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چهارشــنبه ســوری از دو واژه چهارشــنبه و ســوری تشــکیل شــده اســت کــه کلمــه دوم هــم بــه معنــای «مهمانی» و «شــادی»
و هــم در زبــان کــردی بــه معنــای «ســرخ» مــی باشــد و از جملــه آداب و رســوم ایرانیــان اســت کــه قــرن هاســت آن را حفــظ
کــرده و در طــی زمــان بــا تغییراتــی آن را بــه نســل بعــد از خــود منتقــل کــرده انــد .چنــان کــه ایــن رســم از برپــا کــردن
آتــش بــرروی بــام خانــه هــا جهــت احتــرام بــه ارواح و فروهــر نیــاکان از دیــد زرتشــتیان در پنــج روز پایــان ســال  ،تــا
ایجــاد رعــب و وحشــت و حتــی ایجــاد تلفــات جانــی تغییــر پیــدا کــرده اســت .روایــت هــای متنوعــی در مــورد تاریخچــه
ایجــاد چهارشــنبه ســوری وجــود دارد کــه همــه در حــد ظــن و گمــان هســتند و هیــچ مــدرک قطعــی و معتبــری زمــان
دقیــق ایجــاد ایــن رســم را نشــان نمــی دهــد.
از آنجــا کــه در تاریــخ ایرانیــان  12مــاه  30روزه وجــود داشــت کــه هــر  30روز اســم مخصــوص بــه خــود داشــتند و تقســیم
بنــدی هفتگــی وجــود نداشــت و  5روز از ســال بــه نــام پنجــه باقــی مــی مانــد ( هــر  4ســال  6روز )  ،زرتشــتیان در ایــن پنج
روز جهــت احتــرام بــه ارواح گذشــتگان و نیــاکان بــر بــام خانــه هــای خــود آتــش مــی افروختنــد .اینکــه چطــور چهارشــنبه
ایجــاد شــد و ایــن مراســم روشــن کــردن آتــش در ایــن روز افتــاد بــه بعــد از حملــه تــازی هــا بــه ایــران مربــوط مــی شــود
کــه تقســیم بنــدی هفتگــی و نــام هــای هفتگــی کنونــی را وارد تقویــم ایرانیــان کردنــد .یــک ممکــن اســت از ایــن جهــت
باشــد کــه چــون اعــراب چهارشــنبه را روز نحســی مــی دانســتند و بــا جشــن پنجــه مخالــف بودنــد  ،زرتشــتیان افروختــن
آتــش را بــه چهارشــنبه تغییــر دادنــد کــه رســم خــود را حفــظ کننــد؛ و یــا اینکــه ممکــن اســت بــه دلیــل قیــام مختــار
باشــد کــه در روز چهارشــنبه پایــان ســال جهــت شــناخت موافقــان و مخالفــان خــود دســتور داد تــا آتــش بــر بــام هــا
روشــن کننــد و ایرانیــان حاضــر در آنجــا بعدهــا بــرای احتــرام بــه ایــن قیــام و حضــرت سیدالشــهدا جشــن پایــان ســال
را بــه چهارشــنبه تغییــر دادنــد .امــا آنچــه کــه در ایــن رســم نبــوده طبــق گفتــه دکتــر کــورش نیکنــام موبــد زرتشــتی و
پژوهشــگر در آداب و ســنن ایــران باســتان  ،پریــدن از روی آتــش بــوده؛ چــون آتــش بــرای زرتشــتیان مقــدس بــود و پریــدن
از آن نشــان از بــی احترامــی مــی باشــد .پــس ایــن رســم پریــدن از آتــش بعدهــا بــه ایــن جشــن کــه جشــن ســوری نــام
داشــت اضافــه شــد .ولیآنچــه مهــم اســت  ،ویژگــی ایــن آداب و رســوم اســت کــه هــدف از آن هــا چــه بــوده و بــا چه نقشــی
جــای خــود را در میــان ملــت بــاز کــرده اســت .ایــن جشــن بعدهــا آداب دیگــری چــون قاشــق زنــی ،آب ریختــن ،تفــأل ،
گــوش ایســتادن و  ...را وارد خــود کــرد و بــر زیبایــی ایــن رســم دیرینــه افــزوده مــی شــد .امــروزه هــر شــهری از کشــور
متناســب بــا آداب خاصــی کــه از زمــان هــای گذشــته در آن شــهر پررنــگ تــر بــوده  ،ایــن اعمــال را انجــام مــی دهــد.
