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های ايرانی جشن سوری» در سراسر سرزمين« ی سال جشنی به نام «چهارشنبه سوری» يابرابر با شب آخرين چهارشنبه

 .شودمراسمی ويژه برگزار می همراه با آتش افروزی و پريدن از روی آن و

 » است ایدل هر ايرانی آتشکده«  

 داوود ابراهيم پور

 ی جشن چهارشنبه سوری پيشينه

ها پيوند ها و آيينبرخوردار بوده است و بيشتر جشن از ديرباز تا کنون، آتش در نزد ايرانيان از ارزش و جايگاه خاصی

گاه»  «همس پت ميديم ای از گاهنباررود که جشن چهارشنبه سوری نوع تغيير يافتهگمان می .نزديکی با آتش داشته و دارند

گرما و تابستان در زبان اوستايی  ششمين و آخرين گاهنبار سال است. بخش نخست اين واژه يعنی «همس» از «هم» به معنی

معنی برابر شدن روز و شب و آغاز گرما است و اين گاهنبار در روز  ی همس پت ميديم روی هم بهگرفته شده است و واژه

 .شوددماه برگزار میاسفن ی پاياننخست پنجه

های عيالمی، چهارشنبه سوری نشده است. در اوستا، کتيبه ای به جشنی پيش از اسالم اشارهدر هيچيک از متون باقيمانده« 

جشن  یی ايران نيز دربارههای مورخان يونانی دربارهنيز در متون پهلوی و حتی در روايت هخامنشی، اشکانی و ساسانی و

 .سخنی گفته نشده استسوری  چارشنبه

 اند، حتی در آثار محقق دقيقی همچون «ابوريحان بيرونی» نيزتقريبا ساکت بوده متون دوران پس از اسالم نيز در اين باره

ی اين است که گويا دهندهنشان ها در تعدادی از متون کهن،ی آن توضيحی داده نشده است. اما برخی اشارهدرباره

  )١( عنوان «عادت قديم» نيز نام برده شده است.» شده، بلکه از آن بهبرگزار می سوری نه تنهاچارشنبه

 

ی ابوبکر محمد بن افروزی اشاره شده است، کتاب «تاريخ بخارا» نوشتهبه چنين آتش ترين کتابی که در آننخستين و کهن

ای به شود، واقعهشناخته می ارا» نيزهجری قمری) است. در اين کتاب که به نام «مزارات بخ ٣۵٨تا  ٢٨۶نرشخی ( جعفر

 : سامانی» نقل شده است ی چهارم و زمان «منصور بن نوحی سدهشرح زير از ميانه

سيصد و پنجاه، به جوی موليان، فرمود تا آن سرای را  و چون امير منصور بن نوح به ُملک بنشست، اندر ماه شوال سال«.... 

سال  گاه امير به سرای بنشست و هنوزضايع شده بود بهتر از آن به حاصل کردند. آن هالک و ديگر بار عمارت کردند و هرچه



ای از آن بجست و سقف سرای پاره .که «عادت قديم» است، آتشی عظيم افروختندتمام نشده بود که چون «شب سوری» چنان

 )٢(در گرفت و ديگر باره جمله سرای بسوخت.» 

اما عبارت «هنوز سال تمام نشده بود» و نيز  زمان برگزاری جشن اشاره نشده است،در اين روايت هرچند به صراحت به 

سوری دارد که شايد در آن زمان، انجام مراسم در شب چارشنبه، تثبيت نشده چارشنبه «شب سوری» گويا اشاره به مراسم

 .است بوده

ی فردوسی است. در داستان بهرام د، شاهنامهدار سوریای هرچند غير مستقيم به جشن چارشنبهدومين متن کهن که اشاره

 دهد کهبينی بهرام را پند میی رزم بودند، ستارهاست که هنگامی که هر دو سپاه آماده شاه آمدهچوبينه با «پرموده» پسر ساوه

: 

