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یلدا در میان زرتشتیان ایرانهاي نوروز وآیین

شریفمریم پهلوان

ورد رهنگی دادو جشن آیینی نوروز و یلدا، در فرهنگ و سنن هر ملتی ریشه تاریخی و ف
هنگی ت فرها پیش رفته است و هویاي از باورهایی است که تا مقدسات دینی و مذهبی آنجلوه

سومرودابآو یلدانوروزبزرگداشتبهگذارد. ایرانیانو تاریخی آن جامعه را به نمایش می
.شودمیدیدهمشترکیهايویژگیتنوع،اینبافتدرکهکنندبرگزار میگوناگونی

است سئلهمهاي دینی و معتقدات مذهبی در دین زرتشت، باور به این ترین آموزهیکی از اصلی
جود که شادي تجلی اهورامزداست که در وجود آدمی انعکاس یافته و جزء ذات و سرشت و

ز افته باشد زیرا نشأت گرشود بنابراین، سوگ و اندوه نکوهیده میخداگونه او محسوب می
برگزارسالهاي آیینی بسیاري را در طولنابراین اعتقاد دینی، زرتشتیان جشناهریمن است. ب

کنند. می
مه ههاي مربوط به آن در دین زرتشت تاکنون با ها، آداب و آیینبه طور کلی همه جشن

ین ی، اها برجاي است. در جامعه سنتجزئیات خود باقی نمانده است، اما طرحی کلی از آن
هاي بندي جشندر تقسیمروزمره به شدت سرشته و با آن عجین بوده است.ها با زندگی جشن

لی و هاي مها از جمله جشنزرتشتیان ایرانی، جشن نوروز و یلدا، به سبب قدمت برگزاري آن
، ذشتهگهاي این دو جشن براي زرتشتیان حلقه پیوند میان آیند و آیینمیهنی به شمار می

گزاري ر بردشور و فعالیت جمعی و رفتارهاي آیینی زرتشتیان حال و آینده است. در پشت این
اختهاین دو جشن ملی، باورهاي مقدسی نهفته است که محقق در این پژوهش به هریک پرد

است. 
: تان یزدر اسهاي نوروز و یلدا در مناطق حوزه فرهنگی زرتشیتان داین پژوهش به مطالعه آیین

ریف له شآباد،  شهر اردکان: محآباد، رحمتیآباد، نرسشهر یزد، مناطق زرتشتی نشین مریم
ر ساکن دتیانآباد، شهر میبد: روستاي مزرعه کالنتر، شهر تفت: روستاهاي چم و مبارکه، زرتش

شهرهاي کرمان و تهران پرداخته است.
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شناسی امیدیلدا و زیبایی

زادهعلیرضا حسن
فرهنگی و گردشگرياستادیار پژوهشکده مردمشناسی، پژوهشگاه میراث

آیین یلدا چون آیین هاي دیگري که در نقاط مختلف جهان برگزار می شود، یک آیین تقویمی 
است. به دیگر سخن این آیین از تغییر فصول تاثیر می گیرد. همچنان که می دانید، در ایران 

نقالب زمستانی باستان فصول به دو فصل تابستان و زمستان نقسیم می شد و این آیین، برابر با ا
و مطلع بهار است. آیین هاي بهاري در کشورهاي غربی و حتی شرقی چون چین در زمستان 
یعنی پیش از اعتدال بهاري  برگزار می شود. شب یلدا نیز همین  مضمون را دارد، یعنی پایان 
درازترین شب سال، کوتاه تر شدن شب ها  و بلندتر شدن روز ها است. به همین دلیل آن را

اند و اسطوره شناسانی چون مهرداد بهار، یلدا، سده و نوروز را ز نامیدهآیین تولد خورشید نی
مراحل تولد، چهل روزگی و بلوغ خورشید می دانند. تنوع فرهنگی موجود در میان اقوام ایرانی 

مقاطع مهم دهد که ما براي هر یک از ون یلدا به وحدت می رسد، نشان میکه در آیین هایی چ
پاییزي (مهرگان)، زمستانی (یلدا)، بهاري (نوروز) و هاي ها و اعتدالچرخش فصول،انقالب

ایم.  اما در پاسخ به سوال روز صیادي/دریایی) یک آیین داشتهتابستانی (نوروز بل/شبانی، نو
شما که این آیین چه پیامی را در طی نسل ها انتقال داده است، باید گفت، در نظام معنایی و 

ایی شناسی آیین یلدا ، چند معناي امید، شادمانی جمعی و خانواده برجسته است. البته این زیب
دال هاي عمده، در طیف وسیعی از صور نمادین و خرده آیین ها به مثابه صورت ها و دال هاي 
سیال ظاهر می شوند: سنت هاي قصه گویی، آیین هاي پیش بینی، سفره نمادین یلدا، میوه ها 

یلدایی، شعر حافظ و فردوسی. همچنان که در ریشه سریانی نام یلدا نهفته است، و خشکبار
یلدا حکایت تولد است. اما تولد جسمانی تنها یک بار رخ می دهد، پس یلدا چون نوروز از 

) که باززایی اخالقی، معنوي و مبتنی بر خودآگاهی است حکایت دارد. یلدا rebirthبازتولد (
ونه اي دیگر از نمادپردازي آیینی، نو شدن انسان در برابر کهنگی و نیز چون نوروز در گ

پذیریش  و گشودگی در برابر امر نوین است و این در حالی است که نو شدن خود در سرشت 
خویش یک امر اخالقی است. این نو شدن پیوندي عمیق با بایوکراسی یا زیست ساالري دارد 

لحاظ شبیه نوروز است. به واقع یلدا امید جمعی را خلق که بنیاد مردم ساالري است و از این 
می کند، امید به زایش، تولد، نو شدن، روشنایی، شادمانی و کامیابی جمعی. شاید یکی از میان 
نسلی ترین آیین هاي ایرانی را بتوان یلدا نامید، که در آن قصه گویی با قصه گویی حلقه اي از 

