
  

  

  

  
  

  چهارشنبه سوری

  یا

 پیشوازینه گل سوریی جشن نوروزی

  

  آمد نوروز ماه با گل سوری بھ ھم

  بر گل سوری بچم، باده ئ سوری بگیر

  لعل خجستھ ببوس، زلف بنفشھ ببوی

  پیش چمانھ بھ خم ، دست چغانھ بگیر
 "منوچھری دامغانی" 

  

  . سوری یکی از جشن ھای بوده کھ در ستاوند تاریخ کشورما جایگاه ارجمند و ویژۀ داشتھ است جشن

این واژه بھ معنائ . سرور و نیز سرخ معنی می دھد -خوشی  –جشن ، زبان دری و پھلوی سور در

گاه مجازی آن در اوراق نظم و نثر ادبیات ما بسیار کاربرد داشتھ است کھ بدون شک  حقیقی و

نگارین  سپھر شعر و نثر شاعر و نویسندۀ ما در واقعیت یادگارواره ایست از در، درخشش این واژه

  . عروس بنام جشن سوری در تاریخ ھزاران سالۀ فرھنگ و آیین کشورما

  جشن سده و سال نو و ماه محرم

  فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم

  نام تو بدو زنده و در خانۀ تو سور

  در خانۀ بد خواه تو صد شیون و ماتم
  فرخی سیستانی

  : تقدیم

بھ جوانان بلخ و بامیان و ھرات و بدخشان کھ آغازگر تجلیل از روز ھای ملی و 

  . تاریخی کشور ما در پسینھ سالھا بوده اند

 سلیمان راوش



  یا در جایی دیگر

  

  شادمان زی و بشادی رس و بی انده باش

  بادۀ سوری بر دست و نگار اندر بر

  سال عجم روز نو روزست امروز و سر

  بزم نوساز و طرب کن ز نو و سیکی خور
  فرخی سیستانی

  

  در جایی دیگر 

  

  عیدست و مھرگان و بھ عید و بھ مھرگان

  نوباوه یی بود می سوری ز دست یار
  . فرخی سیستانی

  

  ماه را در نقاب کافوری

  یبستھ چون در چمن گل سور
  نظامی

  

  بھر صبوح از درم مست درآمد نگار

  غالیھ برده پگاه بر گل سوری بکار 
  خاقانی 



  :در شعر حافظ می خوانیم کھ

  غنچۀ گلبن طبعم زنسیمش بشگفت

  گل سوری کرد گِمرغ خوشخوان طرب از بر

  

، از یک دورۀ با فر و شکوه آزادگئ فرھنگی و آیینی کشور بھ شمار می آمده چون این واژه یادگاروارۀ

بھ ھمین لحاظ بوده کھ بعد ھا در ادبیات دورۀ اسالمی بھ خاطری کم رنگ گردانیدن این واژه و معنی 

  . گل سوری را بنام گل محمدی یاد نمودند و مسمی ساختند، آن

عالوه بر معنای واقعی این ، سعود غزنوی گفتھ شدهدر شعر منوچھری دامغانی کھ در مدح سلطان م

  . از آن میتوان تاریخ برگزاری جشن سور یا چھارشنبھ سوری را حدس زد، واژه

بیانگر آنست کھ جشن سوری در شبی واقع گردیده کھ فردای آن } آمد نوروز ماه با گل سوری بھ ھم{ 

کھ ) اسفندماه(ماه حوت  ٣٠و یا  ٢٩ یعنی چھارشنبھ آخر سال مصادف بوده با، نوروز بوده است

  . روز نوروز بوده است) فروردین ماه(فردای آن اول حمل یا 

تشبیھ مجازی است کھ بگونۀ شاعرانھ معنی } بر گل سوری بچم، باده ئ سوری بگیر{ بند دوم شعر

  . اصلی را در ذھن خواننده تداعی می نماید

چھارشنبھ "فرھنگ عرب ھنوز از جشن سوری  ھمچنان از شعر منوچھری بر می آید کھ بھ رغم 

  . در روزگاران سلطنت غزنویان تجلیل بھ عمل می آمده است" سوری

گرچھ کھ در بعد از اسالم فقط از دورۀ سامانیان سند مکتوب در دست داریم کھ منصور بن نوح سامانی 

خ بخارا ارائھ داشتھ می این سند را نرشخی نویسندۀ تاری. از چھارشنبھ سوری تجلیل نموده بوده است

