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Abstract

Shab-e-Yalda (Yalda Night) also known as Shab-e Chelleh is annually celebrated on December 21st by Irani-
ans all around the world. The origin of this occasion is a controversial issue. Some believe it goes back to Zoroas-
trian feasts and others attributed it to Iranian Mithraism. The evidence these scholars refer could not be considered 
as a strong evidence, rather they are actually hypotheses in need of more attestations to be proved. This research 
aimed to survey these two-view point and find a reasonable framework to explain the origin of Yalda-night. Based 
on living heritage of Iranian small cities and villages, especially in west, north-west and central area, segments 
of a narrative on death and revival of earth, from winter solstice to around forty days after that can be identified. 
This narrative belongs mostly to farmers. They believe on the winter solstice the earth stops breathing. After forty 
days of the beginning of winter or several days more, the earth breathing begins covertly, and little by little the 
obvious breath of the earth can be sensed. Therefore, it seems the feast and customs of Yalda Night is related to 
the narrative that interprets the death and revival of the earth, and can be as old as agriculture.
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چکیده
پژوهشگران رویکردهای متفاوتی به خاستگاه شب یلدا/ چله و آداب و آیین های آن در ایران دارند. دو گرایش غالب در تبارشناسی 
این شب می توان مشاهده کرد: برخی که آیین و آداب این شب را یکی از جشن های زرتشتی و گاه در پیوند با بزرگداشت یکی از 
ایزدان همان کیش می دانند که به دلیل محاسبه نکردن کبیسه در دوران گوناگون، در روزهای دیگر سال برگزار می شود. گروه دیگر 
آداب و آیین این شب را به مهر و آیین های مهری نسبت می دهند. هر دو گروه مستندات محکمی برای تأیید نظر خود ندارند و 
تصویری کلی  از دیدگاه های خود ارائه می کنند که نکات مبهم فراوانی دارد. موضوع اصلی این نوشتار واکاوی و سنجش گمانه هایی 
پیرامون چرایی برپایی آیین و آداب شب یلدا/ چله است؛ برای این منظور، با مراجعه به ادبیات و فرهنگ مردم بر دیدگاه استوارتری 
تکیه کرده است. با بررسی آداب، باورها و آیین های گاه شماری مبتنی بر دو چلة بزرگ و کوچک زمستانی، بقایای روایت ناقصی از 
مرگ و بازگشت به زندگی دوبارة زمین در میان کشاورزان و در چارچوب این گاه شماری دیده می شود. بر پایة این روایت با شروع 
چلة بزرگ، در انقالب زمستانی نفس زمین قطع می شود. در این زمان کشاورزان با گردهمایی و خوردن دسترنج خود به پیشواز 
روزهای طوالنی تر به برکت روند رو به رشد نور خورشید و سودمندی بیشتر زمین از گرمای این ستارة زندگی بخش می روند. در طی 
چهل روز زمین در خود فرو می رود و در چهلمین شب مردم با برپایی هیمه های آتش به مادر زمین یاری می رسانند تا نفس بکشد. 
در این میان، زمین پنهانی، اما در چارچار، در میان جنگ دو چله، آشکارا نفس می کشد؛ از این رو آداب و آیین شب چله بیشتر هم بستة 

احوال زمین است تا خورشید و پیشینة کهن تری از کیش زرتشت یا مهرپرستی دارد.
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مقدمه
طوالنی بودن شب و روز به دلیل حرکت انتقالی زمین به دور 
این طوالنی بودن روز و  از سال  خورشید متغیر است. در دونقطه 
شب با هم برابر است که به آنها اعتدال بهاری )20 یا 21 مارچ/ 
اول فروردین( و اعتدال پاییزی )21 یا 22 سپتامبر/ اول مهر( گفته 
می شود. از سوی دیگر در نقطه ای طوالنی ترین روز و کوتاه ترین 
شب رخ می دهد که به آن انقالب تابستانی گفته می شود )20 یا 
21 جون /30 خرداد به 1 تیر( و در نقطة دیگری بلندترین شب 
و کوتاه ترین روز )21 یا 22 دسامبر/ اول دی(1 صورت می گیرد.  
یا  روز  در  مراسمی  و  آیین ها  جهان،  سراسر  کهن  تمدن های  در 
به  تا  آنها  از  برخی  که  برپا می شد  زمانی  موقعیت های  این  شب 
امروز ادامه داشته اند، یا حتی احیا شده اند. از این رو رد پای آیین ها، 
جشن ها و آداب و آیین انقالب زمستانی را می توان در میان اقوام 
بسیاری دید؛ از بومیان آمریکای شمالی و سفیدپوستان مهاجر تا 
آمریکای مرکزی و جنوبی و در شمال قارة سبز )اروپا( و به ویژه در 
قارة کهن )آسیا(. اصلی ترین عناصر مشترک این جشن ها پاسداشت 
نور/ خورشید و آیین های پاک سازی است؛ اگرچه به جز چند کشور 
نمی توان فراگیری جغرافیایی و پیوستگی تاریخی برپایی این جشن 
را دنبال کرد. یکی از کشورهایی که جشن انقالب زمستانی بنا به 
سنت گاه شماری کهن آن قرن هاست در بیشتر مناطق این کشور 
برگزار می شود ایران و حوزة فرهنگی آن است. در این سال ها نه تنها 
از رنگ و بوی آیین و مراسم شب چله/ یلدا کاسته نشده است، بلکه 

هر سال بر اهمیت آن افزوده می شود.
در حال حاضر شب یلدا/ چله زمانی برای جشن و شادمانی2  تلقی 
می شود. جشن که در زندگی امروز شادی و شادمانی یکی از معانی 
داشت  کهن  روزگار  در  که  کارکردی  به واسطه  است،  آن  اصلی 
به معنای پرستش و ستایش بود و شادمانی از نتایج آن به شمار 

