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Manifestation of spring messengers among the New Year signs of Iranian culture is a 
special matter. It has been years “Haji ـFirouz” was known as a messenger of urban 
spring especially in Tehran city. The purpose of this research is investigating of 
Haji   ـFirouz character and an archetype of him with reference to the Jung 
psychological theories. Psychology is one of the sciences that has a multilateral 
connection with rituals and myths. In this research, concentrating on Nowruz ritual 
and studying Haji Firouz character, the attempt is to explore his nature from Jung's 
archetypal and collective unconscious relationships point of view so that the hidden 
mysteries in this character have been known more clearly. The questions this study is 
trying to answer are: What has been the reason of the continuation of Haji Firouz 
existence till now? To what extent the character of Haji Firouz matches the framework 
of archetypes which are the bridge between science and myth? In this investigation, 
Jung archetypes have been compared with him considering the features, symbols and 
signs of Haji ـFirouz. According to the result of this research, we can look for "self" as 
the most adjustment of Haji ـFirouz and Jung archetypes. Properties such as iteration, 
correlation of mandala geometric symbol with tambourine, Snake’s bestial symbol 
and eternity and its connection with Haj ـFirouz hat as well as the feature of opposites 
sum and mutual confrontation in this case are noticeable. Also presences of 
Haji ـFirouz features in “Anima”, “Shadow” and “Mask” archetypes are traceable too. 
This study shows Haji  ـFirouz can be consider and placed in the scientific myth 
framework that is why in spite of deep cultural and political evolutions through the 
history in collective Iranian subconscious has lived and its presence has been 
continued in Iranian objective cultural world. This investigation has been performed 
based on collecting information as well as analyticalـdescriptive method. 
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هاسـت  ای دارد. سـال هـای سـال یدیـد نرهنـر ایرانیـان اهییـت ویـژه       آوران بهاری در میـان نشـانه  ظهور پیام
است. هدف از تحقیق حاضـر، بررسـی   ویژه شهر تهران، شناخته شدهعنوان پیک بهاری شهرها، بهبه« نیروزحایی»

در  شـناختی یونـر اسـت.   الگویی از او با استناد به نظریـا  روان نیروز و خوانش کهنحایی های شخصیتویژگی
شـود. ایـن   یـاد مـی  « الگوهاکهن»شناسی شخصیت یونر، از مبحثی با عنوان کاوی و روانمباحث مربوط به روان

دهند کـه سـبش شـناخته    بروز می هایی در خودآگاهقرار دارند، نشانه عناصر با آنکه در ضییر ناخودآگاه ییعی انسان
شود و این شناخت خوانش نیادهـا و رموورازهـای نهـن و عبیعـت را بـرای بشـر میکـن        الگو میشدن نوع کهن

نیـروز، بـه مقایسـن آن بـا     هـای حـایی  ها و نیادهـا و نشـانه  در این پژوهش، با در نظر گرنتن ویژگی است.ساخته
هـا پاسـد دهـد: دلیـا تـداوم      ق حاضر در تالش است به این پرسـش تحقیاست. الگوهای یونر پرداخته شدهکهن

عبـق  پوشـانی دارد؟.  الگوهای یونر هـ  نیروز چقدر با چهارچوب کهننیروز چیست؟ شخصیت حاییحیا  حایی
الگـوی  تـوان در کهـن  الگوهـای یونـر را مـی   نیـروز و کهـن  های تحقیق حاضـر، بیشـترین تیبیـق حـایی    یانته
هایی چون تکرارشوندگی، نیاد هندسی مانداال و ارتباعش با دایرۀ زنگـی، نیـاد   رد؛ ویژگیویو کیست« خویشتن»

هـای دوگانـه، در ایـن مـورد     نیروز، ویژگی ییع اضـداد و تقابـا  حیوانی مار و یاودانگی و ارتباط آن با کاله حایی
پیـامی کـه دارد نشـان     نیـروز و زمـان حرـورش در یامعـه و    برانگیو هستند. نگاه دقیق به شخصیت حـایی تأما
الگوی خویشـتن و هیننـین مشخصـا  کاـی اسـاعیر دارد،      دهد که وی نیو مانند توصیفاتی که یونر از کهنمی

الگـوی خویشـتن و   ، بـه کهـن  «نقـاب »و « سـایه »و « آنییـا »الگوهایی چون میابقت دارد و با گذر از دنیای کهن
تواند در چهـارچوب عایـی اسـیوره قـرار     نیروز میدهد حاییاست. این میالعه نشان مییایگاه نردیت دست یانته

گیرد و به هیین دلیا است که با ویود تحوال  عییق نرهنگـی و سیاسـی در عـول تـارید، در ضـییر ناخودآگـاه       
گـردآوری اعالعـا    . اسـت ییعی ایرانیان حیا  داشته و بروزش در یهان عینی نرهنر ایرانی تاکنون ادامه یانته

 است.شیوۀ تحایای ـ توصیفی انجام شده ای است که با رویکردی کیفی و بهصور  کتابخانههش بهدر این پژو

  :ی کلیدیهاواژه
نیروز، نوروز، حایی
الگو، اسیوره، کهن

گوستاو یونر، نرهنر 
 عامه.

در نرهنر عامن ایران « یروزنحایی»تیبیق شخصیت (. 1432) زینای گانابادی، ناعیه؛ ناکریعفری، نرگس استناد به این مقاله:
 .02 -21(، 2)12، های ایرانشناسینصانامن پژوهش. الگوها بر پاین نظریا  یونرو کهن

                                                                                            مؤسسن انتشارا  دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی
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 مقدمه
ها بـرای  شود. از دوران غارنشینی تا امروز آیینوضوح دیده میها بهندگی بشر اهییت آیینبا مرور تارید ز
گیری آیین، زمینـن ظهـور اسـیوره نـراه  شـد و      اند. با شکاای به سوی یهان الوهیت بودهمردم پنجره

های انسـان  ها پاسخگوی نیازسیورهنوعی اسیوره رهبری انسان را در مسیری آیینی به عهده گرنت. ابه
هـا  گرنتند و آیینها با یهان پیرامون خود ارتباط میاند و مردم در دنیای قدی  از عریق اسیورهکهن بوده

های مهـ  و کهـن ایرانیـان    ساختند. آیین نوروز از آیینها نراه  مینیو نرصتی برای رشد و تعالی انسان
ا در خود دارد و از سوی دیگر با عقاید مردم سو بستر مناسبی برای یشن و سرور سال نو راست که از یک

های استقبال های مختاف در ایران و انواع آییناست. با ویود قومیتکشاورزپیشن این خیه هیاهنر بوده
توان گفت ایرانیان در اغاش مناعق برای یشن سـال  از نوروز و هیننین تحوال  ناشی از گذر زمان، می

هـای بشـری،   کردند. امروزه نیو با ویود تحوال  عییق دیـدگاه روی مینو از یک الگوی کای و مشابه پی
گیـری اسـت.   ها در ادبیا  و نرهنر و زندگی روزمرۀ مردم هیننـان قابـا پـی   ها و آیینردپای اسیوره

تبـدیا   و سفینه ها از هرکول یا قالینن پرنده به آدم نراییاند؛ آنهای عصر یدید تغییراتی داشتهاسیوره
اما کیابیش از یـک مجیوعـه قواعـد نانوشـته پیـروی       ؛که مناسبت بیشتری با دنیای مدرن دارند اندشده
انـد، باکـه   تنهـا از بـین نرنتـه   ها نیو هیننان در دنیای امروز به حیا  خود ادامه داده و نـه کنند. آیینمی

