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 يلدا

  ياالمين  روح.م
  

 صادق ندمد، تا شب يلدا نرود صبح
   )سعدي (                                     

 
كه موضوع  -نخستين روز ماه دي : ايران كهن، چهار جشن را در بر داشت  دي ماه، در

 و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست وسوم سه روزي كه نام ماه و نام روز يكي - اين جستار است
 .بود

  .چهار جشن تنها شب نخستين روز دي ماه، يا شب يلدا، را جشن مي گيرند امروز، از اين
  .پائيز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدي و درازترين شب سال يعني آخرين شب

 
و روميان آن را ) ميترا  مهر،( والدت خورشيد . به معني والدت استسرياني و  واژه يلدا

اين  بنابر باور پيشينيان، در پايان  .شكست ناپذير نامند) مهر ( انويكتوس يعني روز تولد  ناتاليس
خورد،  ، تاريكي شكست مي)و مي دانند ( شب دراز، كه اهريمني و نامباركش مي دانستند 

اين روز ميالد  نام: ...  زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد، و روشنايي پيروز و خورشيد
نقصان به حد زيادت  گويند در اين روز نور از حد. اكبر است، مقصود از آن انقالب شتوي است

  .و فنا روي مي آورند خارج مي شود، و آدميان نشو و نما آغاز مي كنند و پري ها به ذبول
 

ي را، آيين ها و فرهنگ هاي بسياري از سرزمين هاي كهن آغاز آغاز د زايش خورشيد و
شگون روزي كه خورشيد از چنگ شب هاي اهريمني نجات مي يافت و روزي  سال قرار دادند، به
در سده چهارم ميالدي، بر اثر اشتباهي كه در محاسبه كبيسه ها رخ   .پرستان بود مقدس براي مهر

را نيز  روز تولد ميترا دانسته و تولد عيسي مسيح)  دسامبر 21ي روز به جا(  دسامبر را 25روز  ،داد
   :اشاره سنايي نيز به اين تقارن است . در اين آغاز سال قرار دادند

   
   يلدا كه از پيوند با عيسي چنان معروف شد        صاحب دولتي پيوند، اگر نامي همي جويي به 
 

همان شب يلدا است، و نويل واقعي، يعني )  مسيح سالروز تولد( نويل اروپايي  بنا بر اين
 شتوي در سي آذر برابر با بيست و يكم دسامبر است از مقاله ها و پژوهشهاي فراواني كه انقالب

عالمه قزويني بر  درباره يلدا شده، در لغت نامه دهخدا، چكيده اي از برهان قاطع، انندراج، حواشي
يادداشت هاي مرحوم دهخدا   ها، فرهنگ فارسي دكتر معين وآثار الباقيه شرح پور داود بر يشت



                                                                                                                                )40(فصلنامه آپاگا 
 

2

است به معني ميالد عربي، و چون  يلدا لغت سرياني  :آورده، كه نقل آن بي مناسبت نخواهد بود 
بايد توجه داشت كه . رو، بدين نام ناميده اند شب يلدا را با ميالد مسيح تطبيق مي كرده اند، از اين

شده، طبق تحقيق، در اصل جشن ظهور ميترا بوده كه   دسامبر تثبيت25جشن ميالد مسيح كه در 
يلدا اول زمستان و شب آخر . روز تولد مسيح قرار دادند مسيحيان در قرن چهارم ميالدي آن را

و در آن شب، يا نزديك بدان، آفتاب به برج جدي . سال است پاييز است كه درازترين شب هاي
در بيشتر نقاط ايران در اين شب   .ت شوم و نامبارك مي انگاشتندسخ تحويل مي كند و قدما آن را

شاعران زلف يار و همچنين روز هجران را از حيث سياهي و درازي بدان . شود مراسمي انجام مي
 و از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاني و سيف افرنگي، رابطه بين .تشبيه كنند

بيست و  يلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جاللي و شب. دمسيح و يلدا ادراك مي شو
  .يكم دسامبر فرانسوي است