می رفت.
به واسطة  که  و شادی  مدرن، شادمانی  در جهان  دیگر  از سوی 
جایگاه  و  زندگی  پایان  به  بشر  غالب  ادراک  در  دگرگونی هایی 
احساس  به عنوان  است،  داده  رخ  هستی  جهان  در  انسانیت 
 Walker and Kavedžija, 2015,) می شود  مطرح  فردی  خوشایند 
P. 1)؛ درحالی که در جوامع کهن، شادمانی با یک روش زندگی 

به دست می آمد و تنها در موقعیت های خاص، مانند گردهمایی 
خانوادگی، دستیابی به موفقیت و... تجربه می شد. به همین دلیل، 
تجربة شادمانی نیازمند فهم طبیعت اخالقی این مفهوم و شیوة 
زیستی معناداری بود که می توانست زندگی ای همراه با شادمانی 
برای آدمیان بسازد، نه تنها لحظات شاد. در حال حاضر، با قطع 

1. محاسبة دقیق انقالب ها و اعتدال ها نیازمند محاسبات دقیق نجومی است که در اصل در ساعت و روز مشخصی رخ می دهند.

۲. دانکن )۲010( شادمانی )Happiness( را وضعیتی می داند که دوام و پایداری داشته باشد، اما شادی و سرور ) Joy( به وضعیتی سطحی و گذرا گفته می شود.

ارتباط خود با سنت های کهن و غنی، هر روز بیشتر از شادمانی 
به عنوان راه و روش زندگی فاصله گرفته و گاه تنها به دوری کردن 

.(2-Schoch, 2006, PP. 1) از رنج بسنده می شود
اگرچه در میان اقوام و فرهنگ های گوناگون شادمانی مفاهیم و 
آنها همراهی  از  بسیاری  نقطة مشترک  دارد،  جلوه های گوناگون 
با گروه، از منظرهایی مانند پایبندی به قوانین و سنت های جامعه 
است. چنان که مردم شناسان دریافته اند، آدمی به طورکلی در لحظاتی 
که با دیگران بیشتر ارتباط دارد، احساس شادی بیشتری می کنند 
(Walker and Kavedžija, 2015, P. 2). در ایران باستان شادمانی 
الگوی فرهنگی غالب نیایش های دینی و از این رو مهم ترین بخش 
زندگی بود. در هرماه جشن یا جشن هایی برگزار می شد که هم جنبة 
عبادی داشت و هم به زندگی روزمرة آنان سامان می داد. جشن 
در زمان ها و موقعیت هایی صورت می گرفت که در آنها نیایش و 
ستایش هایی برای ایزدان همراه با شادی و سرور برگزار می شد و 
بدین ترتیب شادمانی ایرانیان در زمان های کهن بن مایه ای دینی 
داشت و با ستایش و نیایش آمیخته بود )عروج نیا، 1392، ص. 25(. 
تجربه و درک ما از رویدادهای کهن، مانند پیشینیان نیست؛ زیرا 
نسبت ما و جهان به دلیل درک ما از رویدادهای طبیعی دگرگون 
شده است؛ از این رو، در زمان حاضر با تکیه بر معنایی که اکنون از 
واژگان در ذهن ما جای گرفته اند و نسبت کنونی خود با کیهان و 
هستی، به تبیین رویدادهایی که یادگار گذشتگان ماست می پردازیم 

که از جملة آنها می توان به شب یلدا/ چله اشاره کرد.
پژوهشگران رویکردهای متفاوتی به خاستگاه این شب و چرایی 
با  نمی توان  البته  دارند؛  ایران  در  آن  آیین های  و  آداب  برپایی 
قطعیت رویکردهای گوناگون را رد یا تأیید کرد. دو گرایش غالب 
در تبارشناسی این شب وجود دارد. برخی آیین این شب را یکی از 
جشن های زرتشتی و گاه در پیوند با بزرگداشت یکی از ایزدان همان 
کیش می دانند که به دلیل محاسبه نشدن کبیسه در دوران گوناگون، 
اکنون در روزهای دیگر سال برگزار می شود. گروه دیگر آداب و 
آیین این شب را به مهر و آیین های مهری نسبت می دهند و آن 
را جشن شب زایش خورشید می دانند. در پس اندیشة هر دو گروه 
معنای امروزی جشن به طور آشکار و شادمانی پیوسته با موقعیت 
جشن به طور پنهان دیده می شود. هر دو گروه مستندات محکمی 
برای تأیید نظر خود ندارند و تصویر کلی ای که از دیدگاه های خود 
ارائه می کنند، نکات مبهم فراوانی دارد. موضوع اصلی این نوشتار 
واکاوی و سنجش گمانه هایی بود که پیرامون چرایی برپایی آیین و 
آداب شب یلدا/ چله بیان شد. در این پژوهش، با ارائة رویکرد سوم 

گمانه های دیگر بررسی شد.
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پیشینة پژوهش
سده  جشن  که  است  باور  این  بر   )2009(  Krasnowolska
مهم ترین جشن ایرانی است که با افروختن آتش برگزار می َشود. 
اگرچه اکنون این جشن از زمان انقالب زمستانی دور شده است، به 
نظر می رسد جشن فصلی با انقالب زمستانی مرتبط بوده است. وی 
جشن های فصلی دیگر را نوروز )اعتدال بهاری(، تیرگان )انقالب 
تابستانی( و مهرگان )اعتدال پاییزی( می داند که از دید نظری با سه 
نقطة مهم سال خورشیدی ارتباط دارند. Krasnowolska بیان می کند 
که زمان برپایی جشن سده در حال حاضر با انقالب زمستانی ارتباط 
ندارد؛ زیرا در دهمین روز بهمن )آبان روز( برپا می شود و اثری از 

