پیامآوربهار
حاجیفیروز ،
الههشایستهرخ 1
چکیده 
حاجی فیروز نوازنده و خوانندهای دورهگرد و از کهنترين پیکهای نوروزی است که هـدفش
اعالم پايان زمستان و نزديکی بهار ،تبريک سا نو و دريافت پو يا هديه به عنوان شاباش اسـت.
حاجی فیروز با توجه به تنوع اقلیم و فرهنگ مناطق مختلف ايران ،نامها ،نمايشها و تصـنیفهـای
متفاوتی دارد .در اين مقاله تالش شده است به روش اسنادی ،پیشینه و خاستگاه حاجی فیروز ،بـه
همراه زمان و مشخص ات ظاهری و فیزيکی او ،از منظر نمادشناسی و ارتباب بـا ديگـر آيـینهـای
ايرانی ،مورد مطالعه قرار گیرد .در همین زمینه ،تصنیفهای حاجی فیروز و ارتباب آن با مبـار و
بابانوئل نیز بررسی شده است.
کلیدواژهها :آيین ،تصنیف ،حاجی فیروز ،نمايش مردمی ،نوروز

 .1کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،پژاهش ر ااحد فرهن
رایانامهshayestehrokh@gmail.com :

مردم مرکز پژاهش ا سنجش افکار صدااسیما.
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حاجیفیراز از ترکیب دا ااهه «حاجی» از ریشه یونانی « »hagiosبه مانا مقـدس
که به تمام مقامات مهـر اطـال مـیشـده ا «فیـراز» تشـکیل شـده اسـت ،بنـابراین،
حاجیفیراز برابر «هاجیوس نبرذ» به مانا فیراز مقدس بـوده اسـت (فضـایلی:1288 ،
 .)8برای هم لقب حاجی را نشانه احترام ا تقدس (هنر  )45 :1252 ،ا مویـد نـوعی
اعتبار دانستهاند که در اداار اسالمی بـه آن منتسـب شـده اسـت (شـابانی.)45 :1279 ،
جافرشهر  ،حاجیفیراز را بازمانده داره بردهدار میداند کـه لقـب حـاجی در سـفر
حه ا یا در زمان پیر به پاس ادمات بردگان به آنان داده میشد .همچنین انتخا

نام

فیراز را در کنار نام ها دی ر چون مبار  ،سـاادت ،بشـیر ا ...دلیلـی بـر شـ ون ا
اوشیمنی آنها برا صاحبانشان قلمداد میکند( .شهر )112/4 :1282 ،
«حاجیفیراز» مشهورترین ا عمومیترین عنوان این پیامآار نوراز  ،اسـت امـا براـی
ا را عمونوراز هم نامیدهاند (نصر اشرفی)1455 :1291 ،ا برای دی ـر ،آن را دگرگـون
شده «ننه نوراز» یا «بابا نوراز» دانستهاند( .پای اه اطالعرسانی پژاهشها ایرانی)
حاجی فیراز را در اراسان« ،جی ی جی ی ننـه اـانم» (شـکورزاده )97 :1262 ،در
گیالن« ،عیار آتش باز» (منبع اینترنتی :مقاله رسـوم مـردم گـیالن در نـوراز) در ارا ا
برای راسـتاها آن« ،رشـکی ا ماسـی» (انجـو شـیراز  )67 :1255 ،در زنجـان ا
آذربایجان« ،نار نارکه» (عباسـی )72 :1287 ،در لسـویی (فـارس)« ،ننـه سـرما مـک ا
بوالرزانــک» (جافــر  )45 :1291 ،ا در مرارــه« ،بشــیر» (بــدر  ،مرارــه )1251 ،هــم
نامیدهاند.
به نظر میرسد قدیمیترین نام این پیک نوراز  ،آتشافـراز باشـد (هنـر :1252 ،
 )44چرا که عبداهلل مستوفی ا صاد هدایت بـیآنکـه نـامی از حـاجیفیـراز بیاارنـد،
توصیفی از این پیک با نام «آتشافراز» ارائه کـردهانـد (مسـتوفی477 :1245 ،؛ هـدایت،
 .)149 :1245این عنوان با عملکرد نمایشی این پیک نوراز مرتبط است ،آتش افـراز
در آارین هفته سال ،دست ا صورت ا گردن اود را سیاه میکرد ا مقدار امیـر بـا
تکها پنبه ا پارچه آرشته به نفت ،را میگذاشت ا آن را آتش میزد؛ همچنـین هـر
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یک از آنها ،مشالی در دست میگرفتند ا با ضر

ا تنبک ا تصنیفاوانی از هر دکان

برا اجرا نمایش اود از آتش استفاده میکرد .اا ظرف نفت ا چند مشال راشـن را
به دست میگرفت ،مشالها را در دهان فرا میبرد ا ااموش میکـرد .نفـر همـراهش
هم اود را به همان هیئت میآراست؛ دا تخته چو

بـه دسـت مـیگرفتتنـد ،بـر هـم

میکوفتند ا با گردش در کوچه ا بازار ا هنرنمـایی در مقابـل دکـانهـا ،نیازشـان را از
مغازهدارها دریافت میکردند« .عیار آتش بازم میل به آتش دارم» تصـنیف آنهـا بـود .در
هر محلها که آتش بازها اارد میشـدند ،بچـههـا همراهشـان بودنـد ا برایشـان شـار
میاواندند( .پای اه اطالعرسانی الهی )
پیشینهوخاستگاهحاجيفیروز 