  :نویسد

 یپنجاه بھ جو صد ویس بھ د منصور بن نوح بھ ملك بنشست اندر ماه شوال سالیر سدیو چون ام«

بھتر از آن ، ع شده بودیچھ ھالك و ضا و ھر، گر بار عمارت كردندیھا را د یفرمود تا آن سرا. انیمول

، یھنوز سال تمام نشده بود كھ چون شب سور و، بنشست )یسرا( د بھیرسدیآن گاه ام. بھ حاصل كردند

 گر بارهیو د، در گرفت یآتش بھ جست و سقف سرا ۀپار، م افروختندیعظ یآتش م استیچنانكھ عادت قد

  » ان رفتیمول ید ھم در شب بھ جویر سدیو ام. بسوخت یسرا ۀجمل

 در یشاھان سامانسوی  از یھجر سیصد و پنجاه سوری تا سال كھ جشناین سند بھ روشنی می نمایاند 

  . شده استمی برگزار  خراسان زمین

تاریخی سرزمین ما بوده  و شک وجود ندارد کھ جشن سوری یکی از جشن ھای آیینی، بھ ھر روی

  . ]م استیچنانكھ عادت قد، یچون شب سور[کھ  كندیاشاره مبھ این واقعیت  کھ نرشخی نیز است



نامیده شده و بھ } چھارشنبھ سوری{ت کھ چرا جشن سوری چیزیکھ پرسش بھ بار می آورد این اس اما

این نام مشھور گردیده است؟ زیرا چنانکھ گفتیم این جشن سده ھا قبل از اسالم در کشور ما خراسان 

مردمان ما پنج ) تقویم(در این صورت در قبل از اسالم در گاھنامھ ، زمین برگزار می گردیده است

  . ھ ای وجود نداشتھ استشنبھ و چھارشنبھ و جمعھ و شنب

ونانی ھا و یمصری ھا و  چنانکھ. داشت وجود پنجھ و دھھ، سی روزه بوده است و بھ جای ھفتھ ھاماھ

یک سال دوازه ماه و ھر ماه سی . ھمھ از پنجھ و دھھ استفاده می کردند نیز ھفتھ نداشتند وھا  نییچ

چون ھر ماه سی . خود یاد می شده است ھر ماه و ھر روز ماه نیز بھ نام ھای خاص. روز بوده است

روز می شده است و پنج روز باقی مانده را بھ شمار ماه ھا حساب  ٣۶٠روزه بوده بنا بر این یک سال 

اندرگاھان و روز ھای گاتھا می نامیدند و ، اندرگاه، نمی کردند بلکھ آن پنج روز را بھ نامھایی پنجھ

  . سال پوره می آمد روز ٣۶۵جشن می گرفتند کھ با این حساب 

 ً مسعود سعد سلمان شاعر بلند اندیش خراسانئ دوره غزنویان کھ در نیمھ دوم قرن پنجم میزیستھ و اکثرا

ھا را در دوازده قطعھ چنانکھ  اسامی روزھا را در سی قطعھ و اسامی ماه، در زندان حیات بھ سر برده

ما در اینجا بھ منظور جلوگیری . م برده استدر روزگاران اھورایی یعنی پیش از اسالم یاد می شده نا

از اطالۀ کالم فقط بند اول ھر قطعھ را کھ نام دوازه ماه در سال و بعد اسامی روز ھای ماه در آن ذکر 

