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 سوری رد پای آیین کهن فروردیگان در مراسم چهارشنبه 

  فرزانه گشتاسپ
 ( 02/20/99، تاریخ تأیید:20/4/99)تاریخ دریافت:  

 یدهچک

ی ها سوری مطرح شده است، ارتباط این جشن با آیین  جشن چهارشنبه هیکی از موضوعاتی که دربار

گزارشی از آیین فروردیگان که پیش از نوروز در  هکهن ایرانی است. در این مقاله نخست به ارائ

ی را که سور  ایم و سپس سه رسم اصلی چهارشنبه شود، پرداخته جامعه زرتشتیان ایران برگزار می

سوری و تفأل زدن، بررسی و با رسوم جشن فروردیگان   افروزی، آجیل چهارشنبه  از آتشاند  عبارت

پای آنها و  ی فروردیگان هستند که ردها  رسد که دو رسم نخست از آیین ایم. به نظر می مقایسه کرده

ایران همچنان  سوری در روستاها و شهرهای  جزئیات هر یک را در بسیاری از رسوم چهارشنبه

خواهی، خاص چهارشنبه سوری است و به دلیل   کنیم؛ اما رسم تفأل زدن و برکت مشاهده می

طلبی در آغاز سال نو به رسوم این جشن اضافه شده   همزمانی این جشن با نوروز و اعتقاد به برکت

که یکی از ( )ششمین گاهنبار 1رسد که جشن فروردیگان یا گاهنبار همسپتمدم است. به نظر می

و  ها زرتشتی محدود شد؛ اما آیین هی دینی مهم زرتشتیان بوده است پس از اسالم به جامعها آیین

 هحفظ شده و به دور« شب عرفه»و « سوری  چهارشنبه»آداب آن در دو آیین مهم پیش از نوروز یعنی 

 کنونی رسیده است.

 دم، نوروز، آداب و رسومسوری، فروردیگان، گاهنبار همسپتم  چهارشنبه :کلیدواژگان
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 مقدمه

ای برای آغاز سال جدید  ی مهم روزهای پایانی سال و مقدمهها  سوری یکی از آیین  چهارشنبه

است. درباره ریشه و معنای نام این جشن، پیشینه تاریخی آن و آداب و رسوم مردم ایران در این 

و مقاالتی که نام این جشن را بر  ها ی بسیاری انجام شده و تقریباً در تمام کتابها  روز پژوهش

 . 1و بیش مطرح شده است  خود دارند، این مباحث کم

دهد که در دورۀ ایران باستان و نزد زرتشتیان آن دوره،  نشان می« سوری  چهارشنبه»نام 

جشنی به این نام وجود نداشته است چون در گاهشماری ایران پیش از اسالم، بویژه ایران 

به ترتیبی دیگر بوده است. در آن دوره، ماه را بر اساس  ها  ذاری روزها و جشنگ  زردشتی نام

خواندند و هر  روزه را به نام ایزدی می کردند، بلکه هر روز از یک ماهِ سی بندی نمی  هفته تقسیم

که « ماه فروردین و روز خرداد»کردند، مثال  رویدادی را نیز با ذکر نام ماه و نام روز مشخص می

 یی از غیرها  در ایران پیش از اسالم، تنها گروه (.11: 1731تولد زردشت بوده است)قریب،  روز

گذاری   کردند و احتماالً نام بندی زمان استفاده می برای تقسیم« هفته»زرتشتیان، مانند مانویان، از 

شان نیز همین شنبه، یکشنبه، ...،آدینه برای روزهای هفته از مانویان وام گرفته شده است، چون ای

  (.02بردند )همان:  های هفته به کار می ها را برای روز نام

در دورۀ اسالمی ساخته شده است و چنان که برخی « سوری  چهارشنبه»بنابراین نام جشن 

اند شاید با شومی و بدیمنی روز چهارشنبه نزد برخی اقوام غیرایرانی مانند  پژوهشگران گفته

ی ها  شود، با برخی آیین و مراسمی که در این جشن برگزار می ها  آییناعراب ارتباط دارد؛ اما 

ی ایران باستان ها رسد با جشن ایران باستان و باورهای آن دوره بسیار شبیه است و به نظر می

سوری با جشن کهن فروردیگان یا گاهنبار هَمَسپَتمَدِم به دلیل   ارتباط دارد. رابطۀ چهارشنبه

ری این دو جشن، موضوعی است که برخی پژوهشگران به آن اشاره نزدیکی زمان برگزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االمینی،  ؛ روح11 -17: 1710زاده،  ؛ رفیع03 -11: 1732وشی،  ؛ فره120 -122: 1711برای نمونه نک: پورداود،  1

 . 811 -888: 1738پور،  ؛ مجتهد 82 -73: 1732؛ هویان، 121 -81: 1713؛ برزآبادی فراهانی، 17 -81: 1713
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تردید  سوری بی  چهارشنبه»بر این باور است که ( 813: 1738ی )برای نمونه میرشکرای 1اند؛ کرده

ی کهن پایان سال دارد و به احتمال بازمانده جشن فروردگان است، که در دورۀ ها ریشه در آئین

سیم سال به ماه و هفته، با حفظ اغلب عناصر باستانی، در آخرین اسالمی با تغییر تقویم و تق

ترین متون ایرانی   فروردیگان یا گاهنبار هَمَسپَتمَدِم که در کهن«. چهارشنبه سال قرار گرفته است

یعنی اوستا از آن سخن رفته است، رسمی است که همچنان در بین زرتشتیان زنده است و 

 شود. برگزار می

سوری با جشن فروردیگان، تاکنون   د این پژوهشگران بر ارتباط چهارشنبهرغم تأکی علی

شواهد کامل و دقیقی برای این ارتباط و پیوستگی ذکر نشده است. فرضیه نگارنده این است که 

یی است که ها  ی مهم دینی زرتشتیان و از آیینها برگزاری جشن فروردیگان ــ که یکی از جشن

جامعۀ زرتشتی  کهــ پس از اسالم  0بوده است« فرضیات دینی»مرۀ برگزاری آن واجب و از ز