تاریخچه حضور حاجیفیراز در نمایشها شاد آار ،بـه داران پـیش از اسـالم ا
عصر ساسانیان برمیگردد (مهدا  .)81 :1287 ،براساس «نخبهالدهر فی عجائـبالبـر ا
البحر» ( ) 757حاجیفیراز عصر ساسانی نه تنها سیهچرده نیست بلکـه مـرد اسـت
اوش سیما با نام پیراز (فیراز) ا اجسـته (مبـار ) کـه بـا فرارسـیدن نـوراز بـزرگ
(ششمین راز نوراز) ـ که به جشن ا شادمانی شاهانه ااتصاص داشت ـ بـدان اجـازه
بر پادشاه اارد میشد .پادشاه از اا میپرسید« :کیستی ا از کجا میآیی ا چه میاـواهی
ا نامت چیست ا برا چه آمدها ا چه همراه دار ؟ آن مرد در پاسخ مـیگفـت :مـن
پیرازم ا نامم اجسته است ا از پیش ادا می آیم ا دیدار پادشاه نیکبخت را اواهـانم
ا با تندرستی ا گوارایی اارد شدهام ا سـال نـو را همـراه آاردهام» (انصـار دمشـقی،
 .)475 :1257چنان که مؤلف نخبهالدهر آارده ،پس از آنکـه پیـراز در محضـر پادشـاه
مینشست ،مرد دی ر به دنبال اا طبقی نقره ،حاا هفت سنبله از گندم ا جو ا باقال
ا ماش ا کنجد ا برنه ا مقدار شکر ا دینار ا درهم را پیش را پادشاه میگذاشت
ا پس از اا به ترتیب ازیر ،صاحب اراج ،متصد تشریفات ا در پایان ،مردم با توجه
به مرتبه اود ،بر پادشاه اارد میشدند ا هدایایشان را تقدیم میکردند( .همان)475 :
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مبلغی دینار دریافت میکردند (مستوفی« .)477 :1245 ،عیار آتـش بـاز» در گـیالن هـم
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قاجاریه اشارههایی داشته که از سویی جانبدارانه مطرح شـده ا از سـو دی ـر ،اسـتناد
تاریخی برا هیچ یک ارائه نکرده است (اوراش دیلمانی .)18-55 :1245 ،در کتـا
«شرح زندگانی من» اشـارها از ایـن پیـک نـوراز ذیـل «آتـش افـراز» اجـود دارد
(مستوفی )477 :1245 ،جافر شهر نیز با توصیفی از حاجیفیـراز در ااایـل سـلطنت
پهلو اال ،به حضور آنان در کوچه ا بازار از راز دام عید تا سـیزدهم نـوراز اشـاره
کرده است( .شهر )112/4 :1282 ،
درباره ااست اه حاجیفیراز نظرهـا متفـااتی اجـود دارد ،براـی اا را بازمانـده
میرنوراز دانستهاند که ابتدا جزء مالزمان میر نوراز بوده ا به تدریه از اا جدا شده ا
اود به مراسم نمایشی جداگانها تبدیل شده است( .عباسی 72 :1287 ،ا )70
برای دی ر همچون جافرشهر  ،ضمن مرتبط شمردن حـاجیفیـراز بـا نمایشـ ر
سیاه ،اا را بازمانده داره حرمسرادار ا بیسامان شدن اواجهگان ا نوکران اربـا هـا
دانستهاند .به باار شهر  ،اواج ان به دلیل صورت بیمو ،چهره سیاه ا نوع تکلمشـان،
موجب تمسخر ا شاد مردم میشدند ا از این راه امـرار ماـاش مـیکردنـد تـا آنکـه
لوطیها ا مطر ها آنان را آموزش دادند ا به کار مسخرگیشان ااداشـتند .بـا گذشـت
زمان ا از میان رفتن نوکران سیاه چهره ،لوطیها ا مطـر هـا بـا سـیاه کـردن چهـره ا
پوشیدن لباس سرخ ا برگرداندن زبان ،با نـام سـیاه ا حـاجیفیـراز بـه تقلیـد از آنهـا
پردااتند( .شهر )112/4 :1282 ،
بهرام بیضایی پیشینه شخصیت سیاه را بقایا کولیان آسیایی ،بویژه هند میداند که
بــا اراد بــه ایــران در سراســر ایــن ســرزمین پراکنــده شــدند .بــه بــاار ا  ،بــازی ران
حاجیفیراز یا آتش افراز به منظور انداندن مخاطب ،با اسـتفاده از داده ،بـه شـیوها
اررا آمیز ،سیاه را از آنچه هست ،سیاهتر میکنند ا حتی در لهجه نیز مبالغـه بـه اـرج
میدهند ا با مسخرگیها فیالبداهه ،در قصههایی که اساس آنها تمسخر لهجه ا ظاهر
افراد است ،جایی برا اود مییابند( .بیضایی)174 :1244 ،
به باار براـی ،حـاجیفیـراز عنـوان بردگـان سـیاهپوسـت افریقـایی تبـار بـوده کـه
بردهفراشان در موسم حه به مکه میبردند ا آنها را میفرااتند ،این بردگان برا جلـب
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توجه ،شاد کردن دی ران ا در نتیجه ،مصـون مانـدن از آزار صـاحبان اـود ،رقـ

هـا

نوازندگان دارهگرد یانی حاجیفیرازها اود را به شکل آنها میآراسـتند ا حرکاتشـان را
تقلیــد مــیکردنــد تــا جلــب توجــه کننــد (صــفر  .)98-99 :1252 ،در مقابــل ،رضــا
مراد ریاثآباد  ،ارتباط حاجیفیراز را با نظام بردهدار ا نژاد سیاه رد میکند ا ماتقـد
است که ااالً ،سیاهی چهره حاجیفیراز در دی ر آیینها نمایشی ایران در فصل زمستان
مانند جشن برفی اجود دارد ا نماد سرما ا شبها بلند ا سرد زمستان است؛ چنان کـه
در شاهنامه فرداسی ،بین سرما ا زمستان با سیاهی ا گرگ سـیاه ارتبـاط اجـود داشـته ا
نمایش سیاهباز  ،شیوه نمادین در مبارزه با سرما بوده ا ثانیاً ترانـه «اربـا
کهن نیست ا منظور آن هم راابط برده ا اربا

مـن» ترانـها

نیست ا حداکثر ،رابطه نوکر با اربـا

را

1

در نظر دارد .همچنین تاکنون شواهد از نظام بردهدار به مفهوم رربی آن در ایـران بـه
دست نیامده است( .پای اه اطالعرسانی پژاهشها ایرانی)
مهرداد بهار ،پیشینه حاجیفیراز را فراتـر از تـاریخ پنداشـته ا آن را بازمانـده آیـین
بازگشــت ایــزد شــهید شــونده (ســیااش) دانســته اســت .بــه اعتقــاد ا  ،چهــره ســیاه
حاجیفیراز نماد بازگشت از جهان مردگان است ا لباس سرخ اا نیز نماد اـون سـرخ
سیااش ا حیات مجدد ایـزد شهیدشـونده .همچنـین شـاد اا ،شـاد زایـش دابـاره
آنهاست که رایش ا برکت با اود مـیآارد (بهـار ،الـف ـ  .)589-590 :1286ا بـا
مربوط دانستن حاجیفیراز با آیین سیااش ا ارتباط آیین سیااش با آیینهـا سـتایش
ایزد نباتی همچون آیین تموز (یا داموز  :ادا شهید شونده ا برکت بخشنده ا پیک
اورشید ا نماد آفتا

