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الزار والطمربة يف ال�سودان

متهيد

االإجنليزية  باللغة  كتبها  التي  املاحي  التجاين  الدكتور  مقاالت  من  االأوىل  املجموعة   1981 العام  يف  ن�رشنا 

بعنوان Tigani El Mahi: Selected Essays, وكان ذلك مبنا�سبة احتفال جامعة اخلرطوم بيوبيلها 

 ثم ن�رشنا بعد ذلك املجموعة الثانية من مقاالته العربية بعنوان )التجاين املاحي: 
1

الف�سي )1981-1956(.

 كان مل�ساعدة بروفي�رش عبد الرحمن الن�رشي اأمني مكتبة 
2

مقاالت خمتارة( يف نف�س الدار يف العام 1984.

اأتاح لنا كل ما لديه من  اآنذاك دورًا كبريًا يف تذليل مهمة حتقيق املقاالت يف الكتابني, فقد  جامعة اخلرطوم 

اأعمال التجاين املحفوظة مبكتبة جامعة اخلرطوم, كما عمل, مب�ساعدة بروفي�رش على املك, مدير دار جامعة 

اخلرطوم للن�رش اآنذاك, على ن�رش الكتابني على نفقة اجلامعة. 

حققنا ون�رشنا يف الكتابني كل ما كان لدينا من اأعمال الراحل اإال كتاباته عن الزار التي اأرجاأناها حتى نكمل 

حتقيقهها ل�سعوبة خمطوطتها. فقد راأينا اأن نفرد لها عماًل منف�ساًل الأنها حتتاج جلهد اأكرب وي�سعب اأن تدرج 

�سمن تلك املقاالت التي ن�رشناها دون حتقيق دقيق.

كان من املوؤمل اأي�سًا اأن يخرج هذا الكتاب يف العام 1988 متزامنًا مع الذكرى الثانية ع�رش لرحيل التجاين 

املاحي يف1970 مع موؤمتر )البعد الروحي للعالج ال�سعبي االإفريقي, ظاهرة الزار( الذي عقده معهد الدرا�سات 

االإفريقية واالآ�سيوية بجامعة اخلرطوم ومعهد اأبحاث الطب ال�سعبي باملجل�س القومي للبحوث ومركز منظمة 

 
3

ال�سحة العاملية املتعاون يف الطب ال�سعبي ومركز الدرا�سات االإفريقية بلندن, ون�رشت مداوالته يف ادنربة.

لكن لظروف قاهرة اأخرى تاأخر اإ�سدار هذا الكتاب ليتزامن مع الذكرى الثامنة والثالثني لوفاته!

ال�سودان(  الزار يف  اأهله:  يكذب  )الرائد ال  بعنوان  املقاالن  ال��زار.  مقالني وملفًا يف  املاحي  التجاين  لنا  ترك 

ن�رشها يف جملة ال�سودان اجلديد يف 23 يونيو 1944. اأما امللف فقد حمل عنوان م�سايخ الزار يف ال�سودان 

)1937-1968( وترجم العنوان )Zar Archetypes(. ا�ستغرق حتقيق هذا العمل منا وقتًا طوياًل واأخذ 

جهدًا كبريًا, فقد كتب بقلم الر�سا�س وبه كثري من الك�سط والت�سحيح والتعديالت الهام�سية التي ي�سعب 

قراءتها يف كثري من االأحيان. 

لنقدم لهذه االأعمال الرائدة, ا�ستعر�سنا يف اإيجاز يف بداية هذا الكتاب الدرا�سات التاريخية والنف�سية والثقافية 

كنا  عمومًا.  ال��زار  طقو�س  يف  امل�سرتكة  واملظاهر  املو�سوع  غطت  التي  والتحليلية  والو�سفية  واالجتماعية 

نعلم اأي�سًا اأن هناك ت�سجيالت �سوتية “خليوط” الزار جمعها التجاين املاحي كنا نرجو اأن نتح�سل عليها 

لن�سيفها لهذا الكتاب. بحثنا عن تلك الت�سجيالت دون جدوى. لنكمل هذا العمل, ا�ستعنا باملو�سيقار عبد اهلل 

حممد عبد اهلل الذي قام بتدوين االأحلان االأ�سا�سية يف مو�سيقى الزار وعلق عليها. لفائدة الباحثني اأي�سًا ذيلنا 

الكتاب بقائمة ببليوقرافية الأهم ما ن�رش يف هذا املجال, راجني اأن تكون جمموعة االأعمال يف هذا الكتاب اإ�سافة 

4

مفيدة للمكتبة ال�سودانية وللقارئ والباحث على حد �سواء.

دكتور اأحمد ال�سايف

اخلرطوم

فرباير 2008



9

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

توطئة

ما زالت الدرا�سات اجلادة يف جمال الزار قليلة, واملن�سور منها الذي ال يزيد عدده عن اأ�سابع اليد الواحدة 

اأنرثوبولوجية  اأو  تاريخية  اأو  درا�سات اجتماعية  الزار جاء �سمن  لظاهرة  الر�سد  اأغلب  به كثريًا.  يعتد  ال 

اأو طبية عامة, اأو يف حتقيقات اأو ا�ستطالعات �سحفية. نراجع يف هذا الباب االأدبيات التي تعر�ست لظاهرة 

تقم�س االأرواح يف طقو�س الزار, كما نحاول اأن نعالج الظاهرة بطريقة ت�ساعد القارئ والباحث للتعرف على 

خمتلف جوانبها وبذلك نرجو اأن نفتح اأبواب جديدة لدرا�سات اأوفى واأعمق. راجعنا الدرا�سات التاريخية 

التي عنيت بتق�سي اأ�سل الزار وطرق انت�ساره ثم الدرا�سات النف�سية التي عنيت بطبيعة الزار وحتليلها على 

�سوء املفاهيم املرتبطة بالتحليل النف�سي, ثم تطرقنا للدرا�سات الثقافية واالجتماعية التي توؤكد اأهمية الثقافة 

يف حتديد اأمناط ال�سخ�سية وما يطراأ عليها من اأعرا�س نف�سية اأو مر�سية اأو �سلوكية, ثم اأ�رشنا للدرا�سات 

الظاهرة  فهم  ملحاولة  حتليليًا  جهدًا  ت�سيف  والتي  للظاهرة  التف�سيلي  الو�سفي  ال�رشد  على  اعتمدت  التي 

ور�سد ممار�ساتها. من هذه الدرا�سات ومن درا�ساتنا وخربتنا حاولنا اإجمال الظواهر امل�سرتكة يف طقو�س 

الزار والتي ال ن�سك يف اأنها قابلة الإ�سافات عديدة.

الدرا�سات التاريخية

اأ�سل  اأن  الدرا�سات   توؤكد بع�س هذه 
6

,
5

انت�ساره. الزار وطرق  اأ�سل  الدرا�سات احلديثة  العديد من  تناولت 

الزار اأثيوبي واأن درا�سة النماذج ال�سبحية املتف�سية فيه توؤكد م�سدره االإثيوبي. تعتمد هذه الدرا�سات على 

اأن كلمة )زار( تعني باللغة االأمهرية االأرواح واالأ�سباح, واأن الكلمة قد تكون لغويًا حتريفًا ال�سم )جار( اإله 

مت  قد  التحريف  هذا  يكون  وقد  اإثيوبيا,  يف  الكو�سية  الدولة  يف  القدمية  االأجاوية  الوثنية  الديانة  يف  ال�سماء 

7

بوا�سطة امل�سيحيني االإثيوبيني ليعني الروح ال�رشيرة.

يدعم هذا الزعم اأن اأول من و�سف الزار و�سبهه برق�سة التم مت كان الرحالة بالودين )Plowden( يف كتابه 

 الذي ن�رش يف العام 1868 بعد وفاته. زار بالودين اإثيوبيا و�سجل مذكراته 
8

)رحالت يف اإثيوبيا وبالد القاال(

يف الفرتة من 1823 اإىل 1843. مما يذكر اأي�سًا اأن بالودين مات ودفن يف قندار. اأ�سار بول كاهل ملخطوطة 

9

تقرية من اإثيوبيا ت�سف لغة الزار باللغة العربية وت�سف الزار باأنه مر�س قادم من البالد العربية.

عا�س الطبيب االأملاين كلنزنقر يف ميناء ق�سري على �ساحل البحر االأحمر يف الفرتة من عام 1863 اإىل 1875 

01

و�سف خاللها الزار يف اإثيوبيا يف املنطقة التي عا�س فيها واأ�سار اإىل وجود الزار يف �سنار.

اإليه العامل الهولندي  اأ�سار  اإثيوبيا, ومن بعدهم  كذلك اأ�سار للزار عدد من الرحالة الفرن�سيني الذين زاروا 

 1937 العام  يف  االإجنليزية  اإىل  ترجم  الذي  مكة  عن  كتابه  يف   1888 العام  يف   )Hurgronje( هريقرونيه 

 كذلك و�سف االأمريكي ماكدونالد الزار يف كتابه )Aspects of Islam( الذي 
11

واأرجع اأ�سله اإىل اإثيوبيا.

 يقول التجاين املاحي 
21

ن�رش يف العام 1911, واأ�سار فيه اإىل ر�سالة كتبتها مدام ر�سدي العام 1884 عن الزار.

اأن املوؤرخ حممد �سفيق غربال قد دله على مو�سع هذه الر�سالة, لكن لالأ�سف مل نعرف من التجاين املاحي 

مو�سع هذه الر�سالة لنطلع عليها, كما مل ي�رش لفحواها.
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اإفريقيا يف ال�سنوات االأوىل من القرن الع�رشين, و�سجل خالل تلك  اأعماق  جاب الرحالة االأملاين فروبينو�س 

الرحالت �سمن ما �سجل وجود )البورى( و�سط قبيلة الهو�سا و)الزار( يف اأم درمان يف ال�سودان. كما الحظ 

ال�سبه ال�سديد بني املمار�ستني يف كال البلدين. �ساهد فروبينيو�س اأي�سًا طقو�س التقم�س باالأرواح يف كردفان 

والتي ذكر اأنها ت�سمى )بالد�ساتري(. وقد ذكر فروبينيو�س اأن اأحد املواطنني اأخربه اأن تلك االأرواح )رياح( 

جاءت من بالد فار�س. يعتقد فروبينيو�س اأن )الزار( و)البورى( هي مظاهر ملعتقدات قدمية جاءت من بالد 

31

فار�س وانت�رشت يف اإفريقيا من مرتفعات اإثيوبيا عرب كردفان اإىل اأر�س الهو�سا.

يرى باحثون اآخرين اأن كلمة زار فرعونية االأ�سل وال يعرفون ا�ستقاقها وقد تعني روح ولكن لي�س هناك دليل 

يوؤيد هذا الزعم, فامل�ست�رشق االإجنليزي اإدوارد وليام لني )Lane( يف كتابه اجلامع )امل�رشيون املحدثون: 

�سمائلهم وعاداتهم يف القرن التا�سع ع�رش: 1836(,41 مل يورد ذكرًا للزار اأو اأي ممار�سة �سبيهة له يف م�رش, 

وهو الرجل الذي قال عنه عديل طاهر نور مرتجم الكتاب )1950( )اإنه مل ير بعد املقريزي وال بعد اجلربتي 

هذا  يف  لني  وليام  الكبري  امل�ست�رشق  اإال  واأمانة  بدقة  ال�سعبية  واالآداب  امل�رشية  العادات  بت�سجيل  عني  من 

الكتاب...(.51 رغم اأن لني مل ي�رش للزار يف الفرتة التي عا�سها اإال اأن دكتور عبد الرحمن اإ�سماعيل وهو يخاطب 

املوؤمتر العا�رش للم�ست�رشقني يف جنيف يف �سبتمرب 1894 يتحدث عن الزار كممار�سة معروفة ومنت�رشة يف 

م�رش.61توؤكد فاطمة امل�رشي اأنها م�سحت االأدبيات العربية للفرتة من 1330 اإىل 1850 ومل جتد اإ�سارة من 

اأي نوع ملمار�سة الزار يف م�رش اأو غريها من البالد العربية.71 اأجرى باحثون اآخرون م�سحًا مماثاًل لالأدبيات 

االأوربية وتو�سلوا لنف�س النتيجة.81

رغم هذا االإجماع على االأ�سل االإثيوبي للزار اإال اأن برندا �سلقمان )Seligman( تظن اأن الزار قد عرف 

و�سط الزاندي يف جنوب ال�سودان, فقد �ساهدت هناك �سعائر التقم�س باالأرواح يف ال�سنوات االأوىل من القرن 

الع�رشين, كما �ساهدتها بني اأفراد االأرط اجلنوبية التي �رشحت من اجلي�س الرتكي امل�رشي, وتعتقد اأن الزار 

91

دخل م�رش بعد غزو حممد علي با�سا لل�سودان يف 1821.

اأ�سل الزار فقد يكون مثل العديد من الظواهر االجتماعية  اأي من هذه النظريات عن  اأن نرجح  ال ن�ستطيع 

متعدد االأ�سول. لكننا نعرف دون �سك اأنه انت�رش انت�سارًا وا�سعًا يف �سمال و�سمال �رشق و�رشق وغرب اإفريقيا 

وال�رشق االأو�سط. حتديدًا, عرف الزار وما زال ميار�س بدرجات متفاوتة يف م�رش, ال�سودان, املغرب, تون�س, 

اإثيوبيا, ال�سومال, ال�سعودية, اليمن, دول اخلليج, اإيران, تركيا, نيجرييا وت�ساد.

ذكر �سقري الزار يف كتابه )جغرافية وتاريخ ال�سودان( الذي كتبه بعد معاي�سة حميمة لل�سودانيني يف فرتات 

امتدت من 1889 اإىل بداية القرن الع�رشين. قال: »ومن معتقداتهم ال�سحر والزار واملندل والرمل و�رشب 

والت�ساوؤم  بالعني  واالإ�سابة  االأحجبة  وكتابة  واخل��رية  االأح��الم  وتف�سري  الدفائن  وك�سف  والعقدة  ال��ودع 

بربر  بالد  ا�ستعماله يف  ال�سودان من م�رش وكرث  فلقد دخل  الزار  »اأما  قائاًل:  وا�سل  ثم   
02

و...« والتفاوؤل 

رغم هذه املعلومة التي ت�سري اإىل معرفة ال�سودانيني بالزار قبل بداية القرن الع�رشين 
 12

و�سواكن واخلرطوم.«

اإال اأن التجاين املاحي يرجح اأن الزار دخل ال�سودن يف عام 1905, واأن املمار�سة التي ذكرها �سقري يف الغالب 

 
22

كانت ممار�سة )الطمربة( التي كانت منت�رشة يف ذلك الوقت يف اأم درمان وهي املمار�سة التي منعها املهدي«.

يوؤيد ترمنقهام )Trimingham( هذا التف�سري حني و�سف الطمربة واأ�سار اإىل )اأن االأم درمانيني يقولون 
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مع  م�رش  من  بعده  لرتجع  املهدي  منعها  التي  وهي  وم�رش  ال�سودان  �سمال  غزت  التي  املمار�سة  هي  اأنها 

32

اإ�سافات جديدة خ�سو�سًا يف تكاليفها(.

�سجل اأندر�سون اأحد اأطباء اجلي�س االإجنليزي وجود الزار يف كردفان يف غرب ال�سودان يف العام 1908 وا�سفًا 

42

اإياه باالأرواح ال�رشيرة.

اأما عن طرق دخول الزار ال�سودان, فهناك من يعتقد اأنه دخل عن طريق احلجاز وذلك ل�سيوع الزار يف �سواكن 

اأكرث من غريها من مدن ال�سودان منذ زمن طويل. اأ�سار �سقري للزار يف كتابه )جغرافية وتاريخ ال�سودان( 

 الذي كتبه وهو يف رفقة اخلديوي ا�سماعيل حلمي يف 
52

وحممد لبيب البتنوين يف كتابه )الرحلة احلجازية(

رحلته للحجاز يف 1909. جاء يف هذا الكتاب )اأن ن�ساء �سواكن ميار�سن الزار ويدخن النارجيل...(. قد يكون 

الزار قد ت�رشب مبا�رشة من اإثيوبيا لل�سودان اأو اأن بع�س اأمناطه قد تكون نايجريية االأ�سل الأن ال�سودانيني 

يطلقون على الزار ا�سم )البورى( وهو ممار�سة معروفة يف نايجرييا.

�سمال  النيلية من  املنطقة  اأو يف  القرى  الأنه مل ميار�س يف  ال�سودان  اأ�سياًل يف  لي�س  الزار  اأن  ترمنقهام  يوؤكد 

 مهما يكن من 
62

ال�سودان اأو اجلزيرة اأو الفنج اأو يف منطقة النيل االأزرق يف الن�سف االأول من القرن الع�رشين.

اأمر فاإن اأ�سل الزار ومنافذ دخوله ال�سودان وطرق انت�ساره �ستظل جميعها م�سائل للبحث والنقا�س امل�ستمر 

الدرا�سات عن�رشًا هامًا من  اأخرى, و�سيظل هذا اجلانب من  اأو مناهج  لدينا معلومات جديدة  كلما توفرت 

املعرفة ي�سغل بال الباحثني والدار�سني.

الدرا�سات النف�سية

مبتابعة  النف�سية  الدرا�سات  اهتمت  لذلك  واالكتئاب  باله�سترييا  ال��زار  مري�سات  النف�سيون  االأطباء  و�سم 

ظاهرة الزار من خالل الت�سخي�س الأمرا�سه وحماولة و�سع تف�سريات تنطوي على املفاهيم املرتبطة بالتحليل 

النف�سي لهذه االأمرا�س اإعتمادًا على اأن الزار نوع من اخللل النف�سي. يقول التجاين املاحي: »اأما عن طبيعة 

الزار فاإنها تقوم على ظاهرة التنومي املغناطي�سي ون�ستطيع اإدراك حقيقتها التنوميية باالإطالع على ما كتبه 

الكربى  اله�سترييا  ح��وادث  عن   )Charcot( و�ساركو  احليوانية  املغناطي�سية  عن   )Mesmer( م�سمر 

 )Liebault( وليبو   )Bernheim( وبرنهامي   )Piere Janet( جانيه  وبيري   )grand hysteria(

 )M. Prince( يف و�سفهما لالإحياء واالإقناع ولكن اأهم امل�سادر هو كتاب العامل االأمريكي مورتن برن�س

امل�سمى تعدد ال�سخ�سية )multiple personalities(. يقول التجاين املاحي اأي�سًاَ: “وجدنا يف ال�سحر 

اأي  اأن يعرتي م�سمونها  اأ�سولها من العقل الباطن مبا�رشة ويف و�سوح تام دون  بع�س االأفكار التي تنبع 

تبديل لذاته. ون�سبة الأ�سباب ال حمل لذكرها هنا جند اأن يف م�سمون ذلك ما يوؤيد نظرية يوجن )Jung( القائلة 

 )Archetypes( باأن العقل الباطن هو م�سدر االأ�سباح واالأفكار ال�سيطانية, فقد �ساعدتنا النماذج ال�سبحية

يف ال�سحر وما ترمز اإليه قواها وما تعرب عنه طبيعتها من نزوات غريزية اإىل الو�سول اإىل نتائج جدية ال تتاأتى 

لي�س يف  الأنه  بالبحث  اإىل حتقري جدارته  يهدف  اأخالقيًا  ال�سحر والوقوف منه موقفًا  درا�سة  نبذ  عن طريق 

نطاق احلياة والعامل ما ال يجدر حتقيقه على االإطالق,” يوا�سل التجاين املاحي قائاًل: “ننا تو�سلنا بدرا�سة 

هذه النماذج التي تعرف )بامل�سايخ( اإىل نتائج لها �سفة حتليلية هامة يف الت�سخي�س والعالج اأغنت عن تف�سري 
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االأحالم لقدرتها على التعبري املبا�رش لنزوات النف�س وحاجياتها الفطرية املكت�سبة, ووجدنا اأن كل مناذجه 

اأي�سًا عن �سنة تطور هذه احلاجيات والرغبات مت�سيًا مع  اأو جلها تعرب عن حاجيات نف�سية نوعية وحتكي 

تطورات احلياة.”72

الدرا�سات  ه��ذه  مثل  عليها  تقوم  التي  واالأ�س�س  املفاهيم  بع�س  اأدن���اه  جنمل  اأن  ميكن  �سبق  ما  �سوء  على 

والتف�سريات:

تقم�س االأرواح )الزار والطمربة, الخ( هو عبارة عن و�سيلة عالج نف�سية �سعبية حلاالت مر�سية ت�ستغل لذلك 

الطقو�س وال�سعائر.