  ام راـکه در «چارشنبه» مزن ک    هرام راـــفت بـر گـشم ارهــست
 دتـآي  ندـودمـاسـن  ارـک  هــ ــهم    دتـآي دـزنـپيچی گــن بـر زيـاگ

 گاهروی و زان روی بُـد رزم از اين      اهـــــان سپــد درميـاغ بُ ـيکی ب     
 شاد  باشيم  امروز  که  باغ  بدان      بشد «چارشنبه» هم از بامداد   

 خوردنی گر وـی و رود و رامشـم     یـردنــه گستـايـر مـد پـردنـبـب   
. 
. 
. 

 )٣( سوختند زمين و هوا را همی     ی آتش افروختندز جيهون هم  

  

 : های شاهنامه ذکر چند نکته ضروری استی اين سرودهدرباره

سراسر شاهنامه به جز يکشنبه و چارشنبه، روز ديگری از هفته نام  ی فريتس ُولف، درنامهبر مبنای واژه کهنخست اين« 

چوبين انجام شده  شده، در همين داستان و همين جشنی است که در زمان بهرام باری که از چارشنبه ياد برده نشده است و تنها

سرايش شاهنامه چند دهه پس از تاريخ بخارا بوده  ترين يادکرد جشن چارشنبه در متون است. هرچند که زمانو اين کهن

 .گرددپيش از آن باز می است، اما موضوع داستان به صدها سال

چوبين خود دليل ديگری است که روزهای هفته در ايران باستان وجود داشته  رشنبه در داستان بهرامآوردن نام چا کهدوم اين

 .است

پنداشتند و اين اعتقاد در آثار جاحظ و حتی منوچهری نحس و بديُمن می برخالف اعتقاد عربان که روز چارشنبه را کهسوم اين

پنداشتند و بخصوص نمی اين روز، بلکه هيچ روز و زمان ديگری را نحسيافته است، اما ايرانيان نه تنها  دامغانی نيز راه

 )۴( اند.»چارشنبه را گاِه کام و جشن دانسته

يا آوردن آب از چشمه توسط دختران و شکستن  اين جشن با «آب» نيز در پيوند است و در برخی نقاط، پريدن از روی نهر

 ی کنارتنی در چشمهسوری تا پايان روز به آبزنان از بامداد چارشنبهدختران و  های آب ديده شده است. در شيرازکوزه

 .دهندرا ادامه میپردازند و پسانگاه پسران و مردان آنآرامگاه سعدی می



ی اسفندماه برگزار سوری در هر چهار چارشنبهچارشنبه در آذربايجان (و نيز در جمهوری آذربايجان کنونی (اَران)) جشن

که حالی کنند دررا به دليل نبود روزهای هفته در ايران باستان، جشنی نوساخته قلمداد می سوریجشن چارشنبه شود. برخیمی

آگاهی چندانی در دست نيست، اما شواهد  سوریرسد. هرچند که از داليل و ديرينگی چارشنبهاين پندار درست به نظر نمی

ی فردوسی هم به نام روزهای هفته ن در دست است و از جمله در شاهنامهباستا روزهای هفته در ايران متعددی در وجود نام

که اين جشن با جشن  رودروز» اشاره شده است. با توجه به شواهد موجود، احتمال میجشن آتشی در «چارشنبه و هم به

اشد. پريدن از روی آتش نيز بر پاکيزگی خانه در پيوند ب تکانی پايان سال و«فروردگان» در بيست و ششم اسفند و نيز با خانه

ی همه ای نمادين برای سوزاندن و پاک کردناحترامی به آتش نيست، بلکه اين کار بگونهبی وجهخالف برخی پندارها بهيچ

 )۵(سوری نيز به اين نکته اشاره دارند.چارشنبه های معروفشود. سرودها و ترانهها انجام میها و کدورتها و نادرستیبدی

  

