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  ٢از  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 

  

  ٢٠١٣ /١٢ /٢١                                اکادميسين سيستانی                                                              کانديد 

  

  !جشن پيروزی نور برتاريکی،شب يلداجشن 
  

ايرانيان تاھنوز شب .است )عيسوی دسمبرسال ٢١مطابق (شب يلدا، طو نى ترين شب سال يا آخرين شب پائيز 
 . شب پيروزى نور بر تاريکى و ظلمت است اشب تولد خورشيد ي ،يلداشب  ،انيپارسباوربه . يلدا را جشن می گيرند
اين شب را با افروختن شمع و آتش و خوردن انار و ھندوانه و چھار مغز و ھسته زردآلو و گفتن ايرانيان بطور عموم 

يرند و به شادمانى وخوشى مى پردازند و معتقد اند که خوردن اين ميوه حکايات دلپذير و شوخى ھاى با مزه جشن ميگ
  . ھا بيمارى را از تن شان تا بھار آينده بدور ميدارد

خورشيد پرستى است که به رنگ وصبغه خاص تاکنون در ميان ايرانيان بجا ميترائی يااين رسم نيز از بقاى آئين 
  .مى ناميدند» خرم روز«را نيز جشن ميگرفتند و آن را » دى«ول ايرانيان قديم روز فرداى شب يلدا يعنى ا. آورده ميشود

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

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

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

 

که ھيچ مورخى نميتواند از  مى آورد) جشن اول دى(» ُخرم روز« داستان جالبى از مراسم ابوريحان بيرونى
و اين روز . ديماه و آن را خورماه نيز ميگويند، نخستين روزآن خرم روز است « : و آن اينکه. گذردب به سادگی آن کنار
و درين روز . يعنى پادشاه حکيم و صائب رائى آفريدگار. است ، ناميده شده  ماه ھر دو به نام خداى تعالى، که ھرمزدو

 سپيد مى پوشيد و در بيابان برفرش ھاى سپيد ۀ از تخت شاھى به زيرمى آمد و جامکه، پادشاه عادت ايرانيان چنين بود
و در امور دنيا فارغ البال . ھيبت ملک بدان ھاست، بکنار مى راندمى نشست و دربان ھا و يساو ن و قراو ن راکه 

که با پادشاه سخن بگويد، خواه گدا باشد، يا دارا و شريف باشد يا وضيع ، بدون  نظر مينمود و ھرکس که نيازمند ميشد
اه با دھقانان و ھيچ حاجب و دربانى به نزد شاه مى رفت و بدون ھيچ مانعى با او گفتگو ميکرد و در اين روز پادش

من امروز مانند يکى از شما ھستم و من با : برزيگران مجالست ميکرد و در يک سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت 
و نه . شما برادرھستم، زيرا قوام دنيا به کارھاى است که به دست شما مى شود و قوام عمارت آن ھم به پادشاه است 

و چون حقيقت امر چنين باشد، پس من که پادشاه ھستم با شما . ه رعيت را ازپادشاهپادشاه را از رعيت گزيرى است و ن
به خصوص که دو برادر مھربان ، ھوشنگ و ديگر . برزيگران برادر خواھم بود و مانند دو برادرمھربان خواھيم بود

  ٢». چنين بودند

م روز ديماه را يکى از روزھاى خورشيد شايد آريائيان از روزيکه با گردش خورشيد سال آشنا شده اند، خر
    .ناميده اند، زيرا از اين روز است که خورشيد دوباره به رشد ميگذارد و طو نى و طو نى تر ميشود

 

  :در وصف شب يلدا چه نيکو سروده است ايرانیسخنوريک 

  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

                                            
١
   ببعد ٢٩٠بحواله جشنھای آئين برگزاری جشنھای ايرانی، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه، ص -  

٢
  ٢٩۵، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه ، صھمان منبع  بحواله - 



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat دًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيري. 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 

  ازسnلۀ پاک آريائيان بردبارم،

  منم ميراث ھزارسالۀ زمين،

  ھمان از شرق تاغرب گسترده آغوش،

  ھمان پيام آور مھر ودوستی،

  ھمان گرفته درفش آشتی بردوش

  ٣.نه خود ستيزم، نه ديگر ستيز

  

  :ری ريشۀ ميترائی دارندچارشنبۀ سو  يلدا وجشن شب
 را   مھرپرستى ھاى  و آيين  آداب  تمامى مسيحيت:" شاعر واديب نامور ايران احمدشاملو دراين خصوص ميگويد

