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 چکیده

در اين . پردازد می در جنوب ايران« زار»ساخته ناصر تقوايی، به بازنمايی مراسم « باد جن»فيلم مستند 

: پاسخ دهند کهها  تا با تحليل ارتباطی متن اين فيلم، به اين پرسشاند  همقاله نويسندگان تالش کرد

؟ آيا فيلم باد جن توانسته کارکردهای اند هلم بازنمايی شدکداميک از ابعاد اين مراسم در اين في

 تر اينکه آيا اين مراسم معنايی ملموس به زندگی افراد اجتماعی اين مراسم را مستند کند؟ و مهم

نقش »لوی اشتراوس و « دوتايیهای  نظريه تقابل»بخشد؟ برای اين منظور از سنتز نظری دو وجهی  می

روش تحليل  ،شناسی روشبه لحاظ  .مری داگالس، کمک گرفته شد« بشریدر رفع تناقضات ها  آيين

افزار  نرمبه کمک ها  تحليل يافته .به کار برده شده استها  محتوای کيفی و شيوه تکوين استقرايی مقوله

از ابزار ( قابليت اتکا)انجام شد و برای افزايش پايايی  21کيفی مکس کيو دی اِیهای  تحليل داده

تقابل دوتايی به دست  9از تحليل محتوای فيلم، . کمک گرفته شدافزار  نرمدر « ن کدگذارانتوافق بي»

ماوراء -غيرخودی؛ و طبيعت-شر؛ خودی-جمع؛ خير-سالمتی؛ فرد-تقابل بيماری: آمد که عبارتند از

هايی که اشتراوس در ماهيت بشر و  اين است که اوال تناقضترين دستاوردهای تحقيق  مهم. طبيعت

گويد در  می ها همانطور که داگالس آيند و دوم اينکه اين تناقض می بيند درست به نظر می فتارهايشر

شود آيينی  می شوند و بشر قادر می برخورد آن از طريق مناسک حلهای  قالب مناسک بادجن و شيوه

 .هايش رهايی يابد زندگی کند تا از شر تناقض

 .دوتايیهای  ر؛ اهل هوا؛ تقابلمستند باد جن؛ مراسم زا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

پردازد تا نشان دهد از  ساخته ناصر تقوايی می باد جناين مقاله به تحليل ارتباطی متن فيلم  

توان به بازنمايی واقعيت يک مناسک سنتی انسان شناختی پرداخت و آن را  طريق تحليل فيلم می

برای اين منظور . زمان حال منتقل کردبرای نسلهای جديد در جهان معاصر بازسازی و به 

در ابتدا به بيان مساله . ايم ساختار مقاله را بر اساس يک گزارش پژوهش کيفی تنظيم کرده

پردازيم تا نشان بدهيم که فيلم باد جن ارزش تحليل ارتباطی دارد و در ادامه طرحی نظری را  می

. ربی اين فيلم پيشنهاد خواهيم کردبر اساس سنتز نظرات اشتراوس و داگالس برای مطالعه تج

بريم و  افزار مکس کيو دی ای به پايان می هايش را با کاربرد نرم در پايان نيز تحليل فيلم و يافته

دستاورد علمی مقاله را موردبحث قرار خواهيم داد تا نشان بدهيم اين مقاله به پيشبرد علم 

 .ارتباطات کمک کرده است

 طرح مسئله

ناصر تقوايی از آنجا . در جنوب ايران تهيه شده است زاربر اساس مراسم  2«اد جنب»فيلم مستند 

های اين منطقه شناخت دارد، در ابتدای سال  که متولد آبادان است و از جنوب و مراسم و آيين

برای مؤسسه تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران « مراسم زار»به منظور پژوهشی در مورد  2439

است « بادجن»نتيجه اين پژوهش، فيلم . کنند ين ساعدی به بندر لنگه سفر میبه همراه غالمحس

در شرح « اهل هوا»شود و ساعدی نيز کتابی با عنوان  توسط تقوايی ساخته می 2431که در سال 

با توجه به اينکه در حال حاضر اين مراسم تا حد زيادی به فراموشی . نويسد اين مراسم آيينی می

به بازنمايی اين مراسم  تحليل اين فيلم مستند به عنوان سندی در دسترس کهسپرده شده است، 

البته نبايد فراموش کرد . تواند به ما در شناخت کارکردهای اين مناسک کمک کند پردازد، می می

فهم ما از تحليل اين فيلم و کارکردهای مراسم اهل هوا محدود به بازنمايی رسانه ای اين مراسم 

برای تحليل فيلم ابتدا بايد از اين مراسم شناخت . نمايی نيز يک برساخت استاست و هر باز

 .از اين جهت، الزم است ابتدا توضيحی در مورد مراسم اهل هوا داده شود. اوليه به دست آورد

                                                           
. احمد شاملو: گوينده. عباس گنجوی: تدوين. امير کراری: فيلمبردار. ناصر تقوايی: نويسندۀ متن و کارگردان 2

سازمان راديو تلويزيون ملی : محصول. بمنوچهر عسگری نس: مدير تهيه. مهدی حسابی: دستيار فيلمبردار

 .2431 ايران،
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بسيار دور و از های  زدگی، از زمان باد و عمل جن-باد يا جن-پنداری يا باور به روح روح

 (.43: 2412بلوک باشی، )اوليه و ابتدايی وجود داشته است های  جامعه انگاری در دوره جان