ها و آداب آن که در فرهنگ مردم ایران استوار گشته بود، با نام و شکلی دیگر  محدود شد؛ آیین

ها و آداب جشن  این است که برخی از آیینبر حفظ شد و از میان نرفت. گمان نگارنده 

و « سوری  چهارشنبه»دو آیین مهم پیش از نوروز یعنی فروردیگان یا گاهنبار همسپتمدم در 

 حفظ شده و به دورۀ کنونی رسیده است. « شب عرفه»

عید »، «برات مردگان و زندگان»، «جمعه برات»های  ــ که با نام« شب عرفه»درباره  

و جز آن نیز مشهور است ــ و ارتباط آن با جشن فروردیگان، « جمعه آخر سال»، «مردگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121: 1731؛ مزداپور، 13-11: 1731؛ رجبی، 03: 1712رابینو،  ؛122: 1711نیز نک: پورداود،  1
« گناهِ پُل»فرضیات دینی، رسومی هستند که کوتاهی در انجام آنها، بنابر اصطالحی که در این متون آمده است، سبب  0

چنین « به پل شدن»( . در روایات داراب هرمزیار دربارۀ معنی 117،137: 1713شود)مزداپور،  می« به پُل شدن گناه»یا 
دیگر وقت دو  این شش کرفه که در دین گفته است، از این شش کرفه اگر یکی از وقت گذشته باشد و به »است:  آمده

چندان کنند روا نباشد، ازیرا که دیگر وقت که دو چندان کنند آنرا دو چندان کرفه باشد، اما آن وقت که گذشته، عوضِ 
( . این Unvala, 1922, vol.2, pp. 296- 297«)گویند نیست و این را گناه پُل می آن به دیگر کرفه توجشن )جبران(

اند از: گاهنبار، فرَوَردیگان، رَپیتوِن، مراسم درگذشتگان، خواندن سه بار خورشید نیایش در روز و سه  شش آیین عبارت
 ( .131-137: 1713بار ماه نیایش در ماه)نیز نک: مزداپور، 
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شود رابطۀ آیین فروردیگان  . در این مقاله تالش می1ای مفصل نوشته است ضا دالوند مقالهحمیدر

شود، نشان دهیم. بر  سوری برگزار می  را با رسومی که در نقاط مختلف ایران در جشن چهارشنبه

شود و سپس  این اساس نخست گزارشی از رسوم جشن فروردیگان نزد زرتشتیان ایران ارائه می

ــ که « خواهی  زدن و برکت  تفأل»و « سوری  آجیل چهارشنبه»، «افروختن آتش»عنوان ذیل سه 

ی ها  سوری دانست ــ به مقایسه آیین  ترین رسوم آیین چهارشنبه شاید بتوان آنها را مهم

رسوم »فروردیگان با رسوم این جشن در مناطق مختلف ایران خواهیم پرداخت. آنچه در بخش 

آمده است، با کار میدانی و مصاحبه با زرتشتیان یزد و « زرتشتیان ایران جشن فروردیگان نزد

  تهران و یا مشاهدات مؤلف مقاله گردآوری شده است.

 رسوم جشن فروردیگان نزد زرتشتیان ایران. 1

های فروردگان، فروردیان و فرواردیان نیز  فروردیگان ــ که در متون فارسی زرتشتی به صورت

های مهم زرتشتیان است که در ده روز آخر سال برگزار  نام یکی از آیین ــ 0ضبط شده است

 7«گاهنبار پنجه»یا « پنجه»شود. زرتشتیان ایران، این جشن را نه به نام فروردیگان، بلکه به نام  می

 نامند. می« پنجۀ وَه»یا  1«پنجه بزرگ»و پنج روز دوم  8«پنجۀ کوچک»را   شناسند و پنج روز اول می

ترین متون   آیین، همان گاهنبار ششم یا گاهنبار هَمَسپَتمَدِم است که نامش در کهناین 

یشت از ستایش   و نهم و پنجاهمِ فروردین . در بندهای چهل 1زرتشتی یعنی اوستا آمده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در گنجینه اسناد واحد فرهنگ مردم مرکز « پرونده جمعه آخر سال»های   اسناد و یادداشتدالوند به کمک  1

ای صدا و سیما، پژوهشی کامل درباره آداب و رسوم مناطق مختلف ایران و ارتباط آن با  تحقیقات و سنجش برنامه

 . 01 -3: 1713جشن فروردیگان یا گاهنبار همسپتمدم انجام داده است؛ نک: دالوند، 

2 Unvala, 1922, vol.1: 292, 294, 351, 499, 500, 506. 
 gambar-e pɜnjiگویش بهدینان یزد:  7
 pɜnji-y kasگویش بهدینان یزد:  8
 pɜnji-y masگویش بهدینان یزد:  1

 ( .Bartholomae 1961: 1176) 83؛ فروردین یشت، قطعه 0/ 0، 0/ 1؛ ویسپرد، قطعات 3/ 0، 3/ 1یسنا، قطعات  1
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فروهرهای نیک پاکان سخن رفته است که در ده شبِ هَمَسپَتمَدِم در آرزوی نیایش و ستایش 

( ؛ باوری که همچنان در میان 31: 1710)موالیی،  کنند زمین پرواز میمردمان به سوی 

کنند. ایشان معتقدند  زرتشتیان زنده است و مراسم پنجۀ آخر سال را با همین اعتقاد برگزار می

که در آخرین شب این مراسم که آخرین شبِ سال نیز است، فروشی همۀ درگذشتگان به 

شب بهتر، بهترین »یعنی  1«شب وَه»ن دلیل، آن هنگام را گردند و به همی جهان مینو باز می

 نامند. می« شب

 شود، مانند پنج گاهنبار دیگر است بیشترِ رسومی که در جشن فروردیگان برگزار می

ترین تفاوت و ویژگی این مراسم آن است که آیین فروردیگان  مهم (.30-10: 1733گشتاسب، )

ی پنج» ردیگان را همۀ زرتشتیان برگزار و به اصطالحویژه مراسم شب آخر فرو یا پنجه و به

کنند، در حالی که مراسم اصلی پنج روز گاهنبار ــ هم در گاهنبار همسپتمدم و هم در  می« یدار 

