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 يچهار شنبه سور

ي ایرانيان، در آخرین شب اسفندار مذ)ماه اسفند( و رواج آن بيشتر شاید در جشن سوري مناسكي بود ویژه

ظاهرا نوعي از گل سرخ و بسيار خشبویي بوده كه بعدها به نام گل محمدي شهرت « سوري»خراسان بزرگ بود. 

پس جشن سوري انگار خوشامدي بوده  1اند.دانسته« سوري»یافت. شادي، خوشحالي و خرمي را نيز از معاني 

 به نورز و بهار و سبزه و گل. 

ان روز آفرینش مردم از اسالم داشته و با ششمين گاهنبار كه اي در ایران پيشاگر چه جشن سوري پيشينه

وارد با مضامين اي ماي پيدا كرد و در پارههاي تازهیگانه بوده است اما پس از اسالم دگرگوني 2شددانسته مي

 اسالمي هم در آميخت.

هاي ایزدان و امشاسپندان ي گاه شماري روزانه چنان بود كه براي هر سي روز نامي از نامپيش از اسالم چرخه

در آمد و نام « هفته»شد به حساب ي سي روزه تكرار ميگاه شماري روزانه كه در چرخه اما پس از اسالم  3بود.

، ظاهرا مبتني بر داستان آفرینش در كتاب ي هفت روزهشنبه و جمعه نهادند. این چرخهنجتا پ« شنبه»روزها را 

نيز « شنبه»ي واژه 4پيدایش تورات است كه خداوند جهان را در شش روز آفرید و در روز هفتم آرامي گرفت.

 دس است. روز آرامي خداوند است كه در نزد یهودیان مشهور و مق« َسبت»ي همان شكل تغير یافته

ي هرسال شمسي، آخرین شب چهارشنبه هاي شنبه تا جمعه، گذاري روزها و پدید آمدن نامبا تغير نام

پدید آمد و پس از اسالم، نخستين بار در « چهارشنبه سوري»ي جشن سوري شد. همين بود كه تركيب ویژه

 هاي كانوني چهار شنبهز آن نيز از نقطهقلمرو حكومت سامانيان رواجي دوباره پيدا كرد، افروختن آتش و عبور ا

ي سفارش ي آتش مقدس، به نشانهسوري شد. شاید به یاد عبور سياوش از آتش، شاید هم عبور از سه توده

ز آتش ها و تعبيرهاي گوناگون دیگر، كه انياكان به سه اندرز پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك. و بسي تاویل

 شد. ق زميني را شامل ميپاك آسماني تا آتش عش

ها متولي خاصي نداشت و ارباب دین هم كاري به آن نداشتند، مردم عادي با شّم و ذوق از آنجا كه این جشن

افزودند و بسا چيزها را كه شاید انساني خود و متناسب با نيازهاي عاطفي خود چيزهایي بر مراسم این شب مي

سپردند. یعني كه چهار شنبه سوري در شده بود به فراموشي مياش سپري انجامش ضرورتي نداشت و زمانه

نزد پيشينيان ما و تا همين پنجاه و شصت سال پيش، تنها برافروختن آتش نبود، عبور از آتش تنها یكي از 

شد. از مهمترین كارهاي دیگر در این شب یكي هم قاشق زني بود و دیگري ایستادن مراسم آن شب شمرده مي

ره گشایي گ اي تا دستي پيدا شود وسوق گاه به نيت فالگوشي و گاه براي نشان دادن گره فروبستهبر سر چهار

 كند.

زني، در این فصل از سال، و هنگام ورود به سال نو، ریشه در چگونگي اقتصاد قدیم داشت. رسم قاشق

دن ان شده بود و توان رسانيمحصول كمتري نصيبش ها كه در پائيزي ارزاق برخي خانوداهتمام شدن ذخيره یعني

اي ناشناس، چادري گونهي نوروزي نداشتند. همين بود كه در این شب، تهي سفرگان، بهآن ارزاق را به سفره

انه، ي خالي یا بر در خي زدن قاشق بر كاسهها رفته و به وسيلهنقابي به صورت زده، به در خانه بر خود كشيده و
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دانستند كه با آوردن ي خود ميكردند. اهل خانه هم وظيفهي خویش خبر ميهاهل خانه را از تهي بودن سفر

ي خشك و ناپخته، او را پاسخ گویند. مهمترین شرط در این رسم آن بود كه هيچ كالمي و گفتي مقداري آذوقه

 ي طرفين واقع نشود. در ميانه

ه، یادي گرفت. با این همتفنن انجام ميي قاشق زن، بلكه بسا به این رسم گاهي نه به سبب تهي بودن سفره

 بود از تهي سفرگان، و تذكري بود بر حرمت انساني آنان و ضرورت ناشناخته ماندنشان.

چهارشنبه سوري و چهار راه هم انگار با هم سر وسري داشتند و تفّال زدن به گفتار عابرین بر سر چهار راه، 

 سپرد تا تفّالي زده و با دليكسي داشت كه به آواز مردم گوش ميي گرایانهریشه در نگاه باطني و ذوق تاویل

 اميدوار تدارك سامان كار خویش كند. 

ر تنهایي از حل آن ناتوان بود، باز پيران قدیم همچنين شنيده بودم كه اگر كسي را مشكلي بود كه خود به 

 ماند، تا بزرگي ودستارش را، منتظر مي يزد یا دنبالهي قباي خود گرهي ميایستاد، بر گوشهسرچهار راه مي

شود. ات خواهم گمعتبري از اهالي به سراغش بياید، و گره را باز كند. یعني كه آسوده باش، گره از كار فرو بسته

 رسيد.كردند، اینگونه به مراد ميبسا جوان عاشقي كه دختر دلخواهش را از او دریغ مي

ند، ي هم بگشایتوانند گره از كار فروبستهپایان سال، تا آنجا كه مي بودند كه درانگار نياكان ما آموخته

ي خویش را در حضور خداوند به شادماني دل بيرون كنند، سفره نگراني از آینده را از حسرت بر گذشته و

  بگسترانند، حتي نياكان و رفتگان را نيز به جشن خویش بخوانند.

ه متناسب با همان زمان و مكان خود بود، اما هرچه بود این مایه از این مراسم اگرچه ابتدایي بود، و اگر چ

هاي تازه و متناسب با شرایط تازه باشد. اما نفي و هاي انساني در آن بود كه شایسته بازخواني در ساحتارزش

ه بهاي گذشته كه از سوي برخي متوليان دین دولتي انجام گرفت، طرد این آداب ملي و مردمي، در این سال

این بازخواني نقشي واژگونه داد. تا آنجا آن آتش مقدس، در نزد بسياري از جوانان امروز، به آتش باروت و انفجار 

 بدل شده.
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