جشن سده )در ده بهمن( در متون زرتشتی نیست. 
ارتباط  )در  با جشن سده  تاریخ های مرتبط  پژوهشگری که همة 
با تاریخ روم باستان( را از منابع قابل اعتماد به دست آورده است 
براین باور است که ممکن است انقالب زمستانی خاستگاه اصلی 
این جشن باشد که بعدها با اصالح چندبارة تقویم که آخرین آن 
به  این جشن  داد،  در دوران ملکشاه در سال 1079 میالدی رخ 
ده بهمن ماه منتقل شد. وی در مشاهدات خود دو سنت شرقی و 
غربی را دربارة جشن سده ردیابی کرده است. سنت غربی جشن 
سده به عنوان جشن آتش در ششم ژانویه )برابر با شانزدهم دی ماه( 
و سنت شرقی در آبان روز )روز دهم ماه( بهمن ماه برگزار می شد 

 .(Cristoforetti,2002, pp52-56)

در عین حال Krasnowolska با استناد به ابوریحان بیرونی در التفهیم 
و بندهش منشأ جشن خورشیدی دیگری را که تقریباً هم زمان با 
انقالب زمستانی برگزار می شد )نهم آذر(، در متون فارسی میانه و 

متون دوران اسالمی می یابد ) 2009(.
اگرچه این نظر بسیار جذاب است، فاصلة زمانی جشن سدة کنونی با 
انقالب زمستانی، یعنی چهل روز که عددی نمادین است، نمی تواند 
تصادفی باشد. در سراسر خاورمیانه، به ویژه در ایران و ترکیه، عدد 
چهل بسیار به کار می رود. از دیدگاه علمی، این عدد با پنهان شدن 
خوشة پروین به مدت چهل روز که در بابل باستان هم دیده می شد 
همراه است. این زمان موسم بارانی بود که در بابل باستان هم دیده 
بابلیان  بازمی گشت،  تبعید  از  می شد و هنگامی که خوشة پروین 
سال نو را جشن می گرفتند. به طورکلی عدد چهل زمان انتظار و 
آماده سازی است. همان گونه که از گروه های چهل روز یا چهل سال 
در کتاب مقدس می فهمیم. چهل روز زمان تطهیر است، زنان تا 
چهل روز پس از زایمان محدودیت دارند، دوران پایان سوگواری در 
اسالم چهل روز است، حتی در روزگار نوین توسعه یافته عدد چهل 
را در قرنطینه1 می توان دید که همان گونه که از معنایش برمی آید تا 

1. ریشة واژة قرنطینه از زبان ایتالیایی Quarantina یا Quaranta giorni است؛ به معنای دورة چهل روزه. در زبان فارسی قرنطینه از واژة زبان فرانسوی Quarantaine، از همان ریشه 
گرفته شده  است.

چهل روز ادامه داشته است )شیمل، 1388، ص ص. 272 -269(.
کاربرد فاصلة چهل در دین، افسانه و فرهنگ مردمانه به قدری زیاد 
است که به نوشتاری مستقل نیاز دارد؛ از همین رو فاصلة چهل روزة 
جشن سده با شب چله نمی تواند تنها به دلیل رهاکردن کبیسه گیری 
فاصلة  توضیح  در  بهار  شادروان  باشد.  طوالنی  زمانی  بازه ای  در 
چهل روزه سده با آداب و آیین شب چله براین باور است که اگر 
نخستین روز زمستان را جوانی و از سرگرفتن زندگی دیگری برای 
خورشید بدانیم، درواقع سال کهن و خورشید کهن با آغاز زمستان 
به سر می رسد و خورشید و جهانی نو آغاز می شود. در این صورت، 
دهم و چهلم زمستان جشن گرفته می شود. درست همان گونه که 
می شود.  گرفته  جشن  کودکان  چهلم  و  دهم  ایرانی  فرهنگ  در 
ویژگی های خورشید در آغاز زمستان این اندیشه را به ذهن متبادر 
روز  یک  با  زمستان  چهلم  و  دهم  آیین های  و  آداب  که  می کند 
گذشتن از زمستان بزرگ ارتباطی ندارد و با دهم و چهلم زندگی 

دوبارة خورشید ارتباط دارد )بهار، 1386، ص ص. 303-301(.
این موضوع توجه دارد که جشن  به  بهار  از سوی دیگر، مرحوم 
سده در اوستا و نوشته های پهلوی نیامده است. همچنین با استناد 
به گفتة ابوریحان بیرونی که این جشن تنها از دورة اردشیر بابکان 
)قرن سوم میالدی( در شمار جشن های رسمی درآمده است و پس 
از آن با آیین زرتشتی درآمیخته و درنهایت در قالب جشنی ملی تا 
قرن ها پس از اسالم دوام آورده است، این جشن را از مناسبت های 
بومی غیرآریایی می داند که به تدریج در دین زرتشت به رسمیت 

شناخته شده است )بهار، 1386، ص. 300(.
و  آداب  سده،  جشن  آنکه  از  بیشتر  می رسد  نظر  به  بدین ترتیب 
آیین انقالب زمستانی باشد و به واسطة از یاد رفتن کبیسه گیری 
زمستان  انقالب  از  پس  روز  چهل  یعنی  بهمن،  روز  دهمین  در 
برگزار می شده است، یکی از جشن های وابسته به آداب و آیین های 
دیدگاه  از  و  می شود  آغاز  زمستانی  انقالب  با  که  است  زمستان 
خاستگاهی سنخیتی با آیین زرتشتی ندارد. Boyce نیز برای جشن 
سده ریشة پیشازرتشتی قائل است. وی به خالف مرحوم بهار این 
جشن را نه به بومیان ایرانی که به اقوام کوچنده به فالت ایران 
اقوام هند  برپایی چنین جشن هایی در میان  نسبت می دهد؛ زیرا 
از آنجا که  اروپایی در هنگامة زمستان هنوز بسیار رایج است.  و 
خورشید و آتش در میان ایرانیان از اهمیت زیادی برخوردار بود، وی 
گمان می کند شاید مادها و پارس ها سده را با خود به این سرزمین 
آورده باشند. وی این جشن را نه در ادای احترام به آتش، بلکه برای 
بیشتر قدرتمندکردن خورشید یا شاید زمین در برابر زمستان می داند 