  . گردیده بھ نقل می گیریم

  : اسامی ماھھا در پیش از اسالم
  خدایگانا رامش گزین و شادی بین – ١

  کھ مژده دادت از بخت ماه فرودین

  بھشت است گیتی ز اردیبھشت -  ٢

  حالل آمد ای مھ می اندر بھشت 

  است ماه خردادزینت باغ  – ٣

  گر بھ باده گرایی از داد است 

  ماه تیر است ای نموده تیره از روی تو ماه – ۴

  می درین لعل روشن گردد ای مھ می خواه

  مرداد مھ است سخت خرم – ۵

  می نوش پیاپی و دما دم

  شھریور است و گیتی از عدل شھریار – ۶

  شاد است خیز و مایۀ شادی بر من آر

  مھ مھر و مھر ماه است، ای مھ – ٧



  بی باده نشستن از گناه است

  ماه آن چو آب جوی ببست – ٨

  آب انگور باید اندر دست

  رسید ماه آذر، ای ماه – ٩

  برخیزو بده می چوآذر

  ماه دی آمد ھوا ھر زمان – ١٠

  ھمی بر جھان بارد کافور

  ماه بھمن نبید باید خورد – ١١

  ماه بھمن نشاد باید کرد

  سپندارمذ ماه آخر ز سال – ١٢

  کھ گشت آخرین ماه ھر بدسگال

  :اسامی سی روز ماه
  است ای یار می گساراو زمرد امروز  -  ١

  بر خیز و تازه گی کن و آن جام باده آر

  روز ای صنم دلستان بھمن -  ٢

  بوستانبنشین با عاشق در 

  روز است ای ماه داستاناردیبھشت  – ٣

  امروز چون بھشت برین است بوستان

  ای تنت راز نیکویی زیور – ۴

  شھریورشھره روزی است روز 

  روز خیز ای نگار سپندارمذ – ۵

  پند آر ما را و جام می آر

  روز داد نباشد کھ مامداد خرداد – ۶

  از لھو و خرمی بستانی زباده داد

  مژده داد بدان مردادروز  – ٧

  کھ جھان شد بھ طبع باز جوان

  است خیز و بیار ای نگار می  دی روز – ٨

  از ترک می بیار کھ ترکی گرفت دی

  ای خرامنده سرو تابان ماه  – ٩



  می و آذر خواه آذرروز 

  روز است روز آبا ن  آبان – ١٠

  خرم گردان بھ آب زر جان

ورروز  – ١١ ُ   راست ای بھ دورخ ھمچو خو خ

  تافت خور از چرخ فلک باده خور

  ای بھ روی خوب چو ماه ماه روز – ١٢

  بادۀ لعل مشک بوی بخواه

  تیر ای نگار تیر باال روز – ١٣

  خیز و جام باده ده بر لحن زیر

  ای نگار مشکین خال گوش روز – ١۴

  گوش بر بط بگیر و نیک بمال

  مھر است مھربانی کن  دی بھ – ١۵

  کز ھمھ چیز مھربانی بھ

  و ماه مھر و جشن فرخ مھرگان روز مھر – ١۶

  مھر بفزای ای نگار ماه چھر مھربان

  است کھ گویند سروش سروشروز  – ١٧

  باده خور و نغمۀ مطرب نیوش

  است ای نگار دلربای رشنروز  – ١٨

  شاد بنشین و بھ جام می گرای

  فروردینقرودین است روز  – ١٩

  شاد و طرب را کند تلقین

  ای روی تو بھ خوبی افزون ز مھر و ماه – ٢٠

  بادۀ بھرام رنگ خواه بھرام روز

  است بخت و دولت رام رام روز – ٢١

  ای دالرام خیز در ده جام

  روز نشاط آمد ای نگار، باد روزچون  – ٢٢

  شادی فزای ھین بده باده و بیار

  است و دین مرد خود دی بدین – ٢٣

  آن شناسم کھ لعل و باده خورد



  ای روی توآکفت دین دین روز – ٢۴

  می خور و شادی کن و خرم نشین

  است فرخ و میمون ارد روز – ٢۵

  با ھمھ لھو و خرمی مقرون

  و تازه ز گل بوستاناشتاد روز  – ٢۶

  ای دوست می ستان زکف دوستان

  ای چو ماه آسمان آسمان روز – ٢٧

  باده نوش و دار دل را شادمان

  تو یاد نیاری ز می روز زامیادچو  – ٢٨

  زیرا کھ خوشتر آید می روز زامیاد

  ای دل آرام روز مار سپند – ٢٩

  دست بی جام لعل می می پسند

  ز پیران شنیدم چنان انیران – ٣٠

  . کھ می خورد باید بھ رطل گران

م را بھ شکل امروزی در آوردند کھ یتقو، ملکشاه سلجوقی است کھ در دورهشده  گفتھ خیتار کتب در

. اسامی روز ھا ماھھا در زمان سلجوقیان بھ نامھایی دیگر یاد می شد، جاللی معروف است میبھ تقو

از اسامی " تقویم نوروزی شھریاری"از کتاب  داکتر ھاشم رضی بھ نقل از شادروان استاد ذبیح بھروز

  :روز ھا و ماه و پنجھ کھ در زمان ملک شاه سلجوقی وضع شده نام برده می نویسد

  :ماھھای نوروزی شھریاریاسامی ویژۀ «
مال  – ٨رخ فروز  – ٧غم زادی  - ۶نوش خور  – ۵گشن نشین  – ۴گرمافزا  – ٣نوبھار  – ٢ماه نو 

