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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ٢١/١٢                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی

 شب يلداجشن 

  

  :يک سخنور روشنضمير شب يلدا را چنين می ستايد

   يلدا شبی به طول تاريخ

  .تپشھای قلبم را به باورخاطره ھايم پيوند ميزنم

  وسرزمينی را که ھمزادخاک است وکھن تر ازتاريخ،

  .برای نوباوگان خاک وتازه به دوران رسيدگان تاريخ زمزمه ميکنم

  :زمزمه ميکنم که

  .من از نسل شب شکنان روزگارم

  من از نسل نور آفرينان پاک

  بارم، ازسEلۀ پاک آريائيان برد

  سالۀ زمين،ان منم ميراث ھزار

  رده آغوش،ھمان از شرق تاغرب گست

  ھمان پيام آور مھر ودوستی،

  ھمان گرفته درفش آشتی بردوش

  ١.نه خود ستيزم، نه ديگر ستيز

  

در دانشنامۀ آزاد .است ) دسمبرسال عيسوی٢١مطابق (شب يلدا، طوNنى ترين شب سال يا آخرين شب پائيز 
 به يلدا ...است )آريائيان(ايرانی کھن ھای جشن از يکی ّچله شب يا َيلدا شب :ويکی پيدی،در بارۀ شب يلدا ميخوانيم که

گفته ) زمستان روز نخستين (دی ماه اول در آفتاب طلوع تا)  دسمبر٢١=  (آذر ٣٠ از آفتاب غروب بين زمان
 ، بعد شب به اين از دليل ھمين به و زمين شمالی نيمكره در زمستان فصل مصادف است با شروع شب اين.شود می 

 به خزان آخر در خود، ساNنه حرکت در  به سخن ديگر،خورشيد.ميشود تر كوتاه شبھا لطو و ھا بيشتر روز طول
 آغاز از اما. ميشود شب زمان افزايش و روز طول شدن کوتاه موجب که ميرسد شرقی جنوب افق نقطه پايين ترين
 عبارت به. است شب کاھش و روز طول افزايش آن نتيجۀ که ميگردد باز شرق شمال بسوی دگرباره خورشيد زمستان
 در خود پيشين محل از پايين تر اندکی خورشيد، شبانه روز ھر در زمستان، آغاز تا تابستان آغاز ششماھه در ديگر،
 نقطه يا شرق از درجه ٥/٢٣ فاصله با خود جنوبی حد پايين ترين به زمستان آغاز در نھايت در تا ميکند طلوع افق

 اوج نقطه و باN بسوی دوباره و شده معکوس خورشيد طلوع جابجايی ھای مسير بعد، به روز اين از.برسد اعتدالين
 مردم باورھای و انديشه در روز، طول افزايش و شمالشرق بسوی خورشيد بازگشتن آغاز. ميگردد باز تابستانی
  ٢.شتندميدا فرخنده و گرامی را آن که بطوری ميشد دانسته خورشيد، ديگربارۀ تولد زمان عنوان به باستان

بعد از دورۀ لی و.  در دورۀ غزنويان از اين جشن در متون تاريخی وادبی فراوان ذکر شده استدر افغانستان
علت آن، مخالفت روحانيت مسلمان است که اين .غزنويان از جشن شب يلدا چندان ذکری در متون تاريخی ديده نميشود

 شب  ھای اخير، سالآن را غيراسEمی وناروا ميخوانند، اما درزرتشتيان ميدانند وبجا آوردن پارسيان وآئين را رسم 
 در واز سوی انجمن ھای شاعران  ونويسندگان و تحصيل کردگان. گيرند  به نام شب چله جشن میدر افغانستان يلدا را

اين ھايی که  افغان. شود برگزار میجشن شب يلدا  به طور گسترده و ھماھنگ ،شھرھای بزرگ ھرات و بلخ و کابل
گويند که بزرگداشت از چنين  کنند و می ھای کھن خود ياد می گيرند از آن به عنوانی يکی از سنت رويداد را جشن می

  .رويدادھايی به معنی حفظ آيين تاريخی شان است

                                            
١
  ٢٠١٣جشن سب يلدا،سالاز پيام تبريکی خانم زويا مجد به مناسبت -  
 ويکی پيديا،زيرکلمۀ جشن شب يلداکليک شود- ٢
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ائيان از روزيکه با گردش يرآ علت اين باشد که شايد،شب يلدا را جشن می گيرندبيش از ديگران  ياناما ايران
يد سال آشنا شده اند، خرم روز ديماه را يکى از روزھاى خورشيد ناميده اند، زيرا از اين روز است که خورشيد خورش

   .دوباره به رشد ميگذارد و طوNنى و طوNنى تر ميشود

ايرانيان بطور .  شب پيروزى نور بر تاريکى و ظلمت استاشب تولد خورشيد يبه باورپارسيان، شب يلدا، 
ب را با افروختن شمع و آتش و خوردن انار و ھندوانه و چھار مغز و ھسته زردآلو و گفتن حکايات اين شعموم 

دن اين ميوه ھا دلپذير و شوخى ھاى با مزه جشن ميگيرند و به شادمانى وخوشى مى پردازند و معتقد اند که خور
      .ان تا بھار آينده بدور ميداردانسبيمارى را از تن 