 اند.بستری برای ارتباط بین انسانه و عا  را مهیا ساخته
کاوی عایـی  روانها دارد. ها و اسیورهای با آیینومی است که پیوند چندیانبهشناسی یکی از عاروان

مثابن یـک دسـتگاه روانـی عرضـه     ای تکوینی دربارۀ تحول نهن بشر بهتفسیری و بالینی است که نظریه
د. گـرد برمـی  (1101ـ1111)کاویِ نروید شناسی با آثار ادبی به ظهور مکتش روانارتباط بین روانکند. می

عنوان بسـتری بـرای توضـی  و تبیـین نظریـن خـود       های آنان بهها و شخصیتنروید از ادبیا  و داستان
کاوی نروید قرار دارد. زیگیوند شناسی تحایای یونر نیو نیا مکاتش روانمکتش رواناست. استفاده کرده
بعد از مدتی یونر به بسط و  کاوی، به کشف خودآگاه و ناخودآگاه دست یانت وگذار عا  رواننروید، پایه

گسترش آن پرداخت. تفاو  دیدگاه یونـر و نرویـد، تفـاو  در بسـتر میالعـاتی ضـیایر انسـان اسـت         
شـده و  زده و نرامـوش نرویـد ناخودآگـاه را مخـون تـأثرا  پـس     »تر (. به بیان واض 0: 1011)خسروی، 

یونـر مفهـوم    کـارل گوسـتاو  کـه  (، درحالی21: 1011)سیاسی، « دانستموضوعی شخصی و نردی می
یونر بـا بسـط   های ایتیاعی آن رسید. های شخصی، به ینبهناخودآگاه را گسترش داد و عالوه بر ینبه

الگوها را برای میالعـن اسـاعیر در   دادن ناخودآگاه شخصی به ناخودآگاه ییعی، مفاهی  عییقی چون کهن
 کند.میدنیای امروز پیشنهاد 

شـود سرشـت   تالش می« نیروزحایی»کو بر آیین نوروز و میالعن شخصیت در پژوهش حاضر، با تیر
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الگـویی و ناخودآگـاه ییعـی یونـر تحقیـق و بررسـی شـود تـا رازورموهـای          وی از دیدگاه روابط کهن
هایی که این پژوهش درصدد پاسخگویی الگوهای مستتر در این شخصیت بهتر شناخته شود. پرسشکهن
شخصـیت  ( 2 اسـت؟ نیـروز تـا امـروز چـه بـوده     دالیا تداوم حیـا  حـایی  ( 1: اند ازهاست عبار به آن
 پوشانی دارد؟الگوها که پای میان عا  و انسانه هستند ه نیروز چقدر با چهارچوب کهنحایی

( و 1012)نرـایای،  « نیـروز مقـد   »تـوان بـه   نیـروز مـی  شـده در بـاب حـایی   از میالعا  انجـام 
نیـروز،  حـایی »( و 1011)پورحسـن،  « به نیایشگر آن از منظر پرنورمنسنیروز و نگاهی تیبیقی حایی»

هـای  ( اشاره کرد که در هریک از ایـن مقـاال  بـه خاسـتگاه و ویژگـی     1011رخ، )شایسته« آور بهارپیام
هـایی اسـت کـه در بـاب     است. از دیگر میالعا  مرتبط با تحقیق حاضر، بررسینیروز پرداخته شدهحایی

الگـوی سـایه در   بررسی تیبیقی کهـن »است. الگوها و سنت شفاهی صور  گرنتهکهن تیبیق و خوانش
ای تحایـا اسـیوره  »( و 1010پـور و محیـدی،   )اسـیعای « های موالنـا آرای یونر و ردپای آن در غول

میالعـن تیبیقـی قـوۀ خیـال در     »( و 1011)واشـقانی،  « شناسی شخصیت یونـر کیومرث براسا  روان
نراینـد  »( و 1011پـور و یوزباشـی،   )رسـولی « انسانن اسکندر برعبق نظریـن یونـر   گیش واسیورۀ گیا

( 1011)بوعـذار و هیکـاران،   « الگـویی یونـر  ، براسا  نظرین کهنپارهخورشید و مهنردیت در منظومن 
نیروز بررسی شده، اغاـش بـه   ها هستند. آننه در میالعا  مذکور در باب حاییهایی از این پژوهشنیونه
و  ها و اساعیر آیینـی اشـاره داشـته   ها و چگونگی ایرای آیینینه و سیر تاریخی و تفسیر نیاد و نشانهپیش
اند و اگر خاستگاهی احتیالی بـرای او نـام   الگوهای یونر نپرداختهنیروز با کهنکدام به تیبیق حاییهیچ
 است.وز در منابع مکتوب بودهنیرهای تقریباً منیبق با حاییاند، صرناً براسا  ردیابی نشانهبرده

 

 مبانی نظری
(، روان انسـان را بـه   1111ــ 1121شناسی تحایای )گذار روانکاو سوئیسی و بنیانکارل گوستاو یونر، روان

است. یونر با بررسـی دقیـق رایاهـای    تقسی  کرده« خود، ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه ییعی» سه بخشِ
اسـت  هـا و هنـر و نرهنـر، ارتبـاط داده    هـا و اسـیوره  مشابه در انسانه بییاران، آن رایاها را به موضوعا 

(. عبق نظر یونر، روان انسان دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه دارد؛ خودآگاه قسیت 1ـ1: 1011سون، )رابر 
نیانتـه اسـت.   دهـد، نعایـت  یانتن روان انسان است و ناخودآگاه که بخش اعظـ  روان را تشـکیا مـی   نعایت
انسان به اعیال و رنتار و عواعفی اشاره دارد که واض  و عیـان و در دسـتر  هسـتند. در مقابـا،      خودآگاه

ای از روان هـا خـارا اسـت و بخـش عیـده     ها و اعیالی است کـه از دسـتر  انسـان   ناخودآگاه شاما حوزه
او یهـت   دهد. انسان یک بنیـاد مشـترن ناخودآگـاه ییعـی دارد کـه بـه رنتارهـای       ها را تشکیا میانسان
(. ناخودآگاه ییعی از غرایو و اشکال مـوروثی  1: 1011آید )توانا و آنرکیند، ولی چندان به چش  نیی ،دهدمی
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ها آگاهی نداشته و در عول زندگی او به دست نیامـده، باکـه ویـه    تشکیا شده که هرگو نرد امروزی به آن
الگوهـا  ر خودآگاه و ناخودآگاه، ویود کهـن های اساسی در بین دو ضییمشترن هین نوع بشر است. از تفاو 

الگوها به ای به ناخودآگاه بخشیده؛ زیرا کهنشان نیود ویژهگونهماهیت مبه  و تاریکدر ناخودآگاه است که 
ای از بیـان و  شوند و نیاد نیو واسین بین خودآگاه و ناخودآگاه اسـت. نیـاد، گونـه   شکا نیاد و رمو ظاهر می

نشـدنی را بـه شـکای مـبه      معانی و مفاهی  غیرمحسو  و ناشناخته و رازنان و بیـان رسانی است که پیام
رو زبان ناخودآگاه ییعی، زبانی نیادین اسـت. در ایـن   کند؛ ازاینهیراه با معانی متعدد به مخاعش منتقا می