 – ١۵داد ده  – ١۴تیغ زن  – ١٣کینھ کش  – ١٢رزم گیر  – ١١نام جوی  – ١٠زر فشان  – ٩بخش 

 ٢٢دوست بین  ٢١-پایدار ٢٠گوی باز  – ١٩اسب باز  – ١٨رھگشای  -١٧دیوبند  – ١۶دین پژوه 

 – ٢٩شیرگیر  -٢٨دیر زی  – ٢٧شاد باش  – ٢۶کامران  – ٢۵بت فریب  -٢۴جانفزا  - ٢٣مھرکار 

  . ای شھریار -٣٠کامیاب 

  :پنجھ

  . »درود – ۵رامشت  – ۴فیروز  – ٣فرخ  - ٢آفرین  – ١

آن و نامھا و مسایل ۀ ھزار سال ینمتی چنداقد و م و سنجش زمان بھ سال و ماهیگاه شماری و تقواز 

آنچھ اینجا مقصود است اینست . کبیسھ و غیره بحث نیست کھ ما بتوانیم روی آن در اینجا مکث نمایم

کھ در پیش از اسالم شنبھ و چھارشنبھ نبوده است ھر چند کھ ھفت روز ھفتھ کھ بھ نام شنبھ ھا یاد می 



و پرداختۀ ذھن و فھم و بینش اختر بلکھ ساختھ ، تعلقی بھ فرھنگ و نجوم عرب ندارد، گردد نیز

شناسان خراسان زمین می باشد کھ ھر یک از روز ھای ھفتھ را بنا بر باور ھای آیین نیایی بھ نام 

این اسامی را نیز در اشعارمسعود سعد . ستاره ھای ثابت کھ آنھا را اھورایی می پنداشتند مسمی نمودند

  :ختم می شود چنین می خوانیم سلمان کھ از یکشنبھ آغاز می یابد و بھ شنبھ

  :ھفت روزھفتھ در اشعار مسعود سعد سلمان

  است و دارد نسبت بھ آفتاب یک شنبھ

  بر روی آفتاب بھ من ده شراب ناب

  ای ماه، است کھ دارد مزاج ماه دوشنبھ

  چو ماه مجلس بفروز و جام باده بخواه

  بھ مریخ دارد نسب سھ شنبھ

  چرا باده ندھی مرا ای عجب

  بتا نوبت عطار است شنبھچھار 

  نشاط باید کرد و نبید باید خواست

  باشد ابروی و موی و خوی تو خوب

  بھ مشتری منسوب پنجشنبھ

  مزاج زھره دارد آدینھ

  . چــــــون آمد لھو و شادی آرد

  

  . چھارشنبھ سوری گفتھ می شود، اکنون ھمانگونھ گفتھ شد پرسش این است کھ چرا جشن سوری

مراجعھ می شود مالحظھ می گردد کھ اکثر اقوام آسیایی و اروپایی جشن ھای آتش دارند وقتی بھ تاریخ 

تاریخ باستان کشور ما از سھ جشن آتش نام برده شده کھ عبارت  در. کھ با افروختن آتش آغاز می شود

جشن آذرگان کھ در نھم ماه آذر بر گزار  ٣) چھارشنبھ سوری(جشن سور  – ٢جشن سده  – ١: اند از

، تاجکیستان، ھند، )ایران امروزی(این جشن ھا خوشبختانھ بھ نحو از انحا در پارس . می گردیده است

ً مالحظھ نموده ام تا بھ امروز تجلیل می شود، ازبیکستان و قرغیزستان از جملۀ این ، تا جایی کھ شخصا

اما دو جشن دیگر . استدر اکثر از این کشور ھای کھ یاد گردید فراموش شده ) آذرجشن(سھ جشن تنھا 

  . بسیار با شکوه و جالل اگر در سطح دولتی از آن تجلیل بھ عمل نمی آید در سطح ملی برگزار می شود

ً اگر ، ولی وای بھ حال فرھنگ ملت ما کھ اکثریت مردم نھ تنھا کھ این دو جشن را بیاد ندارند کھ تصادفا

ختگی و جھالت و بی خبری گیرند و گویندۀ نامھای از خودبیگانگی و خود با آن بشنوند در اثر نامی از



قبل از حاکمیت آیینی و فرھنگی اعراب را بھ چندین تازیانۀ کفر و الحاد و آتش پرستی و غیره و غیره 