التفاعل االجتماعي يف هذه الطقو�س اأ�سا�س هام للعالج النف�سي ال�سعبي لبع�س االأمرا�س.

من  بد  ال  لذلك  املاألوفة,  بالطرق  معاجلتها  ال�سعبي ال ميكن  الواقع  يف  واالجتماعية  النف�سية  امل�ساكل  بع�س 

اللجوء للفانتازيا املو�سيقية مثاًل من اأجل العالج.

اأغلب طقو�س الزار لها اأهمية رمزية وا�سحة ومعرفة الرموز وما ترمي اإليه اأركان اأ�سا�سية يف العالج النف�سي 

حيث ترتبط الرمزية بالتكوين النف�سي يف �سخ�سيات املجتمع املعني.

�سكل حرية احلركة يف  والتقاليد يف  العادات  قيود  بالتحرر من  يكتمل  املقهورة  الدوافع  اإ�سباع  عن  التعبري 

الرق�س والتدخني واالنعتاق من الكبت من ال�سوابط االجتماعية دون عقاب اأو جترمي.

الرغبات  اإحلاح  بني  التوفيق  عدم  من�سوؤها  وغريها  القلق  واأمرا�س  كاله�سترييا  املر�سية  النف�سية  الظواهر 

ال�رشاع  من�ساأ  ذلك  مرد  و�سالمته.  �سبيل وحدته  يف  ت�سحية  من  املجتمع  يتطلبه  ما  وبني  الفطرية  وامليول 

النف�سي الذي هو اخلطوة االأوىل يف تكوين النف�س املري�سة يف حاالت ال �سعورية من القلق والو�سوا�س, والزار 

هو التعبري املر�سي لهذه احلاالت.

ال�سعور  النق�س,  مركب  منها  متعددة,  نف�سية  باأمرا�س  قدميًا  ال�رشقية  للمراأة  النف�سية  احلياة  ات�سمت 

باخلطيئة, اجلوع الوجداين, الكبت, الخ. يعترب الزار نوعًا من اله�سترييا التي تك�سف وت�ساعد على التخل�س 

من هذه االأمرا�س النف�سية, وهذا يف�رش انت�سار الطاهرة بني فئة الن�ساء عمومًا.

االأ�سخا�س الذين مييلون اإىل العنف والغ�سب ال�رشيع من اأكرث النا�س قابلية لالإ�سابة بالزار, وبالرغم من اأن 

اللوم يقع على االأرواح كم�سبب للمر�س اإال اأن االرتباط وثيق بني التكوين النف�سي لل�سخ�سية وبني االإ�سابة.

االأيديولوجيا والطقو�س املرتبطة بها توؤمن للمري�س النف�سي خطة العمل الفعلية التي توجهه للتخل�س من 

�رشاعاته الداخلية وتوؤمن له االإح�سا�س باالأهمية, بعد ذلك تاأتي اخلطوات التي تتبع العالج وهي ا�ستعادة 

التوازن االجتماعي.

الكثري من االأمرا�س النف�سية يرتبط باملكونات الثقافية للمجتمعات ومن اأهم هذه املكونات املفاهيم املرتبطة 

باالأديان وبعلوم الغيب وال�سحر, ومن هنا تاأتي اأهمية االأفراد الذين لهم ارتباطات بعوامل ما وراء الطبيعة 

واجلن ك�سيوخ الزار واملعاجلني ال�سعبيني يف عالج هذه االأمرا�س.
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الدرا�سات الثقافية واالجتماعية

ظهرت العديد من الدرا�سات التي قام بها علماء االأنرثبولوجيا واالجتماع وعلماء النف�س التي توؤكد اأهمية 

الثقافة يف حتديد اأمناط ال�سخ�سية خا�سة يف املجتمعات التقليدية. يف هذه املجتمعات قد ت�ساعد بع�س املمار�سات 

العالجية ال�سعبية يف خلق التوازن الالزم بني هذه االأمناط ال�سخ�سية والعنا�رش الثقافية املحلية. لذلك كان 

من املهم اعتبار املكون الثقايف مكونًا اأ�سا�سيًا عند حتليل ظاهرة الزار كظاهرة اجتماعية ونف�سية.

تهتم هذه الدرا�سات باأثر املكونات الثقافية من عادات وتقاليد ومعتقدات على تكوين �سخ�سية اأفراد املجتمع, 

وعلى اأ�سا�س هذه الدرا�سات يتم تف�سري االأعرا�س النف�سية املر�سية لالأفراد من خالل املحتوى الثقايف الذي 

يتعاي�سون فيه. ميكن تلخي�س امل�سائل التي تندرج حتت هذه الدرا�سات على النحو التايل:

ال�رشاع بني اأمناط ال�سخ�سية وبني التوقعات الثقافية يوؤدي اإىل تطور االأمرا�س العقلية خا�سة يف حاالت 

التغيري االجتماعي, ويدل هذا على العالقة املتبادلة بني العوامل االجتماعية والثقافية والتكوين النف�سي. مثال 

ذلك التغريات التي طراأت على النظرة للمراأة وعلى اأدوارها االجتماعية املتغرية يف املجتمعات التقليدية وما 

جنم عن ذلك من االأمناط ال�سخ�سية املتاأثرة بهذا التحول الثقايف.

العالقة الوثيقة بني الثقافة واحلالة النف�سية امل�سطربة تتحدد ب�سورة خا�سة بالتجارب يف مراحل تكوين 

اأ�س�س الدفاع الرئي�سية عن  اأثر االأمناط الثقافية التقليدية وغريها كاأ�سا�س من  ال�سخ�سية حيث يظهر فيها 

ال�سخ�سية.

هناك اإجماع عام بني علماء النف�س باأن هناك عالقة وثيقة بني الظواهر االجتماعية واالأمرا�س العقلية. من هذه 

الظواهر التي لها تاأثري على زيادة االأمرا�س العقلية ظواهر )التغريب( و)الهجرة( و)التثقيف(, ... الخ. 

عليه, ميكن درا�سة اآثار هذه الظواهر على ال�سخ�سية وعلى االأمرا�س ال�سلوكية املرتبطة بها.

بع�س  يف  كما  منها  املتاح  من  اال�ستفادة  ع��دم  اأو  الطبي  العالج  اإمكانات  توفر  وع��دم  احلرمان  ح��االت  اإن 

املجتمعات خا�سة الفقرية والتقليدية يجعل اأفرادها اأكرث قابلية لالأمرا�س العقلية والنف�سية حيث اأنه يف بع�س 

و�سيكولوجية  اأمرا�س ع�سوية  عن  الناجمة  العقلية  االأمرا�س  اأعرا�س  بني  التفريق  ي�سعب  املجتمعات  هذه 

وبني تلك الناجتة عن اختالفات ثقافية.

كثري من الطقو�س الدينية التقليدية وال�سحرية ت�ستمل على التنوع والتعقيد يف الطرق والو�سائل امل�ستخدمة 

للتحليل النف�سي, وبالتايل فاإن اختيار هذه الطرق يعتمد على عوامل ثقافية متعددة. كذلك اهتم الباحثون يف 

اأنه ل�سمان تاأثري العالج البد من  الطب النف�سي بالتنوع يف الطرق التقليدية للتحليل النف�سي حيث اعتربوا 

توفر حالة من حاالت توقع الربء وال�سفاء )expectation( عند املري�س.

اإال  خمتلفة  تظهر  العالج  طرق  اأن  من  بالرغم  اأنه  توؤكد  التقليدية  املجتمعات  يف  النف�سي  العالج  درا�سة  اإن 

للمري�س وللمجتمع, واإنه يف حالة  اأكرث �سهولة  التوازن وجعل احلياة  تاأكيد  االأ�سا�سي منها هو  اأن الهدف 

التحليل النف�سي فاإنه يحدث عادة مواجهة لالأمناط الثقافية ال املوازنة بينها, واأن ما يتم عالجه لي�س االأعرا�س 

الوا�سحة بل القوى التي من خلفها. لكل هذه االأ�سباب والعوامل فاإنه ي�سعب قيا�س نتائج التحليل النف�سي 

اإال عن طريق تقييم هذه القوى والعوامل على �سوء بدائيتها اأو حت�رشها واأثرها املبا�رش على درجة جناح 
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اأو ف�سل العالج.

الو�سائل  ت�ساهي  النجاح  من  عالية  ن�سبة  والنف�سية حتقق  العاطفية  االإ�سطرابات  عالج  يف  ال�سعبية  الطرق 

املتقدمة واحلديثة. ففي هذه الثقافات عادة ما تكون طرق العالج حمكومة ببع�س النظم التي تربط بني املعالج 

واملري�س واملجموعة التي ينتمي اإليها. لهذا فاإن العالج هنا يت�سمن باالإ�سافة اإىل املعرفة النظرية والتجربة 

جزءًا ال ي�ستند اإىل املنطق وهو نظام املعتقدات والطقو�س والرموز... الخ. عليه, فاإن معرفة اأطروحات الطب 

النف�سي التقليدي قد ت�ساهم يف اإ�سافة م�سامني جديدة لنظم التحليل النف�سي القائمة.

املراأة  حالة  اإليه  دعت  ومطعم  وناد  راق�س  غنائي  م�رشح  فهى  عديدة,  الرتفيه  من  و�سائل  ال��زار  حلقات  يف 

ياأ�سه,  اليائ�س من  اإليها  يلجاأ  الرتفيه وقد  الطبقات نوعًا من  الن�ساء من كافة  االإجتماعية وال تزال تتخذها 

بالتايل التفت اإليها البع�س كم�رشح غنائي اأو لون من األوان الفن ال�سعبي ميكن اأن ي�ستغل ويطور متثياًل وغناء 

وحلنًا ومو�سيقى.

هناك النظرة االإ�سالحية التي ترى الزار دجل و�سعوذة كله �سفه واإنفاق بغري طائل واأن ال�رشية فيه ت�سجع 

على االأعمال املنافية لالآداب واأنه قد يكون مكانًا للف�ساد اخللقي والتهتك والعربدة.

اإن حقيقة الو�سع االجتماعي املتدين للمراأة )خا�سة يف املجتمعات التقليدية( مقارنة بالرجل يو�سح اأهمية 

ا�ستخدام الطقو�س وال�سعائر يف منا�سبات دورة حياة املراأة التي جتعل منها جمموعة �ساغطة حتى لو كان 

ذلك بالتاأكيد على دورها الرئي�سي وهواالإجناب مثلما يحدث يف احتفاالت اخلتان والوالدة... الخ.

الدرا�سات الو�سفية والتحليلية

التف�سيلي لطقو�س تقم�س االأرواح عمومًا  الدرا�سات الو�سفية والتحليلية على ال�رشد الو�سفي  اأكرث  تقوم 

والثقافية  االإجتماعية  العوامل  �سوء  على  الظاهرة  لتحليل  حم��اوالت  اإ�سافة  مع  خا�س  بوجه  وال���زار 

واالقت�سادية املرتبطة باملجتمع, وقد اأمكن من خالل هذه الدرا�سات جمع بيانات اإمربيقية هامة تدعم عددًا 

من الفر�سيات مثل:

يولد احلاجة والقابلية  الن�ساء  التمييز اجلن�سي �سد  اأن  تقوم على مبداأ  التي  فر�سية احلرمان والتعوي�س 

للتعوي�س عن هذه االإنفعاالت بالتقم�س واإن متتع الرجال باالأدوار االجتماعية احلياتية خارج نطاق البيت 

)roles secular( يوازي التعوي�س يف االأدوار الطقو�سية عند الن�ساء )ritual roles(. اإن احلرمان من 

االأدوار التي يتمتع بها الرجال يقود اإىل ابتداع اآليات القوة لدى الن�ساء عن طريق ا�ستغالل الرجال بالطلبات 

املادية من خالل �سعائر وطقو�س الزار.

للدور االجتماعي  الفرد من خالل تقم�سه  اأن اجلماعة تتعامل مع  التي تقوم على  العالج اجلماعي  فر�سية 

متفردًا من  امل�سابة ميثلون جمتمعًا  واملجموعة  واملري�س  املعالج  واأن  ال��زار(,  )�سيوخ  بعالقته مع  املرتبط 

م�سابي الزار, ثم من حيث معرفة املبادئ التي يقوم عليها العالج واالإلتزام باحتياجات العالج. كذلك يعترب 

تقم�س االأرواح عملية جماعية خا�سة اأثناء ممار�سة طقو�س العالج فكل من له )خيط( اأو )�سيخ( لديه القابلية 

يف التفاعل مع مو�سيقى )خيطه( واالت�سال والتجاوب مع االآخرين يف )خيوطهم(. كذلك فاإن عملية العالج 

ال تكتمل اإال بعد معرفة الو�سع االإجتماعي واالإقت�سادي للمري�س حيث ي�ساهم امل�سخ�س اأو املعالج يف خلق 
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اأي�سًا,  نف�سه.  للمري�س  واالإقت�سادية  االجتماعية  الفئة  وبني  الزار  ل�سيوخ  االإجتماعية  املكانة  بني  العالقة 

فر�سية العالج اجلماعي تقوم على مبداأ اأن العالج يتم من خالل املحتوى الثقايف الذي يوجد فيه وميثل فيه 

الزار جانبًا من جوانب البناء االجتماعي الكلي مثل مكانة املراأة, النظام الطبقي, ... الخ.

هناك اأي�سًا فر�سية الهروب من القيود االجتماعية املرتبطة بالفئة االجتماعية واالقت�سادية التي تنتمي اإليها 

املري�سة ومتثل منوذجًا من مناذج احلراك االجتماعي نحو الفئات العليا, وعليه فاإن العالج يعترب جماعيًا من 

حيث االنتماء للمجموعة املري�سة واملجموعة املعاجلة واملجموعة امل�ساركة.

املرتتبة  االآث��ار  من  للتخل�س  اآليات  يولد  القهر  باأن  القائل  املبداأ  على  فتقوم  االجتماعي  القهر  فر�سية  اأما 

على ذلك القهر, والن�ساء هنا )مري�سات ومعاجلات وم�ساركات( ميثلن الفئة املقهورة اجتماعيًا وعليه فاإن 

الفوقية  مبداأ  على  القائمة  وامل��راأة  الرجل  بني  االأزلية  العالقة  لتلك  رم��وزًا  اإال  ما هي  الطقو�سية  املمار�سات 

اأو حتاول  اأو املجتمع  اأو االأ�رشة  البيت  اأو تثور على و�سعها يف  املراأة  الزار حتتج  والدونية, فعرب طقو�س 

لفت النظر عنوة ملظاملها ومطالبها. وميكن تطبيق ذلك على كل اأ�سكال الطقو�س املرتبطة بدورة احلياة مثل 

ختان االإناث والوالدة والزواج والوفاة, ... الخ, وهي رموز وطقو�س تبحث بها املراأة عن اأدوار متكنها من 

ا�ستنزاف مقدرات الرجل املادية والنف�سية اإذا �سح هذا االفرتا�س.

حددت الدرا�سات الو�سفية التحليلية املتاحة لنا املكونات املختلفة لظاهرة الزار جنملها يف االآتي:

وال�سالم  لل�سحة  طلبًا  )االأرواح(  الإر�ساء  تقام  التي  والطقو�س  وال�سعائر  الرموز  من  جمموعة  هو  ال��زار 

باالإختالل  تت�سم  التي  االأم��را���س  من  العديد  حتته  تن�سوي  ال��ذي  املر�سي  للمركب  ا�سم  اأن��ه  كما  النف�سي, 

اأ�سماء منها )الزار( و)الزار بورى(  النف�سي-اجل�سمي. عرف هذا املركب بعدة  اأو  النف�سي  اأو  االجتماعي 

 ت�سخ�س )�سيخة الزار( هذه االأمرا�س 
82

و)الد�ستور والد�ساتري( و)الط�ست( و)الريح االأحمر( و)امليدان(.

على اأنها تقم�س باالأرواح: )الريح االأحمر( اأو )االأ�سياد(, واأن هذه )االأرواح( هي من النوع الذي ال يخرج 

اأو يطرد من اجل�سم بل ميكن اأن يعالج ليعي�س ب�سالم ووئام يف ماأوى اجل�سم عن طريق ال�سعائر والطقو�س 

التي تختلف باختالف نوع املر�س وتردده. بالتايل, ت�سبح هذه االأرواح وي�سبح عالجها جزءًا ال يتجزاأ من 

الرتكيبة الروحية والنف�سية للفرد. هناك اعتقاد �سائد يف ال�سودان اأن الزار هو نوع من اجلن الذي كان ميتلكه 

نبي اهلل �سليمان ومل يتمكن من تطويعه اإال بالغناء واملو�سيقي. 

تلجاأ املري�سة اأو يلجاأ ذووها للعالج بالزار ح�سب نوعية التف�سريات التي ت�سعها اأو ي�سعها ذووها ملر�سها وهي 

تف�سريات يف احلقيقة خارج اإطار النماذج الطبية احلديثة املعروفة, فقد تلجاأ االأ�رشة اأو املري�سة للطبيب اأواًل اأو 

)الفكي( اأو )الفقري( قبل )�سيخة الزار( لتاأكيد اأن ما بها اأمر بعيد كل البعد عن الت�سخي�س املاألوف لالأمرا�س. 

مر�سى الزار ن�ساء كانوا اأو رجااًل دائمًا مغلوبني على اأمرهم: اإمراأة عاقر, اإمراأة فقرية, �سابة ت�سكن مع زوج 

اأمها, رجال مق�رشين يف حق زوجاتهم, اأو رجال خمنثني, وهذه عينات على �سبيل املثال ال احل�رش.

االرتباط ب�سخ�سية )�سيخة الزار( القائدة لهذا العمل, اأ�سا�س ال�ستدامة االعتقاد. عادة ما تكون �سيخة الزار 

اأو عن طريق عملها كم�ساعدة )طبالية( الإحدى ال�سيخات, كما قد تكون هي  اأمها  قد ورثت هذه املكانة من 

اأي�سًا قد عانت و�سفيت من مر�س �سديد نتج عن تقم�س جل�سدها, وقد تكون قد راأت ذلك املن�سب وقدرتها 

على العالج اأثناء حلم. قليل من الرجال ا�ستغل بالزار وا�ستهر فيه من هوؤالء )املبارك �سيخ الظهر( يف �سمال 
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العلبة(,  )بنات  با�سم  ال�سيخة  زبائن  جمموع  تعرف  اخلرطوم.  يف  هلة(  )ود  املكا�سفي  وحممد  ال�سودان 

وعرفت ال�سيخة )باحلبوبة( و)الكودية( خ�سو�سًا يف م�رش واملناطق املتاخمة لها من �سمال ال�سودان. اأما 

عندما ت�سل ال�سيخة اإىل مرتبة )االأمية( فتكون يف مكانة اأعلى و�سلتها بعد اأن ن�سبت و)ُحزمت( بحزام الزار 

بعد روؤيا منامية. 

عدم  من  بالرغم  وجمتمعها  جمالها  يف  املرموقة  واملكانة  ال�سخ�سية  وقوة  باال�ستقاللية  )ال�سيخة(  تت�سف 

ا�سرتاط ح�سولها على موا�سفات التدرج االجتماعي املكت�سبة كالتعليم اأو املال اأو احل�سب اأو الن�سب اأو العلو 

العرقي, وغالبًا ما تكون اإمراأة مطلقة اأو اأرملة ويف الغالب لي�س لديها اأطفال وال رغبة لها يف الرجال اأو اجلن�س. 

لل�سيخة مقدرة فائقة على معرفة )االأرواح( وكيفية اإر�سائها وت�ستطيع اأن حتل األغاز لغة )االأ�سياد( وتهدئة 

املري�س املهتاج يف الوقت املنا�سب. كذلك متتلك ال�سيخة معرفة كاملة باحلالة االجتماعية لزبائنها واملجتمع 

املحيط بها. متى ما اأ�سيبت املراأة بالزار فاإنها تكون منذ ذلك احلني يف عالقة )دم( مع ال�سيخة حتتمي بها 

وتلجاأ اإليها الن�ساء للتفاكر واأخذ امل�سورة واتخاذ القرار. 