بهار ) ا ایشتر (یا اینانا :ایزد بانو عش ا بارار ) قدمت این

پیک را به آیینها سومر منتسب میداند( .بهار،

 1286همان)194-195 :

برای دی ر از پژاهش ران نیـز بـه شـباهتهـایی میـان اسـطوره تمـوز ا ایشـتر ا
برگزار آیین سوگ سیااش در پیش از نوراز اشاره کردهانـد( .آموزگـار-404 :1290 ،
402؛ اسماعیلپور)100-101 :1287 ،
1. slavery
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ااصی میکردند؛ ضمن اینکه قیافه آنها هم برا ایرانیهـا عجیـب بـود .بـه ایـن ترتیـب،
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دکتر کتایون مزداپور در مصاحبها اظهار کـرده اسـت کـه بـه تـازگی اـانم شـیدا
جلیلوند ،لوح اکد «فراد ایشتر به زمین» را ترجمه ا در نتیجه ،حـدس دکتـر بهـار را
تأیید کرده است (ابالگ اندیشه) .همچنین مهرداد بهار ماتقد است کـه مـردم در عصـر
ابوریحان ،تقویم اود را با تولد سیااش در راز ششم فـراردین (نـوراز بـزرگ) آرـاز
میکردند ا بنابر اساطیر زرتشتی ،در آن راز کین سیااش گرفته مـیشـد (بهـار:1286 ،
 .)584طرفه آنکه مولف «نخبهالدهر» نیز زمان اراد «پیراز» (حـاجیفیـراز) بـه بارگـاه
پادشاه را سسیدهدم ششمین راز فراردین اعالم کرده است.
رضا مراد ریاثآباد  ،با بیان چهار نکته به نقد نظر مهرداد بهـار مـیپـردازد :نخسـت
اینکه ،در باارها ایرانی ،رفت ا آمد به سرا مردگان جایی ندارد ا فراهرها ،سیاهرا یـا
در زیرزمین نهفته نیستند بلکه نورانیاند ا در آسمان به سـرمیبرنـد .دام آنکـه ،در همـه
جهان ،تغییر فصول بویژه زاال سرما ا آراز بهار ،یک پدیده طبیای است ا نیاز به الهـام
گرفتن از دی ر فرهن ها نیست .سوم آنکه ،در سرزمین ایران ،هزاران سال پـیش از آنکـه
در سرزمینها باتالقی ا مرطو

بینالنهرین یا میانداراد ا نیل علیا ،انسانی مستقر شـده

باشد ،دارهها یکجانشینی ا استقرار در راستاها آراز شده بـود ا بـه طـور قطـع ،گـذر
زمستان ا آمدن بهار را در کرده بودند ا نیاز به آمواتن از دی ران در هزارهها باـد
نداشتند .چهارم آنکه ،هنوز فرضیه مهاجرت آریاییان به ایـران اثبـات نشـده در حـالی کـه
دالیل متادد در رد آن اجود دارد( .پای اه اطالعرسانی پژاهشها ایرانی)
یکی دی ر از ااست اهها حاجیفیراز را باید در ارتبـاط آن بـا آیـین میتـرا جسـتجو
کرد .ششمین منصب از مناصب هفت انه آیین میترا ،هلیودراموس( 1پیک اورشید) است،
تصویر اا بر را دیوار مهرابها در رم ،در حالی نقش بسته که ا جامها سرخ بر تن،
کمربند زرد بر کمر ا گویی آبیفام در دست دارد( .ارمازرن)189-190 :1245 ،
لباس «مهر » به طور عمده شلوار ا باالپوشی سرخ با کمربنـد بـر را آن ،کـاله
سرخ سرکه ا چکمه سرخ بود .به قیاس میتوان گفت؛ حاجیفیـراز یکـی از مقامـات
1. heliodromus
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مهر است به این دلیل که اصل ااهه «نبرذ» لقب ایزد مهر ا یکی از القا

سوشـیانت،

5

باستان است .فیراز مقدس (حاجیفیراز) پیک اورشید است که ابر فرارسـیدن بهـار
ا نوراز را میدهد ا بشارتدهنـده جلـوه کامـل مهـر باـد از سـیاهی زمسـتان اسـت.
(فضایلی)57 :1289 ،
ارتباطحاجيفیروزبابابانوئلومبارک 

حاجیفیراز نوراز ا مبار راحوضی ،دارا اجوه آیینی مشترکی هستند کـه آنهـا
را در شخصیتها ا پیکها سایر ملل از جمله بابانوئل نیز میتوان جستجو کـرد .عـالاه
بر حاجیفیراز (هاجیوس نبرذ) که جلوه «پیک اورشید» از مقامات مهر اسـت ا مـژده
فرارسیدن بهار ا نوراز را میدهد ،بابانوئل نیز جلوه نمایشی یکی از مراتب اعال مهـر

به نام پدر 2است که هر ساله تولد مهر ا حضرت مسی را بشـارت مـیدهـد .پـدر ماننـد
بابانوئل هدایا آسمانی را به پیران تقدیم مـیکـرده اسـت .کـاله سـرکه ا لبـاس سـرخ