ناخودآگـاه   هـا بـا  میان باید تویه داشت که مرموز بودن نیادها یکسان نیست و بستگی به میوان ارتبـاط آن 
، (. بر هیـین مبنـا  10: 1011تر است )خسروی، دارد؛ هرچه تأثیر ناخودآگاه بیشتر باشد، نیاد مرموزتر و مبه 

 .توان به ناخودآگاه ییعی انسان دست یانتداند که میهایی مییونر اسیوره را یکی از درینه
تایپ برگرنتـه از  بازخوانی کرد. آرکیرا از تصورا  پیشین « تایپآرکی»توان مفهوم در اندیشن یونر می

( و منظور از آن که در 213: 2333به معنای شکا یا الگوی آغازین است )هار ، « تیپو آرکه»واژۀ یونانی 
مرامین تقریبـاً هیسـان در   نیون یا صور مثالی و تصاویر ازلی ترییه شده، الگو و کهنزبان نارسی به کهن

شیولی اسـت کـه در ضـییر ناخودآگـاه     تصویر نهنی یهانالگو، ف است. کهنها و اساعیر اقوام مختاانسانه
سـیوره راهنیـای نهـ     دانـد؛ بـه بیـان دیگـر، ا    مـی  الگـو کهـن ییعی یای دارد. یونر اسـیوره را نیـود   

آینـد، بنـابراین از   ازآنجاکه اساعیر از ناخودآگاه ییعی می .الگوها هستندها زادۀ کهنالگوهاست. اسیورهکهن
تنهـا  انـد و نـه  هـا بـوده  الگوها مصال  اصای ساختن اسیورهتر، کهناند. به بیان دقیقالگوها ساخته شدهکهن

الگوهـا  (. کهن11: 1011الگوها هستند )مخبر، های ناسفی نیو مخاوق این کهناسیوره، باکه دین و اندیشه
الگوهـا  ها هستند. کهـن در روان انسان ریشه در ناخودآگاه ییعی بشر دارند و به تعبیر یونر، میراث بازمانده

بینی روشنگری کردند؛ اما ـ برخالف پیش ها خودنیایی میها و اسیورههای دیرین در قالش انسانهدر گذشته
(. یونر عیِ میالعـاتی در زمینـن ناخودآگـاه    1: 1011ها در دنیای مدرن از بین نرنتند )توانا و آنرکیند، ـ آن

اسـت  الگوها، دنیای هنر و اساعیر را به واقعیـت پیونـد زده و نشـان داده   بحث کهنییعی و با میرح کردن 
الگوها اند. کهنها تصاویر و ماهیتی برگرنته از ناخودآگاه ییعی هستند که به اَشکال گوناگون تجای یانتهآن

هـا و ادبیـا    ر انسانهد»توان از تحقیقاتی که یونر را می هابندی متنوع و بسیاری دارند و اهییت آنتقسی 
هـای روان پـیش از تـارید مـا     هایی رسیده که به تعبیـر او انـدام  است و به الگوها و انگارهماا مختاف کرده

ای از یوئیـا   الگوها و اساعیر یو در پـاره ( نتیجه گرنت. یونر معتقد بود کهن21: 1011)یاوری، « هستند
های گوناگون گـواه اشـتران در   ها و نرهنرها در سرزمینهمایبسیار نودیک به ه  هستند و هیانندی درون
 (.11الگوهای ثابت است )هیان: ناخودآگاه ییعی و تکرار اساعیر در قالش کهن

عنوان قایرو تری را بهبعد از کشف ناخودآگاه، تعریف اسیوره شکا دیگری به خود گرنت و دنیای وسیع
ها و انکار و باورهای بشر بوده که بر تیام وعی مخون تجربهحرورش به بشر معرنی کرد. ناخودآگاه ییعی ن
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الگـو، مـواردی ماننـد ناتـی     های کهنهای زندگی ازییاه نرهنر و هنر تأثیرگذار است. در بیان ویژگیینبه
سون، خورد )رابر می شکای، در اغاش منابع به چش پذیری زیاد، تغییر شکا، تکرار شدن و بیبودن، انعیاف

اندازند به مرور در زمان پوست میها نیو ای است؛ چناننه اسیورهالگو اساساً شکای اسیوره(. کهن43: 1011
شوند. در پـس  صور  مداوم ظاهر مییای دنیا بهو در عول تارید و هیه (133: 1011شوند )مخبر، و نو می

 یار پررنر است:الگوها، اعتقاد به اصا اضداد یا هیان ثنویت در اندیشن یونر بسکشف کهن
های روانی به انرژی نیاز دارد و این انرژی از کشـیکش  یونر معتقد است انسان برای انجام نعالیت»

ای از اضداد گرد آمـده کـه دائـ  در نبـرد و کشـاکش      شود. در روان انسان مجیوعهبین اضداد تأمین می
ها حدی از تعادل و تناسـش  یان آنهستند و وظیفن انسان آن است که این نیروهای متراد را بشناسد و م
تواند بین اضداد بـه ویـود بیـاورد و    برقرار نیاید. میوان کیال انسان بستگی دارد به میوان تعادلی که می

ها برای رشد شخصیت رو اضداد و کشیکش بین آنتفرد در واقع نرایند یکپارچه کردن اضداد است؛ ازاین
 (.11: 1011)خسروی، « الزم و مفید است

یونر پس از میالعا  نراوان در اساعیر و عا ، مویودیت عال  را وابسـته بـه ترـاد دانسـت؛ بـدین      
معنی که در عال  هستی، هر چیوی ضدی دارد مانند خوب و بد، سفید و سیاه، مـر  و زنـدگی، پسـت و    

در پـیِ   (.112: 1024پذیر نیسـت )یونـر،   باند. از نظر وی، هستی بدون اضداد تصورکردنی و حتی اثبا 
الگوهایی که به واسـین هیـین اضـداد بـه ویـود      اهییتی که یونر برای اضداد قائا است، از انواع کهن

در ارتباط و... .  0، خویشتن2، نردیت1الگوی سایه، آنییا و آنییو ، نقابگوید؛ یعنی کهناند سخن میآمده
هـا، الزم اسـت   ر نرهنـر در سـای  آننیـروز و هیتایـان   ارتباط با تیبیق اندیشن یونر با شخصیت حایی

 شده و پیرنر نهنی یونر به دست داده شود. الگوهای شناختهتعاریفی از مفاهی  و کهن
 

 . سایه1

سـون،  )رابر « شوندالگویی است که تجس  صفا  شخصیتی است که نادیده گرنته یا انکار میسایه کهن»
کند داند و تصری  میمی« یود ظاهری انرادمن یا ن»ای، سایه را مخالف (. یونر در توضی  ساده41: 1011

« سایه نیود آن دسته از خصوصیاتی است که ما از ویود آن بیش از هر چیو دیگری نود دیگـران متنفـری   »
اصـیالح ینبـن حیـوانی تاقـی     تنهـا بـه  یعنی نه (. سایه ینبن حیوانی عبیعت بشر است؛210: 1012)یونر، 

گیرد، باکه در زبـانِ نیـاد کـه زبـان     عابی انسان سرچشیه میا کیالشود به آن معنی که از غرایوی مثمی
یابـد. بـر مبنـای    اسیوره است، اغاش به شکا حیوانا  یا مویودا  وحشی مانند اژدها و دیو و مار ظهور می