هيچ کس  .بادها قوای مرموز و جادويی را گويند که همه جا هستند و مسلط هستند بر نوع بشر»

« شدن ندارد دادن و تسليم شان راهی جز قربانی را قدرت مقابله با آنها نيست و آدميزاد در مقابل

شوند  می خوانده« باد»اين قوای مرموز به جهت نامرئی بودنشان  (.مه اهل هوامقد: 2499بهنام، )

اين مراسم را بايد در ی  ريشه .اند هبادها از آفريقای سياه و عربستان آمد (.13: 2412شريفيان، )

مهاجرت سياهان و بردگان دانست که در چند قرن گذشته از مرزهای دريايی و اغلب جنوبی پا 

باستانی )آفريقايی است ها  و دهلها  مراسم رقص و همچنين شکل طبل .اند هگذاشت به سرزمين ما

اين مراسم و مشابهان آن نه فقط در سراسر آفريقا بلکه در آمريکای  (.413: 2434پاريزی، 

به مبتاليان  (.233: 2435مرندی، )مرکزی و نيمه شمالی آمريکای جنوبی نيز ديده شده است 

رود و او را  می وقتی که باد به سراغ کسی (.19: 2499ساعدی، )گويند  می دبا« مرکب»يا « فرس»

شود و خود را گرفتار نيروی  می «هوايی»سازد، دير يا زود، فرد  می خود( در اختيار)مرکب 

« ماما»يا « بابا»برای رهايی از درد و رنج باد، فرد بايد پيش  .بيند می شگفت و ماورای طبيعی

و پس از آن « زيرکنند»يا « پايين آورند»برود، که قادرند طی مراسمی باد را ( شفادهندگان بومی)

  (.11: 2412شريفيان، )آيد  می است که فرد مبتال در جرگه اهل هوا در

شود  می وقتی فرد مبتال بادش زير .خواهد می حضور در مراسم اهل هوا مشروعيت خاصی

بيمار در  .کند می دهد و هويت او تغيير می دگرگونی ژرفی در شخصيت و حاالت بيمار رخ

پيوندد که هويت اجتماعی  می خورد و به گروهی می اش پيوند هويت جديد با باد تسخيرکننده

ويژه و کيش خاص در جامعه دارند و حضور شخص برای شرکت در مراسم اهل هوا 

برادری يا يابد و به عنوان عضوی از اعضای گروه اهل هوا که همچون انجمن  می مشروعيت

مادامی که اهل هوا بادهای تسخيرکننده خود را خرسند و  .شود می کند، پذيرفته می اخوت عمل

خشنود نگه دارند و به آنها هديه دهند و قواعد و محرمات را رعايت کنند، دچار جنون و رعشه 

 (.45: 2412بلوک باشی، )شوند  نمی و اضطراب

ترين اسناد در مورد اين مراسم  ، يکی از قديمی(نفيلم باد ج)با توجه به اينکه اين سند 

مانده  آيد برای مستندسازی مجدد اين مناسک نياز به بازخوانی آن در متون باقی می است، به نظر

اين مساله در مناسک ديگری همچون  .ای صورت نگرفته است تاکنون چنين مطالعه. باشد
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از طريق ( 2454)را استاد صفی نژاد  کند اما آن مناسک می زنی در لرستان نيز صدق بَنگ

کنيم تا با تحليل فيلم، به  می ما در اين تحقيق تالش .ای انسان شناختی مستند کرده است مطالعه

؟ آيا فيلم اند هکداميک از ابعاد اين مراسم در اين فيلم بازنمايی شد: پاسخ دهيم کهها  اين پرسش

اينکه آيا اين مراسم تر  را مستند کند؟ و مهم باد جن توانسته کارکردهای اجتماعی اين مراسم

کند  می ها همان هدفی را محقق پاسخ به اين پرسش بخشيد؟ می معنايی ملموس به زندگی افراد

 .که صفی نژاد در کار خود انجام داده است

 های کارآمد برای ساختن چارچوب مفهومی نظریه

ابتدا نظريه : ی استفاده خواهيم کردبرای پرداختن به اين مساله از يک سنتز نظری دو وجه

ها  ها و حل آنها از طريق اسطوره گيری تناقض ها و شکل ها در عرصه قصد کنش شدن نشانه دوتايی

ايم و دوم نظريه مری داگالس مبنی بر اينکه تناقضات  است که از لوی اشتراوس الهام گرفته

به نظر ما همين رويکرد دوگانه را . گيری مناسک حل شوند تواند در شکل موردنظر اشتراوس می

 . توان در فهم بادجن بکار برد و واقعيت آن را برای انسان ايرانی امروز بازسازی کرد می

شناسی  در توضيح بايد اشاره کنيم که سنتز باال را بر اساس تعدادی از اصول سنت نشانه

بودن به وجود  ايی و قائلشروع بحث نظری را بايد به اصل بنيادين مکتب ساختارگر. ايم ساخته

ساختار پنهان است و راه . ساختاری غيرتاريخی در پس هر عرصه از زندگی بشر مربوط بدانيم

در  2بار فردينان دو سوسورنخستين . ها به عمق ساختارهاست دستيابی به آن، گذر از سطح نشانه

لوی اشتروس . را بنا کرد شناسی، اين اصلشناسی تاريخی در حوزه زبان مقابله با مطالعات ريشه