سرایی گویی و افسانهه میان نسلی قصهی داد. حلقحاضران جشن از بزرگ تا کوچک رخ م
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هاي جذاب یلدا هم مثل چله زري دیگر خبري نیست. تاسفانه نزول یافته است. از آیینیلدایی م
در حالی که خوان نوروزي یا همان سفره هفت سین بر جاي خود به قوت مانده اما از خوان یلدا 

ن حافظ و شاهنامه فردوسی، گل نرگس و غیره چون  آجیل یلدایی، دیوا،و عناصر کیلدي آن
خبري نیست. اما یلدا همچنان آیینی قدرتمند و یکی از خانوادگی ترین آیین ها در ایران در 
کنار نوروز  است و شاید یکی از چند صورت اصلی فرهنگ شادمانی در ایران. در زمان ما تناول 

عمده بازي می کنند اما شاهنامه خوانی انار و هندوانه و خواندن شعر حافظ چون گذشته نقشی
اگر اشتباه نکنم در میان عشایر ایران به نظرم کم رنگ تر شده است. آیین یلدا چون آیین 
چهارشنبه سوري و سیزده بدر جز آیین هاي مردمی بوده است و این آیین ها هویت خود را تا 

ازي شبیه شدن آیین ها به هم بوده تاریخ معاصر ادامه داده اند، اما یکی از نتایج فرایند نوس
است بنابراین به نظرم یلداي باستانی که مد نظر شما است تا همین حدود پنجاه شصت سال 
پیش تداوم داشته و در کار ارزشمند استاد انجوي شیرازي می توانید صورت هاي متنوع آن را 

ه چرا این آیین در شب مطالعه کنید. به نظرم به سه شکل می توان به این سوال پاسخ داد ک
شود؟، یکی از منظر عرفان ایرانی است که به نظرم متفاوت از دوگانه گرایی باستانی برگزار می

ایرانی است و آن این که شب و روز و روشنایی و تاریکی از هم جدا نیستند مثل رابطه بدن و 
آیین که از شب تا صبح روح. اما در نگاهی دیگر باید گفت با توجه به طول زمان برگزاري این 

تداوم دارد، مردم از شب تا صبح تولد خورشید را در انتظاري شادمان جشن می گیرند، چون 
خانواده اي که قرار است صبح زود شاهد چشم گشودن فرزند نازنینش باشد. اما نگاه سوم، که 

تان در شعر فارسی هم از آن در قالب شب هجران و صبح وصل یاد شده، این حکایت زمس
هنجاري و بهار احساسی است که من در کتاب وضع آیینی و وضع هنجاري (آمستردام نوامبر 

) از آن سخن گفته ام. در دانش فرهنگی مردم ایران در قالب باورهاي مربوط به پزشکی 2013
) براي آن کارکردهایی در نظر گرفته اند اما فکر می کنم ethno medicineمردمی (

ندي در مورد رنگ شناسی فولکلوریک وجود دارد، میوه هاي تر چون انار و نمادپردازي قدرتم
هندوانه با رنگ قرمز و سبز خود و حتی میوه هاي زرین فامی چون پرتقال و نارنگی یادآور 
خورشید، بهار ، برکت و زایش اند. در حوزه فرهنگی شمال از ازگیل هم استفاده می شود. دانه 

عانی نمادین و زیستی در این آیین هستند. همچنان که پیشتر نیز ها و خشکبار نیز داراي م
گفته و نوشته ام، شعر حافظ چند صدایی و پولی فونیک است و آیینه اي از وحدت ایرانیان و به 
این دلیل شعر او با یلدا و نوروز در هم تنیده است. البته پیشتر شاهنامه با توجه به روایت هاي 

ران نیز همین جایگاه را در نزد عشایر داشت.غنی خود براي عشایر ای
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مراسم نوروز و یلدا در استان قزوین

گیتی دشتکی

مچون ین هنوروز آئینی است پیوند خورده بادل و جان مردم این سرزمین . اهالی استان قزو
ورسوم خاص خود را در زمین از یک ماه مانده به آغاز فصل بهار آدابهاي ایرانسایر استان

- تکانی، پیرهتقبال از نوروز و آغاز سال نو دارند مراسمی چون کوسه گلین، عروس گلی، خاناس
بدر و بدر و پنجاهچهارشنبه، عرفه، دیدوبازدید، اولین عید درگذشتگان،  سیزدهبابو، کوله

ه آن بهاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک درازترین شببسیاري آداب دیگر. شب یلدا 
غایت ن شب بهآ. درگذشته بعضی بر این باور بودند کهکندفتاب به برج جدي تحویل میشب، آ

ند پس دانستو فرداي آن روز را روز زایش خورشید و تولد دوباره آن میشوم و نامبارك هست
ورسوم خاص هر محل افراد خانواده به جهت آن شب را تا پاسی از شب گذشته و با آداببدین

رپا گذراندند. در استان قزوین به مراسمی که در این شب بآن شب را میودورهم جمع شده
م در نقاط مختلف، در این ن مراسهاي برگزاري اینظر به شباهت.گویندمی» شب چله«شود می

جزي مناطق مها پرهیز و به آنچه که این مراسم را در الموت از سایر از بیان شباهتپژوهش
د.شودارد، پرداخته میمی
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آداب و رسوم یلدا در کرمانشاه و ایالم

مینو سلیمی

جشنفرینشآآغازوسختیوسرمارفتنپاسداشتبرايرایلداکهاستسالهزارانایرانیان
بافتدرلبتهاکهدهندمیانجامگوناگونیرسوموآدابیلداپاسداشتبهایرانیان. گیرندمی
موردمناطقدریلدامطالعهبهنوشتاراین. شودمیدیدهمشترکیهايویژگیتنوعاین