                                                           
1. Persona. 

2. Ego. 

3. Self. 
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گفتن یونر، منِ خودآگاه هیواره با سایه در ستیو است. این ستیوه در کشیکش انسان بدوی برای دسـتیابی  
است که بـه هیبـت اژدهـا و دیگـر     های شرور بیان شدهالگویی با قدر صور  نبرد میان کهنآگاه بهبه خود

سایه در کنار ینبن نردی، ینبن ایتیـاعی هـ  دارد؛ زیـرا از    (. »12: 1011یابند )خسروی، اهریینان نیود می
عدم شـناخت درسـت و   سو ناخودآگاه ییعی در شکا گرنتن آن دخالت دارد و از سوی دیگر شناخت یا یک

به عبار  دیگر، هر چیـوی کـه از   (. 140)هیان: « تواند نتایج ایتیاعی متفاوتی را به بار بیاوردبیوقع آن می
شود. به اعتقاد یونر، سـایه هرچنـد بخـش    دیدگاه ایتیاع و اخالق میرود و نامقبول باشد، سایه نامیده می

ه گرنته شود، باکه انسان باید بـه شـناخت ایـن نیروهـای     تاریک و میرود روان است، نباید سرکوب یا نادید
های مثبت و منفی آن بپردازد. نرایند خودشناسی، آگـاهی از سـایه و رویـارویی بـا آن، سـبش      متراد و ینبه

 (.011: 1024شود )ستاری، های منفی روان میدستیابی به کیال و روی برگرداندن از ینبه
 

 . آنیما و آنیموس2

یـنس ظهـور   صـور  نـردی غیـره    الگویی است که در ضییر ناخودآگاه بهو  مربوط به کهنآنییا و آنیی
(. براسـا  نظریـا  یونـر،    41: 1011سـون،  دهد )رابر ینس خود را بروز میهای غیره کند یا نشانهمی

نامد و می« آنییو »و نیین مردانه را « آنییا»اصا روان هر انسان، دو ینس دارد. یونر نیین زنانن روان را 
الگو به دو صـور   معتقد است آنییا در روان مردان و آنییو  در روان زنان تجای دارد. تأویا از این دو کهن

صور  نیادهایی از زنانگی و مردانگی ظهور یابند مانند مانداال یـا دیگـر اشـکال    توانند بهاست؛ یعنی ه  می
توانند اشـارۀ مسـتقی  داشـته باشـند ماننـد      ارند، و ه  میکاوی تعبیرا  زنانه و مردانه دهندسی که در روان

الگـوی سـایه و نقـاب، ایـن     ساحره که در آثار ادبی و عرنانی نشانگر آنییا هستند. از سوی دیگر، مانند کهن
توانند نقشی مثبت و سازنده داشـته باشـند و هـ  نقشـی     کنند، پس ه  میالگوها نیو دوسویه عیا میکهن

ای نیونه، آنییا در نقش مثبت معشوق یا الهن مادر در اساعیر و آثار ادبـی بـوده و سـاحره    منفی و مخرب؛ بر
الگوی آنییا و آنییو  بهتـرین شـاهد بـرای    نقش منفی آن در هیان آثار ادبی و اساعیری است. شاید کهن

ی کهـن  هـا کاوی باشند که تأکیدی مراعف بر مسئان ثنویـت در نرهنـر  تفسیر ییع اضداد یونر در روان
و آنییـو    شـود دارند. آنییا هیان نیین زنانه و شهودی و خالق و احساساتی است و منجر به خاق هنر مـی 

 (.210ـ211: 1012شود )یونر، نیین مردانن عقالنی و استداللی است و در امور منیقی ظاهر میهیان 
 

 . نقاب3

یرد بـا یهـان بیرونـی چیـور و بـا چـه       گنقاب یا پرسونا، قسیتی از خودآگاه است که آگاهانه تصیی  می
(. نقـاب  101: 1010صـفت،  )ایرانـی « نقاب، تصویر ایتیاعی نـرد اسـت  »هایی ارتباط برقرار کند. ویژگی
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الگو با آنکه ریشه در ناخودآگاه دارد، در خودآگاه نـرد  الگوی یونگی است؛ زیرا این کهنترین کهنمتفاو 
کند، درست مانند میا به یاودانگی یا د را در خودآگاه انتخاب میشود. نرد نقاب ایتیاعی خونیو دیده می

های متفـاوتی را بـرای   تواند در ضییر خودآگاهش راهعابی که ریشه در ناخودآگاه دارند و انسان میکیال
الگوی بدی نیست و مانند سایه، ه  روی خـوب دارد و  رسیدن به این امیال انتخاب کند. نقاب الواماً کهن

شـود؛  ی بد. نقاب ضرورتی نردی و ایتیاعی است که ویودش سبش تنظی  روابط نرد و یامعه میه  رو
زیرا تیدن بشر برای تعالی نیازمند آن است که نرد در هر یایگاهی با یامعه سازش متقابا داشته باشد و 

ک شخصـیت  تواند هینون یسادگی می(. نقاب به02: 1011کند )خسروی، نقاب این سازش را نراه  می
شـدگی  ایتیاعی، شخصیت واقعی نرد را زیر سییرۀ خود قرار دهد و در عول زمان مانند نـوعی از مسـد  

شـده حـول   (. در مسیر میالعا  انجـام 134: 1011عیا کند و به شخصیت اصای نرد بدل شود )رسیی، 
اسـت؛ ماننـد   دههای متعددی صور  گرنته که به انواع نقاب معـروف شـ  بندیالگو، دستهمحور این کهن

کنـد کـه نـرد از کالبـد     ها نقـط در مـواقعی بـروز مـی    نقاب ایباری و اضیراری و نازن. هر کدام از این
: 1012گیرد )عبـدالیاکی،  اش قرار میشخصیت خصوصی خود خارا شده و در یایگاه شخصیت ایتیاعی

کنـد و  زندگی ایتیاعی ایفا می (. نرد در اغاش مواقع نقاب بر چهره دارد و از عریق آن نقش خود را در40
دارد؛ گرچـه هیـین نـرد اگـر     در صور  بروز منفی اعیال ناپسند، خود را پشت آن نقاب پنهان نگاه مـی 

ای متعادل ایفا کند، از ینبن مثبت نقاب گونه ضین حفظ هویت نردی قادر باشد نقش ایتیاعی خود را به
 (.01: 1011برد )خسروی، سود می

 

 . فردیت4

هـای  سـند بـار در کتـاب   شود کـه نخسـتین  شناسی یونر محسوب میت یکی از مباحث مه  رواننردی
دانـد و معتقـد   (. یونر نردیت را حاصا رشد روانی می232: 1011از آن صحبت شد )پالیر،  شناسیروان

ـ است این کیال زمانی رخ می ا بسـط  دهد که شکاف بین خودآگاه و ناخودآگاه از بین برود و این امر یو ب
الگوها هستند و یکی شـدن آن  تر، محتویا  ناخودآگاه انسان هیان کهنروان میکن نیست. به بیان ساده
(. در نرایند یکی شدن که به نردیت موسـوم  20: 1011هاست )یونر، )ناخودآگاه( با خودآگاه شناختن آن