را ها  نيز همچون سوسور بر اين عقيده بود که ساختار زيرين ذهن به طور ناخودآگاه نظام نشانه

لوی اشتروس به وجود  .کند می کند و در پی آن، نگرش و کنش ما را هدايتتعيين و تکليف می

اش را مطالعه عملی ثابت قائل است که فکر و زندگی جوامع بدوی مورد-يک منطق نظری

اين منطق اصرار مکرر بر تمايزگذاری است و آنچه اهميت اساسی دارد خود . کندراهبری می

اشتروس، -به نظر لوی(. 59: 2533لوی اشتراوس، )اين تمايزگذاری است و نه محتوای آن 

اسطوره چيزی »بنابراين . اسطوره در واقع يک مدل منطقی برای فائق آمدن بر يک تناقض است

لوی اشتراوس، )« يست جز تالشی برای تصحيح و يا پنهان کردن عدم تقارن بنيادين خودن

                                                           
1 Ferdinand de Saussure 
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ممکن « انسان بدون نوشتار»اين عملکرد اسطوره از طريق اين توانايی ذهن  (.253: 2512

های متواتر در مقابل يکديگر  سری دوتايی ها، واژگان و عالئم را بر پايه يک شود که وی نشانه می

سازد که چيرگی بر تناقض واقعی در را می 2«های دوتايی تقابل»د و بدين گونه ده قرار می

به نظر ما نيز اين پديده تناقض و اسطوره . سازداش را به طور ذهنی برايش ممکن میزندگی

کند و به  اما تنها تناقض نيست که مزاسم زار را معنادار می. شود سازی در مراسم زار ديده می

 . تکميل اين نظام نظری از نظريه مری داگالس نيز بايد کمک بگيريم همين دليل برای

اشتروس است، اما در يک مورد -به رغم اينکه خود به نحوی متأثر از لوی 1مری داگالس 

های اساسی بشر امکان حل و  وی معتقد است که تناقض. اساسی با او به چالش پرداخته است

ی و از طريق يک ضرورت اجتماعی در قالب يک رفع شدن را در درون يک نظام معين فکر

کند و بر ها تمرکز میها و کارکردهای آن داگالس به جای اسطوره، بر آيين. مشخص دارند 4آيين

انجامند ها می ها با ايجاد وحدت در عمل و تجربه، به رفع تناقض اين باور است که آيين

شود و با يک اقعی و آشکار آغاز میاسطوره با يک تناقض درونی و و(. 1: 1112، 3داگالس)

تناقض ميان بودن و نبودن است و از اين جهت . گيردواسط منطقی ميان عناصر تناقض شکل می

اما در آيين آغاز با يک ابهام است که در . تواند به صورتی ديگر درآيد قابل رفع نيست و تنها می

ين تناقض در بطن جامعه و از قرار دادن ا. نظام فکری حاکم به يک تناقض بدل شده است

امکان رفع تناقض و ابهام را توأمان فراهم خواهد آورد ( مراسم آيينی)طريق يک کنش واحد 

های ابتدايی را نيز، به نوعی خلق داگالس جادو و معجزه در آيين(. 293: 1115، 9کک)

نقش معين خود  بندی مشخصها افراد در يک نظم و رتبهداند که در آن های هماهنگی می جهان

معنی نيست، بلکه شکلی توان گفت که نه تنها اعمال آنها بی و بدين صورت می. کنند را ايفا می

بينيم که داگالس سوی ديگر  در اينجا می(. 54: 1112داگالس، )از معنابخشی به وجود است 

با نظر  کند که نظام نظری ما، که تاکيد بر آيين گرايی برای حل تناقض است، را ترميم می

کند تماميت مراسم زار را در باد جن بهتر  سازد که کمک می اشتراوی يک سنتز نظری را می

 .تفسير کنيم

                                                           
1 Binary oppositions 

2 Mary Douglas 

3 Ritual 

4 Douglas 

5 Keck 
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به همين دليل، در اينجا الزم است تاکيد شود که از سنتز نظری باال برای تحليل ابعاد و 

يز در انتخاب و ن« باد جن»ی مراسم زار و اهل هوا در فيلم  کارکردهای اجتماعی بازنمايی شده

، کمک گرفته شده (شوند کدهايی که از ادبيات تخصصی گرفته می)مفاهيم يا کدهای برساخته 

همچنين با تکيه بر مفهوم تقابل دوتايی از لوی اشتراوس و نظريه مری داگالس در مورد . است

در سطح  کنيم ما سعی می. ها در رفع تناقضات بشری، به تحليل فيلم باد جن پرداختيم نقش آيين

های دوتايی در تحليل فيلم باد جن به نقش  های دوتايی نمانده و پس از نشان دادن تقابل تقابل

 .آيينی اين مراسم نيز اشاره کنيم

 روش تحقیق
اين بدين معناست که هر . ساخته ناصر تقوايی است« باد جن»واحد تحليل در اين پژوهش، فيلم 

. آن را تنها به اين فيلم و محتوای آن نسبت خواهيم داد گيريم دهيم و هر نتيجه ای می نظری می

البته مواد و مطالب گوناگونی را برای تحليل، مشاهده خواهيم کرد اما نتيجه را به اين واحد 

 . تحليل مربوط خواهيم کرد

برای اين منظور . استفاده شده است 212افزار کيفی مکس کيو دی ای  برای تحليل فيلم از نرم

