ﭼﻬـﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳـﻮری در ﺑﯿـﺎن آﯾـﺖ
اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ را
از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ:
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢاﻟﺤﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻨﮕﺮی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
آوردهاﻧﺪ:آﺗﺶ ،در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﻘﺪس و ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻫﻮرا ﻣﺰدا
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،از اﯾﻦرو ﭘﯿﺶ از ﻧﻮروز ﺑﻪ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آﺗﺶ
ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ روز ﺳﺎل )روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه(
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ روز ﻓ َﺮ ْوَرﻫﺎی )ارواح( ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آنﻫﺎﺳﺖ][۱؛ وﻟﯽ آﺗﺶ
اﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﺟﺴﺘﻦ از آن و ﺷﺎدی ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آن ،ﺗﺮﻗ ّﻪ زدن و ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﻧﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﯽ دارد ﻧﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﯽ و ﺟﺰ ﺧﺮاﻓﻪ و در ﻣﻮاردی زﯾﺎﻧﺒﺎری ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اوستا ،ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻋﯿﻼﻣﯽ ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺷﮑﺎﻧﯽ و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻮن ﭘﻬﻠﻮی و ﺣﺘﯽ در رواﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرﺧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
درﺑﺎره اﯾﺮان ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﻮن دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ در آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻖ دﻗﯿﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره آن
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
آﺗﺶ اﻓﺮوزی در ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎب تاریخ
بخارا ،اﺛﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧَﺮﺷ َﺨﯽ ) ۲۸۶ـ  ۳۵۸ق( اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم مزارات بخارا ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻧﻮح ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻗﻤﺮی ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﻧﺸﺴﺖ ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ،در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ،آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ
اﯾﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﺄﻟﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری را ﺳﻨّﺖ ﺳﯿﺌﻪ ای ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد اﺳﺖ  .اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ:اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨّﺖ ﺳﯿﺌﻪ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن اﺳﺖ و آزادی
آﻧﺎن را ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺳﯿﺐ.ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاوان در ﭘﯽ دارد .ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺮای رﺷﺪ
و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن از ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در
اﺿﻄﺮاب ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ! ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
زﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺳﻨﺖ.ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ و… را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم رﺿﺎ )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ( ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮ
)ﺳﻨﺖ( ﻣﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ« و در اداﻣﻪ اﻓﺰودﻧﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮدم زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«[۲].
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿّﻊ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را
راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دارﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮری ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻓﺮاد در آﺗﺶﺑﺎزی و
ﺗﺮﻗﻪﺑﺎزی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ،ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮل
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری را اﺑﻄﺎل ﮐﻨﯿﺪ وﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮانﻫﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮل ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻘﻞ ،ﺟﺰ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻦ اﻟﻬﯽ در
ﻋﺎﻟَﻢ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ درﺧﺘﮑﺎریﻫﺎ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺻﻠﻪ رﺣﻢﻫﺎ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ دﯾﺪ و
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎطﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻘﺒﻮل ﻫﺴﺖ .ﭼﺮا اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮی ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ،ﺧﺴﺎرت دﻧﯿﺎﯾﯽ و اﺧﺮوی
دارد؟ ﺑﯽﺧﺮدی ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ،ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ!
ﻟﺬا ﯾﮏ ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪاً ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﺻﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺣﺮف ﺣﻖ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﺣﻖ را ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﻋﻤﺪاً ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﺪ و

ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
————————————————-
ﻣﻨﺎﺑﻊ:ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺤﯿﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ درس اﺧﻼق و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
] . [۱ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﯾﺎﺣﻘﯽ ،واژه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری.
] . [۲ر َﺣ ِﻢَ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﺒْﺪاً أَﺣ ْﯿَﺎ أَﻣْﺮ َﻧَﺎ ﻗ ُﻠْﺖُ :ﮐ َﯿْﻒَ
َ
ﯾُﺤ ْﯿِــﻰ أ ﻣْﺮ َﮐ ُــﻢْ؟ ﻗ َــﺎلَ  :ﯾَﺘَﻌَﻠَّــﻢُ ﻋ ُﻠُﻮﻣَﻨَــﺎ وَ
ﯾُﻌَﻠِّﻤُﻬ َــﺎ اﻟﻨَّــﺎسَ ،ﻓ َــﺈِ نَّ اﻟﻨَّــﺎسَ ﻟَــﻮْ ﻋ َﻠِﻤُــﻮا
ﻣَﺤ َﺎﺳ ِﻦ َ ﮐ َﻼﻣِﻨَﺎ ﻻﺗَّﺒَﻌُﻮﻧَﺎ )ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ)ع( ،ج،۱
ص.(۳۰۷
*اﺳﺮاء