سـالی  یت بیشتر در سـنین میـان  شود. نردشود و یانشین من )خودآگاه( میای آنریده میاست، روان تازه
شود. نرایند نردیت از ییـع ترـادها و در پـس مـر  و تولـد دوبـاره رخ       آشکار و منجر به دگرگونی می

معرنـی  « خویشـتن »یـا  « خـود »شـود کـه بـا نـام     الگو میترین کهنگیری کامادهد و باعث شکامی
 است.هی( دانسته)خودآگا« من»را مقابا « خویشتن»است. یونر در متون مختاف شده
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 خویشتن. 5

های ناخودآگاه انسان قرار دارد. خویشتن، هـ  مبـدف نراینـد رشـد     ترین بخشالگوی خویشتن در عییقکهن
الگـو  صراحت از خداگونگی این کهن(. یونر به121: 1011سون، نردیت و ه  مقصد نهایی آن است )رابر 

مثالً وقتی از خدای انجیا صحبت  ؛استن به خود شدهگرایاصحبت کرده و سبش بروز خش  مذهبیون و ماده
الگو عییقاً به نیادهایش وابسته این کهن» (.113کرد، منظورش خویشتن یا هیان الهن درون بود )هیان: می
الگوی خویشتن مانند آنییا و آنییو  با اشکال هندسی نیو نیادپردازی دارد (. کهن14: 1012)مورونو، « است

گر عنصر مادینه. شاید به ایـن  الگو دایرۀ کیال است و در آنییا و آنییو  تداعیکه در این کهن مانند مانداال
دلیا است که این سرنیون را بیانگر توانایی روان بشر برای ییع اضداد و بازسازندۀ مـر  و حیـا  دوبـاره    

یابـد. یونـر   ن نیود میصور  یک حیوان نیادیالگوی خویشتن گاهی بهکهن(. 11:  1011دانند )مخبر، می
ها و ییـع اضـداد اسـت و از    زیرا خواهان پیوند تقابا ؛های متناقض استای از تقاباگوید خویشتن نیونهمی

 (.11: 1012آمیود )مورونو، هیین روست که یگانگی و یاودانگی نردی و کای را در ه  می
 

 فیروز در فرهنگ ایرانحاجی
های نرهنر عامیانه است که هر سال ظهورش آمـدن بهـار و پایـان    رهترین اسیونیروز یکی از کهنحایی

خوایـه  »، «انـروز آتـش »، «خجسـته »، «پیـروز »دهد. در متون تاریخی از وی با عناوین زمستان را نوید می
هـای  وروز، گوساناز چند روز پیش از ن»اند: شده و برخی منابع آن را به عصر ساسانی نسبت دادهیاد « پیروز

گشتند و نرارسیدن نوروز را با موسیقی و سرود به مردم رسانده و هوینن عید را شاهی با عَاَ ِ عید در شهر می
)قرن پـنج  قیـری( دربـارۀ رسـ  دریانـت صـاه        نامهسیاست(. در 031: 1022)برومند، « گرنتنداز آنان می

ی که پیش ایشان سخن گفتی یـا هنـر نیـودی کـه     رس  تخین ساسانیان چنان بود که هر کس»است: آمده
دار هـوار درم بـدان کـس دادی... خاصـه     ایشان را خوش آمدی، بر زبان ایشان برنتی که زه در وقت، خرینه

آور بهـار  (. در بسیاری از منابع نام ثابتی برای پیـام 041: 1044الیاک عوسی، )خوایه نظام« نوشیروان عادل
اسـت  تیو، روی سیاه، دایرۀ زنگی و آواز و رقصش اشاره شـده و لبا ، کفش نوناما به رنر قرم، ثبت نشده

شـود. در  نیروز امروزه با چهرۀ سـیاه شـناخته مـی   نیروز حکایت دارد. حاییهای ظاهری حاییکه از ویژگی
ن ای این سیاهی را مربوط به یکـی دانسـت  است. عدهمنابع تاریخی، دالیا متعددی برای سیاهی او نکر شده

هـا نیـو صـور  سـیاه و لبـا  قرمـو داشـتند        زیرا آن ؛دانندانروزهای پیش از اسالم مینیروز با آتشحایی
نیـروز  گوید که آنان نیـو ماننـد حـایی   های زمان بهرام گور می(. روایتی دیگر از کولی40: 1011)پورحسن، 

(. به احتیـال زیـاد لبـا     40هیان: نودیک بهار با رقص و آواز مشغول مژده دادن و مژدگانی گرنتن بودند )
ها مشترن است. عیـار  تیو بین آنانروز است؛ زیرا رنر و کاله و کفش نوننیروز بقایای هیان آتشحایی
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بار به عید سه روز مانده بود، شبای یـوالی سـرخ   یک»آورد: در نکر شبای می االولیاءتذکره( در 220: 1011)
پوشـیدن لبـا    «. گفت: هر که را یامه نایانته بود به عید این کنـد .. و میکرد )به تن کرد( و سر نرو انکند.
رسـید عیـد و مـرا نیسـت     »است. واقف الهوری نیو به این امر اشاره دارد: سرخ در ایام عید نشانگر نقر بوده

 (.40: 1011)پورحسن، « ای رنگین/ مگر ز گریه کن  ییش سرخ و دامان سرخیامه
« داریـه زنگـی  »نیروز، ساز دایرۀ زنگـی اسـت کـه در موسـیقی میربـی آن را      ترین ابوار حاییمه 

های ناوی به آن متصا است. امروزه دایرۀ زنگی از سازهای نرهنر عامـن  ای که سنجکنامند؛ دایرهمی
هـا کـاربرد   های درویـش های مقدسی چون سیاع و خانقاهآید؛ برخالف دف که در آیینایران به شیار می

شود. کولیانِ سـازندۀ ایـن سـاز،    های شادمانی ایرا میها و مناسبتورکای امروزه دایره در یشنعدارد. به
کشند که نشان از اسـتیرار نرهنگـی کهـن    های پررمووراز را روی پوست آن به تصویر مینیادها و عرح
پوست این ساز شده بر های نیادین نقاشیهای سرخ و سبو و عرح(. اینکه رنر142: 1012دارد )پهاوان، 

 برانگیوی است.در اعصار کهن، ارتباعی با اسیورۀ سیاوش و سایر هیتایانش داشته یا خیر، نکتن تأما

نیـروز و  پـذیر اسـت؛ دسـتن اول حـایی    آور بهار بـا دو دسـته از اسـاعیر تیبیـق    نیروز در یایگاه پیامحایی
هـای بـومی ایـران. در بـاب     نرهنـر در خرده نیروز و هیتایانشها و دستن دوم حاییهیتایانش در سایر تیدن

نیروز را با سیاوش یکی دانسـته و سـیاوش را نیـو    های ایرانی با اساعیر ماا، بسیاری حاییمقایسن بین اسیوره
 1(. بـا نگـاهی مختصـر بـه یـدول      012: 1011انـد )خـرد،   هیتای تیوز بابای و اوزیریس مصری معرنی کرده

هـای  نیـروز و دیگـر پیـک   بـین حـایی   ها پی برد. دستن دوم، میابقتبین آنتوان به نقاط مشترن و مه  می
هـای اخیـر   شان، زبان و پوشش متفاوتی دارند. در سـال گیرینوروزی ایران است که هر کدام بنا به محا شکا