طقو�س الزار

كزوجة  واجباتها  اأداء  من  وتعفى  املجتمع  عن  فيه  تعزل  ال��ذي  املري�سة  منزل  يف  ع��ادة  ال��زار  حفالت  تقام 

بينما تظل هي  املري�سة  االأهل واملدعوون جميعًا بخدمة  تقوم اجل��ارات ويقوم  اأو حتى عاملة.  بيت  اأو ربة 

�ساكنة يف دارها ومتزينة كالعرو�س يف انتظار ا�سرت�ساء )االأرواح( التي تقم�ستها واأ�سابتها باملر�س. تتم 

دعوة االأهل واجلريان واالأ�سدقاء ومر�سى الزار ال�سابقني )بنات العلبة( حل�سور حفل الزار الذي يعترب 

اأو بامل�ساعدة  اأداء واجب امل�ساركة فيها �سواء مبد يد العون يف خدمة ال�سيوف  منا�سبة اجتماعية ال بد من 

الليل  منت�سف  اإىل  وت�ستمر  املغيب  وقبل  الظهر  بعد  عادة  الطقو�س  تبداأ  نف�سها.  املري�سة  بخدمة  اأو  املالية 

)فتح  طريق  عن  املتقم�سة  )االأرواح(  نوع  بت�سخي�س  قامت  قد  ال�سيخة  تكون  ذلك  قبل  االأحيان.  بع�س  يف 

مالب�س  من  قطعة  با�ستخدام  املنام  يف  بالروؤية  اأو  االأرواح  �رش  به  الذي  ال��زار(  )بخور  وا�ستخدام  العلبة( 

الر�سمي )بجر اخليوط(  يليه االحتفال  بالبخور لفرتة ق�سرية  يبداأ  الذي  العالج  املري�سة )علق(, وحددت 

بت�سل�سل ثابت, واخليوط هي اأغاين ق�سرية واأنغام مركزة م�سحوبة برق�سات ذات �سلة بكل )خيط( وكل 

خيط ي�ستهدف )اأرواحًا( حمددة.

االحتفال

تقوم ال�سيخة باالت�سال باالأرواح عن طريق االإيقاعات و)جر اخليوط( املو�سيقية خيطًا بعد اآخر. تبداأ اخليوط 

عادة بخيط )االأ�رشاف( وتنتهي بخيط )البنات( بالرتتيب التايل:

االأ�رشاف

العرب

ال�سودان

التكارين
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د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

احلب�س

الن�سارى

البنات

حلقة  بها  تكتمل  راق�سة  وحركات  خا�سة  واأزي��اء  �سلوكية  مظاهر  تتواكب  اخليوط  هذه  من  خيط  كل  مع 

االت�سال باالأرواح لتتحدث املري�سة بل�سانها عن احتياجاتها وذلك با�سقاطها على اأنها )احتياجات االأ�سياد( 

املادية والعاطفية, والتي تعمل ال�سيخة على م�ساعدة املري�سة على تلبيتها. عادة ما تكون هناك توقعات لهذه 

االحتياجات تدرج يف ك�سف الطلبات التي ال بد واأن تقوم املري�سة باإعدادها قبل االحتفال. مبعنى اآخر فاإن 

الت�سخي�س للمر�س قد يبدو اآنيًا وكذلك عالجه اإال اأن طريقة االإعداد امل�سبق لالحتفال تنم عن تاأكيد للمعاجلة 

يكون يف اأغلبه احتياجات مادية ال ت�ستطيع الزوجة اأن تطالب بها الزوج دفعة واحدة بدون منا�سبة معقولة ما 

مل تكن لها عالقة باحلالة املر�سية التي توجب ا�ستيفاء هذه االحتياجات. طلبات املري�سة ال تتعلق بها وحدها, 

تقدم بع�س الطلبات قرابني لالأرواح والبع�س االآخر يدخل يف اإطار مدفوعات ال�سيخة واأع�ساء فرقتها �سواء 

كان مااًل اأو هدايا عينية تطالب بها ال�سيخة مبا�رشة اأو بطريق غري مبا�رش.

املظاهر امل�سرتكة يف طقو�س الزار

هناك بع�س املظاهر امل�سرتكة يف غالبية طقو�س الزار يف ال�سودان وفى بع�س املجتمعات العربية واالأفريقية التي 

عرفت املمار�سة مثل م�رش, اخلليج العربي, ال�سومال, اإثيوبيا, اليمن, ال�سعودية, الكويت, نيجرييا, املغرب, 

اجتماعية,  طبية,  الزار ظاهرة  فظاهرة  مقارب.  اأو  مغاير  اأو  له  م�سابه  با�سم  اأو  با�سمه  الزار  عرفت  التي 

نف�سية, اأو دينية �سحرية تتاأثر باالأحداث التي جتري على نطاق املجتمع داخليًا وخارجيًا وعلى نطاق العامل, 

وتتلخ�س املظاهر امل�سرتكة يف اأغلب طقو�س الزار يف االآتي:

الزار يف غالبية هذه املجتمعات ن�ساط ن�سوي بالرغم من وجود بع�س الذكور يف هذه االحتفاالت اأحيانًا, وهم 

فى الغالب االأعم يكونون من النوع املتخنث. اأي�سًا, يندر اأو ينعدم وجود مر�سى من االأطفال.

الفرد وعلى  على  وا�سحة  اآثار  لها  نف�سية  اأمرا�س  اإىل  اأمرا�س ع�سوية  من  بالزار  االإ�سابة  تتفاوت حاالت 

اأ�رشته. كثريًا ما يرتبط االإح�سا�س باملر�س اأو االعتقاد باالإ�سابة بالزار بوقوع حدث يرتبط بدورة احلياة مثل 

م�ساكل الزواج والطالق, والوالدة اأو املوت, اأو اأحداث اأخرى ماأ�ساوية اأو مفاجئه.

اأغلب  فى  ال��زار  ي�سبق  الطبي  العالج  فاإن  احلديثة,  االأدوي��ة  وتوفر  الطبي  العالج  اإمكانيات  حالة وجود  يف 

االأحيان يليه اللجوء اإىل العالج الديني اإذا مل يتم ال�سفاء. اإذا راأى القائمون باالأمر اأن الطريقتني مل جتد اأو 

نفذ �سربهم, حينئذ يلجاأون للزار.

ت�سخ�س ال�سيخة املر�س وحتدد نوع االأرواح امل�سئولة عنه ثم تبداأ العالج التمهيدي لفرتة من الزمن. تت�سمن 

هذه الفرتة مراقبة اأعرا�س املر�س بكل الطرق املعروفة منها اأخذ عينة من مالب�س املري�سة )علق( لت�ساعد يف 

معرفة نوع االأرواح التي تقم�ستها وت�سببت يف مر�سها, واإطالق البخور وا�ستطالع الغيب عن طريق )فتح 

العلبة( للم�ساعدة فى الت�سخي�س, ومن ثم اال�ستعانة ببقية االأدوات اخلا�سة بنوع الزار الذي اأ�ساب املري�سة.

املو�سيقى االإيقاعية واالأنغام والرق�س والبخور واملالب�س اخلا�سة بكل )خيط( من اأ�سا�سيات طقو�س الزار 
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باالإ�سافة اإىل الت�سل�سل الثابت )للخيوط(.

امل�ساب بالزار م�ستعبد لتلك )االأرواح( التي يجب تر�سيتها والتعاي�س معها فى �سالم وبالتايل البد من تلبية 

كما  واحللي  واملاأكوالت  املالب�س  االحتياجات  هذه  تت�سمن  املري�سة.  عالج  ا�ستمرار  ل�سمان  احتياجاتها 

تت�سمن اخلمور التى كانت من اأ�سا�سيات العالج تاريخيًا, لكن مع ال�سغوط االجتماعية التي اأوجبت االبتعاد 

عن املحرمات يف املجتمع امل�سلم, فقد اأجمعت كثري من ال�سيخات فى ال�سودان على منع اخلمور و�رشب الدم فى 

حفالت الزار منذ �سنوات. هذا باالإ�سافة اإىل بع�س التغيري الذى طراأ على الطلبات املادية اخلا�سة واملتعددة 

التى تختلف وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالو�سع االجتماعي واالقت�سادي للمري�سة واأ�رشتها.

يتم العالج بالزار فى اإطار اجتماعي احتفايل جماعي, ي�سارك فيه اأهل احلي فى تقدمي اخلدمات وفى امل�ساعدة 

املالية باالإ�سافة اإىل املمار�سة الفعلية بالرق�س وا�ستخدام البخور. هذه امل�ساركة اجلماعية قد تكون اأحد اأ�سباب 

تخفيف وطاأة املر�س على املري�سة, واأحد اأ�سكال املوؤازرة التى يتبادل فيها اأع�ساء املجتمع الواحد الواجبات 

نحو املري�سة. تراجع كل مري�سة قوائم الهدايا واخلدمات التى قدمت لها فتحت هذه املراجعة ين�سوي نظام 

متكامل للتبادل وامل�ساركة اأو املقاطعة وعدم الفاعلية مما يجعل )جمتمع الزار( مادة لتحليل نوع العالقات 

اأو ينفطر عقد املواءمة واملحا�سبة وامل�ساركة على امل�ستوى القاعدي للعالقات  االجتماعية التى يتما�سك بها 

خا�سة بني الن�ساء. اذًا الزار هو اأحد االأطر االجتماعية للتوا�سل والتعارف اأو القطيعة والبعد االجتماعي. 

هناك هيكل بنائي متدرج لتوزيع اأدوار الذين ي�ساهمون فى العالج, )فال�سيخة( هى �ساحبة االأمر والنهي فى 

كل الطقو�س, جتيء بعدها )امل�ساعدات( باالإ�سافة اإىل )املتطوعني( ممن هم حتت تدريب )ال�سيخة(, يليهم 

اأع�ساء اآخرون من املجتمع ي�ساركون يف احلفالت بحكم خربتهم اأو الإبراز مواهب اأو معارف جديدة ي�ساركون 

بها يف ت�سخي�س املر�س اأو االإ�سابة وحتديد العالج الالزم. هذه اجلل�سة هي من اأميز مظاهر االحتفاالت حيث 

اأنها تعني ا�ستمرارية الطقو�س وثباتها كنظام للعالج وا�ستدامة م�ساركة املجتمع املحلى واأع�سائه.

مو�سيقى الزار مو�سيقي اإيقاعية هادرة تتميز بالرتابة والب�ساطة والت�ساعد ال�سوتي فى جو م�سحون بعبق الروائح 

وغمام البخور والزيوت الطيارة واالألوان ال�سارخة واجلو امل�سحون بالغمو�س الالزم فى مثل هذه احلاالت.

بالرغم من اأن احتفاالت الزار تركز على اجلانب االجتماعي والرتفيهي والروحي اإال اأن اأهم ما ي�سغل االحتفاالت 

هو املر�س النف�سي واالآثار املرتتبة عليه اإذا مل يعالج بو�سائل الزار, حيث من املمكن اأن ي�سبح االحتفال دوريًا 

مدى احلياة اذا مل تظهر اأعرا�س �سفاء املري�س اأو اجتماعيًا ترفيهياً يف حالة حت�سن احلالة املر�سية.

وللحالة  ال��زار  )ل�سيخ(  اأو  )ل�سيخة(  املادية  واحلالة  النف�سي  التكوين  باختالف  االحتفاالت  مدة  تتفاوت 

االجتماعية واملادية للمري�سة وذويها, فقد ت�ستمر احلفلة يومًا واحدًا )يومية(, اأو متتد ل�سبعة اأيام )كر�سي( 

اأو )ميز( اأو لثالثة اأيام )ن�سف كر�سي(. من الوا�سح اأن الطلب على ال�سيخة ميكن اأن يوؤثر فى اختيار نوع 

ومدة العالج واإن التدرج يف االأولويات ياأتي ح�سب اإمكانيات املري�سة املادية.

تت�سمن احتفاالت الزار بع�س الرموز واالألفاظ امل�ستقة من الدين االإ�سالمي اأو االإ�سارة اإىل االأديان االأخرى, 

كما تعك�س اأ�سماء م�سايخ الزار اأدوارًا اجتماعية وتوزيعًا طبقيًا وا�سحًا. يحتل عبد القادر اجليالين موؤ�س�س 

الطريقة القادرية وال�سيد اأحمد البدوي وال�سيد الرفاعي مكانًا هامًا فى �سعائر الزار, كما ترد اأ�سماء بع�س 

و)عربي  و)ال��ربن��اوي(  الهدندوي(  الب�سري  )اأحمد  مثل  العرقية  االجتماعية  الرموز  اأو  االآخرين  ال�سيوخ 
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العربان(.

واملاعز  كال�ساأن  ال�سغرية  البهائم  ذبح  �سورة  فى  وذلك  والفدية  الت�سحية  طقو�س  ال��زار  احتفاالت  ت�سم 

والتيو�س كجزء من الطقو�س االأ�سا�سية ذات ال�سلة بفدي النف�س من اأجل العالج وجزء من تقدمي ال�سدقات 

وتوزيعها للمحتاجني.

تت�سابه رموز طقو�س الزار برموز طقو�س دورة احلياة االأخرى وطقو�س العبور من فرتة عمرية الأخرى مثل 

اخلتان, والوالدة, والوفاة لكن ب�سورة اأوفى واأكرث ات�ساعًا. فى جميع هذه الطقو�س يحتل اللون االأحمر 

مكانًا بارزًا وهامًا )الريح االأحمر(, )الدم( الذى يجب اأن يراق فى الزار وبع�س املالب�س احلمراء وبع�س 

مفردات )اجلرتق مثاًل(. ي�سبه الزار يف طقو�سه الطقو�س االأخرى لي�س فى االأدوات فقط واإمنا يف عزل املري�سة 

واإلبا�سها مالب�س الفرح وت�سليط ال�سوء والرتكيز عليها ويف املالحظات التي تبديها احلا�رشات وفى �سمتها 

كالعرو�س اأو النف�ساء اأو من فى حاجة اإىل م�ساعدة جماعية اإ�سافة اإىل الرموز االحتفالية من مظاهر الفرح 

واملو�سيقى امل�ساحبة وتقبل الهدايا والدعوات.

حفلة الزار مهرجان لالألوان الزاهية ال�سارخة واالأزياء املختلفة واحللي واالأحجبة واأغطية الراأ�س واملالب�س 

اأو ببع�س املهن مثل الع�سي واحلراب  الن�ساء, واالأدوات املرتبطة بالرجال  الرجالية املختلفة التي تلب�سها 

وال�سيوف و�سماعة الطبيب والطربو�س االأحمر والعباءة واالأثواب. لكل �سيخ من م�سايخ الزار زيه اخلا�س, 

وعلى كل مري�سة اأن حتافظ على زيها واأن حت�رشه معها فى كل حفلة من حفالت الزار. هذه الثياب يجب اأن 

ال تهدى اأو تباع اأو ت�سلف, وال تفارق �ساحبها اإال باملوت. احتفال الزار اإحتفال م�رشحي تتوزع فيه االأدوار 

بني ال�سيخة واملري�سة واحلا�رشات ويتم اإخراج امل�رشحية بدرجة عالية من االإتقان واحلرفية.

ت�ساحب طقو�س الزار االإيقاعات والرق�سات العنيفة التي تبداأ ببطء ثم تت�سارع ايل اأن ت�سل درجة ق�سوي 

من العنف تتوج بحالة التقم�س العليا. فى هذه احلالة ت�ساب املراأة ويغمى عليها وتتحول اإىل حالة جت�سد 

خ�سائ�س ومميزات االأرواح التي ت�سببت يف املر�س. تتحدث املري�سة بنف�س اللغة التي تتحدث بها �سخ�سية 

)الروح( التي تقم�ستها فاخلواجات )يرطنون( باالإجنليزية مثاًل.

ت�سكل زيارة البحر )ال�سرية للنيل( جزًا هامًا من طقو�س الزار خ�سو�سًا فى اليوم اخلام�س للذبيحة اأو ال�سابع 

من بداأ االحتفال, حيث تزف املري�سة اإىل النيل عند طلوع ال�سم�س حيث تغ�سل وجهها ويديها ورجليها فى 

مائه, وتقذف فيها كل عظام الذبيحة وبع�س احللوى والنقود املعدنية )قر�سني �سابقًا( لتختتم بذلك حفل الزار 

ودورة العالج. 

ي�سبه طق�س الزار يف هذه احلالة طقو�س )االأربعني( يف نهاية النفا�س واالحتفال بالزواج بني كثري من املجتمعات 

القريبة من �سواحل االأنهار والبحار. طق�س زيارة النيل طق�س قدمي يف احل�سارة الفرعونية والنوبية واملروية, 

واالرتباط بالنيل كاأحد املقد�سات يف ال�سودان النيلي ارتباط قدمي وما زال. اأما اإهداء النيل بع�س القرابني فقد 

حتول من اإهداء العذارى اإذا �سح هذا الزعم اإىل اإهداء بقايا الذبيح وبع�س االأدوات االأخرى التي ترمز اإىل 

التخل�س من االأذي وغ�سله مبياه النيل. ميثل اخلروج من الديار اأحد طقو�س دورات احلياة يف هذه املجتمعات, 

للنيل فريمز ملرحلة قبول املجتمع لع�سو معافى  اأو النف�ساء من منزلها  اأو مري�سة الزار  فخروج العرو�س 

م�ستعد ملوا�سلة دوره اأو تلقى اأدوار جديدة كالزواج واالأمومة, الخ.
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مالحظة اأخرية

املدن  يف  املمار�سة خا�سة  هذه  فى  وملمو�س  وا�سح  تغيري  هناك  اأن  اإىل  ينتبه  اأن  ال��زار  اأمر  يف  للباحث  البد 

و�سائل  لها  وتوافرت  والعاملي  املحلى  واالت�سال  االإعالم  على  االنفتاح  فر�سة  لها  اتيحت  التي  واملجتمعات 

االت�سال احلديثة, فمع هذه الطفرة الوا�سعة حتول العامل اإىل ب�ساط وا�سع وم�سطح يف املعرفة واملعلومات مما 

اتاح للكثريين االن�سمام وامل�ساركة يف املعارف واملهارات من خالل �سبكات املعلومات املتطورة. 

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن املراأة قد وجلت �سلك التعليم والعمل مبعدالت عالية و�سغلت اأدوار جديدة خلدمة وتنمية 

املجتمع واأ�سبحت ع�سوًا فاعاًل ال ميكن للرجل جتاهله خا�سة واإن ثقافة حقوق االإن�سان وحقوق املراأة قد 

انت�رشت خالل العقدين املا�سيني مما جعل بع�س الظواهر والعادات واملمار�سات تتجه اإىل زوال واندثار. مل 

نعد ن�سمع طرقات الطبول ودقات الزار كما كنا ن�سمعها �سابقًا يف اأغلب اأحياء املدن. حتولت بع�س جمموعات 

الزار اإىل فرق للمو�سيقى احلديثة وجمعيات للفولكلور. ات�سلت هذه املجتمعات باملو�سيقى العاملية واالإقليمية 

ال�ساخبة منها والراق�سة وا�ستعملتها يف املنا�سبات املختلفة ويف االأفراح ب�سورة مل ترتك م�ساحة زمنية اأو 

مكانية حلفالت الزار. اأقيمت بع�س حفالت الزار الإمتاع ال�سواح ال اأكرث وحتول الزار اإىل م�رشح راق�س فيه 

من التمثيل وح�سن االأداء ما ي�سكك يف اأن االأقدمني ما كانوا اإال ممثلني بارعني.

النف�سية وتزايد عدد االخت�سا�سيني يف عالجها واأ�سبح  العقد واالأمرا�س  انك�رش حاجز ال�سمت عن بع�س 

الطب النف�سي �سائعًا ومتجددًا, واأ�سبح العالج النف�سي احلديث �سوقًا رائجة ناف�ست اأ�سواق الزار القدمية, 

وحتول امل�سابون واأغلبهم من املتعلمني للمكان الذي يجدون فيه ما يقنع العقل خا�سة واأن الهوة بني االأمهات 

والبنات يف التعليم قد �ساقت كثريًا واأ�سبح اأثر التعليم وا�سحًا يف تاأطري فكر االأ�رش احلديثة.