.(Boyce, 1982, P. 249)
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و  دیرباز خورشید، مقدس  از  اقوام کهن سراسر جهان،  میان  در 
مورد احترام بوده و نقشی بنیادین در باورهای آنان داشته است؛ تا 
آنجا که می توان گفت در مصر، آسیا و اروپای باستان، به کیش 
خورشیدپرستی توجه بسیاری می شده است و حتی ایزدان بلندپایة 
میان رودان شئون و منزلت خورشید را در خود گردآورده اند )الیاده، 
1372، ص ص. 133-135(؛ از این رو در میان همة اقوام کهن و 
باستانی می توان خورشید و کیش خورشید را یافت. در این میان، 
و مناسک  آداب  در  معناداری  تفاوت های  و  بی شک همانندی ها 
کیش خورشید در میان این اقوام وجود داشته است. حتی در کتاب 
برده شده است  نام  نام عبدالشمس  به  از گروهی  الملل و نحل 
که خورشید را شایستة پرستش می دانستند )جعفری قریه علی، 

1385، ص ص. 70-69(.
الیاده در کتاب رساله در تاریخ ادیان به وجود عناصر مشترک مربوط 
به تجدید سال و نوشدن یک دورة زمانی، بر پایة شواهدی که از 
نقاط گوناگون جهان به دست آورده است، اشاره می کند. این عناصر 

عبارت اند از:
1. تطهیر، اعتراف به گناهان، راندن دیوان و شیاطین، بیرون کردن 

شرور از روستا و آبادی و...
2. خاموش کردن و برافروختن آتش؛

روان های  تصاویر  )نقاب ها  نقاب دار  دسته های  راه اندازی   .3
مردگان اند(، پذیرایی با تشریفات و مراسم از مردگان؛ به این صورت 
که برای ایشان خوان های رنگین می گستراندند و پس از جشن تا 

مرز سرزمین، دریا یا رودخانه و غیره مشایعتشان می کردند؛
 4. پیکار دو گروه دشمن؛

5. برپایی جشن های کارناوالی همراه با عیش و نوش و کامرانی، 
برانداختن نظر متعارف و... )الیاده، 1372، ص. 373(.

بنابراین صرف وجود عناصر مشترک در چنین هنگامه هایی، مانند 
برپایی هیمة آتش هنگام جشن های زمستانی نمی تواند تأییدی 
بر غیربومی بودن چنین جشن هایی باشد. انسان عصر باستان بر 
این باور بود که می تواند با جادوی خود نیروهای جهانی را تقویت 
سرعت بخش  و  تقویت کننده  جادوهای  جمله  از  کند.  ضعیف  یا 
در امور طبیعت، جادوی تقویت نیروی خورشید و سرعت بخشی 
همراه  آتش افروزی  با  معمواًل  جادو  این  است.  آن  گرمادهی  به 
بر  آتش خورشید  مانند  آتش  برافروختن  که  این گمان  با  است؛ 
یاری می کند نیرومندترشدن خورشید  و  به گرم تر   زمین و فضا، 

)بهار، 1386، ص. 305(.
 Boyce آیین انقالب زمستانی در ایران یا همان شب چله/ یلدا را 

1. برگرفته از مصاحبة مریم پهلوان شریف از پژوهشگران پژوهشکدة مردم شناسی با مهسا ماندگاری از جامعة زرتشیان.

یکی از جشن های زرتشتیان به شمار می آورد. وی که نوروز را 
مقدس ترین جشن های زرتشتیان می داند، باور دارد از آنجا که نام 
گاهنبارها متعلق به اوستای جدید است، اینها در اصل جشن های 
دوران  در  زرتشت  پیروان  توسط  که  بودند  کشاورزی  و  چوپانی 
زرتشتی  کیش  با  میالد(  از  پیش   800-1200( جدید  اوستای 
در  مهرگان  برپایی  از  به شواهدی  منطبق شدند. وی  و  سازگار 
اشکانیان  دوران  از  سده  و  تیرگان  نوروز،  هخامنشیان،  زمان 
جدید،  اوستایی  گاه شماری  با  تطابق  در  ادامه  در  می کند.  اشاره 
زمانی  می یابد-  کاهش  آفریننده  قدرت  که  زمانی  را-  دی ماه 
مهم برای یاری رساندن به آفریننده می داند؛ از این رو ستایش و 
شادی آفرینندگانش در دی ماه )اول، هشتم، پانزدهم و بیست و 
سوم( برای جنگ با دشمنانش و سیاهی در گاه شماری زرتشتیان 

.(Boyce, 1999) گنجانده شده است
مرتبط  را  چله  یلدا/  مراسم شب  و  آداب   Boyce حال  عین  در   
ایرانی در 26 آذرماه برگزار  با جشن آتشی می داند که زرتشتیان 
نامیده  این جشن در کرمان Hiromba و در یزد سده  می کردند. 
 Boyce .آن را کهن تر از سدة ماه بهمن می داند Boyce می شد و
این سده را مرتبط با ایزد زرتشتی Rapitwin، یعنی ایزد تابستان و 
ظهر می داند. زرتشتیان باور داشتند که این ایزد بر بخش گرم سال 
فرمانروایی می کند و با فرارسیدن سرما در آخرین روز ماه مهر به 
زیرزمین می رود تا در روز نخست فروردین دوباره پدیدار شود. این 
ایزد به زیرزمین می رفت تا ریشة گیاهان و آب های زیرزمین را گرم 
نگه دارد و از گیاهان در برابر سرما محافظت کند. زرتشتیان آداب 
و آیین خداحافظی و خوشامدگویی این ایزد را برپا می کردند. از دید 
Boyce برپایی جشن انقالب زمستانی باید به Rapitwin یاری کند 