  . می بندد

  چرا چنین می کنند؟

، برای تحمیل فرھنگ و دین خود، متکی بھ تاریخ میدانیم کھ دشمنان فرھنگ ملی و آیینی جامعۀ ما

برای این نیت پلید خود مجبور . گزیر بودند کھ فرھنگ و ارزش ھایی آیینی ملی ما را نابود سازندنا

  . ریا کار بگیرند غ ووبودند کھ از اتھام و دور

متھم کردن آیین ، غھایی بی شرمانۀ کھ بر فرھنگ آیینی مردم سرزمین ما وارد نمودندویکی از دور

کھ  بخاطری عنوان کردند رااین شیطنت . بھ آتش پرستی بود پاک و یکتا پرستانۀ مردم این سرزمین

نور . مردمان کشور ما خدا پرست بودند و خدا را در روشنی آتش می پرستیدند، پیش از تجاوز اعراب

و روشنی را مظھر تجلی خدا می دانستند و بجای سر ماندن بھ پای و بسوی یک پاره سنگ سیاه در 

ر ھر جایی کھ می خواستند خدای یکتا را بھ نیایش بنشیند نور می آنھا د، مکان خاص و کشور خاص

و نیر معتقد بودند کھ سیاھی و تیرگی . افروختند و در پرتوی آتش و یا خورشید ذکر خداوند می کردند

در . مظھر اھریمن است و نباید در تاریکی خدا را پرستش کرد و مظھر خدا حجر را تصور نمود

و نیز در جلد اول و " سالۀ اعراب بر افغانستان ١۴٠٠سیطرۀ "ن قلم در کتاب رابطھ بھ این موضوع ای

، اما بسیار قشنگ و کامل و فشرده. مفصالً معلومات ارائھ نموده ام" نام و ننگ" سوم کتاب خویش

  :جایی کھ می فرماید، فردوسی بزرگ در شاھنامھ پاسخ بد اندیش را داده است

  بھ یک ھفتھ بر پیش یزدان بودند

  مپندار کاتش پرستان بودند

  کھ آتش بدانگاه مھراب بود

  پرستنده را دیده پر آب بود 

بود بلکھ آتش در نزد مردم با فرھنگ و با دانش و با دیانت ) محراب بھ عربی(آتش نھ تنھا کھ مھراب 

تندرستی کشندۀ امراض و آفات و دورکنندۀ حشرات موذی و ، پاکیزگی، نماد روشنی، سرزمین ما

  . کار نیز بھ شمار می آمدناب

. باشدیم و تجلی خداوند از مخلوقات اھورا مزدا یكی گرایان در تفکرخرد یینور و روشنا یبھ معنآتش 

كھ  خود آتشل پرستش یآتش نھ بھ دل ارجگذاری بھ، تاریک اندیشان خالف تصور و بر پایۀ این تفکر

پرستش خداوند  اینکھ پایھ منطق دیگری مبنی بربر . می باشد پرستش خدا در فروغ و تجلی آندر واقع 

 قبل از قبول اسالم مردم یکتاپرست ما در روزگار، مکان خاص نمی پذیردو  ییایجغراف ییسمت و سو

 یمخداوند وجود تجلی و  ییاز وجود روشنا یصور یآن را نشانھ ا، می شدده یجا كھ فروغ د ھر

 . نددگذار ینماز م، و آتش ام نماز رو بھ فروغكھ در ھنگ متکی بر ھمین باور بود و نستنددا



کھ مردم ما جشن ھا و مراسم شادی و شادکامی خویش را نیز  نسبت بھ ھمین ارجگذاری ھا بھ آتش بود

آغاز ھر شب و . در فروغ و تجلی خداوند بر پا می کردند و شکر نعمات ایزدی را بھ جا می آوردند

کھ جشن سوری ، روشن کردند آتش بھ پیشباز می گرفتندروزی جشن و شادی و شاد کامی را با 

جشن  پیشواز روز{کھ در آن آتش می افروزند و شادی می نمایند در واقعیت ) چھارشنبھ سوری(

  . بوده است) نوروز

  . نیاکان ما جشن ھا و ایام فرخنده را با شمع و شراب و شادی استقبال می نمودند، ھمانگونھ کھ گفتھ شد

مھرگان و سده از ، ن سال مردم ما جشن ھا و روز ھای ویژه و شکوھمند چون نوروزدر فرھنگ کھ

جشن بزرگ نوروز و بھ " پیشواز روز"چنانکھ گفتھ شده کھ جشن سوری . خود تشریفات خاص داشتند