شود که در خانوادۀ ایشان گاهنباری  پنج گاهنبار پیش از آن ــ تنها در خانۀ کسانی برگزار می

کنندۀ گاهنبار نیستند در مراسم  روز بقیۀ زرتشتیان که برگزاربنیان گذاشته شده باشد. در آن پنج 

شده و اینچنین از سود مینوی « بهره  هم»کنندگان  کنند و با برگزار  می ی آن شرکتها  و نیایش

شوند؛ اما چنانکه گفته شد، مراسم فروردیگان و آخرین شب گاهنبارِ  مند می  مراسم بهره

 .0کنند ار میهمسپتمدم را همۀ زرتشتیان برگز

 پسگم»، در  دیگر هر پنج روز یروز از پنج روزِ آخر سال و برخ  از زرتشتیان یزد یک یبرخ

اتاقی مخصوص از خانه که ویژۀ برگزاری  1«اتاق پاکی»که صفه اصلی خانه است، یا در  7«مس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 šov-e vahگویش بهدینان یزد:  1

های میدانی نگارنده استخراج  آنچه در این بخش دربارۀ برگزاری مراسم نزد زرتشتیان یزد آمده است، از پژوهش0

انجام شده است. نام و مشخصات همۀ کسانی که با ایشان مصاحبه شده در پایان  1713 -1711شده که در سال 

اند؛  آباد تهیه کرده ام و مری بویس گزارشی از مراسم پنجه در روستای شریفمقاله آمده است. همچنین کورش نیکن

 .Boyce, 1977: 212-226؛ 118 -111: 1710نک: نیکنام، 

 
 pɛsgem-e masگویش بهدینان یزد: 7
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ه و آن یک ظرف آب پاك، شراب، شیر، میو یگسترند و رو ای سفید می مراسم دینی است، سفره

شکر،  بودار مانند حلوا یها کنند، خوراکی می 7برنگ و ی بار بو  یک ینهند، حداقل روز می 0شِشَه

پر از  یدهند تا فضای  می ، تخمه خربزه و هندوانه را بو8پزند پیاز می ی پ  سن، نان تازه و نان حلوا

 کنند. یگذشتگان تداع روان در یرا برا یبهشت یبوها

بام   پشت یوز پنجه بزرگ، همه بهدینان یک دسته خار یا تیغ را به باالظهر آخرین ر از  بعد

ریزند و قبل از   می سفید  بام گل یدهند. در خانه و رو بام قرار می یبلندترین جا یبرده، رو

غروب آفتاب، یک چراغ فانوس روشن، یک کاسه آب پاك، یک کلچه مورت و ظرف ششه را 

 برند. به پشت بام می

نامند، وقتی هنوز  نیز می« صبح بهتر»یعنی  1«صبح وَه»دم که آن را   قبل از سپیدهصبح زود، 

شوند، مردان و پسران بر پشت بام  هوا تاریک است، همۀ زرتشتیان از کوچک و بزرگ بیدار می

 را که یکنند و هر نیایش  می نو یبام جمع کرده بودند آتش زده، کشت یرا که رو یرفته، خارهای

 کنند.  می گاه و آفرینگان پنجه را زمزمه ییا اوستا یواج و کشت  سروش ی، مانند اوستادانند  می

گذارند و آن   می آن یخوش رو یکنند و بو  می زنان و دختران نیز در آتشدان، آتش روشن

برند.   می بام  اند، به پشت فصل که آنها را با آب پاك شسته یها پر از میوه یرا همراه با یک سین

عطر آن در هوا بپیچد. همۀ خانواده  یکنند تا بو  می ها را به دو نیم ام خواندن نیایش، میوههنگ

در انتظار نخستین   گوناگون، های  یخوش میوه و سبزه و پختن یدور هم در کنار نور آتش و بو

                                                                                                                                           
 gɛnze-y pakiگویش بهدینان یزد:  1

های  روزه و آیین  پنجۀ آخر سال، مراسم سی ای است از هفت نوع غله که زرتشتیان آن را برای مراسم  شِشَه، نامِ سبزه 0

 ( .103: 1732کنند)گشتاسب،  دیگر مربوط به درگذشتگان سبز می

مرغ  شده، تخم  مرغ سرخ  شامل سیروگ، تخم « و برَنگ  بوی»؛ boy-o-brɛng/ bud-o-brɛngگویش بهدینان یزد:  7

ال خواندن اوستای آفرینگان است، تهیه شود.)برای زیرآتش و سیر و سداب است که باید حتماً هنگامی که موبد در ح

 ( .173-171: 1711روش پخت سیروگ و سیر و سداب نک: سروشیان، 

 .173-171: 1711ها نک: سروشیان،  برای روش پخت این خوراك 8

 gain-e vahگویش بهدینان یزد:  1
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 قهدوزند و با کالم اوستا، فروهر درگذشتگانشان را بدر  می نور خورشید چشم به آسمان یپرتوها

بام پاشیده و  یخویش بر رو یکنند. آفتاب که سر زد، کاسه آب را پشت سرِ میهمانان مینو  می

سبز  یپا یگذارند تا جا می ها سردر خانه یی سبز مورد و شمشاد را بر باالها شاخه

 نگاه دارند. ییمن  درگذشتگانشان را تا سال بعد همین موقع، به نشانۀ تبرك و خوش

گفتند،   هم می« دو نار  آش هفت»است که به آن « وه شب »های ویژه  خوراکیآش جِجَه یکی از 

های خشک و تازه که در سفره پنجه چیده شده  آشی است که در آن از همه نوع حبوبات و میوه

چیز غیر از گوشت ــ و بعد از ظهر آخرین روز  ریختند ــ همه  بود و نیز سبزیهای گوناگون می

 1«قابلمه تنور»ها را پختند، همه این مواد را در قابلمه بزرگی به نام   نانکه  پنجه بعد از آن 

خوردند و هم   گذاردند که تا صبح بپزد. هم خود اهل خانه از آن می ریختند و آن را در تنور می  می

 کردند.  اش درست نمی بردند، چون همان زمان هم همه بهدینان از این  ها می  برای همسایه