روستاهاي، جوانرود، روانسر، پاوه، کنگاور، ذهابسرپل، قصرشیرین(کرمانشاهاستانمطالعه
، ملکشاهی(المایاستانو) صحنهوگهواره، سنقر، داالهو، آبادغرباسالم، ماهیدشت، کرمانشاه

پرداخته) انانآبدودهلران، مهران، کالنسراب، رلوما، چرداول، شیروان، شهردره، غربایوان
یناکهچرااستضروريومهمایرانگوشهبهگوشهدریلدارسوموآدابشناخت. است

ایرانیفرهنگدرآنتاثیرواجتماعیمهمرفتارایننهانمعناهايدركبهراماشناخت
رساند.می
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یلدا استان مازندرانهاي نوروز و آیین

م عباسیمری

ت. امعه اسجآن آداب و رسوم هر سرزمینی، آیینه و انعکاسی از رویدادها، تالش ها و اندیشه ها
وا محتکه شناسنامه آن مردم محسوب می شود و می تواند به عنوان سندي گویا جهت بررسی

طی م کهو ماهیت مردمان مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. با این وصف در ایران ه
ی و شینه ملر پیدین هزار سال زادگاه و یا گذرگاه اقوام و فرهنگ هاي مختلف بوده، به فراخوچن

ارد. ها دآیینی خود جشن ها و اعیاد خاصی دارد که ریشه در گذشته فرهنگی، ملی، فکري آن
ی است یینی ملا، آایرانیان نیز اعیاد و جشن هاي فراوانی در تاریخ خود دارند. جشن نوروز و یلد

ین اکه ه مشخصه هاي ارزشمندي از فرهنگ عامه را بر جاي گذاشته است. هزاران سال استک
ن تیب، این ترآیین هاي ملی در میان ایرانیان و در خانه هاي پر مهرشان برگزار می شود. بدی

می تواند دو آیین از بخش هاي فرهنگ پربار ایرانی است؛ که البته خود به عنوان یک رسم،
این رسم ایر بخش ها و عناصر فرهنگ ایرانی در زندگی مردم حضور داشته باشد.مستقل از س

ک یاي از اجزاي سازنده، که تحت به عنوان یک واحد، خود تشکیل شده است از مجموعه
رصدد دتار مرکزیت و چارچوب با هم ترکیب شده اند و کلیت را می سازند.  محقق در این نوش

یک و تنوگرافوش الدا در استان مازندران بپردازد. این پژوهش به راست به بررسی آیین نوروز و ی
توجه بامدخلی جهت بارگزاري در مدخل اطالعات اطلس مردم نگاري سرزمین می باشد.  زیرا

عیت ت وضبه سرعت روزافزون تغییر آداب و رسوم و باورها، تالشی هر چند محدود، براي ثب
ز الوگیري جع و وز و یلدا می تواند باعث به روز شدن منابکنونی برگزاري آداب و آیین هاي نور

فراموشی شود.
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و شب چلّه در استان همدان؛نوروزنییآ

)موردي شهرستان اسدآباد و نهاوند(مطالعه 

پرویز فیضی

باتوجهکهاستییهانجشازیک، یاستیمليهانییآنیترکهنازیکیعنوانبهنوروزنییآ
ازرگرفتهبیباستانوروزن. استماندهجاودانوحفظخیتارطولدرمتنوعرایبستحوالتبه

نییآنیاواستنرایاملتیبستگهموییزدانهیکی،همدل،وحدتی،دوستی،طلبصلحافکار
کشورنقاطگریدهماننداستان همداندرنوروزنییآ. استيمعنوويماديهاامیپازسرشار
و شودیمنوروز آغازدیعازقبلماهکیازينوروزيهاشوازیپوالاستقب،داردیمقدمات

ياربرگزهویشوشکلمقدمات آماده سازي در این استان براي جشنی باستانی آماده می گردد. 
اي خوراك همتنوع است. از آیین هاي متنوع گرفته تاودر سطح استان بسیار جذاب نیآئنیا

شن جاین افسانه هاي نوروز و ضرب المثل ها نمودي از اهمیتنوروزي، بازي ها، قصه ها و 
راد را ه افکهن در دل تاریخ دارد. شادي و نشاطی که در ایام نوروزي حاکم است تقویت روحی

د اي افراهدیه هبراي زندگی دوباره در آغاز سال نو رغم می زند. و هدیه هایی از قبیل عیدي و 
طهرابجاد ز ایاي این جشن نوروزي است. از کارکرد هاي نورونامزد کرده یکی دیگر از زیبایی ه

مونه اي از این است،  ننییآنیايبرگزاردرمردميهایبستگهموهاياریهم،یانسانيها
مردم،نیبدرنهیکزدودنویآشتوصلحسوگوار،خانوادهدرآوردنعزاازدست می توان به 

ات اره به مقدمهمانگونه که در مبحث نوروز اش.اشاره کرد....وریفقوبضاعتیبمردمبهکمک
نبال دیشوازي اي پبرگزاري این آیین داشتیم در یلدا نیز براي برگزاري از چند روز قبل برنامه ه

رین بهتمی شود و بساط یک شب بیاد ماندنی فراهم می شود تا در این شب طوالنی بتوانند
هاي شبوراکیخباشند، مهمترین بخش از یلدا آماده کردن استفاده را با بهترین کاربرد داشته 

در راکی هاز خویلدا از هندوانه، انار، آجیل، سنجد و گردو و...است، که فلسفه خوردن هر یک ا
ه حافظ،بفال تاین شب متفاوت است. از افسانه گویی ها در این شب گرفته تا شاهنامه خوانی و 

ي مفرت ي هان می کند. فرستادن هدیه براي نامزدها و بازگرمی محفل خانواده ها را صد چندا
یز نودش خبخش از دیگر برنامه هاي این شب است . شبی که عمري دراز در دل تاریخ دارد و 