نـاعق  بـرداری از رسـوم م  توان گَـرده راحتی میبا تویه به گسترش شهرنشینی و کوچ انراد از روستا به شهر، به
آوران بهـار  ترین پیـام شهر تهران، مشاهده کرد. با نگاهی به مه ویژه در کالنمختاف را در شهرهای بور ، به

 (.2شود )یدول ها به خوبی مشخص میریشه بودن آنهای آنان، ه ها و مقایسن مشابهتنرهنردر خرده
 

 های مختافنیروز در تیدناساعیر هیتای حایی .1جدول 

 توضیحات زمان ظهور تمدن طیراسا نام

 هاخدای رستنی آغاز بهار بابا تیوز

 خدای مر  و زندگی دوباره _____ مصر اوزیریس

 اواخر زمستان و اوایا بهار نینقیه و یونان آدونیس
مظهر مر  و تجدید حیا  

 عبیعت

نیروز حایی
 )سیاوش(

 مظهر زندگی پس از مر  اواخر زمستان و اوایا بهار ایران
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 نیروز در نرهنر اقوام ایرانهیتایان حایی. 2جدول 

 پوشش و آرایش مکان ظهور زمان ظهور نام

کوسه و 
 ناقالدی

 اواخر زمستان
آنربایجان، کردستان، 

 مرکوی

شاوار گشاد، پیراهن باند و گشاد، کپنک نیدی، 
 کاله باند از پوست بو و شاخ

 شده با پارچن قرموینعروسک چوبی توی آنربایجان اواخر زمستان چیتک 

 مرکوی اواخر زمستان رشکی و ماسی

لبا  قرموی که دورتادورش زنگوله یا تشتک 
دوخته شده به هیراه کاله بوقی و دایرۀ زنگی، 

 نقاب مقوایی با اشکال مختاف

رابرچره، 
 گولیعرو 

 دیایان و گیالن اواخر زمستان

پوستین گوسفند یا آهو، عصا، زنگوله، لباسی 
دوزی یا پول، لبا  عرو ، یک کاله سکه مشابه

 دار، کاله و چیاقمحای دامن

 اواخر زمستان نیروزحایی
ویژه های بور ، بهشهر

 تهران

دار، دایرۀ زنگی، لبا  قرمو، کاله بوقی منگوله
 چهرۀ سیاه

 

 فیروزالگوهای مستتر در شخصیت حاجیکهن
ارای یک نیونن بغانـه )خداگونـه( و یـک نیودگـار آغـازین      هر آیینی د»رود و نوروز آیینی کهن به شیار می

نیروز پدیدار است، خوانش نیادها و پی هایی که در ظاهر حایی(. با تویه به ویژگی01: 1013)الیاده، « است
تویـه اسـت. اولـین و     ای او کار دشواری نیست. در این خوانش، دو نکته شـایان های اسیورهبردن به نشانه

نیروز و آیین نوروز از ابتدا تـاکنون اسـت؛ یعنـی    ای که باید در نظر داشت، بستر روایت حاییهترین نکتمه 
آورد؛ زیرا زمانی کـه  هایی را در تحایا به ویود میسنت شفاهی. این امر به خودی خود تغییرا  و پینیدگی

ـ   الگوها استفاده میاز ادبیا  مکتوب برای بررسی کهن هـای  داری روایـت، زمینـه  شود، به دلیـا ثبـا  و پای
ه  از دوران کهن تا امـروز ـ    های شفاهی ـ آناما این کار در روایت ،شودتر نراه  میتیبیق و تأویا راحت

هـای  به راحتی مقدور نیست. سنت شفاهی، سنتی بالفعا است که در روح یامعه یاری اسـت. آداب و ارزش 
تغییرا  یامعـه بـه مـرور زمـان تغییراتـی در یوئیـا  آن       شود و بنا بر آن از نسای به نسا دیگر منتقا می

شود. پیکرۀ سنت شفاهی مانند یک بدنن اعالعاتی است که هییشه باز است، مانند بسـتر معنـایی   حاصا می
نیروز ایـن  (. دومین نکته در باب حایی232: 1012شود )وانسیا، یک نرهنر لغت که هرگو کاما بسته نیی

شـوند. بـدیهی اسـت بایـد     هـا موایـه مـی   الگوهـا بـا اسـتحالن آن   موایهه با کهناست که اساعیر اغاش در 
الگویی را برگوید که تأویا آن در کایت روایتی که از آیین مدنظر است، کارایی بیشتری داشته باشد. در کهن

های خوانش« سایه، آنییا و آنییو ، خویشتن»الگوهای نیروز، گاهی بین کهنالگویی از حاییخوانش کهن
 رسند.هستند که به عرصن ظهور می« خویشتن»و « نردیت»شود، اما در نهایت موازی دیده می
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 ویژگی تکرارشوندگی. 1

هـا،  های ایـران و سـایر تیـدن   نرهنرهای هیتای آن در بین خردهنیروز با دیگر شخصیتحایی تیبیق
کـه  کند. چنانکانِ مشخص را نیایان میالگوها یعنی تکرارپذیریِ نارغ از زمان و مترین ویژگی کهنمه 

شـان اسـت؛   الگوهـا خاصـیت تکرارشـوندگی   کهـن  تیام پیروان یونر اتفاق نظر دارند، بارزترین ویژگـی 
ها گـاهی نراتـر از زمـان و مکـان را     خاصیتی که زمان و مکان در آن تأثیری ندارد. یونر در توصیف آن

دارد بـا  آورد و اعـالم مـی  غازها و لورنو مـی مادر برای یویهالگوی کند؛ مانند مثالی که از کهنمیرح می
غازها متباور الگوی مادر را برای یویهآنکه لورنو انسان است و هیچ شباهت ظاهری به غازها ندارد، کهن

(. با تکیه بر هیین ویژگی اصای، در میالعاتی که قـبالً انجـام   113ـ111: 1011سون، است )رابر ساخته
یروز بارها با سیاوش یکی دانسته شـده و سـیاوش نیـو معـادل خـدایان مـر  و زنـدگی در        نشده، حایی

هـای بـومی ایـران، شخصـیت     است. از عرنی در میان نرهنرمرزی ایران شیرده شدههای بروننرهنر
ها در تهـران اسـت و ایـن    شدۀ آن1آوران بهاری است و به عبارتی آمیختهنیروز منیبق با دیگر پیامحایی

 الگوهاست.عنوان یک اسیوره با کهنترین دالیا ویود انیباق او بهود یکی از عینیخ
 

 الگوی خویشتنفیروز و کلیات کهن. حاجی2

الگـوی خویشـتن، از مـر  و تولـد دوبـاره      صراحت در توصیف مسیر نردیت و رسیدن به کهـن یونر به
رود. مهـرداد بهـار   ا  یونر به شیار میالگویی در نظریکند. مر  و تولد از عناصر مه  کهنصحبت می

چـرده  ( در توصیف سیاوش، واژۀ سیاوش را هیان سیاورشان اوستایی بـه معنـای مـرد سـیاه    112: 1012)
مالیدند و یا اشاره به صورتکی سیاه است داند که اشاره به رنر سیاهی دارد که در مراس  به چهره میمی

و پنجن نوروز که مختص سو  سیاوش بوده و مراسیی با نام بردند. داستان سو  سیاوش که به کار می
گرنتـه و آثـاری از ایـن مراسـ  در غـار      شده نیو از هیین دیدگاه سرچشـیه  سیاوشان به یاد آن ایرا می