چهارشــنبه ســوری حتــی در چندیــن ســال گذشــته بــا آدابــی چــون قاشــق زنــی ،تفــأل  ،گــوش ایســتادن  ،آب ریختــن و
دیگــر آداب مربــوط بــه ایــن رســم همــراه بــوده اســت؛ ولــی در زمــان ناصرالدیــن شــاه بــا ورود ترقــه هــا رنــگ و لعــاب
جدیــدی در آن شــکل گرفــت تــا اینکــه در ایــام مــا هــر ســاله میلیاردهــا تومــان هزینــه صــرف خریــد ترقــه هایــی مــی
شــود کــه بــرای دلخوشــی هــای کاذب یــک شــب افــرادی  ،نــه تنهــا آســایش و آرامــش خاطــر مــردم را از آن هــا ســلب
مــی کنــد  ،بلکــه ســاالنه در ایــن مــورد تلفاتــی کــه بــه صــورت قطــع عضــو و چــه مصدومیــت و چــه از دســت دادن جــان
افــرادی را شــاهد هســتیم .گــزارش هــای رســانه هــا حاکــی از آن هســتند کــه در ســال  93ایــن مراســم موجــب مصــدوم
شــدن  520نفــر و از دســت دادن جــان یــک نفــر و قطــع عضــو  14نفــر شــده و در ســال  94حــدود  259مــورد مصــدوم
شــدگی  3 ،مــورد مــرگ و  10مــورد قطــع عضــو را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن آمارهــا نشــان از آن هســتند کــه
جشــنی بــا آداب و رســوم زیبــا  ،بعــد از تغییراتــی ایــن چنینــی و هزینــه هــای گــزاف موجــب بــی امنیتــی عظیمــی در تنهــا
یــک شــب شــده اســت .اینگونــه چهارشــنبه ســوری بــه چهارشــنبه ســوزی تبدیــل مــی شــود .صــرف چنیــن هزینــه هــای
گــزاف و اندکــی شــادی کاذب بــه چــه قیمتــی ؟
مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا ایــن مراســم را نکوهــش کردنــد .ایشــان در ســخنرانی نــوروزی خــود در حــرم رضــوی بــه
ســال  ۱۳۷۸ضمــن تقدیــر و ســتایش مراســم عیــد نــوروز ،چهارشــنب ه ســوری را نکوهــش کــرده و قرین ـهای بــرای اثبــات
مدعــای خــود آورنــد و گفتنــد کــه دســتگاههای تبلیغاتــی بیگانــه [در آن ســال] بــرای ســال تحویــل چیــز زیــادی نگفتنــد
ولــی بــرای چهارشــنب ه ســوری همــه صحبــت کردنــد و ایــن درســت نقطـهٔ مقابــل اســام اســت .وی همچنیــن در دیــدار بــا
جمعــی از کارگردانــان در ســال  ۱۳۸۵از ایشــان خواســت کــه ارزشهــای ملــی و دینــی را تقویــت کننــد و افــزود« :وقتــی
ارزش ملــی میگوییــم ذهــن نبایــد فــورا ً بــه ســمت چهارشنبهســوری بــرود .ارزش ملــی یعنــی احســاس اســتقالل یــک
ملــت ،اســتقالل فرهنگــی» .در اســفندماه ســال  ،۱۳۸۸ایشــان در پاســخ بــه ســؤالی دربــارهٔ مراســم چهارشــنب ه -ســوری،

ایــن مراســم را «مســتلزم ضــرر و فســاد» دانســتند و خواســتار اجتنــاب ازآن شــدند.
پرویز پرستویی  ،از جمله اساتید مطرح سینما و تلویزیون – در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :
«دیگر پولمان را حرام ترقه ها و جنس های گوناگون نمی کنیم .چهارشنبه سوری جشن ماست.
از امســال آتــش درســت مــی کنیــم .از روی آن مــی پریــم و شــادی مــی کنیــم .از امســال قاشــق زنــی مــی کنیــم و بــه هــم
شــیرینی مــی دهیــم.
از امســال جشــن واقعــی مــی گیریــم .از امســال در آســتانه ســال نــو خیابــان هــا را رنگارنــگ مــی کنیــم و بــه هــم عشــق
مــی ورزیــم.
از امسال چهارشنبه سوری را ایرانی برگزار می کنیم.
از امسال به کودکانمان خواهیم آموخت که چهارشنبه سوری جشن شادی است.
جشن سپاس از خدای یگانه است نه ترس و وحشت .چهارشنبه سوری جشن ماست.
تک تک ما حتی در برابر جشن های سرزمینمان مسئولیم .چون بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست.
چهارشــنبه ســوری امســال  ،ایــن ملــت ایــران اســت کــه در حــال آمــاده بــاش خواهــد بــود  ،تــا مراقبــت کنــد از خلــوت
مــردان آتــش نشــان بــا انــدوه چهلمیــن روز درگذشــت یــاران عزیزشــان.
باشــد کــه آن شــب هیــچ حادثــه ای ایــن فــداکاران دلیــر را  ،بخاطــر نجــات دیگــران  ،از جمــع خانــواده شــان وخانــواده
هــای داغدارشــان  ،جــدا نکنــد».

امســال بــر آن شــدیم بــا توجــه بــه حادثــه تلــخ پالســکو و شــهادت چنــدی از قهرمانــان آتــش نشــان
کشــورمان در ایــن حادثــه  ،جهــت عــرض ارادتــی بــه ایــن عزیــزان توصیــه بــه جلوگیــری از آســیب هــای
بیشــتر و بیشــتر ایــن مــواد آتــش زا و خطرنــاک کــه ســاالنه مســائل جانــی را در میــان انســان هــای ایــن
آب و خــاک ایجــاد مــی کننــد کــرده و بــا توجــه بــه جمعیــت هــای تشــکیل شــده جهــت دریافــت کمــک
هــای خیــر بــرای مراکــز مربوطــه  ،بــه جــای ســوزاندن  ،ســاختن شــادی را ترویــج دهیــم.
چهارشنبه سوری امسال را مراقب احوال دلمان باشیم
تاعید امسال محول القلوب و االحوالمان  ،حول حالنا بشود به احسن الحال
چهارشنبه سوری را مبدل کنیم به جشنی برای شادی دلهای غمگین
نه غمگین کردن دلهای شاد
چهارشنبه سوری امسال مراقب احوال دلمان باشیم...
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