ای، فايل ويدئويی فيلم را برای مشاهده خودمان پخش کرديم و  رورگر چندرسانهبه کمک م

ها يا همان تايم  بدين ترتيب فيلم به برش. موارد موردمشاهده مورد کدگذاری واقع شد

های متنی  سپس فايل. افزار نوشته شد تجزيه و برای هر برش زمانی شرحی در نرم 1ها استامپ

. برای هر برش زمانی نوشته شده بود، بازيابی، کدگذاری و تفسير شدايجادشده يا توضيحاتی که 

 .ها نيز در قالب نقشه مکس کيو دی ای ترسيم شده است نتايج تحليل

های متنی ايجاد شده، از راهبرد تحليل محتوای کيفی بهره  برای کدگذاری و تحليل فايل

گام به گام به واحدهای تحليلی به عبارت ديگر، متن فيلم به شيوه ای قاعده مند و . برديم

بر ها  پژوهش، مقولهی  کوچکتر تقسيم شد و سپس با دنبال کردن پرسش تحقيق يا همان مسأله

الزم، های  بازخورد و بازنگریهای  سپس از طريق حلقه .نظری تکوين شدندهای  اساس جنبه

ی و تضمين قرار گرفتند تحليل، مورد اعتبارسازهای  در رابطه با نظريه و شيوهها  تطابق مقوله

تفسير متون در اينگونه تحليل محتوای کيفی دو هدف متضاد را دنبال  (.133: 2419حريری، )

                                                           
1 MAXQDA 

2 Timestamps 
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ها در بسترشان در متن که به طور  ها يا قرار دادن آن هدف اول، آشکار کردن گزاره. کند می

ن از طريق نقل به هدف ديگر، کاستن از حجم مت. شود های متنی منجر می معمول به افزايش داده

 2با پيروی از مدل ميرينگ(. 415: 2452فليک، )بندی آن است  سازی و يا مقوله معنا، خالصه

ی  ايده. ها را به کار برديم ها، شيوه تکوين استقرايی مقوله برای تحليل محتوای کيفی متن( 1111)

عنی معيار انتخاب، بندی مالک تعريف ي ها، عبارت از فرمول اصلی در تکوين استقرايی مقوله

هايی از متن  ی جنبه برگرفته از چارچوب نظری و مسأله پژوهش است که اين مالک تعيين کننده

متن را با در نظر گرفتن اين مالک، مطالعه . گرفت است که بايد در تحليل محتوا مد نظر قرار می

ها از  اين مقوله. ندهای استقرايی به صورت آزمايشی و گام به گام استنتاج شد کرديم و مقوله

های اصلی در آمدند  طريق يک حلقه بازخورد، بازنگری شد و در نهايت به صورت مقوله

 (. 139: 2419حريری، )

ما متوجه بوديم که هدف هميشگی تحليلگران کيفی، رسيدن به باالترين سطح توافق ممکنن  

« و دی اِیکين مکنس  »افنزار   ، در ننرم «1توافق بنين کدگنذاران  »ابزار .  بين کدگذاران مستقل است

(MAXQDA)آورد که مستقل از يکديگر، سنند   ، امکان مقايسه کدگذاری دو فرد را به وجود می

های کدگذاری شنده توسنط دو    انطباق بخش کنند و محل انطباق و عدم مشابهی را کدگذاری می

( تر تحقيقاتی بزرگيا يک تيم )بنابراين با کمک اين ابزار، دو کدگذار . سازد محقق را برجسته می

اگنر کدگنذاری   . ترين نوع کدگذاری در هر موقعيت تصميم بگيرند يابند در مورد دقيق امکان می

هدف از مقايسه . اختياری يا تصادفی نباشد، در نتيجه سطح معينی از پايايی به دست خواهد آمد

هنا بنه    از تفاوتها، کشف چرايی وقوع آنها و يادگيری  کدگذاران مستقل، بحث در مورد تفاوت

بنه عبنارت ديگنر، درصند حقيقنی توافنق،       . 4منظور بهبود توافق بين کدگذاران در آيننده اسنت  

در . شنود  محاسبه می MAXQDAبا اين حال، اين درصد توسط . ترين جنبه اين ابزار نيست مهم

د و اين مقاله با کمک اين ابزار، محققان بر روی موارد اختالف به بحنث و تبنادل نظنر پرداختنن    

. کدگنذاری افنزوده شنود   ( قابلينت اتکنا  )ها را انتخاب کردند تا بر پاينايی   ترين گزينه موردتوافق

 . دهد درصد توافق را نشان می 51افزار باالی  درصد محاسبه شده توسط نرم

                                                           
1 Mayring  

2 Intercoders' Agreement 

3 MAXQDA.com  
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در مورد شيوه تحليل نيز ذکر اين نکته ضروريست که ابتدا پنج تقابل دوتايی را در متن فنيلم  

سپس از متن فيلم ابتدا عبارات را استخراج کرديم و بعد از ميان هر يک ينا چنند   . ماي معين کرده

بعند از  . عبارت، مفاهيم مشترک را بدست آورديم و سپس آنها را به مقوالت جزئی تبديل کرديم

ها مشخص شود و  اين مرحله، مقوالت جزئی را به هم ربط داديم تا خط و ربط نظری بين مقوله

يک قالب نظری فراهم آمد که احيانا بنا قالنب نظنری ابتندايی تفاوتهنايی خواهند       به اين ترتيب 