تا در سرمای زیاد گیاهان را گرم نگه دارد. احتمااًل به همین دلیل 
است که زرتشتیان این روزگار آتش Hiromba را نزدیک آب های 
.)Boyce, 1968) روان یا حتی کاریزهای زیرزمینی روشن می کنند

در حال حاضر جشن Hiromba در منطقة شریف آباد اردکان، در روز 
اشتاد و ماه آذر قدیم )بر پایة گاه شمار بدون کبیسه( 26 فروردین ماه 
فرودین  از 25  مردم  گردآمدن  و  آمادگی ها  البته  می شود؛  برگزار 
نذرهای  خود  نیازهای  برای  بسیاری  روز  این  در  می شود.  آغاز 
سنگینی می کنند، غذاهای سنتی مانند آش یا حلوا آماده می کنند 
و بوته هایی را که مردم جمع کرده اند آتش می زنند. زرتشتیان هم 
گمان می کنند Hiromba سده ای است که به دلیل محاسبه نشدن 
کبیسه در فروردین ماه برگزار می شود.1  جز این گمانه شاهد مستند 
دیگری برای ارتباط این جشن با آداب و آیین جشن های زمستانی، 

به طور مشخص سده وجود ندارد.
رضی از شناخته شده ترین پژوهشگرانی است که شب یلدا و روز 
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دیگان را به خورشید و مهر و به ویژه مهردینان نسبت می دهد و باور 
دارد که یلدا جشن تولد مهر یا خورشید به شمار می رفت )رضی، 
چنین  با  مواجهه  در  پرسش  اصلی ترین  اما   ،)541 ص.   ،1371

رویکردی این است که آیا مهر و خورشید یکی هستند؟
 ایزدمهر ایزدی هند و آریایی است که بسیار دیر به مجموعة ایزدان 
 Varuna زرتشتی راه یافت )آذرگشسب، 1385، ص. 223(. در وداها
همراه با میترا و اغلب آریامن ستایش می شدند. Varuna و میترا 
فرمانروا خوانده می شدند و نگهبان نظم کیهانی در آسمان. در متون 
است.  روز  با  میترا هم بسته  و  با شب  Varuna هم بسته  متأخرتر 
گاه میترا وجه روزگاه خورشید دانسته شده و همواره در ارتباط با 
پیمان و دوستی است. در اوستا هم رابطة مهر/ میترا با اهورامزدا 
با میترا ورونه شباهت دارد. اهورامزدا شاه و آفریننده و نور قدرتش 
دو  با  وداها  در  ایزدخورشید   .(Kazanaz, 2001, P. 5) مهر است 
 Vsū از اسم ستایش می شد Savitr و )Sūrya )Svar که هر دو 
به معنی زندگی بخشیدن مشتق شده اند. این دو معمواًل به سختی 
از هم قابل تمایزند و در بیشتر مواقع کیفیات همسان دارند: هر دو 
دور  را  رؤیاهای شیطانی  وامی دارند،  به عمل  را  مردم  طالیی اند، 

.(Kazanaz, 2001, P. 12) ...می کنند و
از میترا )مهر( در اوستا و کتیبه های شاهان هخامنشی Mithra در 
سانسکریت، Mitra در پهلوی و مهر در فارسی یاد شده است. مهر 
را واسط نور و تاریکی دانسته اند و به معنای عهد و پیمان نیز آمده 
است. در اوستا یشتی نیز به او اختصاص داده شده است )سجادی، 
1385، ص. 137(. به نظر می آید شخصیت و آوازة زرتشت از اهمیت 
و اعتبار میترا کاسته است. با این همه دین مهری محبوبیت بسیار 
نزد همگان داشت و زرتشت و پیروانش هم نتوانستند آن را از میان 
بردارند. وی در آغاز تبلیغ دینش با مخالفت شدید مهرپرستان مواجه 
و سرانجام هم به دست آنان در پرستشگاهی کشته شد )ورمارزن، 
1380، ص ص. 17-18(. رجبی براین باور است که جنگ زرتشت 
با مهرپرستی در راستای گردن نهادن به یکجانشینی، به قانون های 
اجتماعی و دوری از برخی آیین های زیان بار و بیهوده بود )رجبی، 
از  یکی  زرتشت  برخاستن  از  پیش   Mitra  .)132 ص.   ،1391
بزرگ ترین ایزدان هند و ایرانی بود. از زمانی که ایزد هوم، نگهبان 
گیاه هوم به وسیلة Mitra و به کمک Varuna و دیگر ایزدان هند 
و ایرانی کشته می شود. سهم میترا از این کشته شیرة اوست که به 
زمین می پاشد و انواع گیاهان و جانوران از این شیره پدید می آیند 
)رجبی، 1391، ص. 127(. درواقع در پرتو این گاوکشی کارویژة 

1.  پرسید دانا از مینوی خرد که نماز و ستایش ایزدان را چگونه باید کرد. مینوی خرد پاسخ داد که هر روز سه بار بر خورشید و مهر- چون این دو با هم حرکت می کنند- ایستادن و به 
همین گونه ماه و آتش بهرام با آتش آذر را بامداد و نیم روز و عصر نماز و ستایش کردن و سپاسداربودن.