در این یک شبانھ روز تشریفاتی پیش از . مثابۀ تشریفات آن فرخنده جشن بھ شمار می آمده است

بھ رقص و پایکوبی ) ھوم(ا افروختن شمع و نوشیدن شرابھای فرح بخش مانند نوشابۀ مردم ب، نوروز

آمد نوروز را سر می داند و بدینگونھ می خواستند و آرزو می نمودند تا ، می پرداختند و ترانھ ھای آمد

  . سال نوی خوش و خرم و فرخنده ای را پیش رو داشتھ باشند

روز ھای ویژه یی برای دعا بھ روان رفتگان خویش ، قبل از اسالممردم خدا پرست ما ، در پھلویی این

  . یعنی روز فَروھر ھا. یاد می نمودند) فروردگان(کھ این روز را بھ نام . داشتند

َروھر چیست؟   ف

ُروھر. می باشد )Fra-Var( ھر –و  -نخست صورت درست تلفظ این کلمھ فر ، از لحاظ معنی. نھ ف

دارمستتر «. ھر کدام بھ گونھ ھایی مختلف در پی معنی این واژه برآمده اند اوستا شناسان و دانشمندان

فرور را ھم ریشھ با پرور ، بنا بھ تعبیت از نریوسنگ کھ در قرون گذشتھ ترجمھ ای از اوستا انجام داده

parvar از  اشپیگل آن را. و غذا دادن می باشد فارسی می داند و معتقد است کھ بھ معنای پروردن

را بھ معنی ایمان " var" ور yustiیوستی . بھ معنی نمو کردن و بالیدن آورده است" وخش"ۀ ریش

بھ ھمین گونھ ھرکدام نظریات مختلف در معنی » . قایل شده است" ور"آوردن و ریشۀ باور را ھمین 

نیروی  اما آنچھ کھ از ادبیات آیینی زرتشتی بر می آید فَروھر بھ معنی. ارائھ داشتھ اند "فَروھر"

ھرگاھئ کھ جان از تن جدا می گردد این نیرو ھمچنان تا زنده شدن دوبارۀ انسان . نگھدارنده جان است

  . حتا گاھی نیز فَروھر جان یا روح ھم گفتھ شده است. حافظ روح انسان می باشد

ار یبھ شھر و د ھا بھ مدت ده شبانھ روز از آسمان )فَروھر ھا(روان گذشتگان ، متکی بر این باور ھا

در برخی ، این مدت ده روز پیش از نوروز است. می باشند خویش بازماندگان و با باز می گردندخود 

 . منابع شش و چھار روز پیش از نوروز گفتھ شده است

سفره ھای  شان گذشتگانھم چنان برای شادی ، می پوشیدندنو  ھاین روزھا بازماندگان لباسیدر ا

 شمع روشن واوستا و گل و كتاب  یوه و سبزیو م ینیرینقل و نبات و ش ھ در آنرنگین می گستردند ک



ھمھ بھ شادی و خرسندی . فضای خانھ ھا را با عطر عنبر و گالب خوشبو می نمودند. می نمودند

می  می آیند و ان آنانیچون روان درگذشتگان بھ م باور اینکھ  بھ. پرداختھ و ساز و رقص سر می داند

 . ی خیر و فروانی نعمت و شادی پیشترنمایندباشند و بھ بازماندگان دعا شادست کھ باشند بای

روان  ییراھنما یبر سر بامھا برا فروردگان شب ھمچنین در برخی از مناطق کشور ما در

روان درگذشتگان در  و می گفتند کھ این آتش برای آن است کھ می افروختند شان آتش درگذشتگان

 . شوند ھا خانھ وارد ییروشنا

} شب مرده ھا{ طبق باور ھایی آیینی در روز فروردگان کھ در اصطالح اسالمی آن را ، بھ ھر روی

ارواح گذشتگان ھر خانواده بھ نزد اقارب شان بھ ویژه در آخر سال یعنی پیش از نوروز ، یاد می کنند

  . بر می گردند

و بلندی ھا بنا بر این اعتقاد بوده کھ می افروختن آتش در شب فروردگان بر حویلی ھا ، از سوی دیگر

ھر جا کھ آتش افروختھ گردد اھریمن و . پنداشتند کھ اھریمن دشمن آتش است و آتش سوزندۀ اھریمن

را در آنجا  )جانوران موذی و آسیب رسان و نیز آدم ھای دیو پرست و بدسرشت(Khrafstar  خرفستر