 .کند داشت ولی مساله را بهتر تبيين نظری می

 های پژوهش یافته

با تصويری از دريا و جدال موج با « باد جن»فيلم . ابتدا الزم است توصيفی از فيلم ارائه شود

ان به دست که اهل هوا را به مراسم دعوت سپس دوربين با دختر خيزر. شود ساحل شروع می

در تمام طول فيلم صدای موسيقی اهل . شود های سوت و کور بندر لنگه می کند، وارد کوچه می

با شروع مراسم صدای موسيقی بيشتر شده و دوربين وارد خانه مقدس اهل . شود هوا شنيده می

بيماری . خوانند ا هم آواز نامفهومی میمامازار در بين طبل زنان نشسته و اهل هوا ب. شود هوا می

های  گذرد تکان هر چه از مراسم می. خورد که مجلس به خاطر او برگزار شده به آرامی تکان می

پارچه کتان سفيدی روی سر بيمار و . پيوندند ی ديگری نيز به او می بيمار شديدتر شده و عده

ر طول فيلم راوی اطالعاتی از نحوه د. اندازند افرادی که باد در آنها طلوع کرده است می

مراسم همچنان . دهد برگزاری مراسم، بادهای موذی، بيماری اهل هوا و متروکه شدن شهر می

 . کند ادامه دارد تا در پايان بيمار آرام شده و مامازار با باد درون او صحبت می

ت که از تحليل توان گف می با الهام از سنتز نظری اشتراوس و داگالس که ارائه کرديم،

 –تقابل اصلی در اين فيلم، تقابل سالمتی  .جن پنج تقابل دوتايی به دست آمد محتوای فيلم باد

در واقع  .اند هديگر در امتداد و حول اين تقابل اصلی شکل گرفتهای  بيماری است و تقابل

ديگر های  لتقاب .دهند می کنند و به آن معنا می کمک ديگر به تعريف تقابل اصلیهای  تقابل

شر و تقابل طبيعت و  -غير خودی، تقابل خير -فرد، تقابل خودی –عبارت اند از تقابل جمع 

، در جداول اند هجزيی و کلی که پنج تقابل از آنها به دست آمدهای  مفاهيم و مقوله .ماورالطبيعه

 .اند هنشان داده شد

ه معتقدند بادها موجب بيماری توان مشاهده کرد که اهل هوا ک سالمتی می-در تقابل بيماری

کنند بادها را  شوند با انجام مراسم جمعی که رکن اصلی آن نواختن موسيقی است، سعی می می
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آنها به کمک بابا زار و ماما زار که مانند بادها . زير کرده و سالمت خود را به دست آورند

دهل به همراه آوازهای آيينی صدای ساز و . روند نيروهای ماورايی دارند به جدال با بيماری می

مرکز توجه در اين مراسم فردی است که دچار باد شده، او در کانون . دهد بادها را فراری می

حرکات جمعی هم افزايی انرژی را به دنبال داشته که بهترين راهکار برای دفع . انرژی هاست

 (.2جدول )ی اثرات منفی بادهاست  مقتدرانه

 سالمتی -ماری تقابل بی : جدول شماره 

منطق  مقوله کلی مقوله جزئی مفهوم عبارت
 نظری

زند و او بيمار  ماما زار با بيمار حرف می
درمانگری ماما  آرام گرفته 

 زار

جدال مامازار و 
بادها از طريق 

 جسم بيمار

تقابل مامازار 
 و بادها

 تقابل
 -بيماری 
 سالمتی

 کند ماما زار با بادها صحبت می

خورد و او با  به شدت تکان میسر بيمار 
حرکات موزون و روی زانو به وسط 

 آيد مجلس می
مضر بودن 

 بادها
بادهای موذی و مرموز، سنگين و 
سرگردان،؛بادهايی مثل برق چشم گربه در 

 .شب تاريک
شود و  لرزد، بيهوش می يکی از بيماران می

 افتد بر زمين می
که جن  گردد، دختر هوا دور لنگه می
 تجربه مشترک زدگان را به مجلس بياورد

گروه درمانی 
برای مقابله با 

 بادها

جدال جمعی 
اهل هوا با 

 بادها

 اهل هوا همه مرکب بادها هستند
زنند،  ای ساز می زنند، عده ای دست می عده
همکاری در  خوانند ای می عده

 کنند ای گالب و نمک پخش می عده اجرای مراسم
 کند يک نفر به بيمار کمک می

اهل هوا با يکديگر دست داده و روبوسی 
همدردی با  کنند می

بيمار را در باالی مجلس نشسته و به او  يکديگر
 شود توجه می

زير شدن باد  شود نفس بادها در صدای دهل بريده می 
با صدای 
موسيقی درمانی  موسيقی

برای مقابله با 
 بادها

ارتباط مامازار  خوانند ا زار و دهل زنان آواز میمام
با باد از طريق 

 موسيقی
شود و بيمار به آن واکنش  آهنگ عوض می

 دهد نشان می
تشخيص باد 
 توسط موسيقی
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جمع نيز به مراسم آيينی اشاره داشت که به صورت جمعی و با مشارکت همه -در تقابل فرد

مجاورت فيزيکی و احساسی اهل هوا و همراهی کردن (. 1ل جدو)شود  پذير می اهل هوا امکان