بینی مـردم کشـاورز و   (. سیاوش در یهان1: 1010خورد )ادریسی، کنت در سرزمین سغد به چش  میپنج
یابد و ازآنجاکه بشر آن دوره به شیوۀ تیثیای که تا نیست نشود، تولد دوباره نیی ای استباور، دانهاسیوره

اندازد، سـیاوش  شود و پوست میمیرد و سیاه میاست، پس با نرض اینکه انسان ه  میکردهاستدالل می
ن شیارد. چهرۀ سیاه در واقـع نیایـانگر سـییای مردگـانی اسـت کـه از دنیـای مردگـا        را خدای نباتی می

اند؛ هیانند بازگشت تیوز از دنیای زیرین در تیدن بابا که با صورتی سیاه و یامن سـرخ بـه تـن    بازگشته
های درگذشتگان در روزهای پایانی سال نـو  است. این ویژگی در نرهنر ایران یادآور بازگشت نروهربوده

ه و ه  لباسـی قرمـو دارد و   ای سیاکند که ه  چهرهنیروز را توییه میاست. این دیدگاه، شخصیت حایی

                                                           
1. Creole. 
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(. به بیان نیادین نیو زمسـتان نیاینـدۀ   112ـ112: 1012آید )بهار، ه  پایان سال کهنه و آغاز سال نو می
آید، رود و بهار مینیروز، زمستان میمر  و نیستی و بهار نیایندۀ زندگی دوباره است و زمان ظهور حایی

الگوی خویشتن، به ییع اضـداد  ت. از سوی دیگر، در کهنکه خود گویای بازگشت از مر  به زندگی اس
نیروز، یکی از موارد ییع اضـداد بـه شـیار    اشاره شده و هیین سوین زمانی زمستان/ بهار در ظهور حایی

نیـروز در  رود. از سوی دیگر، تقابا بین مر  و زندگی، سوین دیگری از ییع اضدادی است که حاییمی
 خود به هیراه دارد.

 

 الگوی خویشتنفیروز و خوانش نمادهای هندسی در کهناجیح. 3

های هندسی بوده که دایـره یـا مانـداال بـارزترین     الگوی خویشتن، تیامیت شکاهای دیگر کهناز نشانه
بینی  که داند و در تبیین نظریا  وی می( دایره را نیاد روح و یاودانگی می021: 1011هاست. یونر )آن
(. 14: 1012)مورونو، « خصوص به نیاد مانداالن عییقاً به نیادهایش وابسته است، بهالگوی خویشتکهن»

دایره هیننین به نیادهای کیهان و خورشید پیوند خورده و در نرهنر تائویی منقس  به دو بخـش نـر و   
شـید بـر   (. دایره ازآنجاکه آغاز و پایانی نـدارد، هینـون خور  1: 1010است )هال، ماده )یین و یانر( بوده

 ابدیت و یاودانگی داللت دارد )هیان(. 
دار اسـت  ای زنـر نیـروز، هیـواره او را بـا سـازش کـه دایـره      در تیام روایا  شـفاهی و تصـویری حـایی   

نیروز اسـت کـه   ترین نیادهای حاییسو یکی از مه شناسند. دایره که از سازهای کهن بشری است، از یکمی
کند و از سوی دیگر نیایندۀ سـازی زنانـه اسـت.    قبال از بهار نقش ایفا میدر بخش موسیقایی نرهنر عامن است

مانند هیانند اَلک غال  دارد که قیر آن بسیار بیشتر از عیق پوستن آن است. گفتـه  این ساز شکای گِرد و چرخ
خورشـید، و  خیوی، دانه، مـاه،  هر دو نیودگارِ زن، حاصا»شود دایره و الک ریشن تاریخی مشترکی دارند که می

هـای پیشـاتاریخی، مـذاهش بـر شـالودۀ پرسـتش       اند. در دوره( بوده04: 1011)ردموند، « مادۀ اولین تشکیا آب
انـد. در آن  های متعددی متکامـا شـده  صور  الهههای مادر استوار بوده که در دوران بعدی بهایودبانوان و الهه

شـده  های یدید، مقد  شیرده مـی تی بخشیدن به انسانروزگاران، زنان به دلیا قدر  زایش و توانایی در هس
نـوازی  نوازی یا دفاند. دایرهآمدههای مقد  به شیار میو هیننین نخستین کارشناسان مراس  مذهبی و آیین

(. در 10اسـت )هیـان:   شـده های پیشاتاریخی محسـوب مـی  های اصای کاهنان زن در دورهه  یکی از مهار 
سو با نیاد مانداال و شکا هندسـی دایـره در ارتبـاط    نیروز، هیراهیِ ساز دایره از یکییالگوییِ حاخوانش کهن

الگوی آنییا و نیین زنانن ویود پیوند خورده که این امر خود تأکیدی دوباره بر ییـع  است و از سوی دیگر با کهن
الگـوی آنییـا در   انـه و کهـن  الگوی خویشتن است؛ زیرا تقابا دوگانن زن/ مرد از عریـق نییـن زن  اضداد در کهن

 نیروز مستتر است.هیئت مردانن حایی
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 الگوی خویشتنفیروز و خوانش رمزگونۀ حیوانات در کهنحاجی. 4

الگوی خویشتن در تفسیرها آمده، ویوه حیوانی یـا حرـور نیـادین    یکی دیگر از مواردی که برای بیان کهن
نویسـد  است. او مـی اشارا  یالبی به این مسئاه داشتههای مختاف حیوانا  در روایت است. یونر در نوشته

رو کند؛ ازهییناش برقرار میگیرد، پیوندی بین عبیعت و غریوهخویشتن زمانی که از سوین حیوان کیک می
(. در شـرح  013: 1011شـیاری از حیوانـا  ویـود دارنـد )یونـر،      دهندگان بـی ها یاریدر اساعیر و انسانه

نراوانی نیاد حیوانا  در میان ادیان و هنرهای تیـام  »است: و به صراحت متذکر شدهالگوی خویشتن نیکهن
دهد تا چه اندازه برای انسان مه  است تا بـا محتـوای   دوران، تنها بیانگر اهییت نیاد نیست، باکه نشان می

میـا را در   ای کـه میـا بـه یـاودانگی دارد و ایـن     (؛ غریـوه 010)هیـان:  « روانی نیاد یعنی غریوه درآمیود
سازد؛ حیواناتی کـه در عـول تـارید، بشـر از     کند، محقق میها در نیادپردازی استفاده میحیواناتی که از آن

ها واض  است که از حیـوانی  است مانند مار و شیر و گاومیش. این امر در تیام تیدنها تر  نهفته داشتهآن
 (. در هیین خصوص، زمانی که به بررسی لبـا  111 :1011سون، کنند )رابر مانند حاوون نیادپردازی نیی
نیروز شود، پوشش کاله که از متعاقا  دیرینن پیک نوروزی ـ چه در شیایا حایی پیک نوروزی پرداخته می

بـوقی یـا   کنـد. کـاله  است ـ یاـش تویـه مـی   ( بوده2هیتایان او در اقوام مختاف )نک: یدول  و چه شیایا
گـر دمم  ای آویوان است کـه تـداعی  اش زنگولهت که در انتهای بخش مخروعیزنگی درواقع کالهی اسکاله