بعد وفاة كثري من �سيخات الزار تعرث انتقال )اخلالفة( لل�سغريات الالتي ان�سغلن بالتعليم والعمل خارج 

التي  الطقو�س  اأما  والغرف.  املخازن  زوايا  يف  القابع  ال�سعبي  الفلكلور  من  الزار  اأدوات  واأ�سبحت  البيت, 

هذه  ا�ستخدمت  ببذخ.  عليها  ي�رشف  راق�سة  ن�سوية  احتفاالت  اإىل  حتولت  فقد  وال��زواج  بالزار  ارتبطت 

االحتفاالت االأجهزة االلكرتونية احلديثة وت�ستخدم فيها كل اأنواع االإيقاعات الراق�سة التي ت�سمنت نغمات 

واإيقاعات الزار واأغانيه, وبع�سها اأقيم حتت مظلة )حلقات الذكر( التي تقوم بها ن�ساء مادحات باإيقاعات 

راق�سة واأجواء ن�سوية �ساخبة. يف هذه احلفالت احلديثة تنف�ست الن�ساء بحرية واحتفلن دون طقو�س غام�سة 

ودون ت�سابك مع االأرواح واالأ�سياد. يف هذه احلفالت مل يعد ذكر )االأ�سياد( اإال كحليات غنائية يف اإطار املحافظة 

على �سيء من االإرث دون تداعياته الروحية كما يخربنا العامل اجلليل الدكتور التجانى املاحي يف اجلزء التايل 

من هذا الكتاب.
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92
الزار يف ال�سودان

الزار هو نوع من اال�سطراب النف�سي امتازت به املراأة ال�رشقية اإىل حد بعيد وهو نا�سىء عن جمموعة من 

االأمرا�س االجتماعية التي تاأثرت بها املراأة دون الرجل, وال �سك اأنه من اأحدث االأمرا�س التى طراأت على 

نف�سية املراأة ال�رشقية ويختلف هذا النوع من اال�سطراب النف�ساين فى مظهره العام عما �سبق معرفته من 

البيئة  اآثار  اإىل  اأن يعزوه  الباحث  ي�ستطيع  اإختالفًا  التى تختلف عنه  املر�سية كاله�سرتيا  النف�سية  الظواهر 

والرتبية فى ال�رشق واإىل املميزات واالجتاهات الذهنية اخلا�سة باملراأة ال�رشقية.

مقدمة �سيكولوجية

اتفق الباحثون على اأن االأمرا�س الع�سبية بوجه عام يرجع من�سوؤها اإىل رد الفعل النا�سىء عن عدم التوفيق 

بني اإحلاح الرغبات وامليول وال�سهوات الفطرية املختلفة, االإحلاح الذى يرمى اإىل االإف�ساح عن ذاتها واالإ�سباع 

لغاياتها, وبني ما يتطلبه املجتمع من ت�سحية ببع�سها فى �سبيل املحافظة على وحدته و�سالمته, وهذا االإحلاح 

من جانب الغريزة واالإحلاح من جانب النف�س على الوقوف فى �سبيله هو من�ساأ ال�رشاع النف�سي الذى هو 

اخلطوة االأوىل فى تكوين النف�سية املر�سية.

وقد ت�ستطيع النف�س تخفيف هذا ال�رشاع الداخلي بالو�سول اإىل حل مر�سى باأ�ساليب معقدة تختلف و�سوحًا 

ورمزية للغر�س االأ�سلي وللغاية املن�سودة كما فى حاالت اال�ستبدال اأو القلب اأو االنعكا�س اأو االإعالء وبهذا 

تتال�سى هذه الزوبعة التى اجتاحت النف�س ويطغى عليها عامل الن�سيان.

غري اأنه قد ال ت�ستطيع بع�س النفو�س الو�سول اإىل حل �سلمي معقول مل�ساكلها وتطغى عنا�رشها يف املناف�سة 

كل لغايته اخلا�سة دون اعتبار لوحدة العمل ووحدة الغر�س وهذه احلالة املثرية املقلقة لل�سعور ال ت�ستطيع 

املكبوتة  الرغبات  الباطن وهنالك تلتف هذه  العقل  الثبات عليها طوياًل فتعمل على كبتها فى غياهب  النف�س 

وتتحد مع ما يتداعى معها من ميول واأغرا�س وتكون ما ي�سمى »بالعقدة النف�سية.«

تتحفز  تفتاأ  ال  املكبوتة  العظيمة  والرغبات  واالإدراك,  احل�س  عن  بعيدة  �سعورية  ال  حالة  النف�ساين  والكبت 

لالإف�ساح عن نف�سها فى اأنواع خمتلفة من ال�سلوك االإن�ساين ال�ساذ وكلما قويت عوامل الكبت وتعددت كلما 

زادت و�سائل االإف�ساح �سذوذًا وغرابة. فاالأمرا�س الع�سبية بوجه عام ما هى اإال اأمرا�س ال�سلوك ويختلف هذا 

ال�سلوك املري�س فى اجتاهه و�سبغته باختالف التكوين اخللقي واالجتماعى والثقايف وغريه من عوامل البيئة 

ثقايف واإجتماعي  بتكوين خلقي  النف�س  با�ستعداد  اإال  اله�ستريي ال يكون  فال�سلوك  االأ�سخا�س.  عند خمتلف 

خا�س قد ال يتوافر اإال يف بيئة خا�سة. كذلك ال�سلوك النورا�ستانى قد ال يتوافر اإال بتوفري نوع خا�س من 

ال�سفات اخللقية واأثر خا�س لعوامل البيئة املختلفة وقل مثل ذلك فى حاالت القلق والكاآبة والو�سوا�س.

اأن  اأى  املري�سة  النف�سية  ي�ساند  الذى  ال�سلوك  اأنواع  املختلفة حتدد  البيئة  اإن عوامل  اإجمااًل  القول  وميكننا 

لكل مر�س نف�سي بيئة خا�سة وو�سطًا خا�سًا قد يختلف فيهما كثريًا اأو قلياًل عن غريه من االأمرا�س النف�سية 

االأخرى. واله�سرتيا من اأقدم االأمرا�س النف�سية واأل�سقها باملدنية االإن�سانية وقد و�سفها اأبو قراط منذ اآالف 

ال�سنني, وهى و�سيلة من و�سائل التعبري املتاأثرة بعوامل املدنية والرفاهية. 
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والزار نوع من اله�سترييا اأثرت فيه عوامل البيئة املختلفة تاأثريًا تك�سف عن نف�سه فى �سلوك فريد فى مظاهره 

و�سبغته. فبيئة الزار لي�ست بالبيئية الراقية التى ينح�رش فيها ال�سلوك اله�ستريي وال البيئة الهمجية التى 

تهيمن فيها (الطمربا) واإمنا هى من مزاج خمتلط له حظ من الرقي ون�سيب من الهمجية واأين اأزعم اأن الزار 

حالة اإنتقالية ال تتف�سى اإال فى بيئة و�سلت اإىل درجة حمدودة من الرقي واأن انت�سار املدنية واعتناق مبادئها 

بطريق اأو�سع �سوف يوؤدي فى النهاية خللق جمتمع ال ي�سلح له وال ي�ساعد على انت�ساره ولكنه قد يختلف 

اال�ستعداد لنوع اآخر من ال�سلوك مثل اله�سرتيا, وعلى هذا فلي�س الزار اإال م�سكلة اجتماعية حمدودة موؤقتة 

�سوف تنقر�س باأنتهاء هذا الطور االنتقايل فى طريق احل�سارة. 

اإذن, الزار نوع من التعبري املري�س يتنا�سب مع حالة املراأة ال�رشقية بوجه عام واإنه نتيجة لتفاعل عوامل 

الكبت املختلفة واإن �سورة االإف�ساح النهائي تن�سب فى �سل�سلة من ال�سلوك ال�سخ�سي لها �سبغة خا�سة ولها 

نفوذ خا�س. فدرا�سة الزار اإذن تنح�رش فى هذه النقاط الثالث :

حتليل احلياة النف�سية عند املراأة ال�سودانية.

عوامل الكبت املختلفة واأثرها فى �سخ�سية املراأة.

ال�سورة النهائية لهذا االنحالل النف�ساين.

حتليل احلياة النف�سية للمراأة

العوامل ال�سلبية

اأولها مركب النق�س )Inferiority Complex( وهو اأهم املظاهر ال�سلبية فى نف�سية املراأة ال�سودانية 

وهو عقدة خطرية متاأ�سلة يف نف�سية املراأة وهنالك عامالن مهمان يف ن�سوء هذه العقدة.

اأثر الدين والعرف الذى يتجلى فى احلجاب وتعدد الزوجات وعدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة فى احلقوق 

االجتماعية.

�سيطرة الرجل اجلن�سية على املراأة )�سادزم الذكور Male Sadism( واإذاللها باأ�ساليب ج�سمانية خمتلفة 

كاخلفا�س وال�سلوخ وو�سائل العنف التنا�سلي االأخرى.

املجتمع  ميجدها  يزال  ال  خالل  وهي  املكت�سبة  �سفاتها  اأب��رز  من  ال�سودانية  امل��راأة  عند  ال�سلبية  والعنا�رش 

ال�سوداين, وما زال يبالغ فى املحافظة عليها. فاجلنب والتطري واخلرافة وال�سعور باحلقارة و�سعف االإرادة 

وقلة الثقة بالنف�س وال�سك كل هذه بع�س ال�سفات الظاهرة واملوؤثرة فى �سخ�سية املراأة ال�سودانية.

ثانيها, ال�سعور باخلطيئة )Sense of Guilt( وهي حالة قامتة توؤدي اإىل الو�سوا�س والتهافت الع�سبي, 

وهى تكاد تكون �سعورًا عامًا بني الن�ساء واأ�سبابها ما ياأتي:

ال�سبب االأول, التمثيل باالأع�ساء التنا�سلية فى اخلفا�س واعتباره عملية اأخالقية البد منها.

 ال�سبب الثاين, تلك اجلملة اخلالدة التى جتعل املراأة رمزًا لل�رش واخلطيئة والتي تقول )اأبحث عن املراأة( 

وهى �سدى لبع�س الق�س�س الدينية كق�سة خروج اآدم من اجلنة وق�سة �سجن �سيدنا يو�سف وهى الهيكل 

لكثري من الق�س�س اخلرافية والروائية.
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ثالثها, اجلوع الوجداين )Emotional Hunger( وعوامله كثرية منها:

التح�سريي  املراأة نظرًا لطول دورها  التنا�سلي عند  ال�سبق  اإىل �سعوبة ح�سول  يوؤدى  عامل اخلفا�س وهو 

التمنع الذي  العملية اجلن�سية وح�سول الرع�سة اجلن�سية )Orgasm( عند الرجل قبلها واملبالغة فى  فى 

ا�ستهرت به املراأة ال�سودانية عند التاأهب لذلك ال�سلوك الفطري ما هو اإال اأ�سلوب ذكى حاذق فعال فيه دليل 

اخلربة واأثر الذكاء للو�سول اإىل نتيجة طبيعية مع الرجل.

هناك اأي�سًا عامل تعدد الزوجات وهو يقود اإىل حالة مزمنة من ال�سلب اجلن�سي والعاطفي.

تقاليد الزواج التى ترغم املراأة على قبول الزوج الذى تختاره االأ�رشة.

اأثرة الرجل واإ�ستئثاره دون املراأة مبباهج احلياة. 

عوامل الكبت

قد �سبق القول يف حتليل احلياة النف�سية اأن هنالك ثالث مظاهر �سلبية ت�سيطر على املراأة اأولها ال�سعور بالنق�س 

الذاتي وثانيها ال�سعور باجلرمية وثالثها ال�سعور باحلاجة اإىل اأنواع االإف�ساح الوجداين املختلفة وهذه هي 

الفجوات الثالث التى تت�رشب عن طريقها عوامل الكبت.

تلتف  الوا�سحة  الفطرية  باأ�ساليبها  االإ�سباع  عليها  ي�ستع�سي  عندما  احلياة  فى  البيولوجية  وال�رشوريات 

فى ثوب رمزي بريء بعيد عن الواقع ال يثري ال�سك وال يدعو للريبة وهذا الثوب الرمزي هو اأحد الدوافع 

النزوعية العظيمة يف حياة االإن�سان ولعوامل ال�سخ�سية املختلفة, وللمثل العليا للمجتمع اأثر عظيم فى تكوين 

هذه ال�سورة الرمزية وهى اأميل اإىل الب�ساطة والو�سوح عند ال�سعوب الهمجية واأقرب اإىل الرتكيب والتعقيد 

عند ال�سعوب املتمدنة, واالأحالم من هذه الناحية قريبة ال�سبه بها اإىل حد بعيد, وت�رشب الرغبات املكبوتة فى 

�سورة نزوعية ي�سادف قبواًل من كل املجتمع لي�ست بامل�ساألة ال�سهلة لدى املراأه ال�سودانية, فاجلهل و�سعف 

الثقافة و�سيق احلياة االجتماعية جتعل ل�سور االإف�ساح املختلفة حميطًا �سيقًا حمدودًا ال يتنا�سب مع تعدد 

اأ�سباب الكبت واختالف اأنواعه, وطبقًا لذلك فاإن و�سائل ال�سعادة عند املراأة ال�سودانية تكاد تكون حمدودة 

اإال  تنه�س  ال  مثاًل   )Sublimation( كالت�سامي  الراقية  اال�ستعا�سية  التعبري  وو�سائل  جدًا  وبدائية  جدًا 

ال�سودانية, ولذا كان �سلوكها متاأثرًا بنوع  الثقافة والرتبية لي�ست فى متناول املراأة  على ميزات عالية من 

من التعبري البدائي الذى ي�سمونه القلب )Inversion(. هنا نقطه البد من ذكرها وهى اأن املراأة متاأثرة فى 

تفكريها ونزوعها تاأثريًا عظيمًا يظهر منه اأثر احلافز اجلن�سي ظهورًا ال يخفى معناه, فهنالك تداعي عظيم قد 

ا�ستنبطته املراأة بني املظاهر الكثرية لالأ�سياء وبني العملية اجلن�سية, فبع�س األفاظ اللغة التي ترمز اإىل )دخول 

�سيء اأو خروجه( اأو االأدوات التى لها بع�س ال�سبه حتى البعيد باالأع�ساء التنا�سلية اأو احلركات التى ت�سابه 

فى اأجزائها بع�س احلركات التنا�سلية كل هذه االأ�سياء اأ�سبحت من عوامل التداعي املهمة التي تدعو ذكرى 

 )Inversion( )العملية التنا�سلية عند املراأة. وهذا التاأثر بالدافع التنا�سلي هو ما جعل اأظهر اأنواع )القلب

عند املراأة ما هو مرتبط بالتنا�سل, وحياة املراأة مليئة باالأمثلة. فالتمنع التنا�سلي يخفى حتته الرغبة, والظهور 

مبظهر االأمل فى الغنج يخفى حتته ال�سهوة وحب التمرغ فيها, واإنكار احلمل يخفى حتته الرغبة فى االإن�سال, 

واأنواع العناد واملقاومة ال�سطحية تخفي حتتها االهتمام وحب اال�ست�سالم. و)القلب( كما هو معروف و�سيلة 
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�سعيفة من و�سائل اال�ستعا�سة ال تقوم مبفردها على اإ�سالح البني بني قوى النف�س الثائرة. 

ال�سورة النهائية

من  نوع  اإىل  اخلامتة  يف  يوؤدي  التنفي�س  م�سالك  عليه  تن�سد  عندما  النف�سي  ال�رشاع  اأن  على  الباحثون  اتفق 

التهالك النف�سي يرمى اإىل الفرار من احلياة ال�سعورية )Escape Mechanism( اأو فى تعبري اآخر الفرار 

من احلياة الواقعية هو الغاية االأوىل لكل االأمرا�س النف�سية ويتجلى فى اأب�سط مظاهره فى احلياة العامة فى 

اأحالم اليقظة )Day Dreams( والروؤية فى املنام )Dreams( والن�سيان وال�ساأم والقلق, ... الخ.

اإذًا لي�ست اله�سرتيا اأو الزار اإال اأنواعًا ال �سعورية من ال�سلوك ترمى اإىل الفرار من حياة الواقع وهذا الفرار 

لي�س غاية فى ذاته لهذا ال�سلوك الال�سعورى بل هو وا�سطة حاذقة ي�ستغلها للتعبري وي�ستخدمها لالإ�سباع لتلك 

الرغبات املكبوتة وعلى هذا القيا�س فلي�س الزار اإال �سلوكًا ال �سعوريًا يرمي اإىل �سد حاجة نف�سية خا�سة لدى 

املراأة )املزيورة( وما تتقم�سه املراأة من �سخ�سيات فى حاالت الزار وما تف�سح عنه من رغبات وحاجيات وما 

تقوم به من حركات ما هو اإال نوع من االإف�ساح الوا�سح الذي ي�سري اإىل رغباتها املكبوتة. 

م�سايخ الزار

اأ�سماء امل�سايخ واردة ح�سب اأدوارهم يف اأداء )جر( كل خيط من اخليوط:

اأواًل: االأ�سراف )الدراوي�س(

1( ال�سيخ عبد القادر

2( ال�سيد البدوى

3( ال�سيد الرفاعي

4( ال�سيخ حممد

5( ال�سوبا�سى

6( احل�رشمي �سيخ اأحمد

7( الد�سوقي

8( البيومي

9( مر�سي اأبو العبا�س

10( الب�سطاوي

11( �سيدي اإ�سماعيل

12( الكبا�سي

13( ود ريا
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14( �سيدي احل�سن اأب جالبية

15( �سيدي مرحبتني

16( �سيخ حممد

17( �سيخ الطيب املجذوب

18( �سيدي قرة عيني

ثانياً: العرب

1( دودو اجلمايل

2( عربي العربان

3( اأبو حمدين

4( الدار�سويل

ثالثاً: ال�سودان

1( الدبابي 

2( �سيد احلربة الربناوي

3( �سليمان البداوي

4( ياور با�سا

5( برميا با�سا

6( ح�سن الربناوي

7( دنادر با�سا

8( حكيمبا�سي

9( كاورا با�سا

10( منزو

11( خليل با�سا

12( بني �ساورة

13( النعمانى

14( �سالح من�سوب

رابعاً: التكارين )والنوبة(:

1( �سلطان قناوي
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2( بالل

3( النوبة خليل

4( حبوبة ال�سرب

5( انقبا

6( كامية

7( على ماية

8( على دورية

9( حاج اإبراهيم عبد اهلل

10( احلاج بابة

11( الطري االأخ�رش

12( متربا برنو 

13( حبوبة الر�سالة

14( حبوبه اأنا

15( منريي )مت�ساح(

16( حاجة اأمينة

خام�ساً: اأوالد ماما )احلب�س(

1( ب�سري

2( بو�رشي

3( ود برنو

4( الريكامو

 5( يو�سيه 

 6( اأبو دوكة

7( مينليك  

8( جبل نادو

9( �سمباتا

10( �سا�سنو

11( حممد ال�رشيف



27

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

12( اللبو

�ساد�ساً: الن�سارى

1( جرج�س

2( خمائيل

3( �سبع مراكب

4( �ستي مرمي العذراء

�سابعاً: البنات

اأ( بنات االأ�رشاف

1( �ست خدرة

2( �ست زينب

3( �ست نفي�سة

4( �ست رك�سة

5( ماما زعفراين

6( �ست �سفينة

7( فاطمة خمريية

8( اأم الغالم

ب( بنات احلب�س

1 الغولة

2( ماريا

3( رينة بت ال�سلطان

4( بريل املكروف

5( بريل النوامة

6( �سبيكو

7( �ستي د�ستة

اأزياء امل�سايخ

املالب�س اخلا�سة )الزى(اأواًل: االأ�رشاف )الدراوي�س(
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جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, �سال اأخ�رش, عكاز حديد, �سبحة, ال�سيخ عبد القادر

م�سالية

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, �سال اأحمرال�سيد البدوي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, �سال اخ�رشال�سيد الرفاعي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةال�سيخ حممد

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةال�سوبا�سي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةاحل�رشمي �سيخ اأحمد

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةالد�سوقي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةالبيومي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةمر�سي اأبو العبا�س

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةالب�سطاوي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيدي ا�سماعيل

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةالكبا�سي

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سيةود ريا

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيدي احل�سن اأب جالبية

 جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيدي مرحبتني

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيخ حممد

جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيخ الطيب املجذوب

 جالبية ولبا�س دبالن اأبي�س, و�سم�سية�سيدي قرة عيني

املالب�س اخلا�سة ) الزى (ثانياً: العرب

ثوب �رشتى, عقال وكوفية, خنجر, �سوط, �سبط, خالل دهب دودو اجلمايل

اأو ف�سه.