از  یروز اورمزد و ماه فروردین، بهدینان نخست مقدار یعد از شب وه یعنصبح روز ب

خوش  ی آن بو یگذارند و رو  می آتشی را که بر بام افروخته بودند، در آتشدان های خل

. پس از بازگشت به 0پیوند کنند  برند تا آن را با آتش بهرام هم  می ریخته و آن را به درمهر

روند و بار دیگر به یاد درگذشتگان خویش   ( می)دخمه« ادگاهد»خانه، همه زرتشتیان به 

کنند. با این که اکنون سالهاست که دیگر زرتشتیان   می برنگ و ی خوانند و بو  می نیایش

نشین   گذارند، این مراسم هنوز در چند روستای زرتشتی نمی درگذشتگان خود را در دخمه

کل و در جاهای دیگر به شکلی دیگر برگزار به همین ش( آباد و مزرعه کالنتر یزد)شریف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

dize-y trinگویش بهدینان یزد:  1
  

شود  خوانی مانند گاهنبار، فروردیگان، مراسم درگذشتگان و سده تقدیس می  های نیایش آتشی که در تمام آیین0

شود. این مراسم هنوز در روستاهای قدیمی  پیوند می پس از مراسم، به آتشکده برده شده، با آتش مقدس هم 

انند دیگر م  شود، ولی برای مراسم آباد برای آتشِ آخرین شب پنجه انجام می کالنتر و شریف  مانند مزرعه 

 ,Boyceآباد نک:   است )برای شرح مراسم پنجه در روستای شریف گاهنبار و مراسم درگذشتگان از یاد رفته 

1977: 212-226. ) 
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ویژه کسانی که در سال گذشته کسی را از  روند. به شود، مثالً به آرامگاهِ درگذشتگان می می

روند. برگزاری مراسمِ   می اند، در صبح پس از مراسم فروردیگان به آرامگاه دست داده

درگذشتگان نیز احتماالً با همین   هدر روزِ نخست سال و دیدار از بستگان نزدیکِ تاز« پُرسه»

 رسم و مراسم فروردیگان ارتباط دارد. 

 سوری و رد پای رسوم فروردیگان در آنها  ی چهارشنبهها  آیین. 0

 افروختن آتش. 1 -0

سوری دانست که در تمام مناطق ایران انجام   ترین رسم چهارشنبه  افروختن آتش را باید مهم

این است که اندکی پس از غروبِ آفتابِ آخرین چهارشنبه سال،  شود. رسم عام و همگانی می

شود و  آوری و پس از غروب آفتاب آتش زده می های خشک جمع یی از هیزم و بوتهها  پشته

سرخی »ترین آن این است:   خوانند که رایج پرند و گاه اشعاری می اهالی خانه از روی آتش می

ی ها افروزی بیشتر است؛ مثالً پشته  ناطق جزئیات آتشدر برخی م«. تو از من، زردی من از تو

کنند و شعرهایی که هنگام  آوری می هیزم را به تعداد مشخصی که مععوالً عدد فرد است، جمع

گردانی و  اند و مضمون آنها بیشتر دربارۀ بال شود، بسیار متنوع پریدن از روی آتش خوانده می

و کنار نهادن کهنگی سالی است که گذشته و به پایان  ها  و سختی ها کردن و دفع بیماری دور

  .1رسیده است

علیرغم اینکه رسم عام، افروختن آتش در حیاط خانه یا کوچه یا مکانی عمومی است، در 

افروزند، همچنان که رسم کهن فروردیگان است. در  برخی شهرهای ایران آتش را بر بام خانه می

بام خانه افروخته شود، مکانی که شاید به طور نمادین ترین  فروردیگان آتش باید بر بلند

توان به  ترین جای زمین به آسمان و مأمن فروهر درگذشتگان است. برای نمونه می  نزدیک

 (،121: 0، ج1732صفری، )اردبیل (،87: 1732هویان، )کردستان (،721: 1718حمیدی، )الموت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 1738؛ میرشکرایی، 11: 1781؛ شکورزاده، 110: 1778های خاص نک: هدایت،  برای برخی از این آداب و آیین 1

 .881: 1738؛ مجتهدپور، 80: 1732؛ هویان، 811: 8، ج1713، ؛ اصالح عربانی107-100: 1733؛ پاینده، 811
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کنند.   می روشن  کرد که آتش را بر بام خانهاشاره ( 03 -01: 1717هنری، )خور، نائین و رضائیه

ترین جای  مردم گیالن نیز بر این باورند که برای استقبال از روان نیکانشان، باید آتش را بر بلند

زاده،  رفیع)هایشان ببینند خانه بیفروزند تا درگذشتگان راه خود بیابند و روشنایی را در خانه

سوری   دانند و معتقدند که شب چهارشنبه ین شب سال میآنان این شب را بهتر (.71، 11: 1710

دقیقاً باوری که زرتشتیان نیز دارند و  (،11همان: )نشاندهندۀ وضعیت سال آینده خواهد بود

 نامند.  می 1«بهترین شب»چنان که گفته شد این شب را 

 های دیگر بام  زده را بر پشت  های گون آتش در الموت همچنین رسم است که ریشه

: 1718ها هم در طول سال از گزند حوادث محفوظ بمانند )حمیدی،  اندازند تا سایر خانه می

روند که در آن سال کسی   می نخست به خانه افرادی( 31: 1731؛ و در کمیجان)عارف، ( 721

کنند. این رسم را که از اعتقاد به  می اند و آتش را روی بام آنها روشن را از دست داده

ها در روزهای پایانی سال نشان دارد، باید بازمانده رسوم فروردیگان نزد  شیبازگشت فرو

ای برای  مردم ایران دانست. افروختن آتش بر بام خانه در آخرین شب فروردیگان به اندازه

ای بسته بود و ساکنان آن حضور  زرتشتیان مهم و ضروری است که اگر در این روز در خانه

کنند. آنچه در باورهای مردم مناطق  می م آن خانه نیز آتش روشننداشتند، همسایگان بر با

سوری باقی مانده   مختلف ایران در رابطه با شاد کردن روان درگذشتگان در شب چهارشنبه

سوری را   است، احتماالً یادگار از آیین کهن فروردیگان است. مثالً مردم گیالن شب چهارشنبه

