آستانهباید از مرحله پیشمی

و سپس در مرحله پس از  ای حضور یابدآستانهمرحلۀ 

ای( قرار گیرد، همۀ این مراحل بازسازی آیین )پساآستانه

هان و ج کیشان، قطب معنویرابطۀ فرد را با سه منبع )هم

 مادی( دربرخواهد داشت.

 یمای نگاه کناصوالً چنانچه از نگاه ترنر به مفهوم آستانه

 23طیاحتیانقض یا بی( بیمار در اثر فراموشی یا یک 51)

شود. در )گناه، فراموشی خدا و غیره(، دچار بیماری می

و سالمت است، به  24که پیوست اینجا وضع موجود بیمار

)بیماری( شده  25به دلیل خطا دچار بحران افتد، اوخطر می

این جبران همان حضور  نماید. 26و حال باید آن را جبران

هد دمعنوی رخ میمراتب  در آیین است که در یک سلسله

رسد. در اینجا رازآموز می 27و فرد به مرحلۀ بازپیوست

مراتب معنوی قرار دارد،  یعنی کسی که در رأس سلسله

خلیفه یا همان پیر است )در آیین زار او همان ماما و بابا 

است(. بیمار با حضور در این آیین و به کمک این قطب 

آیین  28اساختاریآیینی، رابطه خود را با خدا، اجتماع فر

کند. و جهان موجود بازتعریف و احیا می )آیین گزاران(

 تعریف موقعیت و هویت تواند با بازترتیب، او میاینبه
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شفا هموار سازد.  خود، راه را برای دستیابی به سالمت و

انداز موسیقی نقشی مهم در جالب است که در این چشم

 برون کان فرا/تبدیل مکان و زمان ساختاری به زمان و م

 کند.ساختاری بازی می

 و شاید بتوان با توجه به حوزۀ فرهنگی سیستان

های ایران( که به حوزۀ بلوچستان )فرهنگ بلوچ

فارس نزدیک است، گذشته از فرهنگی و تمدنی خلیج

پیوندهای این آیین با قادریه و شیخ عبدالقادر گیالنی، 

های اهبا خاستگ هاییریشۀ آن را با شفای آیینی در آیین

افریقایی چون زار مرتبط دانست. به همین دلیل است 

شده عالوه بر رنگ و بوی اسالمی،  که آیین یاد

 منطقه را نیز دارد. های فرهنگ بومیویژگی

رو هستیم، یکی پایداری جریان روبه امروزه با دو

های آیینی شفا است که خود را در قالب مکاتبی پارادایم

 و دهندزار، گوآتی و پیر پتر نشان می چون پرخوانی،

وجهی انسان ایرانی در برابر  دهندۀ رویکرد چندنشان

طور آیند و از سوی دیگر بهمسئله بیماری به شمار می

چه در شهرهای ایران، مردم به دلیل ظهور  زمان، اگرهم

العالجی چون سرطان، به های صعبشمار بیماریبی

های بومی و اما ظاهراً آیین اند،پزشکی سنتی رو آورده

شمنی شفا چون زار، گواتی و غیره شکلی توریستی نیز 

های اصیل خود تهی شده و صورتی و از ریشه یابندمی

گاه  از چه هر گیرند. اگربازتولیدی و مکانیکی می

فارس، ماما یا بابازاری را به کشور های خلیجنشینشیخ

زار و غیره نمادی خوانند، اما ظهور کنسرت خود فرامی

هایی از تغییر آیینی بومی از کارکرد اولیه خود به صورت

از سوی داریوش  1356جدید است، آنچه در سال 

شایگان با عنوان توریستی و فولکلوریستی شدن فرهنگ 

عرفانی و بومی آسیا مورد نقد، اعتراض و بررسی قرار 

 (.51) گرفت
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Abstract 
Background: The “Pir-e patr” ritual is one of the healing ceremonies among Baluchs (Baluchis) of Iran, 

which is similar to other rituals with elements such as music, spirituality and spiritual hierarchy. In this 

ritual, the formation of the healing process can be seen in the form of a threshold process with the emergence 

of an ultra-structured community. The purpose of this research is to identify the subject matter, record it 

ethnographically and analyze its anthropology. 

Materials and Methods: The data of the present research is the result of anthropological researches based 

on fieldwork (in-depth interview and observation technique) and documentary based and library research 

methods. To collect these data, all of the field study, documentary based and library research methods have 

been used. Interviews with Sheikh Seyyed Mohammad and Sheikh Mahmoud, two of those who held the 

Pir-e patr ring as indigenous people has been one of these methods. 

Results: Aside from the links of this rite with the way and followers of Sheikh Abdul Qader Gilani, due to 

the closeness of the cultural area of Sistan and Baluchistan (the Baluchi culture of Iran) to the culture and 

civilization of the Persian Gulf, it may also be related to rituals originating from Africa, including Zar. That 

is why the ceremony in addition to the Islamic characteristics, also features the native culture of the region. 

Conclusion: When we examine the anthropology of the Pir-e patr ritual, we encounter religious beliefs that 

are part of the popular rituals. This rite must be a healing ritual, in which the spiritual and mystical power 

of the Pīr and the musical, inner, symbolic and spiritual harmony of believers and ritualists in a sacred space 

are seen as the source of healing. Research on this healing ritual can initiate a way to discover the unknowns 

of other healing rites in Iran. 
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