بابانوئل ،مشخصات مهر هستند .بابانوئل همراهی به نام پدر سیاه 4دارد که برا کودکـان
شار میاواند ،میرقصد ،حرکات نمایشی انجام میدهد ا گـاه جـوا هـا ا نشـانیهـا
عوضی میدهد« .پدر سیاه» در اساطیر نورسی ،شـیطان را شکسـت مـیدهـد ا از آسـمان
میراند .شیطان میتواند نماد زمستانی باشد که حاجیفیراز اا را میراند ا بشارت بهـار ا
نور میدهد( .همان)56-57 :
مبار همذات هاجیوس نبرذ (حاجیفیراز) یا مقامی همعـرض اا در آیـین مهـر
است که با اراد به قصهها مردمی ا با آمیختن به سیاستهـا راز ا گـرفتن چهـره
انتقاد در عهد صفو ا قاجار ،به صـورت ابررسـان ،منتقـد ،بذلـهگـو ا بـه نحـو
پیش و ،به ایفا نقش پردااته است؛ درست مانند هـوگین ا مـونیم؛ یانـی کـال هـا
1. nabarz
2. dromushelio
3. pater
4. pietenzwart
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به مانا «پیراز ا فات » که در میان پیراان یونـانی کـیشمهـر رایـه اسـت ،از پارسـی
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همراه بابانوئل ،صدا صفیرآسا اا همچنین کـال  ،بـرا «پـدر» ا دی ـر همراهـانش
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نامفهوم بود ا نشانه تمثیلی صدا برمالکنندگان ا افشاگران تلقی میشد .برا فهمیـدن
صدا مبار  ،مرشد الزم بود تا سخن اا را ترجمه ا گاه تلطیف کند ،نامهایی چـون
الماس ا زمرد که مبار را به آن میاواندند ،نماد از پاکی ا شفافیت ااسـت .حـال؛
چه مبار  ،همذات «هاجیوس نبرذ» یا «حاجیفیراز» باشد ،چه همذات پدر سـیاه ،یـار
بابانوئل یا جلوه نمایشی پیک اورشید؛ چه از یاران مهر باشد یا مقامی هم عـرض آنهـا
داشته باشد ا اود همذات هوگین ا مونیم از یاران بابانوئل ا اادین نورسی بـه شـمار
راد ا یا جلوه کال (از مقامات مهر ) ،تفاات چندانی نـدارد چـرا کـه در نحلـههـا
باطنی ،همذاتان ا همعرضان مقامی مساا دارند ا مبار

به احتمال قو  ،بازمانـدها

نمایشی از آیین مهر است که از ااست اه اود به دار افتاده ا اجه آیینی ـ قدسیاش
فراموش شده است( .همان)57 :
فیروزونمايشهايمردمي 

حاجي

چهره ،نوع پوشا ا رفتار طنزآمیز حاجیفیـراز اا را بـا شخصـیت سـیاه در تئـاتر
(نصر اشرفی )1455 :1291 ،ا مبـار

در نمـایش هـا عراسـکی پیونـد زده اسـت.

(آقاعباسی )55 :1291 ،احمد شاملو در کتا

کوچه ،نمونـها از نمایشـنامها را آارده

که از اراد حاجیفیراز به عرصه نمایش حکایت دارد (شـاملو .)421 :1287 ،در تئـاتر
حاجی فیراز به شخصیت رند ا زیرکی تبدیل شده که هـر چنـد بـه ظـاهر قـرار اسـت
اسبا

شادمانی پادشاه یا صاحب اود را فـراهم کنـد ،بـا ادبیـاتی طنزآمیـز بـه نقـد اا

میپردازد ا اشتباهاتاش را گوشزد میکند( .پای اه اطالعرسانی باش اه اندیشه)
برای پژاهش ران نیز حاجیفیرازها را از مردان سیاهچهره نمایش ایرانی مـیداننـد
که ارلب در هن ام جشن ،به قصد شـادمانی ا برکـتآار حاضـر مـیشـوند (نامـت
طاااسی ا دادار )98 :1282 ،ا با آمدنشان گشایشی در کارها ایجاد میکنند( .عباسـی،
 ،72 :1287انجو شیراز )67 :1255 ،

حاجيفیروز،پیامآوربهار12

ن ارگر ها استاد بهزاد در قرن نهم (ه.ش) نشاندهنده آن است کـه سـیاه شـاد سـاز
پیش از حضور در نمایش تخت حوضی در فرهن

مـردم ایـران حضـور داشـته اسـت.

شخصیت سیاه در نمایش تخت حوضی برداشتی نمایشی از حاجیفیراز است که اـود
برداشتی سنتی ا مردمانه از زندگی ،مرگ ا رستاایز اـدا شهیدشـونده ا بازگردنـده
است( .نامت طاااسی ا دادار 100 :1282 ،ا )96
حاجیفیراز در نمایش راحوضی ،نقطه مقابل حـاجیفیـراز پیـک نـوراز قـرار دارد.
حاجیفیراز راحوضی ،نوکر سیاهپوستی به نام مبار دارد که اود را سیاه مـیکنـد ،لبـاس
سرخ میپوشد ا شارها آهن ین میاواند ا میرقصد( .پای اه اطالعرسانی اابار راز)
نمایش ر حاجی فیراز عالاه برآنکه به عنوان یکی از پیکها سرشناس نوراز در
فرهن نمایشی ایران مطرح است ،از ابااد دی ر هم مورد بررسی قرار گرفته است .از

جمله ،از منظر «هنر ایابانی» 1ـ که در دهه  1970م .رااج یافت ـ «تئاتر سیاسی»5ــ کـه
ریشه در تحوالت فرهن ی قرن بیستم دارد ـ «تئاتر عامیانه» 2ـ که در قرن  18در پاریس
گسترش یافـت ـ «تئـاتر مردمـی» 4ا «تئـاتر فـیالبداهـه» 5ا حتـی جنـبشهـایی نظیـر

 happeningا ن رشها پرفرمنس 6.حـاجیفیـراز یـک اجراکننـده (پرفرمـر) ااقاـی
پرفرمنس است؛ به این دلیل که )1 :نمایش ر است که هم رقصنده است ا هم بـازی ر
صامت (هنرمند تمام عیار) ا به عنوان یک کاراکتر ،گفتار ا کالمش تحـت نـام ا زبـان
اود است ا تماشاگران را مخاطب قرار میدهد )5 .گاه اـود در میـان مخاطبـان قـرار
میگیرد ا با سوال ا جوا

