Yalda Night

تاریخچه شب یلدا
شب يلدا ،درازترين شب سال و يكي از
بزرگترين جشن هاي ايرانيان است .ايرانيان
همواره شيفته شادي و جشن بوده اند و اين
جشن ها را با روشنايي و نور مي آراستند.
آنها خورشيد را نماد نيكي مي دانستند و
در جشن هايشان آن را ستايش مي كردند.
در درازترين و تيره ترين شب سال ،ستايش
خورشيد نماد ديگري مي یابد .مردمان
سرزمين ايران با بيدار ماندن ،طلوع خورشيد
و سپيده دم را انتظار مي كشند تا خود شاهد
دميدن خورشيد باشند و آن را ستايش كنند.
خوردن خوراكي ها و مراسم ديگر در اين شب بهانه اي است براي بيدار ماندن.
ریشه کلمه یلدا متعلق به زبان سریانی است و به معنای تولد یا میالد است .در برخی منابع
آمده است که پس از مسیحی شدن رومیان ،سیصد سال پس از تولد عیسی مسیح ،کلیسا
جشن تولد مهر را به عنوان زاد روز عیسی پذیرفت ،زیرا زمان دقیق تولد وی معلوم نبود.
در واقع یلدا یک جشن آریایی است و پیروان میترائیسم آن را از هزاران سال پیش در ایران
برگزار می کرده اند .وقتی میترائیسم از تمدن ایران باستان به سایر جهان منتقل شد در روم
و بسیاری از کشورهای اروپایی روز  21دسامبر به عنوان تولد میترا جشن گرفته می شد
ولی پس از قرن چهارم میالدی در پی اشتباه محاسباتی ،این روز به  25دسامبر انتقال یافت
و از سوی مسیحیان به عنوان روز کریسمس جشن گرفته شد .از این روست که تا امروز بابا
نوئل با لباس و کاله موبدان ظاهر می شود و درخت سرو و ستاره باالی آن هم یادگاری
از کیش مهر است.
در ايران و سرزمينهاي مجاور ،از شب آغاز زمستان با نام «شب چله» يا «شب يلدا» نام
ميبرند كه همزمان با شب انقالب زمستاني است .به دليل دقت گاهشماري ايراني و انطباق
كامل آن با تقويم طبيعي ،همواره و در همه سالها ،انقالب زمستاني برابر با شامگاه سيام
آذرماه و بامداد يكم ديماه است .هر چند امروزه برخي به اشتباه بر اين گمانند كه مراسم
شب چله براي رفع نحوست بلندترين شب سال برگزار ميشود؛ اما ميدانيم كه در باورهاي
كهن ايراني هيچ روز و شبي ،نحس و بد يوم شناخته نميشده است .جشن شب چله،
همچون بسياري از آيينهاي ايراني ،ريشه در رويدادي كيهاني دارد.
خورشيد در حركت ساالنه خود ،در آخر پاييز به پايينترين نقطه افق جنوب شرقي ميرسد
كه موجب كوتاه شدن طول روز و افزايش زمان تاريكي شب ميشود .اما از آغاز زمستان
يا انقالب زمستاني ،خورشيد دگرباره بسوي شمال شرقي باز ميگردد كه نتيجه آن افزايش
روشنايي روز و كاهش شب است .به عبارت ديگر در ششماه ،از شروع تابستان تا آغاز
زمستان ،در هر شبانروز خورشيد اندكي پايينتر از محل پيشين خود در افق طلوع ميكند
تا در نهايت در آغاز زمستان به پايينترين حد جنوبي خود با فاصله  23/5درجه از شرق يا
نقطه اعتدالين برسد .از اين روز به بعد ،مسير جابجاييهاي طلوع خورشيد معكوس شده
و مجددا ً بسوي باال و نقطه انقالب تابستاني باز ميگردد .آغاز بازگرديدن خورشيد بسوي
شمالشرقي و افزايش طول روز ،در انديشه و باورهاي مردم باستان به عنوان زمان زايش يا
تولد ديگرباره خورشيد دانسته ميشد و آنرا گرامي و فرخنده ميداشتند.
در گذشته ،آيينهايي در اين هنگام برگزار ميشده است كه يكي از آنها جشني شبانه
و بيداري تا بامداد و تماشاي طلوع خورشيد تازه متولد شده بوده است .جشني كه از
الزمههاي آن ،حضور كهنساالن و بزرگان خانواده ،به نماد كهنسالي خورشيد در پايان پاييز
بوده است و همچنين خوراكيهاي فراوان براي بيداري درازمدت كه همچون انار و هندوانه
و سنجد ،به رنگ سرخ خورشيد باشند.