»  »  »  »عربي العربان

»  »  »  »اأبو حمدين

»  »  »  »الدار�سويل

املالب�س اخلا�سة ) الزى ( ثالثاً: ال�سودان

الدبابي 

جالبية دمور, يحمل جربة�سيد احلربة الربناوي
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جالبية دمور, يحمل جاكتة اأو بالطو ويحمل من�سةياور با�سا

جالبية �سكروتة, طربو�س, بالطو جوخبرميا با�سا

منديل ح�سن الربناوي كريز,  اأو  خيزران  ع�سا  طربو�س,  �سكروته,  جالبية 

حرير

منديل دنادر با�سا كريز,  ع�سا  طربو�س,  »توالد�سوا«,  �سكروته,  جالبيه 

حرير, بالطو

يحمل حكيمبا�سي افرجنية,  قبعة  فوطة,  »توالد�سوا«  �سكروته,  جالبيه 

�سنطة فيها فر�سة وم�سط ومراية

فنلة ولبا�س »الكرة« الق�سريكاورا با�سا

جالبية �سكروتة, فوطة, ع�سا, طربو�س منديل حريرمنزو

جالبية �سكروتة, بالطو, طربو�س, �ساعه فى يدهخليل با�سا

جالبية »توالد�سوا« م�سغولة باملن�سج, منديل م�سغول لل�سدر بني �ساورة

واآخر للظهر, منديلني م�سغولني باليد.

قمي�س اأبي�س بالدرابزين, توب »بنغاىل,« �رشيرة, و�سوط.�سليمان البداوي

قمي�س اأبي�س بالدرابزين, توب »بنغاىل,« �رشيرة و�سوط.النعماين

جالبية �سكروتة, عباية, طربو�س, بدلة بالطو�سالح من�سوب

املالب�س اخلا�سة ) الزى (رابعاً: التكارين والنوبة

جبة دمور, �رشوال دمور�سلطان قناوي

جبة دمور, �رشوال دموربالل

جبة دمور, �رشوال دمورالنوبة خليل

طرحة احلجاج, توب زراق فردي, طرقة فرادية حبوبة ال�سرب

منجور انقبا حقو  بالكناتل,  ومعمول  ملون  �سك�سك  فيه  كنفو�س 

اخ�رش 

جبة دمور, �رشوال دمور, فردةكاميه

جبة دمور, يحمل قرعةعلى مايه
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جبة دمور, يحمل قرعةعلى دورية

جبة دمور, يحمل قرعةحاج ابراهيم عبد اهلل

جبة دمور, طرحة كرب اأبي�س احلاج بابه

جالبية خ�رشاء, ري�س يو�سع باالأكتافالطري االأخ�رش

جبة دمور, �رشوال دمور متتريا برنو 

طرحة احلجاج, توب زراق فردي حبوبه الر�سالة

تلب�س حقو �سك�سك حنبتو وملكوف بركامة حبوبه اأنا

يغطى بثوب ف�سفا�س منريي التم�ساح

قرن التكارينحاجة اأمينة

املالب�س اخلا�سة ) الزى (خام�ساً: اأوالد ماما

جالبية جاوة حمرة ب�سري

جالبية جاوة حمرة بو�رشى

جالبية جاوة حمرة, بالطو, قبعة ود برنو

جالبية جاوة حمرة مك�رشةالريكامو

جالبية جاوة حمرة, قفطان اأحمر, جبرية ف�سة  يو�سيه 

 جالبية جاوة حمرة, طاقية �سك�سك اأحمر اأبودوكة

بالطو مينليك  جنيه,  ن�سف  ذهب  ذهب وخامت  جالبية جاوة, جبرية, 

�ساتان لون بني 

جالبية �سكروتة, طربو�س وبالطو جبل نادو

يلب�س اأى مالب�س �سا�سنو

جالبية دمور, يحمل حربة حممد ال�رشيف

�رشوال ق�سري وقمي�س ويربط املنديل على راأ�سهاللبو

�ساد�ساً: الن�سارى

يعلق جرج�س افرجنى, �سليب ذهبي �سغري  جاكتة وبنطلون وقمي�س 

على العنق برنيطة

يعلق ميخائيل افرجنى, �سليب ذهبي �سغري  جاكتة وبنطلون وقمي�س 

على العنق برنيطة 

يعلق �سبع مراكب افرجنى, �سليب ذهبي �سغري  جاكتة وبنطلون وقمي�س 

على العنق برنيطة 
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 جالبية �سوداء, جزمة �سوداء, �رشاب اأ�سود�ستى مرمي العذراء

البنات

املالب�س اخلا�سةبنات االأ�رشاف

طرحة, جالبية تف�سيل بلدي لون اأخ�رش�ست خدرة

طرحة مببي, جالبية مببي, خوامت, �سال�سل�ست عي�سة

طرحة مببي, جالبية مببي, خوامت ذهب�ست زينب

خوامت ذهب, �سال�سل للرجلني, جالبية من اأي لون�ست نفي�سة

ف�ستان لبني, طرحة لبني, �سال�سل ف�سية يف الراأ�س وال�سدر, �ست رك�سة

زمام لالأنف

ف�ستان كحلي, ملكوف, عقود كهرمان وطرحةماما زعفراين

بها �ست �سفينة يحلى  ف�سة  اأو  ذهب  �سمك  بي�سة,  طرحة  اأبي�س,  ف�ستان 

�سدر الف�ستان

ق���رن خ��م��ري, ع���اج, ح��ق��و ف���وم, ت���وب ب��ن��غ��ايل, اإب����رة ف�سة, فاطمة خمريية

�سال�سل, 

ف�ستان لون ذهبياأم الغالم

طرحة حرير ومالب�س كلها حريراأم الورود

املالب�س اخلا�سةبنات احلب�س

جالبية مببي, توب مببي, خوامت بف�سو�س ياقوت, اإبرة ف�سة مارية

اأو ذهب

ف�ستان اأحمر, حجل و�سال�سل بالرجلني, ك�ساكي�سرينة بت ال�سلطان

ف�ستان اأحمر, طرحة, فركة قرم�سي�سبريل املكروف

جالبية اإجنليزي, �ساتان اأحمر وطرحة حمراءبريل النوامة

جالبية حرير لبني, فردة م�سلعة�سبيكو

جالبية حرير اأحمر, ملكوف بركامة�ستي د�ستة

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكية التي ي�سيب بها ال�سيخ

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكيةاأواًل: االأ�سراف الدراوي�س

ال�سيخ عبد القادر

   

كراهية  والعبادة,  بال�سالة  اال�ستغال  اخلمول, 

التحدث مع النا�س, التربم باحلياة 
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 االإح�سا�س بثقل يف اجل�سم, �سيق »اخُللُق«ال�سيد البدوي

ل�سع العقرب املتكرر واالإح�سا�س بحالة ج�سمية ال�سيد الرفاعي

اأ�سبه بحاالت الت�سمم 

اخلفقان ال�سيخ حممد

الدوخة ال�سوبا�سى

الدوار احل�رشمي �سيخ احمد

واالحتيال الد�سوقي والطار  والذكر  للنوبة  الطرب  �سدة 

ل�سماعها

واالحتيال البيومى والطار  والذكر  للنوبة  الطرب  �سدة 

ل�سماعها

ال�سداعمر�سى اأبو العبا�س

كرثة اخلروج من املنزل الب�سطاوي

كرثة النوم �سيدي اإ�سماعيل

�سدة الطرب للنوبة الكبا�سي

�سدة الطرب للنوبة ود ريا

وجع الظهر �سيدي احل�سن اأب جالبية

 زكام م�ستمر و�سخونة باالأنف �سيدي مرحبتني

 »فرة« القلب �سيخ حممد

 الو�سوا�س�سيخ الطيب املجذوب

الدوخة�سيدي قرة عيني

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكيةثانياً العرب

�سعف الدم, اخلفقان دودو اجلمايل

ال�سداع عربي العربان

حب املاء والبحراأبو حمدين

»الطواعني«الدار�سويل
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  ثالثاً ال�سودان

وجع االأ�سالعالدبابى

وجع االأ�سالع�سيد احلربة الربناوي

�سيق النف�سياور با�سا

وجع الرا�س, �سيق التنف�سبرميا با�سا

ارتكاب املخالفاتح�سن الربناوي

طرا�س الدمدنادر با�سا

الروماتيزمحكيمبا�سي

اآالم الرجلنيكاورا با�سا

اأمرا�س العيونمنزو

وجع االجناب »ال�ُسفاق«خليل با�سا

اآالم املفا�سلبني �ساورة

الهذيان »اله�رشبة,« تغري الدم, اأمل الظهر �سليمان البداوي

ال�سلل, �سلل االأيديالنعماين

اأمل الظهر�سالح من�سوب

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكيةرابعاً التكارين ) والنوبة (:

 اخلفقان�سلطان قناوي

 وجع املفا�سلبالل

 وجع القدمنيالنوبة خليل

 النوم وطحن العي�سحبوبة ال�سرب

ترمي اأم االأوالد, اأمرا�س الرحم انقبا

اأمرا�س الظهر والرحم واأم االأوالدكامية

ال�سحذةعلى ماية

مر�س الظهرعلى دورية

�سيق التنف�س والرع�سةحاج اإبراهيم عبد اهلل

اأمل بالظهراحلاج بابة

اخلفقانالطري االأخ�رش
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متتريا برنو 

اأمل امل�سارين »االأمعاء »حبوبة الر�سالة

اأمل الرجلني وال�ُسلُب »العجز »حبوبة اأنا

كرثة اخلروج من املنزلمنريي )مت�ساح(

اأمل »املحا�سم«حاجة اأمينة

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكيةخام�ساً: اأوالد ماما ) احلب�س 

اجلنونب�سري

اجلنونبو�رشى

-ود برنو

النفاخالريكامو

الولع ب�رشب اخلمريو�سيه 

ال�سللاأبو دوكة

تورم املفا�سلمينليك 

ال�سداع ورعاف الدمجبل نادو

اآالم القدمني�سمباتا

مولع ب�رشب اخلمر�سا�سنو

قلة النومحممد ال�رشيف

رعاف الدماللبو

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكية�ساد�ساً الن�سارى

اآالم الكتفنيجرج�س

 اآالم الكتفنيميخائيل

 اآالم الكتفني�سبع مراكب

 اأمرا�س الراأ�س�ستي مرمي العذراء

�سابعاً البنات:

اأ. بنات االأ�رشاف

االأعرا�س املر�سية وال�سلوكية

تورم ال�سطور )الثديني(�ست خدرة

اآالم العجزين�ستى عي�سة 
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النفاخ�ست زينب

الرمد�ست نفي�سة

اأمرا�س العيون واالأنف�ست رك�سه

ال�سللماما زعفراين

حب البحر واملياه�ست �سفينة

�سخونة اجل�سمفاطمه خمريية

العقماأم الغالم

الكرثة املفرطة فى احلماماأم الورود

ب. بنات احلب�س

)احلكة املهبلية(الغولة

امل املحا�سمماريا

وجع املحا�سم والِفَقْررينة بت ال�سلطان

وجع الباطنبرىل املكروف

كرثة النومبرىل النوامة

تاأكل )املرارة( بنهم�سبيكو

اأمل البطن, اأمل ال�ُسلُب )العجز(�ست د�ستة

اخليوط

اأول ما بدينا على النبي �سلينا *** األف �سالة على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم

ثم الفاحتة العامة, بعد االنتهاء منها تبداأ ال�سيخة يف جر اخليوط بالت�سل�سل التايل:

اخليطاالأ�رشاف ) الدراوي�س (

�سيل اهلل عبد القادر, �سيل اهلل يا جيالنىال�سيخ عبد القادر

د�ستور يا�سيد يابو مقامو عايلال�سيد البدوي

هموا يا رفاعية, ما تهموا يا رفاعيةال�سيد الرفاعى

مرحب حبابك يابو حممد مرحباال�سيخ حممد

�سوب�س �سوبا�سى ياوالد النا�سال�سوبا�سي

�سيل اهلل بال�سيد اأحمد احل�رشمي اأنا مايلاحل�رشمي �سيخ اأحمد

�سيل اهلل بالد�سوقى, يا اأبو العينني يالد�سوقيالد�سوقي
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�سيل يا بيومي, يابو حممد البيوميالبيومي

يا مر�سي اأبو العبا�س, يا مر�سي اأبو العبا�سمر�سي اأبو العبا�س

اأبو عزيز الب�سطاوي, اأبو عزيز الب�سطاويالب�سطاوي

�سيدي ا�سماعيل الوىل, �سيدي ا�سماعيل الويل�سيدي اإ�سماعيل

�سيل اهلل يالكبا�سى, يابو حاج طه مثلك مايفالكبا�سي

راجى البان �ساكن اأم �سبانود ريا

�سيل اهلل باملرغنية, �سيدى احل�سن اأب جالبية�سيدي احل�سن اأب جالبية

�سيدي مرحبتني ملك اللوندرة, يا حاكم اأر�س ال�سني�سيدي مرحبتني

مرحب حبابك يا اأبو حممد مرحبا�سيخ حممد

�سيل اهلل باملهيوب ال�سيخ الطيب املجذوب ال�سيخ الطيب املجذوب

اأهال و�سهاًل بقرة عيني مرحبا به جده احل�سنيقرة عيني

اخليطالعرب

دودو اجلمايل, دودو يا ب�ساري, دودو يا ب�ساريدودو اجلمايل

عربى العربان عامر رايح بحر املالحعربي العربان

اأبو حمدين قالو ىل جايي ترى اأبو حمدين قالو جايياأبو حمدين

دار�سوىل يا وزير كرمة �سيدي دار�سويل يا وزير كرمةالدار�سوىل

اخليطال�سودان

الدبابى

�ساحب احلربة الربناوي اأ�سمر يا برناوي�سيد احلربة الربناوي

ياورا ياب رك�سة ال�رشف ليك �سلطان كجبريياور با�سا

ىل برميا با�سا قالو  �سقدي  رج��ال  ي��ا  رمي��ا  ي��ا  با�سا  ي��ا  برميا  باهى 

جومايل

�سيدي ح�سن اأيا برناوي اأبوي اأبوي ح�سن الربناويح�سن الربناوي

دنادر �سلطان دنادردنادر با�سا

نور القنديل ياحكيمبا�سا مرحباحكيمبا�سي

كورا كورا جني به البا�سا كوره جنى به )ىل(كاورا با�سا

تقلي جاتو اأب حوة يا منزومنزو
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يا خليل با�سا للبا�سا  ع�ساكر  خليل  يا  با�سا,  خليل  يا  با�سا  خليل 

خليل

بنى �ساورة بنى �ساورة بنى �ساورة �سيد ال�سورة جهبنى �ساورة

البداوي �سليمان البداوي �سليمان  ال��ب��داوي  �سليمان  ال��ب��داوي  �سليمان 

�سنة

مرحبا بال�سوداين �سيد العباية النعمانىالنعماين

�سالح من�سوب للبا�سا �سيد ال�رشاري الفرخات التمانية. �سالح من�سوب

»عندما ينزل الزار تتقدم ثمانية من الفتيات وتك�سف له 

عن روؤو�سهن كما تفعل اجلواري حتية له«

اخليطالتكارين والنوبة

�سلى اهلل �سلطان قناوي, �سا�سينا يل مكة ومدينة�سلطان قناوي

يا بالل يا بالل يا بالل يا باللبالل

النوبة النوبة يا برجنى با�سا من النور يا برجنيالنوبة خايل

حبوبة ال�سرب تدر�س العي�س حبوبة ال�سرب متوتي متنيحبوبة ال�سرب

اأنقبا اأنقبا اأنقبا بلدة مننمياأنقبا

كافى كافى �سالة النبي يا �سلطان بحريكافية

علي مايه علي ماية يا مكة يا مدينةعلى ماية

دورية كمان دورية ورحكم ىل جبل عرفةعلى دورية

حاج اإبراهيم عبد اهلل �ساكن برنو عبد اهللحاج اإبراهيم عبد اهلل

بيبى عمر ديوان بيبى عمر ديواناحلاج بابه

الطري االأخ�رش بني الهوية نزور مكة بالزمزميةالطري االأخ�رش

برنو برنو يا بابا متتريا برنومتتريا برنو

حمنقلية يا حاجة ر�سالة حمنقلية يا حبوبة ر�سالةحبوبة الر�سالة

حبوبة انا بانى �ساورة حبوبة انا بانى �ساورةحبوبة انا

منريي يا منريي يا منريي مت�ساحى جرجرين يف الرملة منريي التم�ساح

ميرمرنى 

حمنقلية يا حاجة اأمينة, حمنقلية حبوبة اأمينةحاجة اأمينة
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اأوالد ماما ) احلب�س (

)نحن اأوالد ماما من احلب�س جينا ما�سني على ال�سعني يا ربى غنينا يا اأوالد ماما يا هو يا اأوالد ماما يا وزير 

ما يا هو حب�سي ما ما يا هو هوال يا هو ال بنم ليه(. 

اخليطاأوالد ماما

برنو يا وريت, برنو ال�سو يا برنوود برنو

هيو اللوال الريكامو حناالريكامو

ورد امليدان على ماما, هب الن�سيم يا يو�سيةيو�سية

هوال يا دوكة يا ورد نارياأبو دوكة

�سلطان حب�سي يا منليك �سلطان عزيز يا منليكمينليك

قودا يا دوادا, الريدة يا جبل نادوجبل نادو

يا �سمباتا يا ودن وايا �سمباتا�سمباتا

يا �سا�سنو داير عوايده �سا�سنو داير عوايده�سا�سنو

يا حممد ال�رشيفى اأ�رشف لنا يا �رشيفىحممد ال�رشيفى

الدير الدير يا ن�ساري �سعيدة �سعيدة يا خواجهالن�ساري

الدير الدير يا ن�سارى جرج�س خمائيل يف اخلمارة جرج�س

لولو يا لولو جرج�س خمائيل اندهوميخائيل

�سبع مراكب كله ن�سارى ال ب�سلوا وال ب�سوموا�سبع مراكب

اأم �ستي مرمي العذراء يا  العذرا  �ستي مرمي  القطر جم��رور  منادي  يا  ن��ادي 

النور

اخليطبنات االأ�رشاف

ح�رشة ال�رشيفة اأي وال بنت عبدالقادر, ما�ساء اهلل1. �ست خدرة

يا عوي�سة ال ال, يا مغربة, وحياة ابوك تر�سي علي2. �ست عي�سة

طري احلمام يا زينب يابت الكرام ليه 3. �ست زينب

�سيل العربي �ست نفي�سة املنجدا4. �ست نفي�سة

يا نا�س هوى حالة رك�سة يا نا�س هوى حالة هامن5. �ست رك�سة

ماما زعفراين يا الالب�سة الكهرماين 6. ماما زعفراين
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البحر 7. �ستى �سفينة  يف  �سفينة  ح��ل��وة  ع��وام��ة  البحر  يف  �سفينه  �ستي 

عوامة

خمرية فاطمة خمرية حمام بحري يال�سواكنية8. فاطمة خمريية

�ستى اأم الغالم واى حني علي9. اأم الغالم

اأم الورود اتوردي وخ�سي احلمام10. اأم الورود

اخليطبنات احلب�س

الغول ليك ياماما الغولة ىل �ستي اأم درعة1. الغولة 

هيو يا مارية مارية قمار الدية2. مارية

رينا رينا بنت ال�سلطان يا حب�سية 3. رينة بنت ال�سلطان

يا برىل املكروف اوى برىل املكروف 4. برىل املكروف 

يا برىل النوامة5. برىل النوامة

يا �سبيكة ال�سوام �ست �سبيكو بدور مرارة6. �سبيكو

دودو دودو د�ستة يا دودو7. �ست د�ستة

 )اخلتام األف �سالة على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم(

املظاهر وال�سفات املميزة )ح�سب اخليوط(

 املالمحال�سيخ

يطلب خروفًا خا�سًا يذبح له يف الكر�سي, ي�رشب جرعة من دم 1. ال�سوبا�سي )الدراوي�س(