حتی مامازار نيز به کمک باور قلبی . آنها در انجام مراسم، همبستگی اجتماعی آنها را در پی دارد

به عبارتی باورهای مشترک، درد مشترک، . رساند و تاييد جمعی اهل هوا به جن زدگان ياری می

و زبان مشترک به اهل هوا هويت داده و مقابله جمعی در مکان مشترک و انجام حرکات آيينی 

 .کند پذير می برابر بادها را امکان

 جمع -تقابل فرد : 2جدول شماره 

 مقوله کلی مقوله جزئی مفهوم عبارت
منطق 

 نظری

دختر خيزران به دست اهل هوا را 

 کند دعوت می

خصوص بودن 

انحصاری بودن  مراسم

 مراسم برای اهل هوا

 همبستگی

  اجتماعی

 

 

 

 تقابل

 -فرد

 جمع

 شوند اهل هوا در خانه مقدس جمع می
جمعی بودن 

 مراسم

 پخش خوراک آورند  در يک سينی خوراکی می

همراهی کردن در 

 انجام مراسم

 پخش عطر پاشد يکی از اهل هوا گالب می

 کمک به بيمار کند يکی از اهل هوا از بيمار مراقبت می

 زنند ها دست می ريتم طبلاهل هوا با 
کمک به اجرای 

 موسيقی

اهل هوا دور تا دور خانه مقدس 

 اند  نشسته

دور هم گرد 

مجاورت فيزيکی و  آمدن

 احساسی
 کنند اهل هوا با يکديگر روبوسی می

محبت به 

 يکديگر

 يابند اهل هوا به دوای اعتقاد شفا می
اشتراک در 

های مشترک  ويژگی باورها

 ذهنی
هويت 

 بخشی

 جن زدگان درد دارند
اشتراک در 

 بيماری

گويند و  اهل هوا به يک زبان سخن می

 خوانند آواز می
های مشترک  ويژگی زبان مشترک

 عينی
 مکان مشخص خانه مقدس مخصوص مراسم است
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ل جدو)پردازد و ما آن را از متن فيلم استخراج کرديم  تقابل سوم به موضوع خير و شر می

های مذهبی و تقدس بخشيدن به  در اينجا اهل هوا با توسل به امور قدسی چون سمبل(. 4

اهل هوا بادها را . کنند با بادها مقابله کنند جزئيات برگزاری مراسم مانند مکان مراسم سعی می

و  تاکيد بر اهريمنی بودن بادها جدال بين اهل هوا و بادها را به جدال امر قدسی. دانند کافر می

بادهای شوم و بيگانه با نفرين کردن مردم بومی موجب بيماری، مرگ و . کند اهريمنی بدل می

اند شهر را ترک کرده و شهر خالی و  مردم که از اين بيگانگان هراسيده. اند خشکسالی شده

اهل هوا نيز در جدال با بادهای کافر و اهريمنی به مراسمی قدسی که منبع . ويرانه شده است

تقابل اهل هوا با بادها، تقابل خير و خوبی با شر و . جويند و برکت است توسل میخير 

 . اهريمن صفتی است

 شر -تقابل خیر : 3جدول شماره 

منطق  مقوله کلی مقوله جزئی مفهوم عبارت
 نظری

شير به نشانه ) عالمت روی ديوار 
 (ع.حضرت علی

عالمت مذهبی روی 
به کار بردن  ديوار

نمادهای 
 مقدس

قدسی 
 بودن
 مراسم

 تقابل
 خیر و شر

در اين بين تنها گلدسته يک مسجد 
 سالم است

قدسی بودن عالئم 
 مذهبی

تقدس مکان برگزاری  شود مراسم در خانه مقدس برگزار می
 مراسم

انجام مراسم برای بيرون  بادهای کافر
  راندن بادهای کافر

کافر بودن 
 بادها

اهریمن 
 بودن بادها

دگان باد کافر جن در جنوب نفرين ش
  .بسيارند

نفرين شدن مردم توسط 
 بادهای کافر

 ها و عدم رويش گياه  تصويری از قبرستان
 سايه مرگ بر روی شهر

شوم بودن 
 بادها

 وجود خاکستان ها
 زن شوی مرده
 مردن موريانه

 مردن مار بر اثر نيش داغ آفتاب قحطی و خشکسالی
 متروکه و شهر خالی از سکنه کوچه

 متروک بودن شهر

ويرانگری 
 بادها

 ها روی درها ها و کليد نمايی از قفل
هزار بوده ، االن  51جمعيت لنگه قبال 

 . خالی است

 ويرانی لنگه
کوزه شکسته و چراغ نفتی بی نفت و 

 .واژگون شده است
 های خالی بازار لنگه  حجره

های  و خراب لنگه و صخرهبندر خرد 
 ساحل بی جاشو
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شود، نيز در رفتارهای موجود  تقابل بين خودی و غير خودی که تقابل چهرام محسوب می

در اينجا، بادهای موذی که قدرت ماورايی دارند، موجب (. 3جدول )شود  در فيلم ديده می

اند و همراه  بومی بندر لنگه غريبه بادها بيگانگانی هستند که با مردم. بيماری و درد بسيار هستند

از اين جهت، مردم بومی از اين بيگانگان . اند های ديگر و از راه دريا آمده با بيگانگان از سرزمين