(. مار هیواره در شیار نیادهای یاودانگی در ادبیا  شـفاهی  42: 1011روباه یا دمم مار زنگی است )پورحسن، 
دینی  های پیش از تارید، به مفاهی است. این یانور خونده از دورهگذشته و ادبیا  مکتوب مدرن میرح بوده

عنـوان نیـادی از مـر  و تولـد     اندازی خود بـه و پرستش خورشید وابسته بوده و هینون خورشید با پوست
هـای کهـن   (. شکا دایره که آغاز و پایـانی نـدارد، در نرهنـر   10: 1010است )هال، شدهدوباره شناخته می

یت و یـاودانگی داللـت   شـده کـه در حـال گَویـدن دم خـود بـوده و بـر ابـد        صور  ماری نشان داده میبه
نیـروز یـای   شود نیـاد مـار بـا پوشـش کـاله در ظـاهر حـایی       رو مالحظه می(. ازاین1است )هیان: داشته
الگوی خویشتن و یاودانگی باشـد و هیننـین   است تا حجت دیگری بر اسیوره بودنش در نقش کهنگرنته

 بار دیگر ییع اضداد را با تقابا مر  و زندگی نیایان سازد.
 

 الگوی سایه و نقابفیروز و کهنحاجی .5

توان بـا نگـاهی بـه دیـدگاه مـردم کوچـه و بـازار        نیروز، میبعد از خوانش نیادها و ظاهر شخصی حایی
زیـرا کـه    ؛الگوی سایه دیـد نیروز را در هیبت کهنامروزی که آنرینندۀ نرهنر عامه هستند بتوان حایی

(. دنیـای مـدرن دنیـایی درگیـر بـا      101: 1011مخبـر،  « )اسیوره یدال درونی انسان با خـودش اسـت  »
نیروزِ ساده و عاری از الگوی نقاب یا پرسونا درگیرند. حاییعابی ظاهری است و اغاش مردم با کهنکیال
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ای از کند، مانند سایههای مادی سیر میخیالیتجیال  که نارغ از دنیاست و اغاش در شادی حاصا از بی
های مادی و رسیدگی بـه  ت که مدام در حال تکاپو برای به دست آوردن مونقیتانسان مدرن امروزی اس

نیـروز  نـوعی حـایی  اسـت. بـه  یس  زندگی است و از روح زندگانی که بمعد معنوی آن است، غانـا شـده  
ای یدامانده از هیاهوی پیشرنت ایتیاعی با ظاهر و باعنی که در بین اعصـار ثابـت مانـده، هیـان سـایه     

کند. نقاب به ایـن دلیـا در شخصـیت    ان مدرن شهرنشین از آن نراری است یا پنهانش میاست که انس
کنند یا هیتایـانش در بـین اقـوام    کند که هییشه او را با صورتی سیاه آرایش مینظر مینیروز یاشحایی

هرگو بـا   های بهاریاند و مشخص است که در آیین استقبال از بهار، پیکایرانی از صورتک استفاده کرده
 کنند.چهرۀ عبیعی و واقعی خود نقش ایرا نیی

 
 الگوهای یونرنیروز و کهنتیبیق حایی. 7جدول 

 خویشتن

 فیروزمشخصات حاجی هاویژگی

 بوقیدمم کاله نیادهای حیوانی )مار(
 ساز دایرۀ زنگی نیادهای هندسی )دایره(

 و زن مر  و زندگی، زمستان و بهار، مرد های دوگانهتقابا

 تکرار شوندگی
 داشتن هیتا در نرهنر ایران و یهان

 (2و  1)نک: یدول 

 های منفیکردن ویژگیپنهان سایه
نیروز در نرهنر بمعد ایتیاعی حایی

 عامیانن امروز

 تصویر ایتیاعی نرد نقاب
ظاهرسازی و نقش بازی کردن و حتی 

 زدن رنر سیاه به صور 

 یرۀ زنگیحرور دا نیین زنانه ویود آنیما

 

 نتیجه

آوران نوروزی که ریشه در نرهنر کهن دارند، در دنیـای مـدرن امـروزی نـاگویر دسـتخوش تغییراتـی       پیام
هـا  شهرها و به تبع آن تافیـق نرهنـر  ناند؛ تغییراتی که به دلیا مهایر  از روستا به شهر و ایجاد کالشده

و عاد  به زندگی روزمره کـه در آن خوانشـی    هعام تویهی به نرهنراست. این تغییرا  در کنار بیرخ داده
هـای  های گوناگون در عول تـارید حکومـت  گیرد و هیننین اِعیال سیاستها صور  نییاز نیادها و نشانه

تویهی به سنت شفاهی در یوامـع عایـی   نیروز در یایگاه اسیوره و بیمختاف، باعث نادیده انگاشتن حایی
شناسان با در نظـر  نیروز و تأییدی که اسیورههای ظاهری حاییتأما در ویژگیاست. با و مستند امروز شده

اسـت ـ و    گرنتن رنر چهره و لبا  وی ـ که عینَا در اساعیر تجدید حیـا  ماـا دیگـر نیـو تکـرار شـده       



 ...«فیروزحاجی»تطبیق شخصیت فاطمه زینلی گلنابادی/  1041پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش    72

 

های رستاخیوی در یک برهن زمانی ثابت مانند اواخر زمستان و اوایـا  هیننین تأکید بر ظهور اغاش اسیوره
 گیرد، بسیار محتیا است.نیروز در زمرۀ اساعیر یای میار و دیگر یوئیا ، این امر که حاییبه

توان دست یانت که ممهر برانگیوی میالگوهای یونر، به نکا  تأمانیروز و کهندر پی تیبیق حایی
توان یشتن میالگوی خوهای کهننیروز خواهد بود. با میالعن ویژگیتأیید دیگری بر اسیوره بودن حایی

الگو را در خود دارد؛ ازییاـه تکرارشـوندگی   های این کهننیروز تیام ویژگیبه این نکته پی برد که حایی
نارغ از زمان و مکان، نیاد هندسی مانداال و ارتباط آن با دایرۀ زنگی، نیاد حیوانی مار و ارتباط آن با کاله 

ی دوگانن زمستان و بهار یا مر  و زندگی یـا مـرد و زن   هانیروز، و ویژگی ییع اضداد که در تقاباحایی
هـای آن در  الگـوی خویشـتن کـه تیـام ویژگـی     نیروز مستتر است. عـالوه بـر کهـن   در شخصیت حایی

شود؛ زیـرا  عنوان عنصری زنانه با ساز دایره نیایان میالگوی آنییا نیو بهاست، کهنیانته نیروز یاوهحایی
الگوهـای دیگـری کـه در میابقـت بـا      اسـت. کهـن  خیوی و باروری بـوده اصااین ساز نیادی از زن و ح

ای اوسـت  الگوهای سایه و نقاب هستند که بیانگر روح یاری اسیورهنیروز درخور تویه است، کهنحایی
کند. با تویه به میالعـن شخصـیت   شود و ظهور میرنر میکه با تغییر نرایندهای نرهنگی، با ایتیاع ه 

توان وی را یکی از اساعیر نرهنر عامن ایران دانست که در عـی دوران،  در این پژوهش می نیروزحایی
 های متناقض حاک ، هیننان زنده و یاودانه است.با ویود سیاست
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