  

    

  )گوگل(نمونه ھايی از آرايش سفره ھای شب يلدا 

  .مى ناميدند» خرم روز«را نيز جشن ميگرفتند و آن را » دى «قديم روز فرداى شب يلدا يعنى اول دريان پارس

براى پاسخ به اين پرسش که چرا پس از نوروز تنھا آئين شب يلدا، ھمچنان به قوت خود باقى مانده است ، 
را يارى نمي  ريخى بجز نوشته ھاى ابوريحان بيرونى و ھم عصرش گرديزى درين خصوص ماھيچ سرچشمه معتبرتا

مر مغان را جشن ھاى «: مينويسد» اندرشرح جشنھا و عيدھاى مغان« گرديزى در زين اNخبار، زيرعنوان . رساند
ه نخستين روز دى وجشن و سپس در بار»  فراوان بوده است اندر روزگار قديم و من آنچه يافتم ، اين جا بياورم 

و اين ماه دى به نزديک مغان ماه خداى است و اول روز او را . اندرين روز جشن خرم روز بود« : ميگويد» ديگان«
٣» .ھم به نام او خوانند، و اين روز را سخت مبارک دانند

 

رخى نميتواند از ؤکه ھيچ م مى آورد) جشن اول دى(» ُخرم روز«ابوريحان بيرونى داستان جالبى از مراسم 
و اين . ديماه و آن را خورماه نيز ميگويند، نخستين روزآن خرم روز است « : و آن اينکه. گذرد به سادگی بآن کنار

و درين . يعنى پادشاه حکيم و صائب رائى آفريدگار. است ، ناميده شده روز و ماه ھر دو به نام خداى تعالى، که ھرمزد
 سپيد مى پوشيد و در بيابان برفرش ۀکه، پادشاه از تخت شاھى به زيرمى آمد و جام روز عادت ايرانيان چنين بود

و در امور دنيا . ھاى سپيد مى نشست و دربان ھا و يساوNن و قراوNن راکه ھيبت ملک بدان ھاست، بکنار مى راند
باشد، يا دارا و شريف باشد يا که با پادشاه سخن بگويد، خواه گدا  فارغ البال نظر مينمود و ھرکس که نيازمند ميشد

وضيع ، بدون ھيچ حاجب و دربانى به نزد شاه مى رفت و بدون ھيچ مانعى با او گفتگو ميکرد و در اين روز پادشاه با 
من امروز مانند يکى از شما : دھقانان و برزيگران مجالست ميکرد و در يک سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت 

درھستم، زيرا قوام دنيا به کارھاى است که به دست شما مى شود و قوام عمارت آن ھم به ھستم و من با شما برا
و چون حقيقت امر چنين باشد، پس من . و نه پادشاه را از رعيت گزيرى است و نه رعيت را ازپادشاه. پادشاه است 

به خصوص که دو برادر . يم بودکه پادشاه ھستم با شما برزيگران برادر خواھم بود و مانند دو برادرمھربان خواھ
  ٤». مھربان ، ھوشنگ و ديگر چنين بودند

 از بقاى سابقۀ طوNنی تر از عصرزرتشت دارد وبه قبل از زمان زرتشت برميگردد،يعنی آئين  اينبه نظر من ، 
مانده واز آن   بجا تا کنون ايرانساکنان فEت  در ميان ی خاصۀخورشيد پرستى است که به رنگ وصبغميترائی ياآئين 

  .دشو تجليل می  از سوی ايرانيان اروپا و امريکا  تا آستراليا حتی درايران وفEت در تمام شھرھای 

                                            
٣
   ببعد ٢٩٠ بحواله جشنھای آئين برگزاری جشنھای ايرانی، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه، ص-  

٤
  ٢٩۵ بحواله ھمان منبع ، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه ، ص-  
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که ھنوز خبری از برق ووسايل سرگرمی ھای پيش  را بنام شب چله گرامی ميدارند وسالھاسيستان شب يلدا در
ھيزم در اجاق خانه و يا درمرکز روستا، به سخنان با روشن کردن آتشی از مردم صوتی وشنيدار وديداری نبود، 

ھنامه ويا قصه ھای اوقصه ھای  کھن سال ترين مرد دھکده گوش فراميدادند و از شنيدن داستانھای رزمی ش
اما امروزه با . دل ودماغ خود را تر وتازه ميکردند) آذرک شاری سيستانیعبدهللا حمزه پسر( اميرحمزۀ صاحب قران

نيک معاصر که با تلويزيون وديش آنتن ھای الکرتونيکی مجھزاند، خود برنامه سازان رسانه ھای ورود وسايل تخ
صوتی وديداری ،با پيشکش کردن برنامه ھای رنگين زنده، زحمت راوايان وقصه گويان را کم ميکنند ومردم ھم با 

 کEن ھراسی بدل راه نميدھند خوردن انواع ميوه ھای خشکبار وتربارديگر ازطوNنی بودن شب يلدا وسردی چلۀ
  .وخوش وخوشحال آن شب را به آخر ميرسانند

 پايان

  

                                            