۲. بگویم که بنیاد سوگند چیست              خرد را و جان ترا بنده چیست
بگویی به دادار و خورشید و ماه                 به تیغ و به مهر و به تخت و کاله

 به برز و به نیک اختر ایزدی                    که هرگز نپیچی به سوی بدی )فردوسی،1۳80، ج ۳ و 4، ص 5۲4، ابیات ۹۳-۹۲(

۳.  مهر در طی کوچ خود به پادشاهی روم دستخوش دگرگونی بسیار شد. از جمله این دگرگونی ها یکی آن که میترا مانند دیگر ایزدان رومی صاحب اسطوره تولد شد )رستم پور، 1۳8۲، ص. ۹۹(

می شود  داده  نسبت  او  به  است  آفریدگار  دستان  در  که  آفرینش 
)الیاده، 1372، ص. 153(. استرابو جغرافی دان شناخته شدة یونانی 
و  یونانی  نویسندگان  از  بسیاری  و  میالد(  از  پیش  سال  )پنجاه 
از  اشتباه  این  ظاهراً  و  دانسته اند  خورشید  همان  را  مهر  رومی 
زمان نسبتًا قدیم روی داده است )پورداوود، 1380، ص. 123(. در 
مینوی خرد به صراحت به یکی نبودن مهر و خورشید اشاره شده 
که  می شود  پرسیده  خرد  مینوی  از  که  زمانی   51 بند  در  است. 
چگونه باید به پرستش ایزدان پرداخت، مینوی خرد پاسخ می دهد 
باید هر روز سه بار برابر خورشید و مهر چون این دو باهم حرکت 

می کنند ایستاد1 )تفضلی، 1380، ص. 63(.
خورشید  از  عبارت اند  که  است  آمده  نیایش  پنج  اوستا  خرده  در 
اردیسور  نیایش،  بهرام  آتش  نیایش،  ماه  نیایش،  مهر  نیایش، 
نیایش. در شاهنامه از این بوده های مقدس برای سوگندخوردن 
این  در   2  .)40 1392، ص.  )حیدری،  است  شده  استفاده  بسیار 
دو  مهر  و  خورشید  هم،  سوگندخوردن  در  آن  دنبال  به  و  متن 
بوده در نظر گرفته شده اند. چنان که یکی از تاریخ نویسان رومی 
با  همراه  جنگ،  به  رفتن  از  پیش  ایران  شاه  که  می کند  روایت 
سرداران و کارگزارانش، گرداگرد صفوف مردان مسلح می گشتند 
می گذاردند  نماز  جاویدان  مقدس  آتش  و  مهر  و  خورشید  به  و 
)هینلز، 1375، ص. 121(. از سوی دیگر در میان ایزدان ایرانی 
سخنی از زاده شدن آنان نیست، در سنت ایرانیان اهوراها نه زاده 
می شوند و نه صاحب فرزند؛ پس چگونه می شود مهر به گونه ای 
شب  و   )99 ص.   ،1382 )رستم پور،  بیاید  دنیا  به  رهایی بخش 
زایش او به مناسبتی نزد ایرانیان تبدیل شود تا بدانجا که در برخی 
متون مادرش را آناهیتا بدانند. آیا ممکن نیست این امر ناشی از 

گرته برداری از روایات اساطیری فرهنگ های دیگر باشد؟3 
دارد  باور  می داند  خانوادگی  جشنی  را  یلدا  شب  که  روح االمینی 
که بنابر باور پیشینیان، این شبی دراز و نامبارک بود که طی آن 
سرانجام تاریکی شکست می خورد و روشنایی پیروز و خورشید زاده 
می شود. پس از آن است که روزها به بلندی می نهند. به شگون 
روزی که خورشید از چنگ شب اهریمنی نجات یافت و روز مقدسی 

برای مهرپرستان بود )روح االمینی، 1376، ص ص. 92-90(.
)بی تا(  غیاث اللغات  فرهنگ  در  هم  غیاث الدین  روح االمینی،  جز 
و دهخدا در لغت نامه دهخدا )1365، ج 5، 263( هم نظر براین 
دارند که این شب نزد قدما شبی شوم و نامبارک انگاشته می شد. 
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سعدی2   خورشیدی(،   578  -505( شروانی1   خاقانی  قصیدة  در 
)588-670 خورشیدی(، حافظ )706-769 خورشیدی(3 و غیره، 
از شوم بودن این شب سخن گفتند یا به سیاهی هولناکش اشاره 
کرده اند، اما نشانه ای از شبی با آداب و آیین ویژه با این عنوان 
اولین  یلدا برای  این شعرا دیده نمی شود. واژة سریانی  در اشعار 
بار در شعر پارسی را می توان در اشعار شعرایی چون ناصرخسرو4  
)383-467 خورشیدی( یافت که البته نشانگر اشاره به شب یلدا 

به عنوان یک مناسبت در گاه شماری ایرانی نیست.
بیرونی )352-427 خورشیدی( نام روز اول دی را  چون روز و ماه 
هر دو به نام هرمزد است خرم روز آورده است )بیرونی، 1377، ص. 
344(. در دو جلد کتاب انجوی شیرازی )1389( دربارة جشن ها 
از  پایة گزارش فرهنگ یاران  بر  آداب و معتقدات زمستان که  و 
همدان،  آذربایجان،  استان های  روستاهای  و  آبادی ها  شهرها، 
خورشیدی  پنجاه  دهة  در  مازندران  و  گیالن  کاشان،  مرکزی، 
نگاشته شده است، موارد بسیار اندکی از فرهنگ یاران به این شب 
عنوان شب یلدا را داده اند و در بیشتر موارد این جشن با عنوان 
یاد می شود.5   آن  از  محلی  نام های  با  یا  شناخته شده  چله  شب 
بیشتر  و  نواحی  این  مردم  دست کم  گفت  می توان  پایه  این  بر 
روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک، از این شب به عنوان شب 

چله و نه یلدا )به معنی زایش( یاد می کردند.
نسبت این شب با مهر و مهرپرستی هم قابل توجه است. گفته شده 
است که پادشاهی مادها )حدود 678 پیش از میالد-حدود 542 
پیش از میالد( که از آنها زبان نوشتاری ای باقی نمانده است، پیرو 
اشکال غریب و رمزی میتراییسم بوده اند که در دوران رومی ها 
تأیید و پدیدار شد. کشفیات جدید غار کلماکره کردستان و نقش 
دریدن گاو توسط شیر از نظر معناشناسی به گاوکشی میترا6  اشاره 
نحوة  و  گاو  در پس  ایستادن شیر  نظر بصری شیوة  از  می کند. 
قرارگرفتن پایش همانندی بسیاری با نقش میترا در گاوکشی های 

.(Bivar,2005,343) برجای مانده در اروپای باستان دارد
اگرچه در دوران هخامنشی هم از ایزد مهر بر کتیبه ها یاد شده 

1. هست چون صبح آشکار/ کائن صباح چند را بیم روز رستخیز است/ از شب یلدای من )امامی، 1۳۹۳، 150(

۲. نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ا ست/ شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ا ست )سعدی، بی تا، غزل 11۲(

۳. صحبت حکام ظلمت شب یلداست/ نور ز خورشید جوی بو که برآید )حافظ، 1۳67(.