ود ش وجبلندترین شب سال است. همچنین اعتقادات و باورهایی در خصوص این شب و متعلقات
دارد که بسیار متنوع و حائز اهمیت است.
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تاریخی و اساطیري آیین یلدامعانی

سید احمد محیط طباطبایی

رهنگی فی و هاي ایرانی به شمار می آید که با خود حافظه تارریخترین آیینیلدا یکی از کهن
ایتی از ر با رودیگکند. این آیین ما را از یکسو با روایتی از تاریخ و از سويت را حمل مییک ملّ

اریخ تگ و شم انداز می توان گفت که آیین یلدا روایت فرهنفرهنگمواجه می سازد. در این چ
یران را هاي سرزمین اتوان ردپاي قدیمی ترین اسطورهگی ایرانیان است. در این آیین میفرهن

ه دار ریشسراغ جست و از اسطوره به عنوان آیینه تاریخ و تمدن به جهان بینی و نگرش هاي
هویتی و ملی ایرانیان رسید.  



13

نوروز و یلدا در استان کرمانمراسم

اعظم موسوي

و شدهمیشور برگزار ایرانیان است که از دیرباز در این کهايجشنترینبزرگنوروز یکی از 
ند فرهنگـی هستنوروزي از آن دسته رفتارهايهاي. آیینخاص خود را داشته استهايآیین

ودمند مد و سکارکرد و نقش کارآوبیشکمکه برخی هنوز در جامعه کنونی ایـران بازمانـده و 
نها و جشن هاي ایرانی بخصوص آییآییناند.کردهمختلف مردم حفظ هايگروهخود را میـان 

ـران نی اینوروز از آن دسته رفتارهاي فرهنگـی هستند که برخی هنوز در جامعه کنویلدا و 
م مختلف مردهايگروهیـان کارکرد و نقش کارآمد و سودمند خود را موبیشکمبازمانـده و 

زدیک در خـانه نهمه اقوامایـن شـبکه در،خانوادگیاستیجشنیـلدااند.کردهحفظ 
و خوردن وگونی به گفتبا شادماکنار همشب در از پاسیشوند و تـا بـزرگ خانواده جمع می

در هاي شب یلدا،یکی از رسم.پردازندار) و شـیرینی مینا(هندوانه و میوهآجیل مخصوص، 
ه بهاي اخیر ال حـافظ در سدهفـال حـافظ اسـت. فـبرخی نقاط ایران، گرفتن فال کوزه و 

ه در کهمنوروز و در میان مردم کرمان هم رایج است. هاي شب چله افزوده شده استمرس
، تانرما، مرگ زمسسـال، فرارسیدن گنوشدنآورپیام، شودمیآغـاز فـصل بهار جشن گرفتـه 

ی طبیعت دگرگون.طبیعت و خـروج انسان از عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت استزاییباز
ر دنمـادینی را هاي واکنشصادي مـردم نقش آن در زندگی اجتمـاعی و اقتدر گردش سال و

ز یـا نـوروازجملهورسومآدابو هاآییناز ايمجموعهفرهنگ رفتاري مردم پدید آورده کـه در 
ل نو با ادین مربوط به سا. بـسیاري از رفتارهـاي آییـنی و نماندشدهمنعکسجـشن مهرگان در

روري بهمتحقیق، .  هدف از ایناط دارنـدموجود در میان مردم سرزمین ایران ارتبهاياسطوره
مان و زن درگذر آهاي یلدا و نوروز و پیشواز نوروز، از گذشته دور تا امروز و عوامل پایداري آیین

ژوهش در بنابراین تحقیق و پ.نقش آن در حفظ هویت فرهنگی و ملی ایرانیان در جهان است
ضروري هاي قومی و فرهنگی ارزشمیراث ناملموس و بـراي حـفظ ،ارزشمندموارداین
احبه و عکس روش مطالعه این تحقیق مبتنی بر مشاهده مستقیم، با تکنیک مصنماید.می
است.شدهادهاستفمربوط به موضوع نیز هايکتابراستا از اسناد و و در اینباشدمی
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یلدا، جشن کهن ایرانیان

محمد میرشکرایی

جشن12، نداردوجودشاديوجشنایرانیفرهنگاندازهبهفرهنگیوملتهیچتاریخدر
گانهششمراحلمناسبتبهآفرینشیجشنشش، ماهوروزتقارنمناسبتبهماهیانه

موارهههاجشندیگرونوروزجشنوفصلهرسرآغازمناسبتبهفصلیجشنچهار، آفرینش
واداعتقبرپایهراهاجشنهمهریشهوي. هستندتوجهموردایرانیانشاديفرهنگدر

بلندتریننجشیلدا.شودمیگرفتهنیایشازجشنواژهاساسا: افزودودانستمردمباورهاي
قابلرهمدیگازیلداشناسیمردموتاریخیبحث. استمهرتولدجشندایل، نیستسالشب

فرهنگمطالعهبهکهاستعلمیشناسیمردمونداردمعنیمردمبدونتاریخ. نیستتفکیک
وآبشرایطلیلدبهایرانفالت. نیستجامعهیکتاریخازجدايچیزيفرهنگوپردازدمی

ابتدايهمینطور. مداریرانوروزجشن، بهارابتدايما. داردچهارگانهفصلیيهاجشنهوایی
هايشنج. یلداجشنزمستانابتدايومهرگانجشن، پاییزابتداي، تیرگانجشن، تابستان
ی است.زمستانوبهارههايجشنوفصلیدويهاجشن، هاآریاییبهمربوط
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نترین شب سال در ایران و جهاها و مراسم طوالنیآیین

مریم نعمت طاوسی

درازاي شب و روز به واسطه  حرکت انتقالی  به دور خورشید متغیر است، در دو نقطه از سال 
درازاي روز و شب با هم برابر است که به آنها اعتدال بهاري(برابر با بیست و یکم مارچ/ اول 

