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را   دير زماني است كه مردمان ايراني و بسياري از جوامع ديگر، در آغاز فصل زمسـتان مراسـمي  

در ايـران و  . هـاي متفـاوتي دارد   هـا و انگيـزه   دارنـد كـه در ميـان اقـوام گونـاگون، نـام       برپا مي

نـام  » شـب يلـدا  «يـا  » شـب چلـه  «فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نـام   هاي هم سرزمين

به دليل دقـت گاهشـماري ايرانـي و انطبـاق     . كه همزمان با شب انقالب زمستاني است برند مي

ام  ها، انقـالب زمسـتاني برابـر بـا شـامگاه سـي       كامل آن با تقويم طبيعي، همواره و در همه سال

  .ماه است آذرماه و بامداد يكم دي

  

رفع نحوست بلنـدترين  هر چند امروزه برخي به اشتباه بر اين گمانند كه مراسم شب چله براي 

دانيم كه در باورهاي كهن ايراني هيچ روز و شبي، نحـس و بـد    شود؛ اما مي شب سال برگزار مي

هـاي ايرانـي، ريشـه در     جشن شب چله، همچون بسياري از آيـين . شده است شناخته نمي مني

  .رويدادي كيهاني دارد

رسد كه  قطه افق جنوب شرقي ميترين ن خورشيد در حركت ساالنه خود، در آخر پاييز به پايين

اما از آغاز زمستان يا انقـالب  . شود موجب كوتاه شدن طول روز و افزايش زمان تاريكي شب مي

گردد كه نتيجه آن افزايش روشـنايي روز   زمستاني، خورشيد دگرباره بسوي شمال شرقي باز مي

  روز  زمستان، در هر شبانهماهه آغاز تابستان تا آغاز  به عبارت ديگر، در شش. و كاهش شب است
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كند تا در نهايت در آغاز زمستان  تر از محل پيشين خود در افق طلوع مي خورشيد اندكي پايين

از ايـن روز  . درجه از شرق يا نقطه اعتدالين برسـد  5/23ترين حد جنوبي خود با فاصله  به پايين

بـاال و نقطـه انقـالب     هاي طلوع خورشيد معكوس شده و مجـدداً بسـوي   به بعد، مسير جابجايي

شـرقي و افـزايش طـول روز، در     آغاز بازگرديدن خورشـيد بسـوي شـمال   . گردد  تابستاني باز مي

شـد و   انديشه و باورهاي مردم باستان به عنوان زمان زايش يا تولد ديگرباره خورشيد دانسته مي

  . داشتند و فرخنده مي آنرا گرامي 

شده است كه يكي از آنها جشني شبانه و بيداري  برگزار ميهايي در اين هنگام  در گذشته، آيين

هـاي آن،   جشـني كـه از الزمـه   . تا بامداد و تماشاي طلوع خورشيد تازه متولد شده، بوده اسـت 

حضور كهنساالن و بزرگان خانواده، به نماد كهنسـالي خورشـيد در پايـان پـاييز بـوده اسـت، و       

ازمدت كه همچـون انـار و هندوانـه و سـنجد، بـه      هاي فراوان براي بيداري در همچنين خوراكي

 .رنگ سرخ خورشيد باشند

و بعـدها بـا نـام كـيش     (در آيـين ميتـرا   . ديني دادند بسياري از اديان نيز به شب چله مفهومي 

روز تولد مهـر و نخسـتين روز   ) خورشيد روز(» خوره روز« ، نخستين روز زمستان به نام)مهر

مروزه كاركرد خود را در تقويم مـيالدي كـه ادامـه گاهشـماري     آمده است و ا سال نو بشمار مي

. دهـد  ميترايي است و حدود چهارصد سال پـس از مبـدأ مـيالدي بـه وجـود آمـده؛ ادامـه مـي        

هايي، زادروز مسيح را در يكي از روزهاي نزديك به انقـالب   هاي گوناگون عيسوي، با تفاوت فرقه

كريسمس را همچون تقـويم كهـن سيسـتاني در    دانند و همچنين جشن سال نو و  زمستاني مي

به روايت بيروني، مبدأ سالشماري تقويم كهـن سيسـتاني از آغـاز    . كنند همين هنگام برگزار مي