4. قندیل فروزی به شب قدر به مسجد/ مسجدشده چون روز دلت چون شب یلدا )ناصرخسرو، 1۳۹۳، قصیدة 14(.

5. مثاًل در سرکان و آرتیمان به این شب شویال )انجوی شیرازی، 1۳8۹، ج ۲، ۲40( و در صومعه سرا پیلی چله )همان، 165(، گفته می شود. در کاسیان رستم خانی در خرم آباد به این شب شو 
اول قِهار یا تُک چله می گویند. در سلسله ای واقع درکوهدشت و آبادی های اطراف: Tovil take/Tail take/ Tultakan به معنای ترکه های درخت است که از برگ عریان شده. در فریدون شهر 

اصفهان: اول زمتاری، در خوی: چله اَخشامی، در سنگسرسمنان: َورَمز و در آباده فارس: شب اهلل می گویند )شایسته رخ، 1۳۹0، ص. 164(.

6. یک پژوهشگر آلمانی به نام استارک صحنة گاوکشی میترا را بی  ا رتباط با اساطیر ایرانی می داند و براین باور است که این نقش نشان دهندة اجرام سماوی و صوری فلکی است. )ر.ک: عبدی، 
1۳7۳، ص ص. 50-47(.

7. اهورامزدا با ســپتنمان زرتشــت گفت: ای اســپتنمان هنگامی که من مهر، دارندة دشــت های فراخ را بیافریدم، او را شایســتة ســتایش بودن مساوی، سزاوار نیایش بودن مساوی با خود من که 
اهورامزدا )هســتم( بیافریدم )یشت ها، ج 1، ص. 4۲۳(.

است و موبدان زرتشتی پذیرفتند که او و جشن منسوب به او به 
گاه شماری رسمی افزوده شود، حضور مهر بیشتر در سایة اهورامزدا 
آفریدن  از  اهورامزدا  فقرة 1  کردة 1،  یشت  مهر  در  چنانکه  بود؛ 
مهر سخن می گوید و او را سزاوار نیایشی مساوی با خود می داند7.  
مهریشتی را به صورتی که اکنون برجای مانده معمواًل متعلق به 
تاریخی حدود 450 پیش از میالد می دانند؛ اگرچه مطالب آن بسیار 
قدیمی تر از این زمان است )هینلز، 1375، ص. 120(. مهریشت 
تصویرگر زندگی روستایی است و با مردمی چوپان و رمه داران سر 
و کار داریم. در بندهای 116-117 سخن از میثرة ایزد پیمان و 
پیوند به میان می آید و فرنام این ایزد ساالر چراگاه های فراخ است 
)نیبرگ، 1383، ص ص. 57-62(. کومن )1383، ص. 48( بر این 
باور است که نوع لباس، مراسم گاوکشی و حیوانات موردعالقه که 
در کنار مهر/ میترا به هنگام گاوکشی آمده اند، نشانگر آن است که 

مهرپرستی نشئت گرفته از یک دورة شبانی است.
گفته شده است که بیشترین نفوذ پرستش میترا در زمان اشکانیان 
است )رجبی، 1387، ص. 141(. در این دوره، به دلیل سهل گیری 
فرمانروایان قدرت کیش مرکزی و دولتی وجود نداشت. کیش های 
گوناگون در کشور رواج داشت. ایزد خورشید به نام های گوناگون 
خوانده می شد، گاهی Baal و زمانی زئوس و حتی اورمزد و گاه 
میترا )دیاکونوف، 1378، ص. 155(. به هر حال دکتر رجبی بر 
این باور است که آیین های شب یلدا/ چله اگر هم ریشه در دین 
بدون  دهقانان  و  کشاورزان  سوی  از  تنها  باشند،  داشته  طبیعی 
نداشته  نظر  از  دور  را  گمان  این  و  برگزار شده اند  دینی  نمایش 
است که این آیین ها و آداب کهن تر از تاریخ میترا و مهرپرستی 