تنوع برگزاری یلدا
یکی از آیین های شب یلدا در ایران ،تفال با دیوان
حافظ است .مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت
بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از او طلب می کنند .در برخی دیگر
از نقاط ایران نیز شاهنامه خوانی رواج دارد .نقل خاطرات و قصه گویی پدر بزرگ ها و
مادر بزرگ ها نیز یکی از مواردی است که یلدا را برای خانواده ایرانی دلپذیرتر می کند.
اما همه این ها ترفندهایی است تا خانواده ها گرد یکدیگر جمع شوند و بلندترین شب سال
را با شادی و صفا سحر کنند.
در سراسر ایران زمین ،جایی را نمی یابید که خوردن هندوانه در شب یلدا جزو آداب و
رسوم آن نباشد .در نقاط مختلف ایران ،انواع تنقالت و خوراکی ها به تبع محیط و سبک
زندگی مردم منطقه مصرف می شود اما هندوانه میوه ای است که هیچ گاه از قلم نمی افتد،
زیرا عده زیادی اعتقاد دارند که اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند در سراسر چله
بزرگ و کوچک یعنی زمستانی که در پیش دارند سرما و بیماری بر آنها غلبه نخواهد کرد.
يكي از داليل گرفتن جشن دراين شب زاده شدن ايزدمهر است.
مهر به معناي خورشيد و يكي از بغان ايراني و هندي است و تاريخ پرستش به سال ها پيش
از زرتشت مي رسد .پس از ظهور زرتشت ،اين پيامبر ايراني خداي بزرگ را اهوارمزدا
معرفي كرد .ايزدان و بغان را به دو دسته اهورايي و ديواني تقسيم كرد .در باور زرتشتي،
بغان تيره اهورايي ستوده و تيره ديواني نكوهيده شود .يكي از ايزدان اهواريي مهر ايراني
و هندي بود .مهر ايزدي نيك است و قسمتي از اوستا به نام او ،نام گذاري شده است .در
مهريشت اوستا آمده است« :مهر از آسمان با هزاران چشم بر ايراني مي نگرد تا دروغي
نگويد».
ايزد مهر در يكي از شهرهاي خاوري ايران از دوشيزه اي به نام ناهيد زاده شد .پس از
مدت اندكي كشور به كيش مهرپرستي گرويد .مهرپرستي از مرزهاي ايران فراتر و به رم
رفت .پادشاهان رم به آن گرويدند و دين رسمي روم شد« .يوليانوس» يا «ژوليان» يكي از
پادشاهان رومي گروه گروه مردم را به دين مهر مي كشاند و دعوت مي كرد .هنوز هم
نيايش هاي اين شاه رومي با مهر برجاست« .اي پدر در آسمان نيايش مرا بشنو» «يوليانوس»
در اين نيايش خدا را پدر مي نامد .اين اسمي بود كه رومیان به تقليد از مهرپرستان بر خداي
خود گذاشتند .روميان سال هاي بسيار تولد مهر و شب چله را جشن مي گرفتند و آن را
آغاز سال مي دانستند .حتي پس از گسترش دين مسيحيت ،باز كشيشان نتوانستند از گرفتن
اين جشن ها جلوگيري كنند و به ناچار مجبور شدند اين شب را زادروز تولد عيسي معرفي
كنند تا روز  25دسامبر را به بهانه تولد عيسي جشن بگيرند نه تولد ايزدمهر  ،هنگامي كه به
آيين و مراسم مسيحيان در كريسمس نگاه مي كنيم بسياري از نشانه هاي ايراني اين مراسم
را در مي يابيم .ايرانيان قديم در شب چله درخت سروي را با دو رشته نوار نقره اي و طاليي
مي آراستند .بعدها مسيحيان درخت كاج را به تقليد از مهرپرستان و ايرانيان تزيين كردند.
مهر از دوشيزه با كره اي به نام آناهيتا در درون غاري زاده شد كه بعدها مسيحيان عيسي را
جايگزين مهر و مريم را جايگزين آناهيتا قرار دادند .يكي ديگر از وام گيري هاي مسيحيان
از مهرپرستان ،روز مقدس مسيحي يعني يكشنبه است.
 Sundayبه معني روز خورشيد يا مهر است كه روز مقدس مهرپرستان بوده است.

Yalda Night

Mitra was born
from a stone.