و شادمانی خانواده ھا . رضای فَروھر ھا می گردد کھ در این صورت افروختن آتش موجب، راه نیست

، نیز موجب خشنودی ارواح گذشتگان می شود، گردھمایی شان در دور یک سفرۀ پر از شرینی و غذا

ازآفریده ھای اھریمن بھ ، زیرا در فرھنگ نیاکان ما شیون و مویھ و گریھ و زاری بھ موجب اوستا

  . مثابۀ نعمات اھورایی مورد ستایش بوده استعکس آن شادی و خرسندی بھ . شمار می آید

در اتکا بھ فرھنگ شاد زیستی و خرد اندیشانۀ نیاکان ما بود کھ مویھ گران و فاتحھ خوانان و ماتم  

، سده، گستران و ماتم اندیشان برای آنکھ بتوانند ازآیین خرد و شاد زیستی و جشن ھای چون نوروز

و صد ھا جشن و مراسم پرتو افشان دیگر ) جشن سوری( نوروزفروردگان و پیشواز روز ، مھرگان

مانع بر ، پیروان نور و خرد را متھم بھ آتش پرستی نمودند و با شمشیر و دار و دره، جلوگیری نمایند

گزاری این جشن ھا گردیدند و ایشان را پس از قتل و کشتار ھای بیرحمانھ واداشتند تا تسلیم مکتب ماتم 

  . ردندو گریھ و مویھ گ

ولی در اثر . مردم خراسان پنجصد سال علیھ ماتم اندیشان و ماتم گستران دلیرانھ مقاومت نمودند

سالۀ اعراب بر افغانستان  ١۴٠٠خودفروشی و خود باختگی ھایی کھ شرح ھمۀ آن در کتاب سیطرۀ 

پارس بجایی اما مردم . سرانجام ماتم گستران در گسترش آیین ماتم موفق گردیدند، نوشتھ شده است

ً نگھدارند از سوی دیگر بسیار . مقاومت مسلحانھ ترجیح دادند کھ جزیھ بدھند و دین و آیین خود را موقتا

بھ ، ھشیارانھ در درازمدت توانستند آیین ھای نیایی را رنگ آخوندی زده و در زیر رنگ آخوندی

یکی از این ستوده ھشیاریھا . برگزاری آیین ھا و سنت ھای ملی و فرھنگی تاریخی خویش ادامھ دھند

بھ بھانھ احترام بھ قیام مختار بن ابی عبید ثقفی بوده ) چھار شنبھ سوری( تداوم جشن سوری بھ نام



حسین ابن علی  یعرب كھ بھ خون خواھیکی از سرداران  بن ابی عبیدمختارو آن چنان بوده کھ . است

  . قیام می نماید، البینی کشتھ می شودو اھل بیت آن کھ در کربال در یک جنگ قدرت طلبانۀ ذات 

اعالم می نمایند کھ طرفداران قیام علیھ ، مختاریان برای اینکھ از کمیت طرفداران خویش آگاه شوند

ً آن . شب ھنگام بر بام خانھ ھای خویش آتش بیفروزند، یزید بن معاویھ بھ خون خواھی حسین تصادفا

  . آخر سال بوده استچھارشنبۀ ، شبی کھ باید آتش افروختھ می شد

این تاریخ و این اقدام یک عرب بھانۀ شد برای کسانی کھ می خواستند بھ نحوی از انحا ایام و سنت 

ھای فرھنگی خویش را بھ ھر طریق کھ شده در حاکمیت عرب نیز برگزار نموده و از زیر ریش عرب 

  . خرسوار بگذرند

ً وفادار مانده بودند تحت عنوان احترام بھ قیام بدین بھانھ بود کھ مردم پارس کھ بھ آیین نیایی  خویش قلبا

اما در افغانستان این . بی پروا مراسم پرتو افشانی جشن سوری را ادامھ داند، مختار در دفاع از حسین

  . خواننده خود میداند کھ چرا؟. بھانھ زمینھ نداشت

اگذشتند و بھ چھارشنبھ سوری یکی دیگر از حدسیات کھ چرا جشن سوری را بھ چھارشنبۀ آخر سال و

بھ  وم و نحسروز شُ  )وم االربعاءی(چھارشنبھ فرھنگ عرب  این میتواند باشد کھ در، مسمی ساختند

یعنی کھ . »وم ضنک و نحسیواالربعاء «: جاحظ در المحاسن و االضداد آورده. شمار می آید