: 1710زاده،  دانند)رفیع ن به حاجات و آرزوهایشان میشب بازگشت روان درگذشتگان و رسید

کشند که  ای می سوری سفره  ؛ و در چند روستای دیگر مانند ماکَلوان، در شب چهارشنبه( 11

در آن هفت نوع غذا و هفت نوع سبزی موجود است، آنان مقداری از هر نوع غذا را در یک 

کنند و بر   می د و هفت شمع دور آن روشناندازن ای روی آن می سینی بزرگ گذاشته و پارچه

ها  گذارند با این باور که درگذشتگانشان در آن شب به خانه  می یک بلندی در بیرون از خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 šov-e vahگویش بهدینان یزد:  1
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در  (.01 -02گردند و از بازماندگان انتظار دارند که به یاد ایشان باشند)همان:   میخود بر

 سپارند  می اند به آب روان ظر گرفتهبعضی روستاها غذاهایی را که برای روان نیاکان در ن

آورند  می آباد پس از مراسم درگذشتگان به جای مانند رسمی که زرتشتیان شریف( 01)همان: 

 1ریزند و به آن خوراك ماهی  می ی سفره را به نیت درگذشتگان در آبها  و سهمی از خوراك

 (.Boyce, 1977: 44گویند) می

سوری در روستاهای شمال ایران با   شب چهارشنبهیادآوری از روان درگذشتگان در  

. در بعضی مناطق 0نیز آمیخته است« چهارشنبه خاتون»باوری کهن و بومی در این منطقه یعنی 

تره و   سوری مانند ترشه  ی مخصوص شب چهارشنبهها  گیالن، بانوی خانه مقداری از خوراك

تا نیاکان و اجدادش که همراه با  کند ماهی را در ظرفی در جلوی ایوان خانه آویزان می

زنند، بدانند که اهالی خانه به یاد ایشان هستند و از آنها  چهارشنبه خاتون به خانه سر می

؛ اصالح 01- 02: 1710زاده،  خواهند که به ایشان برکت و روزی بیشتری ببخشند )رفیع می

  (.811: 8، ج1713عربانی، 

سوری نزد برخی از ایرانیان همچنان وجود دارد، تقدس  باور دیگری که درباره آتش چهارشنبه 

دارد. آتشی که در آخرین شب  حرمتی به این آتش باز می این آتش است که آنان را از بی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 čom-e māhiگویش بهدینان:  1

های مشهور و کهن گیالن است. در این افسانه  از افسانه« سوری خاتون چهارشنبه »یا « چهارشنبه خاتون»افسانه 0

سوری از مکان  ای خشن است سالی یک بار در شب چهارشنبه  چهره سوری که پیرزنی دانا ولی با خاتون چهارشنبه 

آید و پس از سرکشی از منازل و بررسی  و مأوای تاریک خود که چاهی کهنه در مکانی نامعلوم است، بیرون می

تواند نذرها و  گردد. او وظایف متعددی بر عهده دارد و می دم به مکان دائمی خود بازمی  نظافت آنها، سپیده 

کنند او را  آرزوهای مردم را برآورده کند، به همین دلیل مردم گیالن برای او اهمیت زیادی قائلند و سعی می 

ای از  پوشند و سفره ه می کنند، لباس پاکیز  خشنود نگاه دارند؛ بنابراین در این شب منزل خود را تمیز می

  ها می  رود، از خوراك  ها می اتون به تمیزترین خانهبینند. آنان معتقدند خ های گوناگون برایش تدارك می   خوراك

« چهارشنبه خاتون»( . باورهایی شبیه به 131 -130: 1731کند )محسنی،  خورد و به آن منزل خیر و برکت هدیه می 

 ( .131 -131توان یافت )همان:  را در مناطق دیگر ایران مانند آذربایجان، کردستان و هرمزگان نیز می 
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شود، نزد زرتشتیان دارای حرمت است و به همین دلیل از روی آن  فروردیگان بر بام روشن می

های روشن آن را به آتش آتشکده  ح روز بعد، پارهکنند و صب پرند، از آن مراقبت می  هیچگاه نمی

شود و احتماالً همین   دهند؛ رسمی که برای آتش گاهنبار و آتش جشن سده هم انجام می  پیوند می

باور است که در برخی از نقاط ایران همچنان زنده است. مثالً مردم برخی از مناطق گیالن بر این 

: 1731( و در شاهرود)شریعت زاده، 100: 1733آورد)پاینده،  باورند که پریدن از روی آتش فقر می

( عقیده دارند که خاکستر چهارشنبه سوری را نباید لگد کرد. مردم خور پریدن از روی آتش 812

( و در ورك الموت و خراسان نیز آتش 01: 1717دانند)هنری،  سوری را گناه می چهارشنبه 

؛ 01: 1717گذارند تا خودش خاموش شود)هنری،  یکنند و م  سوری را خاموش نمی  چهارشنبه

. پریدن از روی آتش، که زرتشتیان و مردم برخی از 1( 80: 1732؛ هویان، 11: 1781شکورزاده، 

های بعد از ساسانیان پدید آمده  کنند، باید در دوره حرمتی به آتش تلقی می نقاط ایران آن را بی 

توان بالها و بیماریها را به  روی آب و آتش با این باور که می. در این دوره احتماالً پریدن از 0باشد

که باور  آنها سپرد و در عوض روشنی و پاکی و سالمتی و گرما را از آب و آتش گرفت ــ چنان

تدریج قوت گرفته است. شستن دست و رو با آب تازه و  دهند ــ به مردم و اشعار هم نشان می

های اتاق با این باور که دردها و شرور را  آب تازه در گوشهپریدن از روی آب و ریختن قطرات 

 (، با همین رسم ارتباط دارد. 883، 881: 1738پور،  توان اینگونه دور کرد)مجتهد می

ر گفته شد که زرتشتیان در مراسم فروردیگان پس از افروختن آتش، برای بدرقه تپیش

های  ریزند و شاخه ت بر روی بام میفروشی درگذشتگان خود، آبی را که سر سفره قرار داش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند و  های روشن دارند. آتش را فوت نمی سوری و همۀ آتش  اقبت را زرتشتیان نسبت به آتش چهارشنبهاین مر 1

گذارند  ریزند و می   کنند، روی آن اسفند و بوی خوش)مخلوطی از کندر و گیاهان خوشبو( می با آب خاموش نمی

 تا خودش خاموش شود. 