منسـوب  . بـوده اسـت  » كريسـت «زمستان بوده و جالب اينكه نام نخستين ماه سال آنان نيـز  

پيش از آن، آنگونه كـه ابوريحـان   گردد و  داشتن ميالد به ميالد مسيح، به قرون متأخرتر باز مي

نامگـذاري  . بيروني در آثارالباقيه نقل كرده است، منظور از ميالد، ميالد مهر يـا خورشـيد اسـت   

خداوند از همـان باورهـاي ميترايـي    /به معناي دادار» دي«نخستين ماه زمستان و سال نو با نام 

   .گيرد سرچشمه مي

انـد،   پيرو مزدك، قهرمان بـزرگ ملـي ايـران بـوده    نخستين روز زمستان در نزد خرمديناني كه 

هـايي ويـژه    كرده و آيين ياد مي »خرم روز«شد و از آن با نام  و بزرگ دانسته مي سخت گرامي 

شود كه  اين مراسم و نيز سالشماري آغاز زمستاني هنوز در ميان برخي اقوام ديده مي. اند داشته

. اسـت ) مال افغانسـتان و جنـوب تاجيكسـتان   در شـ (نمونه آن تقويم محلي پـامير و بدخشـان   
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يـاد شـده اسـت    » ناواسارد«همچنين در تقويم كهن ارمنيان نيز از نخستين ماه سال نو با نام 

   .در پيوند است» سال نو«به معناي » نوسرذه«كه با واژه اوستايي 

هر چند برگزاري مراسم شب چله و ميالد خورشيد در سنت دينـي زرتشـتيان پذيرفتـه نشـده     

كوشند تا اين مراسم را همچـون ديگـر ايرانيـان برگـزار      است؛ اما خوشبختانه اخيراً آنان نيز مي

كنند و داراي سـابقه   البته در شبه تقويم نوظهوري كه برخي زرتشتيان از آن استفاده مي. كنند

شود كه نـه بـا تقـويم طبيعـي      آذرماه مصادف مي 24در ايران نيست، زمان شب چله با  تاريخي

انطباق دارد و نه با گاهشماري دقيق ايراني و نه با گفتار ابوريحان بيروني كه از شب چله با نـام  

   .از آنرو كه فاصله شب چله با نوروز، نود روز است. كند ياد مي» عيد نود روز«

در : انـد، تماشـا كـرد    نشسته توان تولد خورشيد را آنگونه كه پيشينيان ما به نظاره مي امروزه مي

دوران باستان بناهايي براي سنجش رسيدن خورشيد به مواضع ساالنه و استخراج تقويم ساخته 

اسـت كـه فعـالً تنهـا بنـاي سـالم        چارتاقي نياسر كاشـان شده كه يكي از مهمترين آنها  مي

اي طراحـي و   دهد كه اين بنا بگونـه  نشان مي ها پژوهش .نده در اين زمينه در ايران استما باقي

توان زمان رسيدن خورشيد بـه برخـي از مواضـع سـاالنه و نيـز نقطـه        ساخته شده است كه مي

چارتـاقي نياسـر بنـايي    . انقالب زمستاني و آغاز سال نو ميترايي را با دقت تماشا و تشخيص داد

ايـن ويژگـي را   . شـود  اي ملموس و قابل تماشا در آن ديـده مـي   گونهه خورشيد باست كه تولد 

در راه نيشابور به تربت حيدريه و در نزديكي روستاي رباط سفيد، نيز دارا » بازه هور« چارتاقي

 .شـود  است كه البته فعالً ديـواري نوسـاخته و الحـاقي مـانع از ديـدار پرتوهـاي خورشـيد مـي        

بـا حضـور دوسـتداران     در چارتـاقي نياسـر،    طلـوع و تولـد خورشـيد    هـر سـاله مراسـم ديـدار    

  .شود  مندان، در شهر نياسر كاشان برگزار مي شناسي ايراني و ديگر عالقه ستاره باستان

 
  حافظ در شب يلدا

خانه، ديوان حافظ را به بزرگتر فاميل كه سـواد   معموالً در شب يلدا رسم بر اين است كه صاحب