،   اعتقاد کسانى  به  که  کنم  اضافه  را ھم اين.   و شراب  نان  تعميد و تقديس  غسل يينآ   است جمله    از آن  که ًعينا تقليد کرده
و . رسد  مى  مھرگان  جشن  ھمين  به  ھايش  ريشه  شده  گرفته  جشن  سالگرد مسيح  عنوان  بعدھا به دسامبر که  ٢۵   ھاى شنج
 روز  اين    ميترايى  خود ايرانيان  که  بگويم طور اخترگذرى   به  را ھم  نکته  آمد، اين  ميان  به  ميnد مسيح  صحبت حا  که 

   ، و اين  است سامى   ھاى  اسطوره  و حوا ى  آدم   ھمان اند که دانسته  مى  ھم  روز تولد مشيا و مشيانه الح  را درعين مھرگان
   ھم  بسيار ديگرى جا مطالب اين   البته.   است آمده)   مانده  ما باقى  از اعصار دور براى  که  مھمى از کتب ( ُ در بندھشن  نکته
 يا   مشيا ھست ھمان)  و مسيحا مسيح(مسايا  مسيا يا ً آيا اصو   که  نکته ، مثn اين  و بگذرم م بگذار  ناگزيرم  من  که ھست
    ٤ . قبيل    از اين  ديگرى و نکات.  نيست

ى به آداب زرتشتى  ميترائى دارد وھيچ ارتباطنيز بايد گفت که اين جشن نيز ريشۀچھارشنبه سورى ، در مورد
  :بدين شرح .زيرا در آئين زرتشتى ، سال به دوازده ماه تقسيم شده وھرماه به سى روز و ھر روز نام خاصى دارد. ندارد

بھترين راستى : ارديبھشت - ٣انديشه نيک ،:  بھمن- ٢ھستى بخش بزرگ، دانا ، نام خداوند،: اورمزد - ١ 
 - ٧تندرستى ورسايى ، : خورداد- ٦فروتنى ومھرپاک ، : سپندارمزد- ٥شھريارى نيرومند، :شھريور- ٤وپاکى، 
 - ١١آبھا ، ھنگام آب ، :  آبان - ١٠آتش ، : آذر - ٩آفريدگار ، :  دى بآذر- ٨بى مرگى وجاودانگى ، : امرداد
جھان ، زندگى ): گئوش(گوش -  ١٤ستاره تير، ستاره باران ، :  تير-  ١٣ماه ، :  ماه - ١٢آفتاب ، خورشيد، ) خور(خير

دادگرى :  رشن - ١٨فرمانبردارى ، :  سروش -، ١٧-دوستى ، پيمان :  مھر- ١٦آفريدگار، : دى به مھر- ١٥وھستى ، 
باد ، :  باد - ٢٢رامش ، شادمانى ، :  رام - ٢١پيروزى ، : ورھرام -  ٢٠فروھر، روان جاودانه ، :  فروردين -  ١٩، 
 -٢٦خوشبختى ، دارائى و خواسته ، ) : اشى( ارد-  ٢٥، )وجدان(ينش درونى ب:دين -٢٤آفريدگار، : دى به دين - ٢٣
فروغ : انارام  . ٣٠گفتار نيک ، :  مانتره سپند- ٢٩زمين ، :  زامياد-  ٢٨آسمان ، :  آسمان - ٢٧راستى ، : اشتاد

     ٥ .وروشنائى بى پايان

از سوى ديگر درنزد .ه اى وجود ميداشت بنابرين درتقويم  زرتشتى روزھاى ھفته وجود ندارد، تا چھارشنب
چون در زبان ھاى ھند و . زرتشتيان آتش عنصر مقدسى است و پريدن از روى آنرا بى احترامى به آتش تلقى ميکنند

ناميده ميشود، بنابرين درچھارشنبه آخرسال، ميترائيان، » سون، زون، زور، سور و سول« اروپائى، خورشيد بنامھاى 
در تقويم اسnمى چون چھارشنبه . رتى که خورشيد درطول سال به مردم ارزانى داشته ،جشن ميگرفتندبه پاس نور وحرا

را در بعد از ظھر سه شنبه برگزارميکردند، )  ميترا-خورشيد(روز نحس شمرده ميشود، پس جشن چارشنبه سورى
سنت قبل از اسnم را، به آئين  ھر،به جشن وسرور تبديل شده و مردم بی خبر) خورشيد(» سور«بمرور زمان معنى 

 وامروز به معنی شادی وجشن  .درحالى که سور و سورى برخاسته از نام مھروخورشيد است. زرتشتى نسبت داده اند
  .نيز بکار ميرود

  ختم

  

                                            
٣
  ٢٠١٣سالکی خانم زويا مجد به مناسبت جشن سب يلدا،يربتاز پيام - 

٤
  )ارسالی مسعود فارانی برای من(دانشگاه برکلی امريکا دراحمدشاملو سخنرانی  - 

٥
   ١٠٧.١٠٨، صص ١پژوھش ھای ايرانی ،شماره  مجله -  