خروفه

الب�سطجي مرا�سلة “االأ�رشاف”2. الب�سطاوي )الدراوي�س(

�ساحب مطر و�ساحب بحر3. اأبو حممدين )العرب(

يلب�س تاج ذهب عند االأغنياء4. ياور با�سا )ال�سودان(

ي�رشب عرقي العي�س5. ح�سن الربناوى )ال�سودان(

مولع ب�رشب الكونياك6. دنادر با�سا )ال�سودان(

مي�سك املراية “احلكيم اخلا�س” لدنادر با�سا7. حكيمبا�سي )ال�سودان(

يلعب الكورة8. كاورا با�سا

مولع ب�رشب الدم يلب�س الن�سارة9. منزو )ال�سودان(



40

الزار والطمربة يف ال�سودان

-10.�سالح من�سوب )ال�سودان(

يتم�سح بالرماد, ي�سف التمباك بالرماد, عنده �سلل بيده اليمني 11. النوبة خايل )التكارين والنوبة( 

ورجله اليمنى 

)ال��ت��ك��اري��ن  ال�����س��رب  ح��ب��وب��ه   .12

والنوبة(

تنع�س يف احل�رشة تنوم يف حالة الزار 

اأفخاذها عارية13. انقبا 

يحمل بخ�سة وي�سع فيها حربة �سغرية14. كافية )التكارين والنوبة(

يحمل قرعة »تكروين«15. علي ماية )التكارين والنوبة(

يحمل قرعة »تكروين«16. علي دورية )التكارين والنوبة(

)التكارين  عبداهلل  ابراهيم  حاج   .17

والنوبة(

م�ساب برجفة يف يديه

ي�رشب املري�سة وي�سع الزباد علي اأذنيه18. احلاج بابة ) التكارين والنوبة(

يغطي بثوب ف�سفا�س يخرج را�سه يبحث عن فري�سة يختطف 19. منريي مت�ساح

بنتًا ويخفيها حتت ثوبه

ي�رشب عرقي العي�س20. ب�سري )اأوالد ماما(

�سخ�سية حربية عنيف يف حركاته21. الريكامو )اأوالد ماما(

ي�رشب اخلمر22. يو�سيه )اأوالد ماما(

هادئ الطباع حمب للقهوة23. جبل نادو )اأوالد ماما(

من الزار االأر�سي24. �سمباتا )اأوالد ماما(

مولع ب�رشب ال�سجاير يولع �سجارتني �سويًا25. �سا�سنو )اأوالد ماما(

اأبكم26. حممد ال�رشيف )اأوالد ماما(

اأفرجني 27. جرج�س )الن�سارى( وعي�س  وال�ساردين  الرومي  واجلبنة  الزيتون  ياكلوا 

واحللويات

ياكلوا الزيتون, اجلبنة الرومي, وال�ساردين, وعي�س اأفرجني, 28. خمائيل )الن�سارى(

واحللويات بكافة اأنواعها, واخلمور االأفرجنية 

 ياأكلوا الزيتون, اجلبنة الرومي, ال�ساردين, العي�س االأفرجني, 29. �سبع مراكب)الن�سارى(

احللويات بكافة اأنواعها, واخلمور االأفرجنية
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 ياأكلوا الزيتون, اجلبنة الرومي, ال�ساردين, العي�س االأفرجني, 30. �ستي مرمي )الن�سارى(

احللويات بكافة اأنواعها, واخلمور االأفرجنية

حتمل غالم يف يدها تر�سعه يف بزها 31. اأم الغالم )بنات االأ�رشاف(

تاأكل املرارة بنهم32. �سبيكو )بنات احلب�س(
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03
مو�سيقى الزار

ت�سكل املو�سيقى اأو باالأحرى ي�سكل الغناء اأحد اجلوانب الهامة يف طقو�س الزار, فبعد �سل�سلة قد تطول من 

والرق�س  والغناء  ال�ساخبة  االإيقاعات  ويف خ�سم  والرق�س,  بالغناء  الزار  تتوج طقو�س  والتجهيز  االإع��داد 

العنيف حتدث تلك احلالة التي ي�سميها �سيوخ الزار باالجنذاب, فهل كانت ذروة االنفعال هذه ممكنة احلدوث 

بدون ذلك الغناء وتلك االإيقاعات؟ وما هي اخل�سائ�س الفنية العامة الأغاين واإيقاعات الزار؟

اأغاين الزار

اإن اأول ما يلفت نظر الدار�س لهذه املو�سيقى الغنائية هو �سيغها املقت�سبة واعتمادها على التكرار واالإعادة 

امل�ستمرة, واإن اأق�رش تلك االأغاين متنحنا اكتفاء فنيًا كجملة مو�سيقية كاملة, فهي ذات بداية وا�سحة وت�سل�سل 

حلني معقول وخامتة, واإن مثل هذه اجلملة املو�سيقية, عادًة ما تتخذ اأ�سا�سًا لعمل غنائي اأو مو�سيقي. ال تكون 

مثل هذه االأغاين م�ستقلة اإال يف �سياق طق�س ما اأو ن�ساط ما, فهى تذكرنا باالأغاين امل�ساحبة للعمل يف جماالت 

حتميل وتفريغ ال�سفن وال�ساحنات اأو التجديف حيث تتخذ كعن�رش ي�ساعد على الرتويح عن النف�س و�سبط 

احلركة اجلماعية والتخفيف من اجلهد البدين دون اأن تكون هي ذاتها مو�سوعًا لال�ستغراق الوجداين. وقد 

الديني  لتعميق االإح�سا�س  التكرار و�سيلة  التي تتخذ  املنغمة  الدينية  االأذكار  بالن�سبة لبع�س  يحدث غري هذا 

ووظيفة اأغنية الزار اأقرب اإىل هذه االأخرية. ن�ستعر�س اأدناه بع�س تلك االأغنيات الق�سرية.

اأغنية )يورو با�سا( ال يتعدى اأداوؤها الع�رشة ثواين.

اأغنية )ديكو الليلة( تتكون من ثمانية حقول مو�سيقية )موازير( وال يتعدى طولها الع�رشة ثواين.

اأغنية ال�سيد )اأحمد البدوي( طويلة ككل االأغاين العربية وتتكون من جزاأين يف كل جزء منها ثمانية حقول 

وقد تودى يف دقيقة كاملة.

ملاذا هذا االخت�سار؟ اإن اأغنية الزار هي نداء ل�سخ�س اأو روح اأو �سيء ما, مت اال�ستعداد للتقم�س باملالب�س 

واالإك�س�سوارات والطقو�س, لهذا ي�ستمر النداء الق�سري اإىل اأن يحدث االجنذاب. لي�س املطلوب اإذن اأكرث من 

الرتديد امل�ستمر للخيط ب�سورة وا�سحة فمثاًل جند اأن:-

اأغنية ديكو الليلة تردد 25 مرة.

اأغنية قائد اجلي�س تردد 51 مرة.

اأغنية جارية جارية تردد 20 مرة.

اأغنية يا حاجة تردد 60 مرة.

اال�ستيعاب  �سهلة  يجعلها  فق�رشها  امل�ستمر,  للرتديد  الفر�سة  اإتاحة  غري  اأخرى  فوائد  االأغ��اين  هذه  لق�رش 

وي�ستطيع املرء ترديدها بعد �سماعها مبا�رشًة.

ميلودية اأغنية ديكو الليلة اأدناه يت�سح فيها ق�رش االأغنية و�سيق االأبعاد املو�سيقية:
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الت�سابه وا�سح بني االأغنية التالية و�سابقتها وهي توؤدى )كقفلة( مع اأنها اأطول قلياًل من االأوىل:

هذه امليلودية منوذج الأغنيات التم مت يف الزار واجلزء االأخري منها يتم ترديده كختام:

اأغنية )اأحمد الب�سري الهدندوي( تتميز باإيقاع العر�سة وهي اأقرب الأغاين ال�سرية يف �رشعتها:

اأغنية ال�سيد اأحمد البدوي اأطول ن�سبيًا وغالبًا ما ت�ساف اإليها احلليات املو�سيقية:

واحد  للحن  تنويعات  يكون  اأن  بع�سها  يعدو  فال  اأحلانها,  ت�سابه  ال��زار  اأغنيات  فى  اأي�سًا  النظر  يلفت 

اإال باختالف الكلمات وما تقت�سيه من حتوير يف  اأن تختلف عن بع�سها  variations وال تكاد االأحلان 
اللحن, وكلها اأغنيات �سهلة االأحلان تتكون من ميلوديات غنائية بها ميل اإىل ا�ستخدام االأبعاد القريبة مثل بعد 

)االأوىل( و)الثانية( و)الثالثة( وقلياًل ما جند قفزات تتعدى )الرابعة(.

اأغاين الزار التي تغنى يف ال�سودان خما�سية متامًا )pentatonic( وال اأثر فيها الأن�ساف االأبعاد, حتى 

اأغنية )ال�سيخ البدوي( فاأنغامها خما�سية, واإذا كان هنالك ماي�سي باأ�سلها فهو ذلك امليل للتطريب يف بع�س 
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اأجزائها وتفخيم احلروف الذي تتعمده املغنية واالإيقاع الذي يذكرنا بالزفة امل�رشية.

اأغنيات الزار دائرية تتكون من حلن يتكرر ب�سورة م�ستمرة, لكن بع�سها يبداأ بتمهيد ق�سري ي�سبه  معظم 

)الرمية( التي تبداأ بها بع�س االأغاين التقليدية ال�سودانية, كما اأن لبع�سها خامتة تردد م�ستقلة قبيل انتهاء 

االأغنية وهى اأقرب ملا ظل يعرف يف الغناء العام )بالك�رشة( اخلفيفة.

ما  اأغ��اين  ببع�س مقاطع  تذكرنا  كما  االأربعينيات,  �سادت يف  التي  التم مت  باأغاين  اأي�سًا  ال��زار  اأغ��اين  تذكرنا 

زالت تبثها االإذاعة, اأو لعل تلك االأغاين قد ا�ستعارت مو�سيقاتها من الزار, لكن تظل اأغنية الزار ال�سودانية 

خما�سية اأيًا كان مو�سوعها. فاإذا كانت تقاليد الزار فيما يخ�س الطقو�س واالأزياء قد جاءت من م�سادرها 

وتطورت عرب زمن طويل, فاإن الزمن اأي�سًا هو الذي �ساعد يف ت�ساقط اأحلانها االأ�سلية لعدم توافقها مع النظام 

النغمي اخلما�سي, وفى اإلبا�س مو�سوعات الزار لالأحلان ال�سودانية املعروفة اليوم والتي عن طريقها- اإىل 

جانب اللغة- ي�ستطيع املرء متييز اأغنية الزار ال�سودانية. وباملثل فاإن اأغنية الزار احلب�سية اأو امل�رشية ميكن 

متييزها اأي�سًا وفق معايري مو�سيقية تعتمد على ال�سمات اللحنية واالإيقاعية التي ت�سم غناء كل بلد.

اخليوط )االأحلان( ال�ستة التالية قام بت�سجيلها الدكتور �سالح الدين حممد احل�سن يف منطقة كرمية يف اأغ�سط�س 

ن�سيفها للمجموعة ال�سالف ذكرها علها تكون مادة مفيدة للمقارنة.
13

1981 ون�رشها يف جملة الد�ستور,

:)1(

:)2(

:)3(

:)4(
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:)5(

:)6(

االإيقاع

يحتل االإيقاع مكان ال�سدارة يف مو�سيقى الزار وهو الناقل االأ�سا�سي لنفو�س ممار�سيه من حال اإىل حال ب�سخبه 

التقليدي )ال�ستم(  الزار عددًا من طبول )الدلوكه( الكبرية وتابعها  اأن جند يف احتفال  وثرائه, فمن املعتاد 

اآالآت الطار )tambourine( والك�ساكي�س )jingles( واجلالجل واأواين  )small hand drum(, وعددًا من 

نحا�سية تقرع بامل�سارب واالأيدي. با�ستخدام هذه االآالت جمتمعة يكون حجم ال�سوت ال�سادر كبريًا بدرجة 

ي�سمع معها عرب اأحياء بكاملها, ويكون تاأثريه غامرًا على امل�ساركني يف الزار ويطغى على اأ�سوات املغنني.

لكن االإيقاعات ال�سادرة عن هذه االآالت على كرثتها عالية التنظيم وذات قيمة غنية وحقيقية, وال تخطيء االأذن 

املهارات الفائقة التي تتجلى يف حتوير ال�رشبات وتنويعها, والقفز حول النرب القوي و�سيل من اله�سه�سة 

وال�سق�سقة ميالأ مو�سيقى الزار بحيوية دافقة مهما كانت االأغنية واأيًا كان امليزان واالإيقاع.

رغم اأن االإيقاع االأكرث و�سوحًا يف اأغاين الزار هو التم مت, اإال اأن االإيقاعات املعروفة مثل العر�سة حتتل موقعًا 

اأو  اأغنية )حاجة(  اأداء  باإيقاعات موطنها. فعند  االأغنيات ما زالت حتتفظ  اأن بع�س  الرغم من  مرموقًا على 

 counter( مثاًل جند �سمات االإيقاع االأفريقي الغربي مبا فيه من تقاطع ال�رشبات فيما ي�سبه ال )اأميمة(

.)rhythm

كثريًا ما يبدو االإيقاع هادئًا وب�سيطًا, ولكنه مع ا�ستمرار ترديد االأغنية ي�ستد ويرثى ويبدو العازفون اأكرث 

حرية وانطالقًا, وما يزال االإيقاع ي�سطخب حتى ي�سل ذروته وتتعاىل اأ�سوات الهياج وال�رشاخ ثم يخفت 

االإيقاع تدريجيًا ويظل م�ستمرًا حتى بعد توقف الغناء. لكن هذا ال يحدث دائمًا, فبع�س االأغاين تبداأ باإيقاع 

�ساخب ويظل �ساخبًا حتى توقفه لكن هذا يحدث بعد اأن يكون احلفل قد ا�ستمر لبع�س الوقت.
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خامتة

اإن وجود هذه املو�سيقى غناء واإيقاعًا �سمن طقو�س الزار هو الذي يعطيها من قوة التاأثري ما اأ�رشنا اإليه ومن 

غري املمكن تقييمها خارج هذا االإطار الذي ميثل �سياقها االجتماعي, وهى داخل اإطارها هذا تظل اأداة عظيمة 

التاأثري وتظل �رشورية بقدر تاأثريها هذا.





48

الزار والطمربة يف ال�سودان

ببليوقرافيا الزار والطمربة

Abbas Ahmad Muhammad. Al-zar aw al-rih al-ahmar <ind al-Shayqiyya 
[Arabic]. Majallat Al-Mujtama’. 1969; 16-33.

Abd Allah Muammar. Zar in Yemen Tihama. In. The International 
Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 
1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute 
of African & Asian Studies, Khartoum and International African Institute, 

London.

Ahmad Abd Al- Rahim Nasr. The Kujur in Nyimang [Arabic]. Majallat Al-

Dirasat Al-Sudaniyya. 1969; 1)22(:40-62.

Ahmad Al-Safi. Native medicine in the Sudan: sources, concepts and 
methods. Khartoum: Sudan Research Unit, Faculty of Arts, University of 
Khartoum; 1970 Sep; p. 74. )Salamabi Prize Competition Series; v. No 1(. 

---. Traditional Sudanese Medicine. Ist ed. Cairo, Azza Press: Khartoum; 
2007; 735 pages.

---. Tigani Al-Mahi: the father of African psychiatry. Introduction, In: 

Ahmad Al-Safi and Taha Baasher, Editor. Tigani Al-Mahi: Selected Essays. 

Ist ed. Khartoum: Khartoum University Press; 1984; pp. 7-15. 

---. Tumbura revisited. Paper. The International Symposium on the 
Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 1988 Jan 11-1988 
Jan 13; Khartoum. 

Ahmad Al-Safi, Tigani El Mahi and Samira Amin Ahmed. Zar and 
Tumbura in the Sudan [Arabic], 2007. 

Ahmad Ibrahim Ballal. Zar: all in the mind. Sudanow. 1983 Apr:53.

Ahmad Okasha. A clinical study of al-zar cult in U.A.R. Journal of 
Psychiatry. 1966; 112693.

Ahmad S. Al-Shahi. Spirit possession and healing: the zar among the 
Shaygiyya of the northern Sudan. Bulletin British Society for Middle 
Eastern Studies. 1984; 11)1(:28-44.

Aisha Musa. Al-zar [Arabic]. Majallat Soat Al-Marr’a. 1962 Mar; 7411.

Al-Sendiony, M. F. The problem of cultural specificity of mental illness: 

the Egyptian mental disease and the zar ceremony. Australian and New 
Zealand Journal of Psychiatry. 1974; 8103-7.

Al-Sir Dolieb; Somia Al-Hadi, and Suad Ibrahim. The zar cult: origin, 

organization, and evaluation. In. Symposium on the changing status of 



49

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

studanese women; 1979 Feb; Ahfad University College, Omdurman. 

Traditional Medicine Research Institue, Institute of African & Asian 
Studies, Khartoum and International African Institute, London.

Al-Tayib Muhammad Al-Tayib. Zar Documentary Series. Sudan 
Television. 

Ali Gihad Rasi. Tumbura Music in the Gulf Region [Arabic]. Markaz 
Dirasat Al Turath Al Shaabi Li Dual Al Khalieg Al-Arabi, Al Doha; 1988.

Ali Pasha Mubarak. Al-khitat Al-tawfiqiya Al-jadida li-Misr Al-Qahira 
wa muduniha Al-qadima wa Al-shahira.: Bulaq; 1886 Sep 5; 20 vols. 

Anderson, R. G. Medical Practices and Superstitions Amongst the People 
of Kordofan: their treatment of disease and the chief drugs, instruments 
and appliances in common use. Wellcome Research Laboratories Reports. 

London: Bailliere, Tindall and Cox; 1908; 3 pp. 281-322. 

---. Some Tribal Customs and Their Relation to Medicine and Morals of 
the Nyam-Nyam and Gour People Inhabiting the Eastern Bahr Al-Ghazal. 

Wellcome Research Laboratories Reports. London: Bailliere, Tindall and 
Cox; 1911; 4A pp. 239-277. 

Anonymous. Fi Bait Al-Zar [Arabic]. Majallat Soat Al-Marr’a. 1962 May; 
769.

Ayton, Chris. The Many Faces of Zar. Sudanow. 1984 Aug:41-43.

Bagie B. Muhammad. The Sudanese Concept of Beauty, Spirit Possession 
& Power. Folklore Forum: Dorson Paper Prize Winners, Indiana. 1993; 
26)1&2(:43-68.

Bakhieta Amin. Al-Zar [Arabic]. Majallat Huna Omdurman. 1956 Jun; 
42)15(:24-25.

---. ‘Awda lil Zar [Arabic]. Jaridat Al-Sahafa. Khartoum; 1973 Jul 7.

---. ‘Awda Lil-Zar, the Zar Phenomenon: Experts point of view. Jaridat Al-

Sahafa. 1973 Jul 7.

Bakr Bagadi. Zar in the Hidjaz. In. The International Symposium on the 
Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 1988 Jan 11-1988 
Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute of African & Asian 
Studies, Khartoum and International African Institute, London.

Barclay, H. B. Burri al Lamaab: a suburban village in the Sudan. Ithaca 
New York: Cornell University Press; 1964. 

---. Muslim Religious Practice in a Village Suburb of Khartoum. Muslim 
World. 1963 Jun:205-211.



50

الزار والطمربة يف ال�سودان

---. Muslim Religious Practices in a Village Suburb of Khartoum. Muslim 
World. 1963; 53.

---. Process in the Arab Sudan.: Human Organization; 19??; pp. 43-48. 

Beattie, J. and Middleton, J., Editors. Spirit Mediumship and Society in 
Africa. London: Routledge & Fegan Paul; 1969. 

Behman, Francine. The Zar Cult in Egypt [B.A. Thesis]. Unpublished: 

American University Cairo; 195341 pagesA.U.C. Library cat. no. 53/47.

Berger, I. Rebels or Status Seekers? Women as Spirits Mediums in Africa. 

In: Hofkin, N. J. and Boy, E. C., Editors. Stanford: Stanford University 
Press. 

Berry, W. T. The Arabs of Kordofan. Scot. Geogr. Mag. 1928; 44278.

Besmer, Fremont E. Avoidance and joking relationships between Hausa 
supernatural spirits. Studies in Nigerian Culture. 1973; 1)1(:26-51.