سرخی تو از من، زردی »دن از روی آتش و گفتن جمالتی نظیر ( بر این عقیده است که پری120: 1711. پورداود)0

شود که ایرانیان دیگر مانند نیاکان خود  شود، به روزگارانی مربوط می که ناسزاگویی به آتش محسوب می« من از تو

 دانستند.   آتش را نماینده فروغ ایزدی نمی
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 سبز مورد و شمشاد را که همراه با لوازم دیگر سفره پنجه به باالی بام برده بودند، بر سردرِ خانه

زنند. آب نشانۀ امشاسپندِ خرداد و  نمی گذارند و تا فروردیگان سال بعد به آن دست  می

ها و گیاهان  موکل بر آب که به ترتیب های مورد و ظرف سبزه نشانۀ امشاسپند امرداد است شاخه

هستند. آب و سبزه و نیز گلدانی از گیاهان سبز مانند مورد و سرو و شمشاد، از لوازم همیشگی 

هایی از هفت امشاسپند که موکل بر هفت آفرینش  های گاهنبار است که در آن نشانه سفره

ستند، قرار دارد. رسمی شبیه به این ه( آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان، انسان و آتش) اهورامزدا

 بینیم. مثالً در گیالن آینه و یک کاسه آب را هم کنار آتش  می سوری هم  رسوم را در چهارشنبه

؛ 71: 1710زاده،   رفیع)ریزند  می گذارند و بعد از پریدن از روی آتش آن آب را بر روی زمین  می

سوری دو شاخه بوتۀ تمشک   شب چهارشنبههمچنین در اردبیل در  (.811: 1738شکرایی،  میر

پور،  مجتهد)ماند گذارند که تا سال بعد چهارشنبه سوری در همانجا می می را در باالی در خانه

در املش گیالن نیز هنگام بازگشت به اتاق چند شاخه از شمشادهای باغ را چیده  (.881: 1738

 کنند و در انبار برنج  می سیزده آنها را جمعگذارند و بعد از  می و بر چفت در خانه یا روی تاقچه

  (.103: 8، ج1713اصالح عربانی، )نهند تا خیر و برکت در خانه آنها باقی بماند می

کشند، شبیه به سفره  سوری می  در شب چهارشنبه ها  ای که گیالنی از سوی دیگر سفره

زه، هفت نوع غذا، آجیل، گاهنبار و جشن فروردیگان است. در گیالن بر این سفره، آینه، سب

نگاه داشتن  (.02: 1710زاده،  رفیع)گذارند می مرغ پخته رنگی، کاسه آب، گلدان گل و شمع تخم

( همانجا) سین  سوری تا نوروز و سپس جایگزین کردن آن با سفره هفت  این سفره از چهارشنبه

در نخستین روز گاهنبار شود. زرتشتیان  دقیقاً رسمی است که در پنج روز فروردیگان انجام می

گسترند و پس از افروختن آتش   می ای برای درگذشتگان خانواده همسپتمدم یا فروردیگان سفره

 کنند.  می در آخرین شب فروردیگان آن سفره را جمع
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 سوری  . آجیل چهارشنبه2 -2

سوری در تمام ایران، تهیۀ آجیل مخصوص این شب است. فراهم   یکی از رسوم چهارشنبه

های خشک مانند پسته، بادام، فندق، گردو، کشمش،  آوردن آجیل که شامل انواع خشکبار و میوه

 ی دیگر ایرانی مانند نوروز و شب یلدا نیز دیدهها انجیر، قیسی خشک و جز آن است، در آیین

 کند.   می تغییر ها شود، اما جزئیات آن در این آیین می

ایرانی است که در تمام  ی کهنها  از سنتترکیبی از هفت نوع مختلف خشکبار یکی 

نام دارد. لُرك  1«لُرك»گسترند، حفظ شده است و  می ی دینیها هایی که زرتشتیان در آیین سفره

جز آن که نماد آفرینش گیاهان است که موکل آن اَمشاسپندِ امرداد است، خیرات اصلی بیشتر 

دهد و به این دلیل که با  را نیز تشکیل میها  ها مانند گاهنبار، مراسم درگذشتگان و جشن آیین

کلیات  (.17: 1731گشتاسب، )بخش نیز هست  شود، سپندینه و برکت تقدیس می خواندن اوستا

ار، بها همان است که گفته شد، یعنی ترکیبی از هفت نوع مختلف خشک این رسم در همۀ آیین

دارد. در مراسم جشن و شادی ی مختلف زرتشتی با یکدیگر تفاوت ها اما جزئیات آن در آیین

شود و انواع  داده استفاده می مانند نوروز، عروسی و سدره پوشی، از پسته و بادام و فندق بو

پوشی را با بادام و   افزایند. زرتشتیان کرمان لُرك عروسی و سدره می را به آن ها  و شیرینی ها  نقل

کنند؛ در حالی  اند، تزئین می شک کردهو خ  گرفته که با محلول شکر غلیظ آمیخته  پستۀ پوست

کنند و دیگر نقل و   می ی درگذشتگان و گاهنبارها حتماً از خشکبار خام استفادهها  که در آیین

افزایند. به این ترتیب در آیین فروردیگان یا گاهنبار همسپتمدم، لُرك حتماً  شیرینی نیز به آن نمی

 (.همان)باید ترکیب خشکبار خام و شیرین باشد

سوری نیز در مناطق مختلف   ی نوروز و شب یلدا و چهارشنبهها  چنانکه گفته شد، در جشن

های مختلف با هم فرق دارد. مثالً بر خالف  شود، اما جزئیات آن در آیین ایران، آجیل حتما تهیه می

 شود، برای شب داده استفاده می سفرۀ نوروزی که در آجیل آن معموالً از خشکبار شور و بو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 lorkگویش بهدینان یزد:  1
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سوری نیز، مردم   تهیه کرد. در تهیۀ آجیل چهارشنبه« آجیل شیرین»سوری باید حتماً   چهارشنبه