 ی برگزاری جشن چهارشنبه سوریگستره

تا چين، آيين جشن چهارشنبه سوری به همراه مراسم  ی پنج هزار کيلومتری کردستانهای ايرانی در فاصلهی سرزميندر همه

ی برگزاری اين شود. گسترههای شادی بخش و جشن و پايکوبی برگزار میسرايش ترانه جانبی بسيار متنوع و زيبای آن و

های شرق عراق و سرزمين دهد. اين گستره نه تنها کشور ايران بلکه ازی حضور فرهنگ ايرانی را نشان میوزهح جشن

داغستان و چچنستان)، آذربايجان و قفقاز، ارمنستان، ) شمال آن (کردستان غربی)، شمال سوريه، شرق ترکيه، جنوب روسيه

-می ، ازبکستان، قرقيزستان، غرب و شمال هند وغرب چين تشکيلترکمنستان، تاجيکستان غرب پاکستان، افغانستان، جنوب

 )۶( شود.

 

 مراسم شب چهارشنبه سوری

ی نيک»، «گفتار پند بزرگ ايرانيان، «انديشه در شب چهارشنبه سوری، به جز روشن کردن سه يا هفت کوپه آتش به ياد سه

ديبهشت»، «شهريور»، «سپندارمذ»، «خورداد» و هرمزد»، «وهومن»، «ار» نيک»، و «کردار نيک» و يا هفت امشاسپند

 : شود مانندای نيز برگزار میويژه «امرداد»، مراسمی

ی نو، خريد اسفند (اسپند تکانی پيش از چهارشنبه سوری، خريدن آيينه و کوزه ها، خانهها و بلندیآتش افروزی بر فراز خانه

خانه آب قليا و آب دباغ شکستن، فال گوش ايستادن، فال کوزه، ريختنچراغانی، تهيه و خوردن آجيل هفت مغز، کوزه  ،(دانه

تخم مرغ شکستن، شال اندازی، قاشق زنی، گره گشايی از  به گوشه و کنار خانه، به صحرا رفتن در روز چهارشنبه سوری،

ای از چادر، نشستن روی چرخ کوزه گری، شکستن گردو، گفتن آرزوها به آب يا گوشه بخت دختران با بستن قفل به گردن

هايی به رنگ آبی و با ِگل ها در چاه قديمی، کمک خواستن از «چهارشنبه خاتون»، رنگ کردن خانهفرياد زدن خواسته روان،

 ... ی چهارشنبه سوری وزرد، پختن آش ويژه

 
/////////////////////// 

 



 

 ايران ی چهارشنبه سوری در جای جایای از مراسم ويژههگزيد

بدين گونه است که مردم و بعضا کودکان کاسه و  شودهای ايرانی برگزار میی سرزمينمراسم قاشق زنی که تقريبا در همه

 ذارد. قاشق زنان چهگشوند و صاحبخانه نيز تخم مرغ يا تنقالتی داخل کاسه میپنهان می قاشق را به هم کوبيده و در پشت در

 .پوشانندمرد چه زن اغلب خود را با چادر می

کنند و مردان ی مردم شستشو میچهارشنبه سوری همه در تاجيکستان و ازبکستان، در بخارا و سمرقند و شهر سبز، در شب

 )۶( امن پاک از ما» گويند : «روی پاک از تو، دپرند و میی آتش فروزان میبوته پس از تراشيدن موی سر خود از روی

ی بافند و در انتهای رشتهتقسيم کرده و آن را می در بدخشان و شمال افغانستان نيز دختران موی سر خود را به چهل رشته

گويند : می تمام چهل رشته به ترتيب در کنار يکديگر قرار گيرند و هنگام پريدن از روی آتش بندند تای ظريفی میموها تـَرکه

درواز بدخشان از شب تا بامداد نوروز برگرد  ات را بده». در بعضی از دهاتمبارکت گردم. زردی مرا گير و سرخی«به روی 