---. Horses, Musicians and Gods. The Hausa Cult of Possession-Trance. 

South Hadley, Massachusetts; 1983. 

---. Initiation into the bori cult: a case study in Ningi town. Africa. 1973; 
47)1(:1-13.

---. Praise-epithets and song texts for some important bori spirits in Kano. 

Harsunan Nijeriya. 1973; 315-38.

Boddy, Janice P. Parallel Worlds: human spirits and ”Zar possession“ in 
rural Sudan [Ph.D. Thesis]. Unpublished: University of British Columbia; 
1983.

---. Spirits and selves in Northern Sudna: the cultural therapeutics of 
possession and trance. American Ethnologist. 1988; 15)1(.

---. Wombs and Alien Spirits: Women, Men, and the Zar Cult in Northern 
Sudan. Madison: University of Wisconsin Press; 1989. 

Cederblad, M. A child psychiatric study on Sudanese Arab children. Acta 
Psychiatric Scandinavica. 1968; Suppl. 200, Munksgaard, Copenhagen.

Cederblad, M. and Rahim, S. I. A. Effects of rapid urbanisation on child 
behaviour and health in a part of Khartoum. Social Science & Medicine. 

1986; 22)7(:713-21.

Cerulli, Enrico. Etiopia Occidentale.; 1933; pp. pages 34-7. 

---. Zar. Encyclopaedia of Islam. 1936; 4.

Chavunduka, G. Witchcraft and the Low [Inaugural lecture]. delivered at: 

The University of Zimbabwi; 1980: 129-47. 



51

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

Clark, Isobel. The Zar. Sudanow. January; 1978:65-7.

Constantinides, Pamela M. The history of zar in the Sudan: theories of 
origin, recorded observation and oral tradition. Lewis, I. M.; Ahmad Al-

Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori 
Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; 
pp. 83-99. 

---. Ill at Ease and Sick at Heart: Symbolic Behavior in a Sudanese Healing 
Cult. In: Lewis, I. M., Editor. Symbols and Sentiments: Cross-Cultural 
Studies in Symbolism. London; 1977. 

---. Sickness and the Spirits: a study of the Zaar spirit possession cult in the 
Northern Sudan [Ph.D. Thesis]. Unpublished: London University; 1972349 
pages.

---. Women Heal Women: Spirit Possession and Sexual Segregation in a 
Muslim Society. Social Science & Medicine. 1985; 21)6(:685-692.

---. Women’s Spirit Possession and Urban Adaptation. In: Caplan, P. and 
Bujra, J. M., Editors. Women United, Women Divided: Cross-Cultural 
Perspectives on Female Solidarity. London: Tavistock; 1978. 

Corkill, N. L. Possession with Devils. 

Dawheya Nagi. The Function of el Zar [B.A. Thesis]. Unpublished: American 
University Cairo; 195846 pagesA.U.C. Library cat. no. 58/9.

De Geoje, N. J. Zar. Z.D.M.G. 1890; 44P 480.

Dykstra, Mrs Dirk. Zeeraan. Neglected Arabia. 1918 Oct; )107(:17-23.

Echard, Nicole. The Hausa bori possession cult in the Ader Region of 
Niger: its origins and present-day fuction. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, 

and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult 
in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 

64-80. 

Editorial. Photographs Archives on Zar Parties. Sudanow. 

Ellen Ismail and Maureen Makki. Women of the Sudan. Germany; 1990;216 
pages. 

Evans-Pritchard, Edward E. The Mberidi )Shiluk group( and the Mbegumba 
)Basiri Group( of the Bahr el-Ghazal. Sudan Notes and Records. 1931; 
14)2(:15-48.

Fahad Al-Tyash. The jinni is out of the bottle: an ethnography of Samiri 
tradition and zar dances in Saudi Arabia [Arabic]. Majallat Al-Ma’Thurat 
Al-Sha’Biyya )Doha, Qatar(. 1988 Jan 3; 23-38.



52

الزار والطمربة يف ال�سودان

Fathia Omer Muhammad. Zar Native Psychodrama. Faculty of Arts, 

University of Khartoum: Khartoum; 1984. 

Fathia Omer Muhammad. Sudanese Zar. MA Thesis, Faculty of Arts, 

University of Khartoum: Khartoum; 1989.

Fatma Ahmad Ibrahim. Dastur ya Asiyadi [Arabic]. Majallat Soat Al-

Marr’a. 1979 Sep; 63)79(:14-15.

Fatma Al-Masri. Al-Zar: dirasa nafsiyya, tahlieliyya, anthropologiyya 
[Arabic]. Cairo: Al Haia Al-Misriyya Al-Aama Lil-Kitab; 1975;270 pages. 

Fatma Babiker Mahmoud. African Women. Cambrige Publishing House, 

London; 1995. 

Ferchiou, Sophie. The possession cults of Tunisia: a religious system 
functioning as a system of reference and a social field for performing 
actions. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. 

Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: 

Edinburgh University Press; 1991; pp. 209-218. 

Frobenius, L. The Voice of Africa. London: Huchinson; 1913.

Galal, M. Essai d’observations sur les rites funeraires en Egypte actuelle r -

levees dans certaines regions campagnardes. Revue Des Etudes Islamiques. 

1937; 2)2-3(:131-299.

Gamst, F. C. The Qemant: a pagan - Hebraic peasantry of Ethiopia. In. 

Case Studies in Cultural Anthropology. New York; 1969. 

Goriawala, Mu’izz. Maguzawa. The influence of the Hausa Muslims on the 
beliefs and practices of the Maguzawa, traditional religionists of Kano and 
Katisina. Orita. Ibadan Journal of Religious Studies. 1977; 4)2(:115-23.

Gray, R. A History of the Southern Sudan: 1939-59. London: Oxford 
University Press; 1961. 

Greenberg, Joseph H. The Influence of Islam on a Sudanese Religion. 

New York: Augustine Press; 1947; American Anthropological Society 
monograph. 

---. The Influence of Islam on a Sudanese Religion. African Studies; 1948. 

---. Some Aspects of the Negro Mohammadan Culture Contact Among the 
Hausa. American Anthropologist. 1941; 43.

Griaule, Marcel. De quelques regles de nourriture concernant les genies 
zar. Aethiopica. 1935; 3125-8.

---. Le livre de recettes d’un dabtara abyssin )Travaux et memoires de l’In -



53

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

titut d’ethnologie 12(. Paris; 1930.

Gruenbaum, Ellen. Healing Woman or Charlatan? A Fieldwork Problem 
and a Cultural Challenge to Zar in Central Sudan. In: Jan Ovesen, editor. 

Texts and Contexts: African Narratives and Dialogs. Uppsala University, 

Institute of Cultural Anthropology: Sweden; 1993. 

Hanan Ahmad Abd Al- Halim. The Dynamics of zar possession in Sudan: 

A study of two zar sheikhs. Omdurman: Ahfad University College for 
Women; 1988.

Hani Fakhouri. The zar cult in an Egyptian village. Anthropological 
Quarterly. 1968; 4149-56.

Harris, G. Possession Hysteria in a Kenyan Tribe. American Anthropologist. 

1957; 591046-66.

Harris, P. G. Notes on Yauri )Sokoto province(, Nigeria. The Journal of the 
Royal Anthropological Institute. 1930; 60283-334.

Hasabu Sulaiman. Al-Zar [Arabic]. Jaridat Al-Sahafa. Khartoum; 1957 
May 7.

---. Al-Zar [Arabic]. Jaridat Al-Sahafa. Khartoum; 1973 Jul 7.

Hasan Ahmad Mahmoud. Al-Islam wa Al-Thaqafa Al-’Arabiyya fi Afiqiya 
[Arabic]. Cairo: Maktabat Al-Nahda Al-Misriyya; 1958. 

Hayder Ibrahim. The Shaiqiya. The Cultural and Social Change of a Northern 
Sudanese Riverain People. Studien zur Kulturkunde 49. Wiesbaden: Franz 
Steiner Verlag GMBH; 1979. 

Hevesi, J. The Painting of Kamala Ishag. In. Contemporary African Art. 

Studio International. London: The Canden Arts Centre; 1910 Aug 8. 

Hultkrantz, A. A Definition of Shamanism. Temenos. 1973; 925-37.

Hurgronje, Snouck C. Mekka in the latter part of the 19th Century, 1889 
[English Translation from German]. By: Monaham, J. H., Translator. 

Leyden; 1931. 

Hurreiz, S. H. Zar as ritual psychodrama: from cult to club. Lewis, I. M.; 
Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: 

The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University 
Press; 1991; pp. 147-155. 

Ingrams, Doreen. A Survey of Social and Economic Conditions in the 
Aden Protectorate. Asmara; 1949. 

Institute of African & Asian Studies, composer. Mahas: Zar, curing of zar 



54

الزار والطمربة يف ال�سودان

[Tape]. IAAS Archives. 1359, 1380; Speed 3 3/4. 

---. Songs and Music of Zar Ceremonies [Tapes, Video Films]. IAAS 
Archives(. 

---. Songs and Music of Zar Ceremony [Tape]. IAAS Archives. 155; Speed 
33/4: 9.5 T.U. 

---. Zar [Tape]. IAAS Archives. 1380, 1359; Speed 1 7/8. 

---. Zar Songs [Tapes]. IAAS Archives. Unidentified Composer. 291; Sp 
33/4: 9.5. 

---. Zikir Qadiriyya [Tape]. IAAS Archives. 1066; 1 7/8: 4.7. 

Isenberg, Charles William. Dictionary of the Amharic Language. London; 
1841; p. page 156 entry `zar’. 

Isenberg, Charles William and Krapf, John Lewis. Joumals of the Rev. 

Messrs. Isoberg and Kapf, Missionaries of the Church Missionary Society. 

Detailing Their Proceedings in the Kingdom of Shoa, and Journeys in 
Other Parts of Abyssinia, in the Years 1839, 1840, 1841, and 1842. London; 
1843; pp. 116-18. 

Ismail, E. T. Social Environment and Daily Routine of Sudanese Women: 

A Case Study of Urban Middle Class Housewives. Kolner Ethnologische 
Studien. Band 6 Dietrich Belmer Verlag, Berlin. 1982.

Ismail H. Abdalla. Neither freind nor foe: the Malam practitioner-yan 
bori relationship in Hausaland. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid 
Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa 
and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 37-48. 

Junker, Wilhelm, Dr. Travels in Africa, During the Years 1879-1883. 

London: Chapman and Hall; 1891; 3 vols. p. page 140. 

Kahana, Y. The Zar Spirits, a Category of Magic in the System of Mental 
Health Care in Ethiopia. Int. J. Soc. Psychiatry. 1985; 31)2(:125-43.

Kahle, Paul. Zar Beschworungen in Agypten. Der Islam. 1912; 3:1-41.

---. Zar-Beschworungen in Egypten. Der Islam. 1912; 3.

Kawthar Abd Al-Rasoul. Zar in Egypt. Wiener Volker-Kundliche 
Mitteilungen. 1955; 3:82-83.

Kennedy, J. G. Nubian Zar Ceremonies as Psychotherapy. Human 
Organization. 1967; 26)4(:185-194.

---. Nubian Zikir Ritual and Cultural Change. 1973.

---. Possession Trance: a preliminary synthesis using Middle Eastern Data. 



55

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

Conference on Personality, Illness and Healing in the Middle East; 1978 
Dec 13-1978 Dec 16; Center for Middle Eastern Studies, University of 
Chicago. 

Kenyon, Susan M. The story of a tin box: zar in the Sudanese town of 
Sennar. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. 

Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: 

Edinburgh University Press; 1991; pp. 100-117. 

---. Zar, Burei and Tombura, as Practised by the Women of Sennar; 1984; 
=Institute of African & Asian Studies, University of Khartoum. 

Khalid Al-Qassimi and Nizar Ghanim. Quintuplet music in the Gulf and 
Yemen [Arabic]. Majallat Al-Ma’Thurat Al-Sha’Biyya )Doha, Qatar(. 1987 
Jan 2; 38-47.

Khory, Rene. Representation del la huppe )Upupa Epops( sur une amulette 
du zar. Annales Islamologiques. 1981; 17395-400.

King, A. V. A boorii liturgy from Katsina )Introduction and kiraarii texts(. 

African Language Studies. 1966; 7105-25.

---. A boorii liturgy from Katsina )Introduction and kiraarii texts(. African 
Language Studies. 1967; 7)Supplement(:1-157.

Klunzinger, C. B. Bilder aus Oberagypten, der Wuste und dem Tothen 
Meere, Stuttgart, 1877 pp. 388-9. Translated in English as Upper Egypt, its 
People and its Products [English Translation 1878]. London: Blackie and 
Sons; 1878. 

Krieger, Kurt. Notizen zur Religion der Hausa. Paideuma. 1967; 1396-

121.

Kriss, Rudolf and Kriss-Heinrich, Hubert. Volksglaube imm Bereich des 
Islam. Wiesbaden; 1960; 2 vols. 

Last, Murray. Spirit possession as therapy: bori among non-muslims in 
Nigeria. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. 

Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: 

Edinburgh University Press; 1991; pp. 50-63. 

Laurioz, Jacques. Notes sur les pratiques relatives aux genies ”zar“ en 
TFAI’. Pount )Djibouti(. 1969; 2)7(:5-12.

Leiris, Michel. La Croyance aux Genies `Zar’ en Ethiopie du Nord. Journal 
De Psychologie Normale Et Pathologique. 1938; 35)1-2(:108-25.

---. Le Culte des Zars a Gondar )Ethiopie septentrionale(. Aethiopica. 1934; 
2, 3, 496-103, 125-36.



56

الزار والطمربة يف ال�سودان

---. Le Eroyance aux Ganies. ”Zar“ en Etiopie due Nord. Journal De Ps -

chologie Normale Et Pathologique. 1983; 1-2.

---. La Possession et ses aspects theatraux chez les Ethiopiens de Gondar 
)L’Homme. Cahiers d’ethnologie. geographie et linguistique, n.s. 1(. Paris; 
1958. 

---. Le Taureau de Seyfou Tchenger )Zar(. Minotaure. 1933; 275-82.

---. Un Rite Medico-magique Ethiopien: le jet du danqara. Aethiopica. 

1935; 3)2(:61-74.

Leselau, Wolf. An Ethiopian Argot of People Possessed by a Spirit. Africa. 

1949; 19)3(:204-12.

---. Zar in Africa. Africa. 1949 Jul; 19.

Lewin, Bruno. Der Zar, ein agyptischer Tanz zur Austreibung boser Geister 
bei Geisteskrankheiten, und seine Beziehungen zu Heiltanzzeremonien 
anderer Volker und Tanzwut des Mittelalters. Confinia Psychiatrica. 1958; 
1177-200.

Lewis, I. M. Ecastatic Religion. Harmondsworth: Penguin Books; 1971.

---. Exorcism and male control of religious experience. Ethnos. 1990; 55)1-

2(:26-40.

---. Introduction. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, 

editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. 

Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 1-16. 

---, Editor. Islam and Tropical Africa.: Oxford University Press. 

---. Religion in Context: Cults and Charisma.: Cambridge University Press; 
1986;138 pages. 

---. Spirit Possession and Biological Reductionism [A Rejoiner to Kehoe 
and Giletti]. American Anthropologist. 1983b; 85)2(:412-13, 416-17.

---. Spirit Possession and Deprivation Cults [The Malinowski Memorial 
Lecture]. Man. 1966; 1)3(:307-329.

---. Spirit Possession in North East Africa. In: Yusuf Fadl Hasan, Editor. 

Sudan in Africa. Khartoum: Khartoum University Press; 1971; pp. 212-

227. 

---. Spirit Possession in Northern Somaliland. In: Beattie, J. and Middleton, 

J., Editors. Spirit Mediumship and Society in Africa. London: Routledge 
and Kegan Paul; 1969. 

---. Spirits and the Sex War. Man. 1967; )4(:626-8.



57

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

---. Spirits Possession in Northern Somaliland. In: Beattie, J. and Middleton, 

J., Editors. Spirit Mediumship and Society in Africa. London: Routledge & 
Kegan Pauls; 1969. 

---. Structural Approach to Witchcraft and Spirit Possession. In: Santon, M., 

Editor. Witchcraft, Confession and Accusation: A.S.A. Publications; 1970. 

Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s 
Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh 
University Press; 1991;299 pages. 

Lipsky, C. A. Ethiopia, Its Peoples, Its Society, and Its Culture. New Haven: 

Haraf Press; 1962; p. p. 111. 

Littmann, Enno. Arabische Geisterbeschworungen aus Agypten )Sammlung 
orientalistischer Arbeiten 19(. Leipzig; 1950. 

Lombard, J. Les cultes de possession en Afrique noire et le bori hausa. 

Psychopathologie Africaine. 1967; 3)3(:419-39.

Luling, Virginia. Some possession cults in southern Somalia. Lewis, I. M.; 
Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: 

The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University 
Press; 1991; pp. 167-177. 

Lutfi, M. A. Description of a Zar Party [Part 1]. Al-Hakeem Medical Students 
Journal. 1963; 14.

---. A Zar Party [Part 2]. Al-Hakeem Medical Students Journal. 1963 Oct; 
1528.

Macdonald, Duncan Black. Aspects of Islam. New York, London: Macmillan 
Co.; 1911.

---. Emotional Religion in Islam as affected by Music and Singing: being a 
translation of a book of the Ihya ‘Ulum ad-Din of Al-Ghazzali’. Journal of 
the Royal Asiatic Society. 1901.

MacMichael, Harold A. A History of Arabs in the Sudan: and some account 
of the people who preceded them and of the tribes inhabiting Darfur. 2nd 
1967 ed. London: Frak Cass; 1922 1; 2 vol.svol. 1: 347 pages, vol. 2: 488 p -

ges. 

Mahmoud Abbakar Sulaiman. The Psychiatric Aspects of Zar Cult in the 
Sudan. Traditional Medicine Research Institute; Undated; Manuscript. 

Makris, Gerasimos P. A Note on the Early History of the Tumbura Cult 
of the Sudan. Round Table on Islamic Studies; 1988 May; University of 
Bergen. Unpublished paper.



58

الزار والطمربة يف ال�سودان

---. Religion, spirit possession, and social change: the case of the tumbura 
cult; 1988 Dec; Sudan Studies Society of the UK, University of Durham. 

Unpublished paper.

---. Spirit Possession, Religion, and Social Change in an Urban Context: 

with special reference to the Tumbura spirit possession cult in northern 
Sudan. [Ph. D. Thesis]: London School of Economics.

Makris, Gerasimos P. and Ahmad Al-Safi. The tumbura spirit possession 
cult of the Sudan, past and present. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid 
Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa 
and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 118-136. 

Makris, Gerasimos P. and Natvig, Richard. The zar, tumbura and bori cults: 

a select annotated bibliography. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid 
Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa 
and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 233-282. 

Malik B. Badri. Customs, Traditions and Psychopathology: a psycho-

logical study on some aspects of Arab Sudanese culture. In. Modern Nation 
Building: Proceedings of the 16th Annual Conference of the Philosophical 
Society of the Sudan; 1971 Jan 14-1971 Jan 16; pp. 155-166. 

Mariym Rashid. Zar in Kuwait. In. The International Symposium on the 
Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 1988 Jan 11-1988 
Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute of African & 
Asian Studies, Khartoum and International African Institute, London.

Messing, Simon D. Group Therapy and Social Status in the Zar Cult of 
Ethiopia. American Anthropologist. 1958; 60)6(:1120-7.

Ministry of Information and Culture. Photographs Achives on Zar. 

Morsy, Soheir A. Spirit possession in Egyptian ethnomedicine: origins, 

comparison and historical specificity. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and 
Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in 
Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 

189-208. 

Mudir Yusif Ilyas. Al-zar bain Al-raqs Al-sha’bi wa Al-khurafa. Majallat 
Al-Folklore )Baghdad(. 1977; 11.

Muhammad Ahmad Mabrouk. Thurayya Sahibat Al-Rih Al-Ahmar 
[Arabic]1978 Nov.

Muhammad Khalifa Al-Jasir. Al-Takhdir wa Al-In’ash fi Tarikh Al-Tib 
‘Ind Al-’Arab [Arabic]. First International Symposium on Arabic History 



59

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

of Science. Allepo: Ma’had Al-Turath Al-’Ilmi Al-’Arabi; 1977;621. 