کنند که مهم و بنیادین است و در ارتباط این آیین با رسم   می برخی مناطق ایران جزئیاتی را رعایت

نمک   سوری که به آجیل بی  توان بدان توجه کرد. در خراسان آجیل چهارشنبه فروردیگان می

شود، و  می بادام خام و امثال آن تشکیل ،پسته ،موسوم است، از انجیر، خرما، توت خشک، فندق

در تهران  (.11: 1781نمک در این شب شگون دارد)شکورزاده،   مردم معتقدند که خوردن آجیل بی

هلو و دانستند و افزون بر آجیل شور، برگه  می گشا  سوری را آجیل مشگل  قدیم آجیل چهارشنبه

پنیر و مغز گردو در  نداده، مویز، باسلق، شکر زردآلو، قیسی، کشمش سبز، پسته و بادام و فندق بو

در گیالن  (.81: 1732دانستند)هویان،  یمن و باشگون می  ریختند و خوردن آن را خوش می آن

 (،سوری از محصوالت خانگی و شامل برنج، عدس، خرسه نخود)نوعی نخود  آجیل چهارشنبه

داده، کشمش و گردو است. در گیالن حتماً مقداری از این آجیل  تخمه آفتابگردان، تخمه کدوی بو

سوری مخصوص روان   دارند چون معتقدند آجیل چهارشنبه  می را برای زمان کاشت محصول بر

  (.02: 1710زاده،  کند)رفیع درگذشتگان است و نیروی کشاورز را افزون می

وری بسیار شبیه به لُرکی است که زرتشتیان برای مراسم درگذشتگان س  مواد آجیل چهارشنبه

کنند. بجز شباهت ظاهری این  می و گاهنبارها و بنابراین برای فروردیگان و مراسم پنجه فراهم

بخشی آن و نیز اینکه برکت این آجیل ارمغانی   یمنی و برکت  آجیل و لُرك، اعتقاد به خوش

تگان به خانواده بخشیده است، ارتباط بیشتر این دو آیین و است که روان نیاکان و درگذش

 دهد.  می جزئیات آن را گواهی

 خواهی   تفأل زدن و برکت .3 -2 

 خواهی یکی دیگر از رسومی است که در شب چهارشنبه  ی برکتها تفأل زدن و برپایی آیین

یی بسیار گوناگون در ها  نخواهی در این شب آیی  شود. برای تفأل زدن و برکت  می سوری برگزار 

اند از  ترین آنها عبارت شود که مشهور  می شهرها و روستاهای مختلف ایران رواج دارد و برگزار

 (.811 -883: 1738مجتهدپور، ی )زن  اندازی و قاشق  گوش، فال کوزه، شال  فال
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در چهارشنبه رسد برگزاری آن   می دانیم تفأل زدن از رسوم کهن نوروزی است، و به نظر  می

یکی از متون  کتاب بندهش کهآخر سال به دلیل تقارن این روز با جشن نوروز بوده است. در 

 در نوروز چنین آمده است: « فال نیک زدن»یعنی  1«مروای نیک»مهم پهلوی است، دربارۀ 

همۀ نیکی »شود که  سبب خرداد است. چنین گفته می توان زیست، به اگر در سال نیک می

باشد که گفته شود «. برتران به گیتی آید، آن به سبب خرداد روز است که نوروز است چون از

ای نیکو بدارند و  پیداست که اگر آن روز بر تن جامه«. همه روز آید، اما آن روز بیشتر آید»که 

و در نشستن از جای ریمن و از مردم ( تفألِ خیر زنند) کنند« مروای نیک»بوی خوش بویند و 

، انجام دهند اند  ی روز که ایریه نام و اسنیه نامها  باشند و آبها را بهره دهند و ستایش گاهبد دور 

  (.111: 1713بهار، )آن سال، نیکویی بدیشان بیش رسد و بدی از ایشان بیش دور سازد

بینیم که مروای نیک و فال فرخنده زدن که همان تبریک و شادباش   می به این ترتیب

بخشی از  (،12: 1733مزداپور، ) ی نامبارك و بدشگون استها کردن از سخننوروزی و دوری 

 طور خاص ششمین روز ماه فروردین یا روز خرداد و ماه فروردین  مراسم کهن نوروز و به

بوده است. در نوشتۀ دیگری از متون فارسی زرتشتی، روز خرداد از ماه  (،نوروز بزرگ)

شود، نامیده  خشش و نعمت خداوند بین مردم قسمت مییعنی روزی که ب« روز برات»فروردین 

شده است و سفارش شده است که مردمان در این روز به شادی و نیایش بپردازند تا بهرۀ 

 بیشتری از این بخشش و نعمت داشته باشند. 

ماه فروردین روز هورمزد نوروز بزرگ است، نوروز العظیم گویند، کارهای کرفه بکنند... 

وز خرداد، نوروز خوردادی گویند... جامۀ نو بر ]کنند[ و شیر، گل و شیرینی و ناوۀ فرواردین، ر

ها... نهادن... و شادی و جشن و میهمانی بکنند... هر سال چون  نهادن و میوه( =گلدان گل) اِسپَرَم

فرواردین ماه، خورداد روز درآید، روزی به مردم بخشند؛ چه در آن سال بهر مردم خواهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hu-murwāg  
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گویند... میهمانی و شادی و بخشش کنند ( =برات) ن روز بنویسند. آن روز را روز برادگذشتن آ

 (.Unvala, 1922, vol.1: 494) کنند... و دشمن دوست می

یمن است و دور کردن نحوست   فال گرفتن و تفأل زدن به هر چه که نیک و پاك و خوش

ی ها  ی و احتماالً در پیوند با آیینسور  های چهارشنبه و بال و هر آنچه بدشگون است، از رسم

گوش، فال کوزه،   مانند فال ها  خواهی در این جشن است. تعداد این آیین  تفأل نوروزی و برکت

زنی و   السحر، شکستن کوزه، آش ابودَردا، قاشق اندازی، زدن ساز، ریختن آب، تهیه باطل  شال

که پیشتر اشاره شد، حتی پریدن از روی گدایی برای بیمار، بسیار زیاد و متنوع است و چنان 

 آتش و آب نیز با سپردن بال و بیماری به آنها و گرفتن روشنایی و پاکی نسبت پیدا کرده است.