 .رقصندنشينند و میآتش می

اطراف درخت کهنسالی که آن را يادگار آرش تيرانداز  در غرب چين در شهرهای يارکند و تاشغورقان و نيز در کاشغر مردم در

 »سوزانديم زيان و زحمتمان را افشانديم و« گويندافروزند و میآتش می دانند،ران میجا را مرز ايو آن

بندند و از روزن سقف کرده و ريسمانی به آن می های کوچکی با کاغذهای رنگين به شکل کجاوه درستدر آذربايجان، جعبه

ها کجاوه های را که از پيش آماده کرده درون اينکنند، صاحب خانه نيز شيرينی و خوراکیمی خانه يا پنجره به داخل آويزان

 .ريزدمی

- ی آبی برمیميان بام، آتش را در کنار کاسه چينند و دردر روستای هشترود مراغه، هفت سنگ بر پيرامون بام خانه می

به  تانزندگی«  ا گفتنکنند و برای آنان برا بر سر خانواده يا همسايگان خالی می ی آبافروزند و پس از پايان مراسم، کاسه

 .کنندزندگی خوب و روشنايی آرزو می »روشنی درآيد

کنند و ی دختر، شال خود را پايين میروی بام خانه در بسياری از روستاهای استان مرکزی ايران جوانانی که نامزد دارند از

 .گويندمی » شال اندازی « پيچند. اين رسم راتخمه می ی آن شال شيرينی ودختران در گوشه

ها و گذارند پليدیدارند که هر چوبی که در آتش می در کرمانشاه زنان آبستن با آوردن هيزم برای آتش چهارشنبه سوری، باور

 .کنندمی وقايع ناگوار را از فرزندشان دور

دانند و هر ساله به می کی آهنگر بر ضحاپيروزی کاوه مردم شاه آباد (اسالم آباد) استان کرمانشاه، چهارشنبه سوری را جشن

گروهی و جشن و پايکوبی  های پيرامون شهر و روستا آتشی بزرگ برافروخته و با خواندن آوازهایپيروزی در کوه پاس اين

 .چرخندهای شب بر گرد آتش میتا نيمه



به هنگام کوشش برای  »همنيژ«  سوری، آتشی است که زرتشتيان روستای مريم آباد يزد نيز بر اين باورند که آتش چهارشنبه

 .ی چاه روشن کرده استاز چاه، بر سر دهانه »بيژن«  رهايی

پرند ی اعضا خانواده از روی آتش میآغاز کرده و همه ی آتشدر خراسان هر خانواده چهارشنبه سوری را با سه يا هفت بوته

گذارند تا را به حال خود می و پس از پايان مراسم آتش   »در، بال به در، دزد به در و حيز از دهات به در آل به «: خوانندو می

 .دانندمی خاموش شود و آب ريختن و دميدن بر آتش را گناهی بزرگ

پرند های آتش قرار داده و از روی آن هم میرا در بين بوته نوروزی یسبزه در روستای آزادور در دشت جوين خراسان نيز،

 .خورددر کنار آتش به چشم می ی آبی نيزحاليکه آيينه و کاسه در

شود و در اين شب بين همسايگان و آشنايان، آش ياد می » سنگين یچارشنبه« در بين ترکمنان بجنورد از اين شب به نام

 .کنندروغنی و آبگوشت پخش می رشته و نان

ريزد و هنگام کنار روستا میجمع کرده و در  در هرات و بلخ ديگر شهرهای افغانستان، خاکستر چارشنبه سوری را دختری

 کيست ؟ پرسندزند و اهل خانه میبازگشت در می

 .گويد منمدخترک می

 آيی ؟پرسند از کجا میمی

 .عروسی گويد : ازمی

 ای ؟پرسند چه آوردهمی

 .گويد : تندرستیمی

شود. به اين برگزار می » دولهچک و «  مراسم در روستای زرتشتی نشين قاسم آباد يزد نيز پس از مراسم چهارشنبه سوری