Mustafa Muhammad Mus’ad, Editor. Al-Maktaba Al-Sudaniyya Al-

’Arabiyya: Majmu’at Al-Nusus wa Al-Wathayyiq Al-’Arabiyya Al-Khassah 
bi Tarikh Al-Sudan fil ‘Usur Al-Wusta.: Matbu’at Jami’at Al-Qahira, 

Khartoum; 1972;452 pages. 

Nadel, S. F. The Influence of Animism in Islam. Sudan Notes and Records. 

1926; 9)1(:75-87.

---. A Shaman Cult in the Nuba Mountains. Sudan Notes and Records. 

1941; 24)1(:85-112.

---. A Study of Shamanism in the Nuba Mountains. J. Roy. Anthrop. Inst. 

1946; 7625-37.

---. Witchcraft in Four African Societies: An Essay in Comparison. American 
Anthropologist. 1952; 5418-29.

Naom Shuqair. Gughrafiyat wa Tariekh Al-Sudan )1903( [Arabic]. Beirut: 

Dar Al-Thaqafa; 1972. 

Natvig, Richard. Liminal rites and females symbolism in the Egyptian zar 
possession cult. Numen. 1988; 35)1(:57-68.

---. Oromos, slaves, and the zar spirits: A contribution to the history of the 
zar cult. The International Journal of African Historical Studies. 1987; 
20)4(:669-89.

---. Some notes on the history of the zar cult in Egypt. Lewis, I. M.; Ahmad 
Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-

Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 
1991; pp. 178-188. 

Nawal Al-Saadawi. The Hidden Face of Eve: Women in the Arab world. 

London: Zed Press; 1979;240 pages. 

Nelson, Cynthia. Self, spirit possession and world view: an illustration from 
Egypt. International Journal of Social Psychiatry. 1971; 17194-209.

Nicolas, Jacqueline. Culpabilite, somatisation et catharsis au sein d’un 
culte de possession: ”le bori Hausa“. Psychopathologie Africaine. 1970; 
6)2(:147-80.

Niya Salima = )pseudonym Eugenie Le Brun(, Frenchwoman, first wife of 
Husain Rushdi Pasha, Prime minister, Egypt 1914-17, referred to also as 
Mme Rushdi. Harems et musulmanes. Lettres d’Egypte. Paris; 1902; pp. 

Chapter 12, 13 on zar, pages 255-98. 

Noldeke, T. The Zar. Z.D.M.G. 1890; 44.



60

الزار والطمربة يف ال�سودان

Oan Al-Sharif Qasim. Al-Sudan fi Hayat Al-’Arab wa Adabihim. Majallat 
Al-Dirasat Al-Sudaniyya. 1968; 1)1(:78.

Oesterreich, T. K. Possession, Demonical and Other. London: Kegan Paul; 
1930. 

Okasha, A. A cultural psychiatric study of el-zar cult in U.A.R. British 
Journal of Psychiatry. 1966; 1121217-21.

Omwugeogwu, Michael. The Cult of the Bori Spirit Among the Hausa. In: 

Douglas, M. and Kabbery, P., Editors. Man in Africa. London: Tavistock 
Publications; 1969. 

Opler, Marvin K. [Personal Communication]. Kennedy, J. G. Human 
Organization. 1967; 26)4(:193-4.

---. Zar Ceremonies as Psychotherapy [Personal Communication]. 

Kennedy, J. G., Editor. Human Organization. 1967; 26)4(:193-4.

Owen, T. R. H. Notes on an arab stellar calendar. Sudan Notes and Records. 

1933; 16)1(:67-71.

Parkyns, M. Life in Abyssinia. London; 1843; 2. 

Pieters, G. On female genital mutilation in South Arabian Peninsula... Acta 
Chirurgica Belgica. 1972; 71173.

Pieters, G. and Lowenfels, A. B. Circumcision in South Arabian Peninsula... 

N.Y. St. J. Med. 1977; 77729.

Plowden, W. Ch. Travels in Abyssinia and the Galla Country. London: 

Longmans and Green; 1868. 

Price, J. H. A bori dance in Accra. West African Review. 1957; 28)352(:20-4.

Prince, R., Editor. Trance and Possession States. Montreal: Backe Society; 
1968. 

Qasim Osman Nour. Istiesal Al-Zar [Arabic]. Jaridat Al-Sahafa. Khartoum; 
1975 Jun 28.

Radt, Charlotte. Contribution a l’histoire ethnobotanique d’une plante st -

mulante: le kat. Le kat en Ethiopie. L’Ethnographie. 1971; 6538-65.

Rahim, S. I. A. Clinical Analogues of zar in Sudan. In. The International 
Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 
1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute 
of African & Asian Studies, Khartoum and International African Institute, 

London.

---. Zar among middle-aged female psychiatric patients in the Sudan. 



61

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s 
Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh 
University Press; 1991; pp. 137-146. 

Rahim, S. I. A. and Cederblad, M. Effects of rapid urbanisation on child 
behaviour and health in a part of Khartoum, Sudan. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. 1984; 25)4(:629-41.

Richardson, James. Narrative of Mission to Central Africa. London; 1853; 
1 p. page 286. 

Rodinson, Maxime, Le culte de ”zar“ en Egypte. Comptes Rendues So -

maires Des Seances De L’Institut Francais D’Anthropolgie. 1953; 7e 
fasc)87-93(:21-4.

---. Magie, medecine et possession a Gondar. Paris; 1967. 

---, Autobiographies de possedees egyptiennes. Melanges Louis Masignon. 

1957; 3259-69.

Sadiq Khatmi Sadiq. Al-zar: dastur ya sayyadi. Majallat Al-’Asima. 1965 
Nov; 17)4(:22-5.

Sadla Musa Ahmad. Zar in Somali Literature. In. The International 
Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 
1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute 
of African & Asian Studies, Khartoum and International African Institute, 

London.

Salah T. Humoudi. The Arab and Islamic origins of the tomb and sacred 
enclave in the Sudan. Sudan Notes and Records. 1977; 58105-116.

Samia Al-Hadi Al-Naqar. Socio-cultural context of zar in Omdurman. In. 

The International Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional 
African Medicine; 1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research 
Institue, Institute of African & Asian Studies, Khartoum and International 
African Institute, London.

---. Spirit Possession and Social Change in Omdurman [M.Sc. Thesis]. 

Unpublished: University of Khartoum; 1973.

---. Zar Practitioners and Their Assistants and Followers in Omdurman. In: 

Pons, Valdo G., editor. Urbanization and Urban Life in the Sudan. Khartoum 
and Hull: University of Khartoum, Development Studies and Research 
Centre; 1980; pp. 672-88. 

Sargant, William. Battle for the Mind. London: Heinemann; 1957. 

---. The mechanism of conversion. British Medical Journal. 1951; 311-61.



62

الزار والطمربة يف ال�سودان

---. The Mind Possessed. London: Heinemann; 1973. 

---. The Physiology of Faith. Brit. J. Psychiat. 1969; 115505-18.

---. Some Cultural Group Abreactive Techniques and Their Relation to 
Modern Treatment. Proc. Roy. Soc. Med. 1949; p. 367.

---. Witchdoctoring Zar and Voodo; Their Relation to Modern Psychiatric 
Treatment [Abridged]. Proc. R. Soc. Med. Get. 1967; 6047-52.

Saunders, Lucie Wood. Variants in zar experience in an Egyptian village. In: 

Crapanzano, V. and Garrison, V., editors. Case Studies in Spirit Possession. 

New York: Wiley; 1977; pp. 177-91. 

Sayyid Hamid Hurreiz. Zar as Ritual Psychodrama. In. The International 
Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional African Medicine; 
1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research Institue, Institute 
of African & Asian Studies, Khartoum and International African Institute, 

London.

---. Zar as Ritual Psychodrama. Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid 
Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa 
and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991; pp. 147-155. 

Schienerl, Peter W. Egyptian zar-amulets. Ornament )Formerly The Bead 
Journal(. 1980; 4)3(:7-12, 18.

---. Kameldarstellungen im agyptischen Schmuck-und Amulettwesen. 

Archiv Fur Volkerkunde. 1979; 33137-56.

Schneider, Albrecht. Bemerkungen zum sog. Zar und zu anderen 
Krankenheilungszeremonien in Afrika. In: Karl Hormann, editor. Musik-

und Tanstherapie. Munster; 1988; pp. 69-87. 

Seligman, Brenda Z.Letter To: Seligman from Hillelson. 1933 Mar 20. The 
Royal Anthropological Institute; Box II, A.4.

---. On the Origin of Egyptian Zar. Folklore. 1914; 25300-23.

Sellers, Barbara. The zar: women’s theatre in the southern Sudan. Lewis, 

I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s 
Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh 
University Press; 1991; pp. 156-163. 

Siddiq Khatmi Siddiq. Dastur ya Asiyyadi [Arabic]. Majallat Al-’Asima. 

1965 Nov 4; 22-25.

Smith, Mary F. Baba of Karo. A Woman of the Muslim Hausa. London; 
1954. 



63

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

Soheir A. Morsy. Sex differences and folk illness in an Egyptian village. 

In: Beck, L. and Keddie, N., Editors. Women in the Muslim World. 

Massachusetts and London: Cambridge; 1978; pp. 599-616. 

---. The zar in Egyptian ethnomedicine: origins, comparison and historical 
specificity. In. The International Symposium on the Spiritual Dimension 
of Traditional African Medicine; 1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional 
Medicine Research Institue, Institute of African & Asian Studies, Khartoum 
and International African Institute, London.

Stone, Francine, Editor. Studies on the Tihama. The Report of the Tihama 
Expedition 1982 and Related Papers. Burnt Mill; 1985.

Sulaiman Daoud Mindiel. Al-Rihla Al-Sudaniyya Al-Urubiyya [Arabic]. 

Cairo: Al-Matba’a Al-Tijariyya Al-Kubra; 1924;87 pages. 

Sundstrom, G. R. Sjukdomar och deras behandling av infodingar i Mansa 
)Illnesses and their treatment among the indigenous of Mansa(. Le Monde 
Orientale. 1909; 3127-51.

Taha Baasher. Al-Zar [Arabic]. Majallat Soat Al-Marr’a. 1957 Aug 25; 13-

14.

---. Historical and socio-cultural background of zar in the Sudan. In. The 
International Symposium on the Spiritual Dimension of Traditional 
African Medicine; 1988 Jan 11-1988 Jan 13: Traditional Medicine Research 
Institue, Institute of African & Asian Studies, Khartoum and International 
African Institute, London.

---. History of Psychiatry in the Arab Countries. In: Howells, J. G., Editor. 

World History of Psychiatry. New York: Brumer/Mazed; 1973; pp. 547-

578. 

---. The Important Factors Influencing Mental Health in Some African 
and Near Eastern Countries. Proceedings of the 4th World Congress of 
Psychiatry; 1966: Exerpta Medica International Services.

---. Observations from the Sudan. In: Lambo, T. Adeoye, Editor. First Pan-

African Psychiatric Congress; 1961; pp. 238-240. 

---. Traditional Treatment of Psychiatric Disorders in Africa. Journal of 
African Psychatrist. 1975.

Talal Asad. Spirit Possession Among Kababish. Sudan Society. 1972; 510-

16.

Terrey, E. F. The Zar Cult in Ethiopia. The Third Congress of Ethipianists; 
1966.



64

الزار والطمربة يف ال�سودان

Thompson, Anna Y. and Franke, Elisabet. The zar in Egypt. Muslim World. 

1913; 3275-89.

Tigani Al-Mahi. Al-Rayyid La Yakdhib Ahlahu: Tahlil Al-Haya Al-

Nafsiyya lil Maraa Al-Sudaniyya [Arabic]. Majallat Al-Sudan Al-Jadid. 

1944 Jun 23; pages 6, 19.

---. Concept of mental health. East African Medical Journal. 1960 Jun; 
37)6(:474-476.

---. Mashayyikh Al-Zar fil-Sudan )1937-1968( [Arabic]; Manuscript. Dr A. 

Safi’s Archives.

Tremearne, A. J. N. The Ban of the Bori: Demons and Demon-Dancing in 
West and North Africa. London: Heath, Cranton & Guseley; 1914. 

---. Bori beliefs and ceremonies. Journal of the Royal Anthropological 
Institute. 1915; 4523-68.

---. Hausa Superstitions and Customs. An Introduction to the Folk-Lore 
and the Folk. London; 1913. 

---. The Tailed Head-Huntrs of Nigeria; An Account of an Official’s Seven 
Years’ Experiences in the Northern Nigerian Pagan Belt, and a Description 
of the Manners, Habits, and Customs of the Native Tribes. London; 1912. 

Trimingham, J. Spence. The Christian Approach to Islam in the Sudan. 

London: Oxford University Press; 1948. 

---. Islam in Ethiopia. London: Frankcass; 1952. 

---. Islam in the Sudan. London: Oxford University Press; 1949;280 pages. 

---. Islam in West Africa. Oxford: Clarendon Press; 1959. 

Tubiana, Joseph. Zar and buda in northern Ethiopia. Lewis, I. M.; Ahmad 
Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: The Zar-

Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 
1991; pp. 19-33. 

Vollers, K. Noch Einmal Der Zar. Z.D.M.G. 1891; 45)343-351(.

Walker, J. Folk Medicine in Modern Egypt: being the relevant parts of the 
Tibb Al-Rukka’ or Old Wives Medicine of Abd Al Rahman Isma’il, 1892. 

London; 1934. 

Westermarck, Edward. Pagan Survivals in Mohammedan Civilization. 

London: Macmillan; 1933. 

---. Ritual and Belief in Morocco. 

Wilson, Peter J. Status ambiguity and spirit possession. Man. 1967; )2(:366-



65

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

78.

Winkler, Hans Alexander. Agyptische Volkskunde. Stuttgart; 1936. 

---. Bauem zwischen Wasser und Wuste, Volkskundliches aus dem Dorfe 
Kiman in Oberagypten. Stuttgart; 1934. 

---. Die reitenden Geister der Toten. Eine Studie uber die Besessenheit des 
‘Abd er-Radi und uber Gespenster und Damonen, Heilige und Verzukte, 

Totenkult und Priestertum in einem oberagyptischen Dorfe. Stuttgart; 
1936. 

Zaretsky, I. and Shambaugh, C. Spirit Possession and Spirit Mediumship 
in Africa and Afro-American: An Annotated Bibliography. New York: 

Garland Publishing; 1978. 

Zenkovsky, Sophie. Zar and Tambura as practised by the Women of 
Omdurman. Sudan Notes and Records. 1950; 31.

Zubaydah Ashkanani. Zar in a changing world: Kuwait. Lewis, I. M.; 
Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s Medicine: 

The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University 
Press; 1991; pp. 219-229. 

Zwemer, Samuel M. The Influence of Animism on Islam. New York; 
1920. 

)setondnE(



66

الزار والطمربة يف ال�سودان

الهوام�س واملراجع

1  Ahmed El Safi & Taha Basher )Eds(. Tigani El Mahi Selected Essays. 

In University of Khartoum Silver Jubilee )1956-1981(. 1981: 187 pages.

 اأحمد ال�سايف وطه بع�رش )حتقيق(. التجاين املاحي: مقاالت خمتارة, دار جامعة اخلرطوم للن�رش, 1984: 233 2

�سفحة.

3  Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. 

Women’s Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: 

Edinburgh University Press; 1991
4  Extracted from Ahmad Al Safi. Traditional Sudanese Medicine: 

A primer for health care providers, researchers and students. Azza Press, 

Cairo, 2006. 742 pages
5  Constantinides, Pamela M. The history of zar in the Sudan: theories 
of origin, recorded observation and oral tradition. Lewis, I. M.; Ahmad Al-

Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women>s Medicine: The Zar-

Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh University Press; 
1991; pp. 83-99.

6  Natvig, Richard. Some notes on the history of the zar cult in Egypt. 

Lewis, I. M.; Ahmad Al-Safi, and Sayyid Hamid Hurreiz, editors. Women’s 
Medicine: The Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Edinburgh 
University Press; 1991; pp. 178-188.

  هناك من يرجع كلمة )زار( ل� )زارا( مدينة يف اإيران اأو لقرية )زار( يف اليمن اأو يف �رشق اليمامة يف اجلزيرة 7

 العربية, بل اأن البع�س يعتقد اأنها م�ستقة من زار يزور زيارة اعتمادًا على ت�سمية االأرواح املتقم�سة )باجلماعة( يف بع�س

االأحيان.

8  Plowden W.Ch. Travels in Abyssinia and the Galla Country. Lo -

don: Longmans and Green; 1868.

9  Kahle, Paul. Zar Beschworungen in Agypten. Der Islam. 1912; 3:1-

41.

10  Klunzinger, C.B. Bilder aus Oberagypten, der Wuste und dem 
Rothen Meere, Stuttgart, 1877, pp. 388-9. Translated in English as Upper 
Egypt: its people and its products, London, 1878, pp. 395-7.

11  Hurgronje, Snouck C. Mekka in the Latter Part of the 19th Century, 

1889 [Eng1ish Translation from German]. Monaham, J.H., Translator. 

Leyden; 1931.

12  Macdonald, Duncan Black. Aspects of Islam. New York, London: 

Macmillan Co.; 1911.



67

د. اأحمد ال�سايف ود. �سمرية اأمني

13  Frobenius. Und Afrika sprach )1912-13(, English translation: The 
Voice of Africa, 1913.

14  Lane, E. W. An Account of the Manners and Customs of Modern 
Egyptians. London: Knight and Co.; 1833; Vol 1.

 عديل طاهر نور )مرتجم(. اإدوارد وليم لني. امل�رشيون املحدثون: �سمائلهم وعاداتهم )يف القرن التا�سع ع�رش(. 15

مطبعة الر�سالة, القاهرة. الطبعة االأوىل 1950: 450 �سفحة.

 دكتور عبد الرحمن اإ�سماعيل. املوؤمتر العا�رش للم�ست�رشقني يف جنيف يف �سبتمرب 1894 )نقاًل عن التجاين 16

املاحي(.

Fatma Al-Masri. Al-Zar: dirasa nafsiyya, tahlieliyya, a فاطمة امل�رشي.  17 -

thropologiyya [Arabic]. Cairo: Al Haia Al-Misriyya Al-Aama Lil-Kitab; 
1975;270 pages.

18  Natvig, Richard. Op. Cit. pp. 178-188.

-On the Origin of Egyptian Zar. Folklore. 25, 1914; 300 برندا �سلقمان.  19

23.

نعوم �سقري. جغرافية وتاريخ ال�سودان. دار الثقافة, بريوت: الطبعة الثانية 1972: �سفحة 284. 20

نف�سه. �سفحة 284. 21

التجاين املاحي. اإفادة �سفهية لدكتور اأحمد ال�سايف يف 1969. 22

 Trimingham, J.S. Islam in the Sudan. London: Oxford  ترمنقهام )1965(. 23
University Press; 1949, page 172.

24  Anderson, R. G. Medical Practices and Superstitions Amongst the 
People of Kordofan: their treatment of disease and the chief drugs, instr -

ments and appliances in common use. Wellcome Research Laboratories 
Reports. London: Bailliere, Tindall and Cox; 1908; 3 pp. 281-322.

 حممد لبيب البتنوين. الرحلة احلجازية )1909(. 25

 ترمنقهام. امل�سدر اأعاله. 26

 التجاين املاحي (جمع وتبويب اأحمد ال�سايف). خمطوطة م�سايخ الزار يف ال�سودان يف الفرتة من 1937 اإىل 27

.1968

 يعرف الزار با�سم )ا�سكا( عند الهو�سا وب� )البيبو( يف ال�سواحيلي. 28

 التجاين املاحي. الرائد ال يكذب اأهله: حتليل احلياة النف�سية للمراأة ال�سودانية. مقال يف جملة ال�سودان اجلديد, 29

23 يونيو 1944, �سفحات 6 و19.

 تدوين وحتليل املو�سيقار عبد اهلل حممد عبد اهلل )1988-1985(. 30

 �سالح الدين حممد احل�سن: جملة الد�ستور )تاريخ غري معروف(. مت الت�سجيل يف اأغ�سط�س 1981. 31







SUDAN MEDICAL HERITAGE FOUNDATION

A registered not-for-pro�t, non-governmental organization 
dedicated to research, development & conservation of Suda-
nese health care heritage & resources
Consultants & researchers in:

Contact informatio

E-mail ahmadalsa�@gmail.com