 . آورند هايی هستند که با خود درد و رنج می بادها غير خودی. هراسند می

 غیر خودی -تقابل خودی : 4جدول شماره 

 منطق نظری وله کلیمق مقوله جزئی مفهوم عبارت

 زياد بودن درد و تحمل ناپذيری آن
آسيب زدن باد 

 به بيمار

وحشت زدگی 

 از باد

بيگانه 

 هراسی

 –تقابل خودی 

 غير خودی

 وجود نفرين شدگان بسيار
همه گيری 

 بيماری

بادهايی مثل برق چشم گربه در شب 

 تاريک

در کمين بودن 

 بادها

 نفرين شدن بوميان توسط باد 
قدرت ماورايی 

 بادها

 .آيند بادها از دريا می

غير بومی بودن 

ناشناخته بودن  بادها

 بادها

صدای امواج دريا و برخورد آن با 

 ساحل متروک

 بادها سوار بر مرکب موج هستند

ها را به آمدن سياهان  سابقۀ آمدن باد

 اند از آفريقا نسبت داده

همراهی بادها با 

 سياهان

 

در اين نوع تقابل، اهل هوا (. 9جدول )شود  تقابل پنجم به طبيعت و ماورا آن مربوط می

توانند موجب بيماری  ها تسلط دارند و می معتقدند بادها دارای نيرويی ماورايی بوده و بر انسان

اعتقاد به قدرت بادها در ايجاد بيماری به جدال بين اهل هوا که . زدگی در آنها شوند يا جن

 . انجامد زمينی و طبيعی هستند و بادها که ماورايی و غير زمينی هستند می
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 ماوراءالطبیعت -تقابل طبیعت: 5جدول شماره 

 منطق نظری مقوله کلی مقوله جزئی مفهوم  عبارت

 گفتگوی مامازار با باد
رابطه بده بستان 

 با باد

تسلط بادها بر 

 انسان

روح 

 پنداری 

 –تقابل طبيعت 

 الطبيعتماوراء 

دادن هديه و قربانی و وعده 

 به باد

بيمار در لباس سفيد در 

کناری نشسته و مجلس برای 

 . او برپا شده است

مرکب شدن اهل 

 هوا

بيمار و چند نفر از اهل هوا 

از خود بی خود شده و 

 .خورند های شديد می تکان

های  در ادامه مراسم حرکت

 شود بيمار شديدتر می

يکی ديگر از بيماران سرش 

را بين دو دستش گرفته و 

 زند  فرياد می

 

حاصل تحليل اين پنج تقابل بر اساس سنتز نظری اشتراوس و داگالس اين است که اوال 

آيند و دوم  بيند درست به نظر می هايی که اشتراوس در ماهيت بشر و رفتارهايش می تناقض

های برخورد  گويد در قالب مناسک بادجن و شيوه اگالس میها همانطور که د اينکه اين تناقض

هايش  شود آيينی زندگی کند تا از شر تناقض شوند و بشر قادر می آن از طريق مناسک حل می

 .رهايی يابد
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افزار مکس کيو دی ای، همين پنج تناقض در رده اول دسته  با استفاده از مدلسازی نرم 

های مدل زير و آثار اعتقادی در رده دوم آن و نيز رفتارهای مناسکی در رده سوم مدل قابل  ندیب

 . باشند مالحظه می

 گیری نتیجه

آيد اين است که آنچه به لحاظ نظری مدعی شده  اولين نتيجه ای که از اين تحليل به دست می

های تحقيق  فيلم با توجه به يافتهدريافت ما از اين . بوديم در مناسک باد جن قابل مشاهده است

دهد، اهل هوا حول مسئله سالمتی، مفاهيمی را به شکل چند دوتايی در مقابل يکديگر  نشان می

شان  سازند تا بتوانند بر تناقض واقعی زندگی های دوتايی را می دهند و در نهايت تقابل قرار می

در اين . ر ذهنی چيره شونددرمانی به طو -اقتصادی -يعنی تبعيض و محروميت اجتماعی

هايی برای اهل  ها به منزله ويژگی اين تقابل. پژوهش پنج تقابل بين اهل هوا و بادها شناسايی شد
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هايی  تقابل. دهد هوا در مقابل بادها است که آنها را از هم متمايز کرده و رو در روی هم قرار می

که تجلی « بيماری»ها در مواجهه  اين تقابل. است« ديگری»که در واقع مرزهای بين خود و 

. دهد که تجلی تمام اراده جمعی اهل هوا است، خود را نشان می« سالمتی»حضور بادها است و 

توان نتيجه گرفت  های موجود بين اهل هوا و بادها می های تحقيق يعنی تقابل بر اساس يافته

بيعی هستند موجب بيماری اهل بادها که موجوداتی اهريمنی، غير خودی، شر و با نيروی ماورالط

کنند برای به دست  اهل هوا نيز با توسل به امور مقدس و نيروی جمعی سعی می. شوند هوا می

 . آوردن سالمتی با بادها مقابله کنند

های دوتايی يکديگر را تقويت  رسيم که تقابل با تحليل فيلم و دکلمه راوی به اين نتيجه می

های  در نتيجه تقابل. شود های دوتايی می وجب هم افزايی اثر تقابلکرده، روی هم افتادن آنها م

گيری هويت  های خاصی بخشيده، موجب شکل دوتايی که هم به بادها و هم به اهل هوا ويژگی

بخشی به  ها با هويت آمده از تقابل دست اين هويت جديد به. شود جديدی برای اهل هوا می