گويـد و   پس هر يك از ميهمانان نيت كرده و بزرگ مجلس، ايـن جملـه را مـي   س. دهد دارد، مي

قسـم  / بر ما نظر اندازي/ تو محرم هر رازي/ اي حافظ شيرازي«: زند تفعلي به گنجينه حافظ مي

ايـن رسـم يكـي از رسـوم     . يا هر چيزي شـبيه بـه ايـن    »...به قرآن مجيدي كه در سينه داري

بـه طـوري كـه در بعضـي     . روز شـده  آوري روز نيـز بـه   امروزه با فـن پرطرفدار شب يلداست كه 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


                                       http://sepahe-javidan.blogfa.com  � 

 

هاي اينترنتـي   افزار تفعل مجازي در رايانه، پايگاه نامه، نرم ها به جاي كتاب حافظ، از فال خانواده

بـراي انجـام ايـن رسـم     ... افزارهاي ويژه تلفن همراه، سامانه پيام كوتاه يا پيامك و ويژه فال، نرم

 .هــا در ايــن شــب بلنــد ســال اســت خــوبي بــراي خــانواده د كــه ســرگرمي كننــ اســتفاده مــي

  
  جشن ٔپبشينه

شود، يك سنت باستاني است و پيروان ميتراييسـم   هايي كه در اين شب برگزار مي يلدا و جشن

در ايـن بـاور يلـدا روز تولـد خورشـيد و      . اند كرده آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار مي

  .را يا مهر استبعدها تولد ميت

قرار دارد كه نام آفريننده در زمان پيش از زرتشتيان بوده است  »دي«اين جشن در ماه پارسي 

  .كه بعدها او به نام آفريننده نور معروف شد

هايي از آفريدگار بـود در حـالي كـه شـب، تـاريكي و سـرما        نور، روز و روشنايي خورشيد، نشانه

تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين بـاور رسـانده بـود كـه     مشاهده . هايي از اهريمن نشانه

روزهاي بلندتر روزهـاي  . برند شب و روز يا روشنايي و تاريكي در يك جنگ هميشگي به سر مي

ــاه      ــاي كوت ــه روزه ــالي ك ــود، در ح ــنايي ب ــروزي روش ــانه  پي ــر نش ــه ت ــاريكي ٔاي از غلب  .ت

زيرا برخي معتقدند كه مسـيح  (است » ميالد« آن اي سرياني است و مفهوم  يلدا برگرفته از واژه

پنداشتند و   مي »ميترا«ايرانيان باستان اين شب را شب تولد الهه مهر ). در اين شب به دنيا آمد

شـدند و شـادمانه رقـص و     گرفتند و گرد آتـش جمـع مـي    به همين دليل اين شب را جشن مي

نذري يا » ميزد«. كردند نثار مي »ميزد «و گستردند  آن گاه خواني الوان مي. كردند پايكوبي مي

هاي ايـران باسـتان    اي بود غير نوشيدني، مانند گوشت و نان و شيريني و حلوا، و در آيين وليمه

گسـتردند كـه بـر آن افـزون بـر آالت و ادوات       براي هر مراسم جشن و سرور آييني، خواني مـي 

هاي خوردني فصـل   ها و فرآورده ، برآوردهنيايش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غيره

ناميدنـد،   مي» ميزد« اي كه آن را  هاي گوناگون، از جمله خوراك مقدس و آييني ويژه و خوراك

باوري بر اين مبنا نيز بين مردم رايج بـود كـه در شـب يلـدا، قـارون      . نهادند بر سفره جشن مي

دهد،  آيد و به مردم هيزم مي ها مي در خانه، در جامه كهنه هيزم شكنان به )ثروتمند افسانه اي(

شود، بنابراين، باورمندان بـه   ها در صبح روز بعد از شب يلدا، به شمش زر تبديل مي و اين هيزم

اين باور، شب يلدا را تا صبح به انتظار از راه رسيدن هيزم شكن زربخش و هديه هيـزمين خـود   

  .كردند ي بر پا ميماندند و مراسم جشن و سرور و شادمان بيدار مي
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 يلدا شب كه است سال هزار چند به نزديك ايرانيان كه القولند متفق مورخان و شناسان شرق