درباره مسائل راز ،تماشاگران را در نمـایش اـود شـرکت

میدهد .اا به عنوان یک کاراکتر انتقـاد ـ سیاسـی ،بسـیار از حـرفهـا پنهـانی را
1. street art
2. politique le theatre
3. poissard
4. papulair theatre
5. theatre spontane
6. performanee
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درباره منشا پیدایش شخصیت سیاه که به نمایش تختحوضی هم راه یافته ،نظرها
متفــااتی مطــرح اســت .حضــور شخصــیت ســیاه در ن ــارگر هــا ایرانــی؛ ماننــد
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مطرح میکند )2 .هدف اا نمـایش یـک اضـایت ا کـنش ااقاـی بـیااسـطه (بـدان
کارگردان ا نویسنده) است )4 .حاجی فیراز مانند اجراکنندگان پرفرمنس در هر لحظه با
ااکنش ها متفاات ،حرکات ،اشاار ا ...توجه هر تماشاگر را به یک یـا چنـد موضـوع
جلب میکند )5 .حاجیفیراز نمایش ر است که با هنرنمایی در میان مردم ،مـرز بـین
هنر ا زندگی را شکافته است )6 .حاجیفیراز در ایام منتهی به سال نو در اماکن شلو ،
هرج ا مرجی را در میان عابران ا تماشاگران به اجود میآارد )7 .نمایش حاجیفیراز
مانند هنر پرفرمنس سـه عنصـر اصـلی «سـکون ،تکـرار ا نبـود تـداام ،رـافل یر » را
دربردارد )8 .حاجیفیراز نیاز به صحنه تئاتر ا اسایل صحنه ،نور ا دکـور نـدارد)9 .
حاجیفیراز مانند هنرمندان سیر نهایتِ پرفرمنس است( .پورحسن)46-47 :1288 ،
زمانومشخصاتظاهريحاجيفیروز 

محداده زمانی حضور حـاجیفیـراز در کـو ا بـرزن از رازهـا پایـانی سـال ا
نزدیک به عید نـوراز آرـاز مـیشـود (ماـین ،ذیـل ااهه؛ یوسـفی زیرابـی56 :1289 ،؛
شریات زاده459 :1271 ،؛ احمد  )88 :1295 ،هر چند برای منابع به طور مشخ

ده

راز قبل از عید نوراز (مهدا  )81 :1287 ،یا االین راز سال نو را مطرح کردهانـد کـه
تا سیزدهمین راز نوراز ادامه مییابد (شهر  .)585/1 :1268 ،برای هم داره فاالیـت
حاجیفیراز را پنه راز آار سال دانستهاند (آاته )54 :1285 ،اما زمان گشـت ا گـذار
حاجی فیراز استان مرکز در هیبت «رشکی ا ماسی» از دهم تا پایان بهمن مـاه اسـت.
(انجو شیراز )67 :1255 ،
بازی ران نقش حاجیفیراز ،صورت اود را با داده سیاه میکنند تا چهره مضـحکی
داشته باشند (جااط52 :1284 ،؛ شـهر 585/1 :1268 ،؛ احمـد « .)88 :1295 ،آتـش
افراز» چنان که صاد هدایت توصیف کرده ،صورتکی بر صورت میگذاشته (هـدایت،
 )149 :1245ا رشکی ا ماسی از صورتک مقـوایی اسـتفاده مـیکـرده اسـت (انجـو
شیراز  .)67 :1255 ،ابوعثمان جاحظ (م  ) 555نیز به لبان سرخ ا دنـدانهـا سـسید
حاجیفیراز اشاره کرده است( .جاحظ)52 :1284 ،
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لباس حـاجیفیـراز متشـکل از پیـراهن،
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شلوار ،شال ،کاله ا کفش است .ارلب رن
پیراهن ا شلوار اا قرمز (صفر 98 :1252 ،؛
ماــین ،ذیــل ااهه؛ شــهر ،585/1 :1268 ،
مهدا 81 :1287 ،؛ جاحظ )52 ،یـا قرمـز ا
نارنجی همراه با شال کمر اسـت (احمـد ،
 .)88 :1295در ســوادکوه ،قرمــز نــوارداز
شــده (یوســفی زیرابــی ،)56 :1289 ،ا در
شاهراد ،پیراهن قرمز کوتاه ا شلوار مشـکی
گشــاد اســت (شــریاتزاده.)458 :1271 ،
صاد هـدایت ،لبـاسهـا آتـش افـراز را
رن ارن  ،با زن ولها توصیف کـرده اسـت
که به آن آایزان بوده است (هدایت .)149 :1245 ،لباس «رشکی ا ماسی» هم شـلوار ا
پیراهن قرمز بوده که دارتادار آن را تشتک ،در بطر یا زن وله میدااتنـد (انجـو
شیراز  .)67 :1255 ،این در حالی است کـه حـاجیفیـراز در مرارـه پیـراهن اـود را
درمیآارد ،عریان میشود ا فقط را شکماش را رن
یا با رن

میکند (بـدر  ،مرارـه)1251 ،

قرمز ،چشم ا ابرا میکشد( .بینام ،مراره)1248 ،

کاله حاجیفیراز با اجود تنـوع اقلیمـی فـرااان در منـاط مختلـف ماننـد گـیالن،
شاهراد ا تهران ،از نوع بوقی ،مخراطی دراز ا من ولهدار اسـت (شـریاتزاده:1271 ،
458؛ جــاحظ52 :1284 ،؛ احمــد 88 ،؛ شــهر 585/1 :1268 ،؛ هــدایت149 :1245 ،؛
شابانی .)45 :1279 ،جافر شهر جنس کاله را کارذ توصیف کرده اسـت (شـهر ،
 .)585/1 :1268کاله حاجی فیراز در زنجان ا آذربایجان زن ولـها آایـزان در سـمت
راست داشته است (عباسـی .)72 :1287 ،در ارا