- ترین روز و کوتاهیگویند و در یک نقطه طوالنفروردین) و اعتدال پاییزي( برابر /اول مهر) می
خرداد به اول تیر) و 30شود( برابر /دهد که به آن انقالب تابستانی گفته میترین شب رخ می

در گاهدسامبر/اول دي).22یا 21ترین روز(سرانجام در نقطه دیگري بلندترین شب و کوتاه
هاي موقعیتها و مراسمی در روز یا شب این هاي کهن سراسر جهان آیینتمدنهاي شماري

اند. رد پاي اند و یا حتی احیا شدهشدند که برخی از آنها تا به امروز ادامه داشتهزمانی برپا می
توان در میان اقوام ها و مراسم انقالب زمستانی را که موضوع این نوشتار است، میها، جشنآیین

تا امریکاي مرکزي و بسیاري دید، در میان بومیان آمریکائیان شمالی و سفیدپوستان مهاجر 
ترین عناصر مشترك این جنوبی، در شمال قاره سبز( اروپا)و به ویژه در قاره کهن(آسیا). اصلی

توان فراگیري ها پاسداشت نور/خورشید و پاکسازي است، گرچه به جز چند کشور نمیجشن
که جشن جغرافیایی و پیوستگی تاریخی برپایی  این جشن را دنبال کرد. یکی از کشورهایی 

ها و یا به قولی هزارها سال است که در شماري کهن آن قرنانقالب زمستانی بنا به سنت گاه
شود ایران و حوزه فرهنگی آن است. آیین و مراسم شب چله/ یلدا بیشتر مناطق آن برگزار می

بنا شود.نه تنها از رنگ و بوي آن کاسته نشده است، بلکه هر سال بر اهمیت آن نیز افزوده می
شماري سنتی ایران  در سال سه چله داریم. چله تابستان که از اول تیر آغاز شود و تا پنج بر گاه

گویند و سی و پنج روز است. چله دوم چله یابد که به این چله قلب االسد میمرداد ادامه می
چله کشد و دقیقا چهل روز است.بزرگ زمستان است که از اول دي تا یازدهم بهمن طول می

کشد، یعنی بیست روز و بیست شب و  دو روز کوچک از دهم بهمن تا انتهاي بهمن طول می
هم پوشانی با چله بزرگ. از آنجایی که شروع چله بزرگ زمستان هم زمان با آغاز انقالب 

شود. گزافه نیست که اگر گفته شود زمستانی است، شب چله یا شب چله در آن شب برگزار می
شود، در ها و مراسمی که در این شب در جاي جاي ایران برگزار میفراوانی آیینگونی و گونه

ها و کند. این آیینشود برابري میمقایسه با آن چه که در همه کشورهاي جهان برگزار می
ها و گیاهان نمادین برسفره؛ خوردن خوراکی مراسم عبارتند از گستردن سفره و چیدن خوراکی

دهد که بیشتر با سالمتی وشادکامی آدمیان سر و کار ویی نسبت میکه بدان خاصیتی جاد
هاي  سنتی دیگر مانند فال هاي متنوع، تفال(با دیوان حافظ و گاه به شیوهدارد، انجام بازي
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هاي مردمانه و حتی خوانی از طیف گسترده آثار ادبی، قصهگویی و قصهسوزن در همدان)، قصه
گر آن است  که آیین وال میان داماد و عروس و.... این شواهد نشانآثار مذهبی، تبادل هدیه معم

شود، میراث کهنی است که در طی و مراسمی که در این شب در حوزه فرهنگی ایران برگزار می
هاي آن افزوده شده است و اهمیتی بسیار شگرف در ذهن جمعی ایرانیان دارد.زمان بر جلوه
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نگی ناملموس با نگاه به شب نقش مردم در پاسداشت میراث فره
هیلدا/چلّ

مریم نعمت طاوسی

میراث فرهنگی نتیجه مجموعه فرآیندهاي گزینشی است که معموال به وسیله نظم رسمی مورد 
گیري و دگردیسی آن همانند تاریخ نیست. زمان آن فرا اما فرآیند شکل؛ گیردپشتیبانی قرار می

دست ابسته به مداخله نیروهاي باالرهنگی تنها ورسیده است باور کنیم، پاسداشت میراث ف
بستگی ندارد، بلکه مردم و پیوستگی -جامعه مانند حکومت، متخصصان میراث فرهنگی

کند. عالقمندي آنان نقش مهمی در فرآیند پاسداشت میراث فرهنگی به ویژه ناملموس ایفا می
س در اصل براي آن طراحی شده برخی اندیشمندان براین باورند، از آنجایی که فرهنگ ناملمو

معنی است. در نگاه اول این که تغییر کند و یا از یاد برود، تالش براي پاسداشت یا ترمیم آن بی
کنند به واسطه ثبت( مانند آید، اما  همواره آدمیان تالش میاظهار نظر درست به نظر می

ري یا کتاب)، و انتقال فرهنگ آموزش سینه به سینه یا رسمی، ثبت نوشتاري یا در قالب اثر هن
تر آن را ترمیم کنند، گسترش دهند و پاسداري کنند.  میراث هاي جوانناملموس به نسل

تعلق دارد که "رویکرد یادبودي"یا "گفتمان میراث جایگزین"فرهنگی ناملموس به حوزه 
و فهم نسبت به  اهمیت پاسداشت حافظه همگانی و انتقال شفاهی آن در راستاي تجربه 

گذشته  کامال آگاه است. چرا که بر مبناي چنین رویکردي  گذشته سرزمینی دور دست نیست، 
شان.  از این رو این گفتمان، در پاسخ به این کند، در ذهن و بدنگذشته در مردم زندگی می

سازد، دگردیسی را بر  اصالت و پرسش که چه چیز میراث و ارزش میراث را به وجود می
خورد داند. شاید در زمانی که میراث ناملموس  به مانعی بر میا بر حفاظت ارجح مینوشدگی ر