 
شب  -1: پايدار ماندن اين جشن را مي توان، از جمله بدين گونه برشمرد  انگيزه هاي

بلند ترين شب سال، يعني طوالني ترين  - 2است، از باورهاي ديني كهن ) مهر  ) زايش خورشيد
 پايان - 3. است، نشانه اهريمني شبي شوم و ناخوشايند كه از فردا به كوتاهي مي گرايد كيتاري

گروههايي  همه قشرها و. برداشت محصول صيفي و آغاز فصل استراحت در جامعه كشاورزي است
دي ماه و  كه از فراورده هاي كشاورزي و تالش كشاورزان بهره مندند، در جشن نخستين روز

روز پادشاه با  در اين... و         .صول، در شگون و شادي كشاورزان شركت مي كنندبرداشت مح
(...) و مي گفت  ،دهقانان و برزگران مجالست مي كرد و در يك سفره با ايشان غذا مي خورد

  .قوام دنيا به كارهايي است كه به دست شما مي شود
 

روز در تمامي سرزمين كهنسال ايران يلدا و يا شب چله بزرگ، تا به ام آيين و جشن شب
يلدا را همچنين مي توان جشن و گردهمايي . قشرها و خانواده ها برگزار مي شود و در بين همه

 به بياني. خانه بزرگ خانواده گرد مي آيند در شب يلدا خويشاوندان نزديك در. دانست خانوادگي
و به  يمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردنديگر در سرماي آغازين زمستان، دور كرسي نشستن و تا ن

  . فال حافظ گوش كردن از ويژگي هاي شب يلدا است
 

برگزاري مراسم يلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آييني خانوادگي  : جشن خانوادگي
در كتاب ها و سندهاي . ها به خويشاوندان و دوستان نزديك محدود مي شود است، و گردهمايي

ابوريحان بيروني از جشن روز اول دي . برگزاري مراسم شب يلدا اشاره اي نشده است تاريخي به
در  كه آن را خرم روز نامند، در دستگاه حكومتي و پادشاهي ياد مي كند و نامي از شب يلدا ،ماه

كنار      .ميان نيست، كه مي توان به دليل خانوادگي و همگاني و غير رسمي بودن آن دانست
نياز به  گمان براي جوانان نسل امروز كرسي گذاشتن، كنار يا دور كرسي نشستنبي : كرسي 
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كرسي و  - و نيز عامل هاي ديگر -ابزارهاي گرمازاي تكنولوژي جديد . توضيح و توصيف دارد
كرسي براي گرم  در زمستانها، استفاده از. فرهنگ مربوط به آن را به دست فراموشي سپرده است

شروع مي شد و تا پايان  ،سي نشيني معموال از شب يلدا، نخستين شب زمستانكردن خانه و دور كر
اعضاي خانواده از . ادامه داشت - و در برخي خانواده ها تا پايان چله كوچك -چله بزرگ 

   .پوشانده بود، مي نشستند كوچك و بزرگ، دور كرسي، كه روي آن را ميوه و آجيل
   

   ريز و مكن اختيار برف آتش به فرق      مباشتا مي توان ز فرش چو كرسي جدا    
 .)ميرالهي همداني(  

همه جشن ها و آيين ها، در جامعه هاي ابتدايي يا متمدن، خوردن و  در: خوراك 
براي شب يلدا، خوراك . دهد مشغوليت ها و سرگرمي هاي جمع را تشكيل مي آشاميدن بخشي از

خوردني . ه وضع اقتصادي و روند تغذيه خانواده داردشناسم، و تهيه شام بستگي ب ويژاه اي نمي
و  ويژه شب يلدا ميوه هاي فصل تابستان چون خربزه، هندوانه، انگور، انار، سيب، خيار، به هاي

شود و  ميوه هايي كه مي بايستي در اين شب تمامي آنها بجز سيب و به خورده. مانند آن است
آن مي گذشت نمي  ميوه هايي را كه شب يلدا بر. ي نماندچيزي براي فردا، يعني فرداي زمستان باق