ا براـی از راسـتاها آن نیـز ایـن

کاله ،مقوایی ،بـوقی شـکل ا دارا پولـکداز ا زن ولـههـایی آایـزان بـوده اسـت.
(انجو شیراز )67 :1255 ،
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حاجیفیراز در گذشته ،گیوها با حاشیه قرمـز (عباسـی )72 :1287 ،یـا نـو تیـز ا
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من ولهدار (شابانی )45 :1279 ،به پا میکرد .دایره زن ی نیـز ابـزار مـورد اسـتفاده ارلـب
حاجیفیرازهاست که با نوااتن آن ،فضا ضربی ا آهن ینی را بـر اجـرا اـود حـاکم
میکنند (احمـد 88 :1295 ،؛ یوسـفی زیرابـی56 :1289 ،؛ جـاحظ52 :1285 ،؛ شـابانی،
45 :1279؛ شــهر 585/1 :1268 ،؛ صــفر 98 :1252 ،؛ انجــو شــیراز .)67 :1255 ،
گاهی تنبک نیز به دایره زن ی اضافه میشود (احمد 88 :1295 ،؛ بینـام ،مرارـه.)1248 ،
در زنجان ا آذربایجان «نار نارکه» عالاه بر دایره ،زن وله ا چن ک هـم داشـت کـه بـا
اراد به هر مرحله آن را تکان میداد تا مردم از آمدنش با ابر شوند ،ا دایره را بـا یـک
دست در هوا تکان میداد ا متناسب با همان ریتم دا چن کی را که با بنـد بـه ان شـت
شست ا سبابه بسته بود ،بـه هـم مـیکوبیـد ا بـا جمـع شـدن مـردم مـیرقصـید ا آااز
میاواند .گاه نیز با گفتار کوتاه ا نقالیگونه به پلیـد هـا ا نابسـامانیهـا موجـود در
جاماه اعتراض میکرد (عباسی .)72 :1287 ،رشکی ا ماسیهـا عـالاه بـر دایـره زن ـی،
تاداد زن وله را به نخ میکشیدند ا اانه به اانه میرفتند ا همزمان با به صدا درآاردن
زن ولهها یا نوااتن دایـره تصـنیف مـیاواندنـد( .انجـو شـیراز  )67 :1255 ،عبـداهلل
مستوفی ،آتش افراز داره قاجاریه را گـراه هـا چهـار ،پـنه نفـره مارفـی کـرده اسـت
(مستوفی .)477 :1245 ،صاد هدایت نیز در نیرن ستان ،آتش افراز را گراهـی متشـکل
از دا یا سه نفر میداند که یکی از آنها دا تخته را به هم میزنـد ا تصـنیف مـیاوانـد ا
دی ر  ،میرقصد ا باز درمیآارد( .هدایت)149 :1245 ،
حاجی فیراز شاهراد را هم دستیار همراهی میکند که لباس مضحکی به تـن دارد
ا با ضربی مناسب در کالم ،پاسخ اشاار حاجیفیراز را مـیدهـد (شـریاتزاده:1271 ،
 )459در دسته رشکی ا ماسی ،گاه یک نفر ضر

میگیرد ا نفر دام رشـکی ا ماسـی

میشود (انجو شیراز )67 :1255 ،
حاجیفیراز با دایره زنی ،تصنیفاوانی ا رق

ااص اـود ،سـال نـو را تبریـک

می گفت ا از مردم پول یا هدیه میگرفت (شهر 585/1 :1268 ،؛ صـفر .)98 :1252 ،
در سوادکوه ،حاجی فیراز برا رقصیدن اود را پیچ ا تـا

مـیداد (یوسـفی زیرابـی،

 .)56 :1289با اراد حاجیفیراز به نمایشها تخت حوضـی ،رقـ

اا هـم بـه ایـن
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نمایشها راه یافت« .مئو» نام رق

مخصـوص سـیاه تخـتحوضـی اسـت کـه شـامل

بازگشت آرام ا اند اند اا به جهان زندگان است (آقاعباسـی .)55 :1291 ،صـدا
دایره ،آااز ا رق

حاجیفیراز با اراد به هر محله ،بچهها را به گرد اا جمع مـیکـرد

(انجــو شــیراز 67 :1255 ،؛ یوســفی زیرابــی )56 :1289 ،تــا در شــاد ا پــایکوبی
حاجیفیراز اا را همراهی کنند( .یوسفی زیرابی ،همان)
يحاجيفیروزازمنظرنمادشناسي 

خصوصیاتظاهريوفیزيک
سودابه فضایلی از پژاهش رانی است که با ن اهی نمادین ،حاجیفیـراز را بررسـی
کرده است .از نظر ا  ،جامه سرخ حاجیفیراز نشانی از اورشـید دارد ا رنـ
صورتش ،نشانه تاالی یا رن

سـیاه

زمستان ا میثا بهـار اسـت کـاله ا تـاج رن ـین اا نیـز

عالمت قدرت کامل ،ااتیار مطل  ،سر ا تفکر اسـت .تـاج اا نمـاد شـرافت ،قـدرت ا
صدارت تلقی میشود ا به دلیل ااست اه اورشید اش ،نشانی از قدرت الوهی اسـت.
همچنین کمربند که به دار کمرش بسته ،نشانه تسلیم کامل در مقابل ذات حـ ا نیـز
نماد مراقبه ا تمرکز است .دایره زن ی یا دفی که مینوازد ،کنایه از آسمان ا نماد شاد
ا سبکی محسو

میشود ا راه رفتن اا با کفش یا چکمه ،بـه مانـا تملـک زمـین ا

نماد سفر بـه عـالم دی ـر ا بـه همـه جهـات اسـت (فضـایلی .)6-7 :1288 ،از منظـر
نمادشناسی ،حاجی فیراز ،پیک بهار ،طالیه دار نوراز ،مظهر اورشـید ا دارا ارزشـی،
باطنی ا قدسی است که از آمدن اورشید ابر میدهد( .همان)8 :
فیروزوديگرآيینها 

ارتباطحاجي

اوراش دیلمانی ،آیین شالانداز را یکی از اظـایف حـاجیفیـراز عنـوان کـرده
است :به این ترتیب که شب اال نوراز ،حاجیفیراز ا همراهانش کجااها را بـا شـال
کشمیر ا آینه میآرایند ا با طنا

از باال بام مسجد جامع شهر به حیاط اانـههـا

مجاار مسجد پایین میاندازند ا میگویند:
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صاحب اانه شیرینی ،آجیل تـرش ا شـور ا میـوههـا اشـک در کجـااه گذاشـت،
همراهان حاجیفیراز طنا

کجااه را باال میکشند .اگر تازه داماد در مجاارت مسجد

اانه داشته باشد ،موظـف اسـت بیشـتر از بقیـه همسـای ان در کجـااه هدیـه ب ـذارد.
(اوراش دیلمانی)16-17 :1245 ،
حاجی فیراز به جز شالانداز  ،مستمسکی برا حاجتاواهان است؛ چنان کـه در
شب اال نوراز در رشت ،اا ا گراه همراهش ،مشال به دست به محل «دبارخانـه» در
کنار صیقالنراد میراند؛ در آنجا داتران مجرد که ترانهها محلـی مـیاواننـد ،بـا
دیدن حاجیفیراز چنین میگویند:
ا حاجیفیراز به ح نوراز