Yalda, a Syriac word imported into the Persian
language by the Syriac Christians means birth
(tavalud and melaad are from the same origin). It
is a relatively recent arrival and it is refereed to the
“Shab-e Cheleh Festival”, a celebration of Winter
Solstice on December 21st. Forty days before the next
major Persian festival “Jashn-e Sadeh”; this night has
been celebrated in countless cultures for thousands
of years. The ancient Roman festivals of Saturnalia
(God of Agriculture, Saturn) and Sol Invicta (Sun God)
are amongst the best known in the Western world.
In most ancient cultures, including Persia, the start
of the solar year has been marked to celebrate the
victory of light over darkness and the renewal of the
Sun.
The Persians adopted their annual renewal festival
from the Babylonians and incorporated it into the
rituals of their own Zoroastrian religion. The last day
of the Persian month Azar is the longest night of the
year, when the forces of Ahriman are assumed to be
at the peak of their strength. While the next day, the
first day of the month “Day” known as “khoram rooz” or
“khore rooz” (the day of sun) belongs to Ahura Mazda,
the Lord of Wisdom. Since the days are getting longer
and the nights shorter, this day marks the victory of
Sun over the darkness. The occasion was celebrated
in the festival of “Daygan” dedicated to Ahura Mazda,
on the first day of the month “Day”.
Fires would be burnt all night to ensure the defeat of
the forces of Ahriman. There would be feasts, acts
of charity and a number of deities were honored and
prayers performed to ensure the total victory of sun

Christmas celebration

Mitra overcame
the cow.

that was essential for the protection of winter crops. There
would be prayers to Mithra (Mehr) and feasts in his honor,
since Mithra is the Eyzad responsible for protecting “the
light of the early morning”, known as “Havangah”. It was
also assumed that Ahura Mazda would grant people’s
wishes, specially those with no offspring had the hope
to be blessed with children if performed all rites on this
occasion.
One of the themes of the festival was the temporary
subversion of order. Masters and servants reversed roles.
The king dressed in white would change place with ordinary
people. A mock king was crowned and masquerades
spilled into the streets. As the old year died, rules of
ordinary living were relaxed. This tradition persisted till
Sassanid period, and is mentioned by Biruni and others
in their recordings of pre-Islamic rituals and festivals. Its’
origin goes back to the Babylonian New Year celebration.
These people believed the first creation was order that
came out of chaos. To appreciate and celebrate the first
creation they had a festival and all roles were reversed.
Disorder and chaos ruled for a day and eventually order
was restored and succeeded at the end of the festival.
The Egyptian and Persian traditions merged in ancient
Rome, in a festival to the ancient god of seedtime, Saturn.
The Romans exchanged gifts, partied and decorated their
homes with greenery. Following the Persian tradition, the
usual order of the year was suspended. Grudges and
quarrels forgotten, wars would be interrupted or postponed.
Businesses, courts and schools were closed. Rich and
poor became equal. Cross-dressing and masquerades,
merriment of all kinds prevailed. A mock king, the Lord of
Misrule, was crowned. Candles and lamps chased away
the spirits of darkness.

With the spread of
Christianity, Christmas
celebration became the
most important Christian
festival. In the third century various
dates, from December to April,
were celebrated by Christians as
Christmas. January 6 was the most
favored day because it was thought to be
Jesus’ Baptismal day (in the Greek Orthodox Church this
continues to be the day to celebrate Christmas). In year
350, December 25 was adopted in Rome and gradually
almost the entire Christian Church agreed to that date,
which coincided, with Winter Solstice and the festivals, Sol
Invicta and Saturnalia. Many of the rituals and traditions of
the pagan festivals were incorporated into the Christmas
celebration and are still observed today.
It is not clear when and how the world “Yalda”; entered
the Persian language. The massive persecution of the
early Christians in Rome brought many Christian refugees
into the Sassanid Empire and it is very likely that these
Christians introduced and popularized “Yalda” in Iran.
Gradually “Shab-e Yalda” and “Shab-e Cheleh” became
synonymous and the two are used interchangeably.
With the conquest of Islam the religious significance of the
ancient Persian festivals was lost. Today “Shab-e Cheleh”
is merely a social occasion, when family and friends get
together for fun and merriment. Different kinds of dried
fruits, nuts, seeds and fresh winter fruits are consumed.
The presence of dried and fresh fruits is reminiscence of
the ancient feasts to celebrate and pray to the deities to
ensure the protection of the winter crops.
“Happy Shab-e Yalda”
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