جا هرکس آن .ريزنددارند و دترون آن کمی آب همرا با آويشن و برگ سبز میسطل) کوچک را برمی( یترتيب که يک دولچه

پوشانند و يک ی سبزی میروی دولچه را با پارچه اندازد، پس از آنهست چيزی از خودش مانند انگشتر و ... را درون آن می

-می دهند. دخترک اشيا را يکی يکی در مشت خود پنهاننشانده و اين دولچه را به دستش می بالغ را در ميان جمع خوددختر نا

دهد و بيتی دخترک شيئ را نشان می خواند و پس از خواندن دوهايی را میآورد و يک نفر ديگر دو بيتیکند و بيرون می

 .رسدخود می تعبير صاحب آن با توجه به شعر خوانده شده به نيت و

و باور دارند که اين آش عالج » ابودرد« پزند با نامآشی می اند،در تهران، زنان با حبوباتی که از راه قاشق زنی گردآوری کرده

در بيرون خانه به نخستين  زنند وی روسری يا چادر خود را گره میها است. همچنين در اين شب دختران گوشهبيماری یهمه

 )۶(سال آينده باز شود.  هایخواهند که اين گره را بگشايد تا گرهبرسند میکسی که 

باشد که از هفت ی شب چهارشنبه سوری میهای ايرانی جز ضروريات سفرهجشن ینيز همچون همه آجيل چهارشنبه سوری

تهيه شده و در هر  ش و گردوی آفتابگردان، تخمه کدوی بو داده، کشمخشک و برنج، عدس، خرِسه، نخود، تخمه ینوع ميوه

ی اعضای گذاشتند. از اين آجيل همهچهارشنبه سوری می یکرد و به نام هفت امشاسپند در سفرهخانواده بايد آن را تهيه می

- می ی سال پيشين مقداری آب ريخته از باالی بام به زمينی کهنهخوردند، سپس در کوزهمی خانواده برای شگون و تندرستی

ی کهنه که به معنی روشنايی بود در خانه کوزه ی نو ديدن خواهند کرد و از آب آنگفتند که فروهرها از کوزهد زيرا میانداختن



 را از پشت بام به زمين پرتابانداختند و آنهايی را درون کوزه میبه جای آب سکه شد. در زمان ساسانيانها پاشيده میآن

 )٧(و برکت برای آنان نازل شود.که روزی ی اينکردند به منزلهمی

  

  

  

 : هاها و بن نوشتنوشت پا
  های ايرانیآبادی، تارنمای پژوهش رضا مرادی غياث -از نوشتار «چارشنبه سوری در دو متن کهن»  .١
 
 به کوشش تقی مدرس رضوی، بنياد -ابونصر قبادی  یترجمه -ابوبکر محمدبن جعفر نرشخی  -تاريخ (مزارات) بخارا  . ٢

  .٣٧، ص ١٣۵١فرهنگ ايران، 
 
آکادمی علوم اتحاد شوروی، جلد هشتم، مسکو،  انستيتوی خاورشناسی -يف تصحيح رستم علی -ی فردوسی شاهنامه .٣

  .ی بريتانيای دستنويس موزهنسخه ؛ بيت آخر به نقل از٣٧٩تا  ٣٧٧، ص ١٩٧٠
 
  «از نوشتار «چارشنبه سوری در دو متن کهن . ۴
 
  .١٣٨۴مرادی غياث آبادی،  رضا -های ملی ايران باستان ها و گردهمايیزمان جشنراهنمای  . ۵
 
  ). (با اندکی تخلص١٣٨٢فرشته رفيع زاده،  -چهارشنبه سوری  . ۶
 
  .١٣٧۴ عبدالعظيم رضايی چاپ سوم -های ايران باستان اصل و نسب و دين . ٧
 
 .١٣٨۴هاشم رضی چاپ سوم  -های آتش جشن . ٨
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