حاجتم را بده امراز

سسس پسران نابالغ همراه حاجیفیراز نزد این داشیزگان میراند ا بند را کـه از قبـل،
هر یک از داتران به لباس اود بسته است ،باز میکنند( .همان)15-16 :
هايحاجيفیروز 


تصنیف
امرازه از میان تصنیفها حاجیفیراز ،تصنیف حـاجیفیـراز بـا گـویش تهرانـی
رااج یافته ا به دی ر نقاط تامیم یافته است:
اربا
اربا

اودم سالم ا علیکم ،اربا

اودم چرا نمی اند  ،اربا

اودم سر تو باال کن ،اربا

اودم بزبـز قنـد ،

اودم گلی به جمالت ،ا کجا ب م اصـف کمالـت،

اینجا ترانه ،بله ،قر فرااانه ،بله ،بشکن بشکنه ،بشکن ،من نمـیشـکنم ،بشـکن ،اینجـا
بشکنم یار گله داره ،اانجا بشکنم یار گله داره ،این عاش بیچاره چقد حوصله داره ،یـا
ح یا هو ،ا سال برن رد  ،بر دی ه برن رد  ،مردا را ااته کرد  ،زنـا را شـلخته
کرد  ،دکونا را تخته کرد  ،ا سال برن رد  ،بر دی ه برن رد  ،یا ح یـا هـو ،در
سایه ایزد تبار  ،عید هم ی بود مبار  ،هـر کـی بـه کـار مشـغول ،پـولی بریـز تـو
کشکول ،یا ح یا هو( .احمد )88 :1295 ،
نمونه دی ر از تصنیف حاجیفیراز تهران:
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حاجیفیرازه ،سالی یه رازه ،حاجیفیرازه ،بختـت پیـرازه( .بـرا اطـالع از اصـل
صاد هدایت تصنیف آتش افراز را چنین ثبت کرده است:
آتش افراز آمده ،سالی یک راز آمده ،آتش افراز صـغیرم ،سـالی یـک راز فقیـرم،
راده ا پوده آمده ،هرچی نبوده آمده( .هدایت)149 :1245 ،
اما در گذشته حاجیفیراز در هر منطقه تصنیف ااص اود را مـیاوانـد .تصـنیف
حاجیفیراز اراسان« ،جی ی جی ی ننه اانم» چنین بود:
تو بُندار مو دهقونُم

ننه ِ اانم ننه ِ اانم
لی ،جی ی جی ی ننه ِ اانم

درد دِلُم رده میدانی

ننه اانم تو پندار
لی ،جی ی جی ی ننه ِ اانم

(برا اطالع از اصل تصنیف نک :شکورزاده)165 :1262 ،
حاجیفیراز شاهراد نیز چنین میاواند:
آ پونه ،گل پونه ،ناناپونه ،ریزه پونه ،تازه پونه ،انار سرخ سمنون ،پسته میاـوا بـه
دمغون ،به هم میاوا اصفهون ،آدم میاوا لرستون ،کچل میاوا لواسون ،مارفـت
میاوا تو تهران ،شیسش میاوا راستااونه (زندان) ،هیزم میاوا مازندران
حاجیفیراز :بشکنم

دستیار :بشکن

حاجیفیراز :من نمیشکنم

دستیار :بشکن....

(برا اطالع از اصل تصنیف نک شریاتزاده)458 :1271 ،
تصنیف رشکی ا ماسی در ارا هم چنین بود:
رشــکی ا ماســی اامــده
راده ا پــــوده اامــــده
اال اـال زن ـی اامـده
بزبـــز قنـــد اامـــده

اانی که می اواستی اامده
هر چـی کـه بـوده اامـده
علـــی دا رن ـــی اامـــده
بچـــه فرن ــــی اامــــده
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از همه رن ی اامده
دعــــــاگو شــــــمایه
ســـالی یـــه بـــار میایـــه
آقــــاش ســ ـ ســــیایه
هـــر کـــه دیـــه بیایـــه
از اونـــــه در نیـــــایی
اـــانم بـــاال شـــمایی؟
عر دار میچایی
(برا اطالع از تصنیف ن : .انجو شیراز )68-69 :1255 ،
نمونها از تصنیف حاجیفیراز در مرند:
قیشـــدان چیخـــدیم یـــازا گـــدیم

�qe
� dân
exdim yâzâ gediyam

گــــوللر پــــراازه گــــدیم

gollari parvâza gediyam

از زمستان در آمدم ا سو بهار رفتم ،به گلهایی که پرااز میکنند
حاجیــدان آالخ بوجــودان آالخ

hâjidân âlâx bujdân âlâx

کیمـــنن آالخ ،اانـــان آالخ

kimnan âlâx onân âlâx

از حاجی ب یرم ،از بوجی ب یرم از کی ب یرم؟ از اا ب یرم
(سیفیزاده ،مرند)1251 ،
با اند تشابهی حاجیفیراز مراره نیز این گونه میاواند:
قشــدان چیخــداخ یــازا گیــرداخ

�qe
� dân
exdux yâzâ girdux

بیر پـول ایـران کوینـ

آالخ

bir pul verun kuynag âlâx

از زمستان درآمدیم ا داال بهار شدیم ،پولی بدهید تا پیراهن بخریم
کــیم نــن آالخ حــاجی دان آالخ

kimnan âlâx hajidan âlâx

حوجی دان آالخ ،تندیره یا پاخ ،کوفلـهدن قاپـاخ

hujidân âlâx tandira yâpâx kuflâdan qâpâx
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از کی ب یریم از حاجی ب یریم ،از حوجی ب یریم از کی ب یریم ،به تنور بچسـبانیم،
حاجیفیراز با پایان یافتن آاازش مقابل یک نفر میایستاد تـا از اا عیدانـه ا هدیـه
دریافت کند.
جمعبندي 

حاجی فیراز ،از نخستین نوراز اوانها ا پیـکهـا نـوراز اسـت کـه دربـاره
ااست اه ،اصوصیات ظاهر  ،تصنیفها ،نمادشناسی ا ارتباط آن با بابانوئل ا مبـار ،
در این مجال مطالبی ن اشته شد .حاجیفیراز که با نمایشها ا ترانـههـا اـود سـبب
شادمانی مردم در کو ا برزن ا ایجاد فضایی مفرح ا دلنشـین در آسـتانه عیـد نـوراز
میشد ،از مهمترین نمادها آیین نوراز به شمار میرفت اما متأسفانه پرداات ناق