ابی اهل هوا در جدال جمعی با بادها حول مقوله سالمتی ي هويت. شود پذير می امکان« ديگری»

در نهايت منجر به همبستگی اجتماعی آنها شده و اهل هوا را نه تنها در مقابل بادها، بلکه از 

توان به اين نکته مهم اشاره  از اين جهت می. کند ديگرانی که عضو اهل هوا نيستند، متمايز می

به عبارت ديگر، . شود به يک عنصر اجتماعی تبديل می کرد که بيماری فرد از طريق مناسک

 . شود درمانش نيز فردی نيست بيماری فرد تنها به خود او مربوط نمی

شود اين مراسم با منطقه جغرافيايی  از طرف ديگر، همانطور که در فيلم هم بر آن تاکيد می

راوی نيز آمدن بادها را به . فيلم بر جدال امواج با ساحل تأکيد دارد. جنوب ارتباط خاص دارد

های ديگری که در فيلم وجود دارد، همه حاکی  ها و نشانه اين نشانه. دهد آمدن سياهان نسبت می

شان  ها همراه با بردگان ها و پرتقالی از اين است که در منطقه ای که بيگانگان از جمله انگليسی

ماعی، اقتصادی، فرهنگی و کمبود اند، تداخل فرهنگی در کنار محروميت اجت رفت و آمد داشته

امکانات پزشکی دست به دست هم داده تا برگزاری اين مراسم درمانی بر دردهای اهل هوا 

های دوتايی و شخصيت بخشی به بادها و هويت يابی برای  در واقع آنها با ايجاد تقابل. باشد

های  عنا از طريق تقابلبه عبارت ديگر، با خلق م. خواهند به زندگی خود معنا ببخشند خود می

آنها تنها اين دردها را با نيروی همبستگی . يابند دوتايی، امکانی برای تحمل دردهای خود می

دهد بيماری را که امری ناشناخته،  کنند و انجام اين مراسم به آنها امکان می جمعی آرام می
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دی برای درمان آن بيابند و بيگانه، شر و موجب درد و نفرين آنها است به بادها نسبت داده و امي

شود که اين  در اينجا نيز ديده می. هراس خود از بيماری و کمبود امکانات درمانی را تعديل کنند

که  "بيگانگان"کند به افزودن عناصر ديگری همچون  مناسک برای مشروعيت يابی شروع می

 .کند فرآيند درمان فردی و جمعی را معنادار می

شان را حل کرده و از آنجا که خود را  ره ای باد تناقض اصلی زندگیاهل هوا با خلق اسطو

بينند،  شان ناتوان می برای مقابله با عامل اصلی ايجاد فقر، بيماری و موقعيت فرودست اجتماعی

سازند، و  شان می محروميت هايش را به باد نسبت داده و به قول اشتراوس اسطوره ای در ذهن

از اين جهت، هيچ ربط واقعی بين بادها . کنند باد جن با آن مقابله میبه قول داگالس با مناسک 

در واقع تقابل . اين تنها تبديل صورتی از تناقض به صورت ديگر است. و بيماری وجود ندارد

 -غيرخودی، قدسی -های ديگر مانند خودی سالمتی تقابل اوليه ای است که تقابل -بيماری

 .داردشر را به دنبال  -اهريمنی، خير

های دوتايی بسنده نکرده بلکه در درون يک نظام فکری متأثر از  اهل هوا تنها به خلق تقابل

از همان ابتدا که دوربين به . کنند های دوتايی، برای مقابله با بادها مراسمی آيينی برگزار می تقابل

کند تا  ه میهای متروکه بندر لنگ همراه دختر خيزارن به دست مخاطب را وارد کوچه پس کوچه

يابيم در اين مراسم  آنجا که بر مشارکت همه اهل هوا در برگزاری مراسم تأکيد دارد، در می

ها، يکدلی و انسجام در انجام مراسم در  وحدت عمل شرکت کنندگان، کار جمعی، تقسيم نقش

ماری تناقض ميان سالمتی و بي. انجامد ها می های قدسی و معنوی آن به رفع تناقض کنار ويژگی

اين تناقض . در واقع تناقض بين بودن و نبودن يا به عبارتی تناقض بين مرگ و زندگی است

اصلی در نظام فکری اهل هوا به صورت ابهامی است که اهل هوا با توسل به نيروهای ماورايی 

از اين جهت، آنچه اهل هوا در مراسم خود انجام . دهند و انجام اعمالی آيينی به آن معنا می

 . دهند همه شکلی از معنا بخشی است می

هايی از فيلم که طلوع باد را در ديگر اعضای اهل هوا يا همدلی آنها در  با تحليل سکانس

گيريم که در اين بين تالش برای شفای بيمار تنها به  دهد، نتيجه می انتهای مراسم را نشان می

امی اهل هوا که در مراسم شرکت شود، بلکه تم درمان بيماری که مرکب بادها شده خالصه نمی

کنند حول تالش برای مقابله با بادها، زندگی خود را مجدداً معنا کرده و به احساس امنيتی  می

در واقع افراد با شرکت در اين مراسم، به عضويت گروه . پذير است رسند که در گروه امکان می
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اهل هوا با انجام اين مراسم . شوند میمند  های پيوند با گروه بهره در آمده و از آن پس، از مزيت

 . زنند به خلق جهانی هماهنگ دست می
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