 سـپيده  تا است سال طول در شب ترين تاريك و درازترين كه را ماه آذر و پاييز شب آخرين

 تاريكي و خورشيد غيبت اندوه تا كنند مي سرگرم را خود يكديگر كنار در مانند، مي بيدار دم

 از اطمينـان  حصـول ( آسـمان  گراييـدن  روشني به با و نكند تضعيف را آنان روحيه سردي و

 بـه  )اسـت  شـده  عنـوان  آن تـازه  تولد كه سياه و طوالني شب يك پي در خورشيد  بازگشت

  .بياسايند لختي و روند رختخواب

 
  جشن يلدا در ايران امروز

نشـيني اعضـاي خـانواده و اقـوام در كنـار       آمدن و شبجشن يلدا در ايران امروز نيز با گرد هم 

آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيـل مخصـوص، هندوانـه، انـار و     . شود يكديگر برگزار مي

بركت، تندرستي، فراواني  ٔنمادي دارند و نشانه ٔهاي گوناگون است كه همه جنبه شيريني و ميوه

در اين شب هم مثل جشن تيرگان، فـال گـرفتن از كتـاب حـافظ مرسـوم      . هستند و شادكامي 

  .كنند گويي مي حاضران با انتخاب و شكستن گردو از روي پوكي و يا پري آن، آينده. است
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  شود يلداي ايراني، شبي كه خورشيد از نو زاده مي

مكرر » خرم روز«اي ايراني حديث ميالد عشق است كه هر سال در ه ها و اسطوره يلدا در افسانه

  .شود مي

ماه دلداده مهر است و اين هر دو سر بر كار خود دارند كه زمان كار ماه شب است و مهر روزهـا  

ماه بر آن است كه سحرگاه، راه بر مهر ببندد و با او در آميزد، اما هميشـه در خـواب   . آيد بر مي

انديشد و ستاره  سرانجام ماه تدبيري مي. رسد كه ماه را در آن راهي نيست فرا ميماند و روز  مي

كند، ستاره اي كه اگر به آسمان نگاه كني هميشه كنار مـاه قـرار دارد و عاقبـت     اي را اجير مي

مـاه بـه    .دهـد  كند و خبر نزديك شدن خورشيد را بـه او مـي   نيمه شبي ستاره، ماه را بيدار مي

در چنـين  . دارد كند و مهر را از رفتن باز مي گويد و دلبري مي رود و راز دل مي مياستقبال مهر 

كنند و مهر ديـر   كنند و عاشقي پيشه مي زماني است كه خورشيد و ماه كار خود را فراموش مي

از آن زمان هر سال مهر و ماه تنها يك شب به ديـدار  . گيرد نام مي» يلدا«آيد و اين شب،  بر مي

 .رسند و هر سال را فقط يك شب بلند و سياه وطوالني است كه همانا شب يلداست ييكديگر م

 
گفتنـد كـه نخسـتين     نيز مي) خورشيد ماه(» خور ماه«به دي ماه،  ابوريحان بيرونيدر زمان 

از آن جا كـه  . شد هاي بسياري در آن برگزار مي روز آن خرم روز نام داشت و ماهي بود كه آيين

خرم روز، نخستين روز دي ماه، بلندترين شب سـال را پشـت سـر دارد پيونـد آن بـا خورشـيد       

شـود خورشـيد از نـو زاده     شب سال كه يلدا ناميـده مـي   از پس بلندترين. يابد معنايي ژرف مي

 .گيـرد  جهـان را فـرا مـي     كنـد و خرمـي   شـود و طبيعـت دوبـاره آهنـگ زنـدگي سـاز مـي        مي

هاي فالت ايران روسيه و ديگر كشورها با پيشينه ي تـاريخي   الزم به ذكر است يلدا در سرزمين

  .شود برگزار مي

 يلدا شب كه است سال هزار چند به نزديك ايرانيان كه القولند متفق مورخان و شناسان شرق

 سـپيده  تا است سال طول در شب ترين تاريك و درازترين كه را ماه آذر و پاييز شب آخرين

 تاريكي و خورشيد غيبت اندوه تا كنند مي سرگرم را خود يكديگر كنار در مانند، مي بيدار دم