شود. بنابراین تا زمانی هاي دیگر ادغام شود، اما حذف نمیدچار دگردیسی شود یا  در فعالیت
- که عالقمندي همگانی زنده است عنصر میراث فرهنگی ناملموس هم به زندگی خود ادامه می

توان دید که پژوهشگران ن این دیدگاه را در خصوص شب چله/ یلدا میدهد. مصداق روش
توان به اند. از میان اندك آثار مکتوب بازمانده میاي  هزاران ساله براي آن بر شمردهکهنگی

اند. روشنی دید که حتی شاید باورهاي نخستین درباره این شب نیز دستخوش دگردیسی شده
ماندند تا خورشید را در نبرد با اهریمن یاري دوستان گردهم میاگر در زمان گذشته بستگان و 

ماندند، حال این مفهوم کنند و به واقع از ترس نیروي تاریکی آن شب را تا صبح بیدار می
دریافتی نمادین در میان مردم دارد، پیروزي نور بر تاریکی. همچنین با افزودن بر گیرایی و 

نتر، به ویژه در شهرهاي بزرگ و با تکیه بر عناصر موجود هاي جواجذابیت این شب براي نسل
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هایی زدند. کسی را در قالب شد، دست به خالقیتهایی که در چنین شبی گفته میدر قصه
هاي خانوادگی ها) و گاه جمعهاي کودکان(مهد کودكپوشانند و در مهمانیسرما لباس میننه

شود می نشانند تا براي وي کرسی انداخته میکنار سفره شب چله که غالبا روي میز و نه ر
هاي نهفته در یک میراث فرهنگی توسط مردم ها قصه بگوید. بدین ترتیب زمانی که ارزشبچه

به رسمیت شناخته شود،  به بخش جدا نشدنی از حافظه گروهی مردم تبدیل می شود و آنان 
داشت آن نهایت تالش خود را به دهند و براي پاسعالقمندي خود را به آن میراث از دست نمی

بندند.کار می
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مراسم نوروز و یلدا در استان فارس

نژادنازنین نوري

است.راههمطبیعتشدننوباکهشودمیمحسوبایرانیانملیاعیادمهمترینازنوروز
ایجادايبرمبدائیا،رجدیدسالآغازوطبیعتشدنتازهامروزتاباستانهايدورهازایرانیان
رسوموهاسنتزنوروایامدرفارسمردمانددادهقرارجمعیتحولبرايتالشوفرديتحول

از یرازششهرخصوصبهفارساستاندر.جاریستآنهامیاندرهمچنانکهدارندايدیرینه
بانانزوتنقالتوشیرینیتهیهبامردان. روندمینوسالبه پیشوازیا بیشتر،حدود یکماه

-ال نو میبه استقبال ستکانیخانههمچنینوفرزندانوخودبراينولباستهیهودوختن
را زمستانغاز فصلیرانیان شب آاي برخوردار است. ایلدا نیز همانند نوروز از اهمیت ویژه.روند
هایی گوناگون و رفتارهایی آیینیشب سال است، جشن گرفته و با واکنشترینطوالنیکه 

- ا دیر وقت میها در این شب تشیرازي.کنندمیبرپاجشنوداشتهگرامیراآننمادین	و
تفأل از پردازند.گویی و مشاعره و شب زنده داري مینشینند و به شوخی و گفتگو و خاطره

ی، ژوهشاین گزارش پبخصوص در این شب مورد توجه است.،هادیوان حافظ در میان خانواده
ین، ن، دارلاریادنوروز را در استان فارس به ویژه شهر شیراز و روستاهاي کفترك، مراسم یلدا و

ان دراك و شهرستان آباده و روستاهاي ایزدخواست، بهمن، شورجستان، سورمق و شهرست
ابع آن،ي توکازرون، جهرم، مرودشت، داراب، استهبان، سپیدان و اقلید و بسیاري از روستاها

د.دهمورد بررسی قرار می
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اندازي در شب یلداشناسی آیین شالروایت
)آمیز آنهاي طنزا تأکید بر جلوهب(

رخالهه شایسته

طلبی شادمانه است که اغلب کودکان و نوجوانان و گاه پسران اندازي، نوعی فیضآیین شال
بدینکنند. یمجوانی که دختري را نامزد کرده یا خواستار آن بودند، در اجراي آن ایفاي نقش 

ض و توشهاي که شناسایی نشوند به در منازل رفته و با خواندن ابیاتی طلب فیترتیب به گونه
آمیز آن است، از نوع پوشش هاي طنزکنند. آنچه در این نوشتار بر آن تأکید شده است جلوهمی

ن که وزوماندازان با در خدمت گرفتن جمالت براي ناشناس ماندن تا ادبیات مورد استفاده شال
ار راز انزجتواند دعا و جمالت خوشایند یا حتی نفرین و اببه فراخور نوع عملکرد صاحبخانه می

ن اندازان واکنش نشاآمیز به درخواست شالباشد. عالوه بر آن گاه صاحبخانه نیز با کنشی طنز
ها، نهدهد، گرچه امروزه اجراي این آیین به دالیل مختلف از جمله تغییر در معماري خامی

آمیز بدونهاي طنزبرخالف روزگار پیشین چندان رونق ندارد اما ارائه آن و پرداختن به جلوه
هاي رادیویی و تلویزیونی نیز مندي در ساخت نمایشفایده نخواهد بود خصوصاً که قابل بهره

باشد.می
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شناسیِ شب یلدا در گیالنرویکردي کارکردگرایانه به خوراك

مریم سادات فیاضی
شناسی دانشگاه گیالن استادیار زبان

(مأمور مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

اي هه واژهکساختیِ زبان و فرهنگ هستند؛ آنجا هاي فرهنگی برونداد همها و افتراقشباهت
لدا یشب . آئینشودنظامی اجتماعی برساخته میآمیزند و میهاي اجتماعی در همزبان با کنش