ا

نادرست از آن سبب شده است تا در برهه پایان اسفند ا آراز بهار ،شاهد برداشتهـا
شخصی ا سخیف از عملکرد آن باشیم تا آنجا که امرازه در هـر کـو ا بـرزن شـاهد
اجرا گداگونها از حاجی فیراز هستیم .این در حالی است که بابانوئل به عنوان یکـی
از نمادها فرهن

عامیانه کشورها رربی در جشن کریسمس بـه یکـی از مهـمتـرین

عناصر در سیاست ذار در حوزه اقتصاد تبدیل شده است .تـا آنجـا کـه بـویژه در ایـام
کریسمس ،شاهد حضور بابانوئل در قالب انواع عراسکها جذا  ،کاالها تزئینـی ا
فانتز هستیم .بابانوئل به عالم سیاست هم راه یافته اسـت چنـان کـه چنـد پـیش در
پای اه ها ابر  ،عکس شمار از ماترضان فلسطینی انتشار یافت که با پوشیدن لباس
بابانوئل در تظاهرات ضداشغال ر اسرائیل در بیتلحم مشارکت کرده بودند.
سااتار بصر ا نیز تصنیفها ا ترانهها شادمانه حاجیفیراز ،این امکان را بـرا
برنامهسازان حوزه رادیو ا تلویزیون فراهم میآارد تا به دار از شائبههـایی کـه حاصـل
رفلت از مارفی درست این شخصیت نمادین بوده است ،به مارفـی صـحی ا جـذا
حاجی فیراز بسردازند.
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شـاملو ،احمــد ( .)1287کتـاب کوچــه (حـرف پ دفتــر دام) .بـا همکــار آیــدا
شریاتزاده ،علیاصغر ( .)1271فرهنگ مردم شاهرود .شاهراد :مؤلف.
شابانی ،رضا ( .)1279آداب و رسوم نوروز .تهران :الهد .
شکورزاده ،ابراهیم ( .)1262عقايد و رسوم مردم خراسان .تهران :سراش.
شهر  ،جافر ( .)1268تاريخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم ،زندگی ،کسـب و
کار .تهران :موسسه ادمات فرهن ی رسا.
شهر  ،جافر ( .)1282طهران قديم .ج  ،4تهران :ماین.
صفر  ،بابا ( .)1252اردبیل در گذرگاه تاريخ .تهران :چاپخانه بهمن.
عباسی ،حسین (« .)1287نمایشها ریراودآگاه در زنجان» .تئاتر .ش  45ا .42
عزیز  ،محمود (« .)1287تخت حوضـی :تئـاتر راحوضـی ا تحـولناپـذیر آن».
تئاتر .ش  45ا .42
فضایلی ،سـودابه (« .)1288فیـراز مقـدس :بحثـی در نمادشناسـی «حـاجیفیـراز»
طالیهدار نوراز ا بهار .آزما .ش.64
فضایلی ،سودابه (« .)1289همذات پندار فیراز ا مبار  :بررسی نمادها مبـار
ا حاجیفراز ا ااست اه آنها» .آزما .ش .75
مستوفی ،عبـداهلل ( .)1245شرح زندگانی من يا تـاريخ اجتمـاعی و ادواری دوره
قاجاريه .تهران :کتابفراشی محمدعلی علمی.
ماین ،محمد ( .)1271فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.
مهدا  ،بتسابه (فرشته) ( .)1287سفرههای نذری و سنت های کهن ايـران زمـین.
تهران :مش شب.
ناس ،جان ( .)1258تاريخ جام اديان .ترجمه علی اصغر حکمت .تهران :پیراز.
نصــر اشــرفی ،جهــان یر ( .)1291وازيگــاه ،فرهنــگ آيــین ،بــازی ،نمــايش و
سرگرمیهای مردم ايران .تهران :آران.
نصر اشرفی ،جهان یر ا عباس شیرزاد آهودشـتی ( .)1290تـاريخ هنـر ايـران.
تهران :آران.
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سرکیسیان .تهران :مازیار.
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نامت طاااسی ،مریم ا ابوالقاسم دادار (« .)1282مرد سـیاه چهـره :از اسـطوره تـا
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صحنه نمایش» .هنرهای زيبا .ش .19
ارمازرن ،مـارتین ( .)1245آيین میترا .ترجمـه بـزرگ نـادرزاد .تهـران :کتابفراشـی
دهخدا.
هدایت ،صاد ( .)1245نیرنگستان .تهران :امیرکبیر.
هنر  ،مرتضی ( .)1252آيینهای نوروزی .تهران :ازارت فرهنـ

ا هنـر ا مرکـز

مردمشناسی ایران.
یوسفی زیرابی ،فریده ( .)1289فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه .سار  :شلفین.

تارنمای مجازی
پای اه اطالع رسانی اابـار راز ،احمـد  ،عبـاس «حـاجیفیـراز نـوراز  ،مبـار
راحوضی ا آیین شاه کشی» در:
www.akhbar-rooz.com

پای اه اطالعرسانی پژاهشها ایرانی ،مراد ریاثآباد  ،رضا «پیـامآار نـوراز »
در:
پای اه اطالعرسانی باش اه اندیشه ،احمد علیآباد  ،کااه «آیینها نوراز » در:
bashgah.net/fa/content/show/31516

پای اه اطالعرسانی الهی «( ،نورازاوانی» در گیالن ،ابر از نزدیکی بهار میدهد)
www.lahig.ir/fa/page s/?cid=2503

فرهنگیاران واحد فرهنگ مردم مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
بدر  ،محمدرضا ،مراره ،آذربایجان رربی1251 ،
بینام ،مراره ،آذربایجان رربـی ،1248 ،گنجینـه اسـناد ااحـد فرهنـ

مـردم مرکـز

پژاهش ا سنجش افکار صدااسیما.
سیفیزاده ،شاهنده ،مرند ،آذربایجان شرقی ،1251 ،گنجینه اسناد ااحد فرهن
مرکز پژاهش ا سنجش افکار صدااسیما.

مـردم