 از اطمينـان  حصـول ( آسـمان  گراييـدن  روشني به با و نكند تضعيف را آنان روحيه سردي و

 بـه  )اسـت  شـده  عنـوان  آن تـازه  تولـد  كه سياه و طوالني شب يك پي در خورشيد بازگشت

  .بياسايند لختي و روند رختخواب
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. مراسم شب يلدا از طريق ايران به قلمرو روميان راه يافـت و جشـن سـاتورن خوانـده مـي شـد      

هم اعتبار خود را از دست نداد و ادامه يافـت كـه   ها جشن ساتورن پس از مسيحي شدن رومي 

در همان نخستين سده ي آزاد شدن پيروي از مسيحيت در ميان روميـان، بـا تصـويب ريـيس     

چهـار روز و در سـالهاي كبيسـه    را قرار دادند كـه   )مراسم ميالد مسيح( وقت كليسا، كريسمس

از آن پس ايـن دو رويـداد    .يكي است سه روز بيشتر از يلدا فاصله ندارد و مفهوم هر دو واژه هم

  .تقريباً با هم برگزار مي شده اند

زيـرا ايرانيـان بـه دو    . آراستن سرو و كاج در كريسمس هم از ايران باستان اقتباس شـده اسـت  

درخت مخصوصاً سرو به چشم مظهر مقاومت در برابر تاريكي و سرما مي نگريسـتند و در خـور   

ايستادند و عهد مي كردند كه تا سال بعد يـك نهـال سـرو ديگـر كشـت      روز، در برابر سرو مي 

  .كنند

، خـور روز و دي  )يكم دي مـاه (روز پس از شب يلدا ) مردم سراسر ايران زمين(پيشتر، ايرانيان 

در اين روز عمدتاً بـه ايـن   . گان؛ مي خواندند و به استراحت مي پرداختند و تعطيل عمومي بود

كردن شوند كه ميترائيسم  نمي خواستند احياناً مرتكب بديشيدند كه لحاظ از كار دست مي ك

  .شمرد هر كار بد كوچك را در روز تولد خورشيد گناهي بسيار بزرگ ميارتكاب 

  

 كـه  را هايي ميوه باقيمانده شب، اين در ايرانيان و نكرده تغيير زمان طول در يلدا شب آداب

 روشـن  بخـاري  و افروخته هيزم گرد هم دور و خورند مي تنقالت و خشكبار و اند كرده انبار

 ايران در( وگرمي روشنايي آمدن و ظلمت و تاريكي شكست بشارت دم سپيده تا نشينند مي

 كه زيرا بدهد، را) بود نخواهد حيات آن بدون كه خورشيد بودن زنده و نرفتن ميان از باستان،

  .است خود اوج در سياهي و تاريكي شب، اين در آنان زعم به

 )چـپ  بـه  راسـت  از الفبـاي (  خـط  كـارگيري  به به متمايل كه ساسانيان دوران از يلدا، واژه

 تولـد  يـا  روز زاد  -زايـش  معناي به ميالد همان  -يلدا .است رفته كار به بودند شده سرياني

 نقـاط  از بسياري در هنوز كه دانست بايد . است شده پارسي وارد سامي زبان آن از كه است

 يلدا شب جاي به سال، شب بلندترين ناميدن براي خاوري جنوب و جنوب در مخصوصاً ايران

  .شود مي استفاده )سرد و سياه شب سده، جشن به مانده روز چهل( چله شب مركب واژه از

 -------------------  

  .بود ها انسان برابري روز حال عين در باستان ايران در - ماه دي يكم - )گان دي( روز خور

 حق كسي و آيند نظر به يكسان تا پوشيدند مي ساده لباس شاه جمله از همگان روز اين در
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 اين در . امر تحت نه گرفت، مي انجام داوطلبانه كارها و نداشت را ديگري به دادن دستور

 را موضوع اين  .بود ممنوع هم مرغ و گوسفند كشتن حتي خونريزي، و كردن جنگ روز

 قطع موقتاً خونريزي و كردند مي رعايت ها جبهه در و دانستند مي ايرانيان متخاصم نيروهاي

  .بود انجاميده صفا و طوالني صلح به جنگ، موقت قطع همين كه شده ديده بسيار و شد مي
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