تگاه ه خاسکترین وجوه تمدن ایرانی کارکردي اجتماعی فرهنگی دارد در مقام یکی از برجسته
و آفرینتوحدپدیدآیی آن میان تمامی اقوام ایرانی همسان و برگزاري آن توأمان از منظر ملی

ود خذایی غعادات کوشد از رهگذر از دیدگاه قومی ممیز است؛ به این اعتبار که هر قومی می
هاي فرهنگی و زبانی آن جامعه با سایر جوامع ایرانی دامن زند. به تفاوت

ب یلدا یان در ششناختیِ آداب غذایی گیالنشناسیِ زبانرو، درآمدي است بر انساني پیشمقاله
ردم ایی منظم اجتماعی موجود بر عادات غذ«و بر آن است تا به این دو پرسش پاسخ دهد که 

ه یک ها را بچگونه عادات غذایی مردم گیالن آن«و » شودالن در این شب چگونه برساخته میگی
ی چون هایچرهي شبهاي پژوهش دربردارندهي دادهپیکره». کندواحد کارآمد تبدیل می

است که از »فال پوست هندوانه«و » بريچله«و رسوم » کویی کاکا«و » جودي«، »آوکونوس«
ایی ارکردگري کو با استناد به بنیان نظریهي مشارکتی مستقیم گردآوري شدهرهگذر مشاهده

مورد تحلیل قرار گرفته است. 
ر دست که شب یلداي بر اساس آداب غذایی هدف اصلی پژوهش اي الگوي آئینی تبیین و ارائه

ورد مدکردها ارر کترین ابعاد و تأثیرات عادات غذایی بر نظام آئینی یلدا از منظراستاي آن مهم
وم، دنگی؛ هاي فرهگیرد و بر دو محور اصلی استوار است: نخست، تبیین ارزشبررسی قرار می

بخشی قومی به آئین یلدا. روش پژوهش کیفی است. هویت

چره، گیالنیلدا، کارکردگرایی، شبواژگان کلیدي:
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یلدا و کالبدهاي فضایی رصد خورشید

آشتیانیزهره عطایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ار مرکز اسناد فرهنگی آسیااستادی

ر ایراندشین ترین عوامل تحول در زندگی جوامع پیانقالب تابستانی و انقالب زمستانی از مهم
ورهاي ه و باواقع بازتاب اندیششود درعنوان آیین یلدا برگزار میآنچه امروز به. بوده است

نگریستند.حکم رویدادي حیاتی مید خورشید را درمردمانی است که تول
ه یان داشت، رفتارها جراین واقعه در تمامی ساختارهاي اجتماعی و فردي اعم از مناسک، روابط

هاي ادهتوان از کالبدهاي چون چارتاقی براي سنجش حرکت خورشید و استفاست. از جمله می
، بیعیطمندي از نور (نور) و بهرهیی آفرینشنجومی براي پیوند زندگی روزمره با عناصر معنا

تنظیم سلسله مراتب فضاهاي بارز و بسته، نام برد. 
م جایگاه مراسواز محل حفظ آتشدان،هاي گوناگونی وجود دارددر مورد چارتاقی فرضیه

قویمی. تهاي عبادي تا تعمیم دادن عملکرد به عنوان میل راهنما براي هدایت مسافر و کارکرد
رخی باز طرفی توان تمامی عملکردها را براي چنین کالبدي در نظر گرفت واز یک سو می

مانده،جايهایی که اکثراً از دورة ساسانی بههاي رمزآلود در ساختار معماري چارتاقینکته
ذهن را اهمیت برخی الویت هاي جوامع تاریخی، به خود مشغول می کند.

ین یک بابت ها بر طول هر ضلع چارتاقی است، نسبتی ثاي پایهیکی از آن نکات تناسب بین پهن
هایی که هشود تا بین کنج پایه و خط دیدبه سه و دو دهم تا سه و نه دهم است که موجب می

یل درجه قوس است که با زاویه م23/5اي در حدود شود، فاصلهدر آن زاویه تشکیل می
عتدال ورة ارشید از زوایاي دید یاد شده در دوخورشید برابر است و بنابراین امکان رصد خو
انقالب تابستانی و زمستانی بوجود خواهد آمد.

هاي اقلیمی وارتاقی و اهمیت آن در شناخت دورهرویکرد مقاله به نحوه استفاده از چ
انطباق با زندگی روزمره می پردازد.هاي خورشید وموقعیت
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هاجدول برنامه

ی همایش ملّ

لدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایرانآیین ی
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ی همایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

روز اول، نشست اول

98آذرماه 26زمان : 

مکان: موزه ملی ایران، تاالر جنبی موزه ایران باستان

زمانموضوع سخنرانیسخنرانردیف
13:30-13:40قرآن و سرود ملی1
خیر مقدم و ارائه گزارش دکتر علیرضا حسن زاده2

عملکرد
13:50-13:40

آقاي سلیمی مؤید3
گزارش و رونمائی از کتاب و 

مجالت

طب جنوب (ویژه نامه 
پزشکی مردمی)، پارپیرار 
(ویژه نامه نوروز)، ره آورد 

گیل (ویژه نامه میراث 
فرهنگی)، آیین نوروز 

(شماره سوم)

14:10-13:50

معرفی ویژه نامه پزشکی دکتر فرید قاسملو4
مردمی (طب جنوب)

14:25-14:10

معرفی ویژه نامه نوروزي آقاي فرهود جاللی5
پارپیرار نامه

14:40-14:25

معرفی ویژه نامه میراث آقاي هوشنگ عباسی6
فرهنگی ره آورد گیل

14:55-14:40

ترین شب یهاي طوالنآیینسیدکتر مریم نعمت طاو7
سال در جهان و ایران

15:10-14:55

گزارش و عملکرد اطلس: خانم معصومه رخشا8
فاز اول و دوم 

(نوروز، یلدا و شرق ایران)