طلبی در آغاز سال نو   ها، با تفأل نوروزی و اعتقاد به برکت به نظر نگارنده، تمامی این آیین

ی مردمی و فولکور ها آشنا هستیم. در سنتارتباط دارد. با رسم فال نیکو زدن در نوروز همه 

توان به رسوم متنوع دیگری هم برای تفأل نوروزی دست یافت. مثالً زرتشتیان به  ایرانی می

دیگِ آن تفأل   شود، فالوده مروارید و حتی پلو و ته  می یی که برای جشن پختهها  کماچ و کیک

ت و خوشمزه و برشته و خوب باشند، پخ  اگر اینها خوب از آب درآیند و خوش»زدند که  می

است  1نمونۀ دیگر، تفأل زدن به خمیر ترشی (.11 :1733مزداپور، ) «سال خوش است وگرنه...

انداختند و اگر ور  می گذاشتند و روی آن پارچۀ سبز می که هنگام سال نو بر سفرۀ نوروزی

 رسم تفأل زدن، از چهارشنبه (.همانجا) دانستند  می برکتی آمد، آن را نشانۀ سال خوب و پر می

گوش ایستادن، فال کوزه گرفتن، تفأل   یابد. فال شود و تا روز سال نو ادامه می سوری آغاز می 

گویی نوروزی   سوری است. شادباش  های شب چهارشنبه ترین فال  زدن به شعر حافظ معروف

عی فال نیک زدن در قدم بود نیز نو  پی و خوش  توسط فردی که خجسته نام داشت و فرخنده

آغاز سال نو بوده است و جالب است که همین آیین در برخی نقاط ایران مانند گیالن در شب 

  (.103: 1713اصالح عربانی، ) شود سوری نیز برگزار می  چهارشنبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mir-e tumگویش بهدینان:  1
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توان ارتباط آن با جشن   می ترین ویژگی تفأل در فرهنگ ایران باستان را  به این ترتیب مهم

و نیز آفرینش آغازین هستی که نوروز  ها ست. این ارتباط با رابطۀ سال نو و فروشیسال نو دان

خورد. نوروز، زمان بخشش و تقسیم بهرۀ مردمان است، چنان که در  می یادآور آن است، پیوند

ازل و هنگام آفرینش آغازین هم همینگونه بوده است؛ از سوی دیگر زمانی است که فروشی 

زنند تا از  می آیند و به خان و مان قدیم خود سر می ز جهان مینو فروددرگذشتگان ده روز ا

مند شوند و در بخشش نیکی به جهانیان، خداوند را  ه نیایش فرزندان و بازماندگان خود بهر

 یاری رسانند. 

رسد این نوع تفأل زدن و مروای نیک در آغاز سال نو به تدریج گسترش یافته و  به نظر می

سوری قبالً   زدن در شب چهارشنبه  ی دیگر نیز شده است. به تفألها ی جشنها  بخشی از آیین

ناشدنیِ جشن   های مهم دیگر، یکی مراسم فال کوزه، یکی از اجزای تفکیک اشاره کردیم، نمونه

 تیرگان است و دیگری تفأل به دیوان حافظ که از رسوم شب یلداست.

 نتیجه

اند، به موضوع ارتباط  سوری نوشته شده  درباره چهارشنبهو مقاالتی که  ها  در برخی از کتاب

سوری با جشن فروردیگان اشاره شده اما تاکنون پژوهشی دقیق در آداب و رسوم   چهارشنبه

سوری و تطبیق آن با آیین فروردیگان انجام نشده است. در این مقاله پس از ارائۀ   چهارشنبه

فروردیگان، به جستجو در آداب و رسوم گزارشی از آداب و رسوم زرتشتیان در جشن 

 ی جشن فرودیگان پرداختیم. ها  سوری درمناطق مختلف ایران و تطبیق آنها با آیین  چهارشنبه

سوری سه رسم مهم و مرکزی دارد که در همه جای ایران مشترك است: افروختن   چهارشنبه

 خواهی.   برکتترین آیین این جشن است؛ خوردن آجیل؛ تفأل زدن و   آتش که مهم

ی ها را که از آیین)لرك(  افروزی و خوردن آجیلِ مخصوص  پای دو رسم آتش رد

سوری در روستاها و شهرهای ایران همچنان   فروردیگان هستند در بسیاری از رسوم چهارشنبه
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خواهی، خاص چهارشنبه سوری است و در جشن   کنیم؛ اما آیین تفأل زدن و برکت می مشاهده

سوری با   رسد این رسم به دلیل همزمانی چهارشنبه می نشانی از آن نیست. به نظرفروردیگان 

طلبی در آغاز سال نو به این جشن اضافه شده است. بر اساس متون   نوروز و اعتقاد به برکت

های فارسی زرتشتی، مروای نیک و فال فرخنده زدن که همان تبریک و شادباش  پهلوی و نوشته

ی نامبارك و بدشگون است، بخشی از مراسم کهن نوروز ها ن از سخننوروزی و دوری کرد

 بوده است.

که ( ششمین گاهنبار) نگارنده بر این باور است که جشن فروردیگان یا گاهنبار همسپتمدم

ی دینی مهم زرتشتیان بوده است، پس از اسالم به جامعۀ زرتشتی محدود شد؛ اما ها یکی از آیین

ی مردم ایران شده بود ــ با کمرنگ شدن وجه ها ب آن که بخشی از باورو آدا ها برخی از آیین

حفظ شده و « شب عرفه»و « سوری  چهارشنبه»دینی آنها ــ در دو آیین مهم پیش از نوروز یعنی 

ی دیگری ها  ی این پژوهش و پژوهشها  به دورۀ کنونی رسیده است. این نتیجه را به کمک یافته

 توان روشن ساخت.  می ی نوروزی و به ویژه شب عرفه انجام شده است،اه  که در رابطه با آیین
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