بودم، در خانه ) كرمان  از بخش هاي(  كه در كوهبنان 1323به ياد دارم، تا سال   .خوردند
گذاشتند و انگور را يا همچنان كه بر  روستايي ما، خربزه و هندوانه و انار را در انبار گندم مي

و در شب يلدا تمامي . خنك به بند مي آويختند  يا در جاييدرخت بود، در كيسه ها مي كردند و
چره كه شامل دانه هايي چون گندم و نخود برشته، تخم -شب آجيل و. آنها مي بايستي خورده شود
فندق، كشمش، انجير و توت خشك است، در بسياري از شب نشيني  ،هندوانه و كدو، بادام، پسته
بر سر ) و مي بايد ( ولي در شب يلدا مي بايست .  شدفراموش نمي ها، مهماني ها و گردش ها

برخي از خانواده ها در . شب يلدا، در واقع، ميوه و آجيل است نه غذا خوردني هاي. سفره باشد
  .خوردن شام، براي شب نشيني شب يلدا به خانه خويشاوند بزرگتر مي روند شب يلدا، پس از

 
اگر رسم ها و آيين هاي . ل حافظ گرفتن استاز رسم هاي شب يلدا، فا يكي: فال حافظ 

، ولي فال حافظ )كه بايستي چنين باشد ( ميراثي از فرهنگ چند هزار ساله بدانيم  ديگر يلدا را
به  در سده هاي اخير -) جشن تيرگان در مازندران ( و نيز در تيرما سيزه شو  -در شب يلدا  گرفتن

مناسبت  ستان وفظ گرفتن، در شب نشيني هاي زمفال حا. رسم هاي شب يلدا افزوده شده است
سيزده بدر،  هايي چون چهارشنبه آخر ماه صفر، چهارشنبه سوري، شب سيزده صفر، بعد ازظهر

و در شب يلدا گويا  ... نيز از باورهاي همگاني است) جشن تيرگان در مازندران ( تيرما سيزه شو 
گرفتن، به خانً مال و باسواد  راي فال حافظممكن است در شب يلدا، ب. بيشتر وصف الحال است

تنها در . حافظ چندان رونقي ندارد در روستاي كاورد دودانگه ساري، خواندن كتاب  :محل رفت 
براي فال گرفتن غروب شب يلدا . مي گيريم سال يك بار، آن هم در شب يلدا از ديوان حافظ فال
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الي ده مي رويم، كه فال ما را گرفته و ببيند چه خانه م همسايگان و نزديكان، با آجيل و ميوه به
  .است سرگذشتي درباره ما نوشته

 
بجز دور كرسي نشستن، كه به اصطالح نتوانسته ( آيين هاي شب يلدا را  همه رسم ها و

تا آنجا كه پژوهش ها اجازه مي دهد، در همه شهرها و ) بر كرسي بنشاند  است حرف خود را
پژوهش و مطالعه كمي درباره برگزاري آيين ها و رسم هايي كه همگاني . مداري آبادي ها سراغ

 جنبه خانوادگي دارد آسان نيست، و تنها مي توان نمونه هايي انگشت شمار را مشاهده و است و
و سي ام  امروز نمود برگزاري آيين و رسم شب يلدا را ميتوان در روزهاي بيست و نهم. مطالعه كرد

پاسي از شب يلدا  اين خريدها تا. زارها و فروشگاه هاي ميوه و آجيل فروشي ها ديدآذرماه، در با
برگشته و ميوه هايي چون  در آخرين لحظه ها نيز كساني را مي بينيم كه از سر كار. ادامه دارد

باشد كه اين . نگهداري كرد، مي خرند خربزه و هندوانه و انار را كه به آساني نمي توان در بخچال
خود جشن نوروز و سال نو بوده، با وجود  ،و آيين، كه در حد جشن نوروز و به روايتي جشن

عنوان گوشه اي از نمودهاي فرهنگي و قومي و  اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي امروز، به
  .سپرده نشود تاريخي اين مرز و بوم، به دست فراموشي

   
 آيد يوسف روز ز چاه شب يلدا                        آبستن روز طرب است همه شب هاي غم

 
 