15:25-15:10

گزارش و عملکرد اطلسآقاي عبدالرضا تشخوریان9
ایرانشرقویلدانوروز،(

15:40-15:25

کرد اطلسگزارش و عملآقاي مهندس آرش آذرمیر10
ایران)شرقویلدانوروز،(

15:55-15:40
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یهمایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

روز دوم، نشست دوم

98آذرماه 30زمان: 

شگاه میراث فرهنگی و گردشگريپژوهمکان: 
زمان عنوان سخنرانیسخنرانردیف
الی 10:00سرود ملیپخش قرآن و تالوت 1

10:10
الی 10:10خیر مقدمدکتر علیرضا حسن زاده2

10:20
الی 10:20میراث یلدادکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاري3

10:35
الی 10:35سخنرانیاستاد محمد میرشکرایی4

10:50
الی 10:50تفال به دیوان فال حافظدکتر داریوش ذوالفقاري5

11:05
همیت ادبیات کودك در انتقال اخانم لیال کفاش زاده6

فرهنگیمیراث
الی 11:05

11:20
الی 11:20حافظ و شاديدکتر داریوش ذوالفقاري7

11:35
الی  11:35خوانیشاهنامه8

11:50
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یهمایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

روز دوم، نشست سوم

سالن پارسهپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري،مکان: 

نشست: جناب آقاي بهروز وجدانیدبیر

زمان عنوان سخنرانیسخنرانردیف
الی 13:30یلدا و دانش نجومدکتر فرید قاسملو1

13:45
الی 13:45یلدا به مثابه میراث ناملموسآقاي دکتر سجودي2

14:00
الی 14:00دو روایت درباره فلسفه وجودي یلدادکتر آزاده حیدرپور3

14:15
نقش مردم در پاسداشت میراث فرهنگی سیدکتر مریم نعمت طاو4

ناملموس با نگاه به شب یلدا
الی 14:15

14:30
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یهمایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

روز دوم، نشست چهارم

سالن جلسات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، مکان: 

وسییم نعمت طادبیر نشست: دکتر مر

زمان عنوان سخنرانیسخنرانردیف
هاي مروري بر یلداي ایرانی و آییندکتر آتوسا مومنی1

مللزمستانی
الی 15:00

15:15
جناب آقاي شبان 2

میرشکرائی
الی 15:15ییلدا؛ تنوع فرهنگی و همبستگی ملّ

15:30
جناب آقاي هوشنگ 3

عباسی
الی 15:30یلدا در گیالن

15:45
جناب آقاي دکتر 4

موسوي
هاي آن در حوزه فرهنگی یلدا و آیین

گیالن
الی 15:45

16:00
سرکار خانم الهه 5

رخشایسته
اندازي در شب یلدا: با تاکید بر آیین شال

ادبیات طنزآمیز کودکان
الی 16:00

16:15
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یهمایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

م، نشست پنجم   روز سو

98دي ماه 1زمان: 

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

: دکتر محمد نجاري نشستدبیر
زمان عنوان سخنرانیسخنرانردیف

10:10الی 10:00سرود ملی و قرائت قرآن1
10:20الی 10:10خیر مقدم دکتر حمید تنکابنی2
10:25الی 10:20دکتر محمد نجاري:گزارش دبیر علمی همایش3
یلدا و حوزه تمدن جهان مهندس سید محمد بهشتی4

ایرانی
10:40الی 10:25

استاد سید احمد محیط 5
طباطبایی

10:55الی 10:40یلدا؛ آیینۀ شادمانی

11:10الی 10:55یلدا در گستره فرهنگ ایرانیدکتر ناصر تکمیل همایون6
تفال؛ آیینی ایرانی در شب ه گشتاسبدکتر فرزان7

یلدا
11:25الی 11:10

11:45الی 11:25یلدا در آیینۀ شعر فارسیدکتر زهرا حیاتی8
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یهمایش ملّ

آیین یلدا؛ آئینۀ فرهنگ و تمدن کهن ایران

روز سوم، نشست ششم    

زمان: یکم دي ماه

سانیمکان: خانه اندیشمندان علوم ان

دبیر نشست: دکتر ژیالمشیري

زمانعنوان سخنرانیسخنرانردیف
معانی تاریخی و اساطیري آیین سید احمد محیط طباطباییاستاد 1

یلدا
17:20-17

17:20-17:40یلدا و اساطیر ایرانیپوردکتر اردشیر صالح2
یلدا؛ زیبایی شناسی امید در دکتر علیرضا حسن زاده3

نگ ایرانیفره
18-17:40

18-18:20هاي یلداهافسانآقاي افشین نادري4
18:20-18:40یلدا در اصفهاندکتر ژیال مشیري5
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میان زرتشتیان ایران
10:15-10

وظفی نوروز و یلدا در گزارش پژوهش مخانم مریم عباسی2
استان مازندران

10:30-10:15

گزارش پژوهش موظفی نوروز و یلدا در خانم گیتی دشتکی3
استان قزوین

10:45-10:30

گزارش پژوهش موظفی نوروز و یلدا در خانم مینو سلیمی4
استان کرمانشاه و ایالم

11-10:45

لدا در گزارش پژوهش موظفی نوروز و یخانم اعظم موسوي5
استان کرمان

11:15-11
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در استان آذربایجان شرقی
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پژوهش موظفی نوروز و یلدا گزارش آقاي محمد مکاري2
در استان خراسان رضوي

11:45-11:30

گزارش پژوهش موظفی نوروز و یلدا آقاي پرویز فیضی3
در استان همدان

12-11:45

پژوهش موظفی نوروز و یلدا گزارشنژادخانم نازنین نوري4
در استان فارس

12:15-12
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