وم نحس است و سایر کشور ھایی آسیایی کھ بھ  مردم پارس و خراسان. چھارشنبھ یا یوم االرباع روز شُ

برگزیدند و  روز شادی و شادکامی عرب چھارشنبھ را بھ رغم، فرھنگ و آیین خویش می اندیشیدند

تا بدین گونھ نشان داده باشند کھ روز ھای خدا از ھم تفاوت . روز استقبال از روان گذشتگان خویش

  :چھری نیز بھانھ یافت کھ بگویدو شاعر خراسانی ما منو. ندارند و این ھمھ خرافات است

  چھارشنبھ کھ روز بالست باده بخور

  . بساتکین می خور تا بھ عافیت گذرد

بھ ھر حال در ھزارۀ امروز حاکمیت جباران سیر زوالی خویش را می پیماید و دیگر بھانۀ در کار 

ملی و تاریخی  نیست و مردم بھ ویژه جوانان کشور ما با قامت رسا و غرور شکوه آفرین از فرھنگ

  . در تاریکی ھا چراغ می افروزند خویش با ماھیت ذاتی آن تجلیل بھ عمل آورده و



  
آیین سھ پند  در گرامی کھ سھ اول آن آتش خرمن ھای کوچکیا ھفت  سھ گاھی، سوری جشندر شب 

امشاسپند  آن در گرامی داشت ھفت ھرو» کردار نیک«و ، »نیک گفتار«، »ی نیکاندیشھ« نیایی

طی ، »امرداد«و » خورداد«، »سپندارمذ«، »شھریور«، »اردیبھشت«، »وھومن«، »ھرمزد«

روشن می نمودند کھ تا ھنوز در برخی از روستا ھا و شھرھای تاجکیستان ھمچنان ای مراسمی ویژه

شھرک درشھر فرغانھ و در دیھھ بین کوھپایھ ھای ورزآب و ، رواج دارد و این قلم ھمچین مراسم

ً اشتراک   . نموده ام عینی در تاجکستان شخصا

  

  
  



سر خود را بھ چھل رشتھ تقسیم  دختران موی، در شب چھارشنبھ سوری در بدخشان و شمال افغانستان

بندند تا تمام چھل رشتھ بھ ترتیب در ظریفی می )فیتۀ(موھا  ۀبافند و در انتھای رشتکرده و آن را می

مرا گیر  زردی - روی مبارکت گردم«: گویندھنگام پریدن از روی آتش می قرار گیرند و کنار یکدیگر

نشینند نوروز برگرد آتش می در بعضی از دھات درواز بدخشان از شب تا بامداد. »ات را بدهو سرخی

  . رقصندو می

  

  :منابع

   سلیمان راوش، سالۀ اعراب بر افغانستان ١۴٠٠سیطرۀ  – ١

  محمد بن جعفر النرشخیابوبکر  تاریخ بخارا از -٢

  سلیمان راوش، جلد اول و دوم نام و ننگ –٣

  دیوان فرخی سیستانی – ۴

  دیوان منوچھری دامغانی –۵

  دیوان مسعود سعد سلمان –۶

  ھاشم رضی، گاه شماری و جشن ھای ایران باستان –٧

  مسعود میر شاھی، پژوھش در فرھنگ باستانی و شناخت اوستا –

  سایت ھاتصویر ھا از ویب  –٨

  :بخشی از قصیدۀ از فرخی سیستانی در مدح بھار

 مرحبا ای بلخ بامی ھمره باد بھار

 از در نوشاد رفتی یا ز باغ نوبھار

 ای خوشا آن نوبھار خرم نوشاد بلخ

 خاصھ اکنون کز در بلخ اندرون آمد بھار

 ھر درختی پرنیان چینی اندر سر کشید

 پرنیان خرد نقش سبز بوم لعل کار

 بینی چو دست نیکوان پر دستبند ارغوان



 بینی چو گوش نیکوان پر گوشوار گلشاخ 

 گون پرست و راغ گردد اللھگلباغ گردد 

 باد گردد مشکبوی و ابر مروارید بار

 گلباغبان بر گرفتھ دل بھ ماه دی ز 

  . کنار سوری گلپر کند ھر بامدادی از 

  

  ٢٠١٩مارچ  ١٣شنبھ، 

  

 !توجھ

  !مجاز است » اصالت«صرف با کسب مجوز کتبی از » اصالت«کاپی و نقل مطالب از 
  

  .می باشد» اصالت«کلیھ ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ 
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