است )رجبی، 1391، ص ص. 266-264(.
هستند،  فصول  نشانگر  اعتدال ها  و  انقالب ها  اینکه  به  توجه  با 
آیین های  و  آداب  سرچشمة  که  داد  پاسخ  پرسش  این  به  باید 
انقالب زمستانی که تقریبًا در سراسر ایران برپا می شود و بیشتر 
پژوهشگران اذعان دارند که در تاریخ فرهنگ ایران ریشه دارد، 
در چه چارچوبی قابل تبیین است؟ آیا خاستگاه آداب و آیین شب 
چله/ یلدا را می توان در فرهنگ رسمی یافت یا فرهنگ مردمانه؟
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روش پژوهش
اندیشمندانی که برآنند تا آداب و آیین های شب چله/ یلدا را 
یکی از جشن های گاه شماری زرتشتیان بدانند، بر مدارک رسمی 
و  آداب  و  عادی  مردم  زندگی  از  نشانی  آنها  در  که  دارند  توجه 
آیین هایی که پیش از فراگیری زرتشتی گری در ایران برپا می شده 
از سوی  دینی  این است که هرگاه  واقعیت  نمی شود.  است دیده 
حاکمان رسمیت یافت، تالش کرد آثار باورهای پیشین را از ادبیات 
رسمی کشور پاک کند، اما این آداب و آیین ها هیچ گاه از فرهنگ 
مردمانه حذف نشدند، بلکه هر زمان که توانستند دوباره سربرآوردند. 
به  را  یلدا  چله/  آیین های شب  و  آداب  که  اندیشمندانی  برابر  در 
مهر و مهرپرستی منتسب کردند، تفاوت خورشید و مهر را در نظر 
فرهنگ  و  ادبیات  به  باید  پاسخ  یافتن  برای  این رو  از  نگرفته اند؛ 
مردمانه رجوع کرد. گرچه این فرهنگ چون بوده ای زنده در حال 
با  سال ها  که  مردمی  نزد  کهن  باورهای  گوهر  است،  دگرگونی 
طبیعت سر و کار داشته اند و همچنان به زندگی خود ادامه می دهد.  
در واقع شادمانی حقیقی برخاسته از باورهای کهن مردمی است 
که آن را  به عنوان روش زندگی برگزیده اند و باور دارند که زندگی 
شادمانه آدمیان  رابطه پایدار انسان و طبیعت را تجویز می کند. در 
این رویکرد آدمیان خود را نه فرمانروای طبیعت که جزئی از آن 
می بینند؛ از این رو الزم است پس از نگاهی اجمالی به دوره های 
آغازین تاریخ گاه شماری رسمی در روزگار باستان، نگاهی به آداب 
و آیین های زمستان و گاه شماری مردمانه در ایران می اندازیم تا بر 
پایة فرهنگی کهن که هنوز در میان مردم جاری است، به پاسخی 

دست یابیم.
بحث

جشن های زمستانی در گاه شماری ایران باستان
در زمانی که مردم آریانژاد میان سیحون و جیحون می زیستند و 
سرمای شدیدی در آنجا بود، گاه شماری قدیم آریایی وجود داشت. 
بنا بر آنچه از سروده های اوستا برمی آید، سال مرکب بود از یک 
زمستان ده ماهه و یک تابستان دوماهه که آن هم تا حدی سرد بود. 
در زمان های متأخرتر و احتمااًل تحت تأثیر آب و هوای مالیم تری که 
اقوام آریایی ضمن مهاجرت به طرف جنوب با آن روبه رو شده بودند، 
این اقوام تقسیم جدیدی از سال را به دو بخش مساوی پذیرفتند: از 
انقالب تابستانی تا انقالب زمستانی و از انقالب زمستانی تا انقالب 
تابستانی. این سال درست مانند تقسیم سال ودایی قدیم است که 
آغازش انقالب تابستانی است. بعدها، پس از مهاجرت به خطه های 

1. در زمان اردشیر دوم هخامنشی )۳5۹-404 پیش از تاریخ(، در دین هخامنشیان رویکردی بسیار تازه ای دیده می شود. آیین میثره/ میترا و آیین آناهیتا حضوری پررنگ می یابند. این هر دو 
ایزد در سنگ نوشته های این پادشاه همراه با چنان تأکید و سفارشی نیایش می شوند که می توان گمان کرد در آن زمان شکافی در این دین پدیدار شده است. )نیبرگ، 1۳8۳، ص. ۳۹0( اردشیر 
برای نخستین بار در سنگ نبشته اش در همدان یاد میترا را دوباره زنده کرد و از او در کنار اهورامزدا و آناهیتا یاری خواست. در سنگ نبشتة دیگری از اردشیر که در بدنة ستونی در شوش کنده 

شده است، به نوشته ای مانند سنگ نبشتة همدان برمی خوریم؛ اما در سومین نمونه که در تخت جمشید کنده شده است نام آناهیتا حذف شده و صفت بغ به میترا داده شده است )رجبی، 1۳۹1، 
ص. 1۳8(

پایین تر و گرم تر، به پیروی از هندیان که سال را به شش فصل 
برابر تقسیم کردند، ایرانیان هم سال را به شش گاه نابرابر تقسیم 
کردند. از سوی دیگر، اگرچه جشن های فصلی اوستایی قدیم محل 
ثابتی در سال خورشیدی حقیقی داشته اند، محل آنها هیچ ارتباطی 
با چهار فصل نجومی معرف زمان ما ندارند. هیچ یک از آنها بر پایة 
یکی از چهار نقطة اصل سال خورشیدی حقیقی )دو اعتدال و دو 
انقالب( بنا نشده بودند؛ جز دو گاهنبار Maiδyōi.šam )به معنای 
نیمة تابستان برابر با انقالب تابستانی( که ظاهراً به عنوان آغاز سال 
و پایة محاسبة همة فصل های دیگر بود. Maiδyāirya نیز همان 
انقالب زمستانی بود، اما همان گونه که از معنای واژه برمی آید )نیمة 
سال( نقطة وسط سال بود و با انقالب دیگر یا بهتر است گفته شود 
حوالی آن انطباق پیدا می کرد. پس از مصالحه میان کیش ناب و 
اصلی زرتشتی و کیش مغان احتمااًل در قرن پنجم پیش از میالد، 
سال زرتشتی هماهنگ با زگموگ بابلی شده و جشن باستانی میثره 
)مهر( در گاه شماری اوستایی راه یافت. موبدان زرتشتی تسلیم میل 
مغان شدند و به ثابت ماندن اول سال در نزدیکی اعتدال بهاری 
رضایت دادند و از آن مهم تر جشن مهرگان که ظاهراً بزرگ ترین 
ایرانیان جنوب غربی و هخامنشیان )و شاید شمال غربی  جشن 

ایران( بود به رسمیت شناخته شد )تقی زاده، 1341 الف(.
در گاه شماری قدیم آریایی از دو انقالب تابستانی و زمستانی برای 
این  نیست.  اعتدال ها  از  نشانی  و  است  استفاده شده  تعیین سال 
اقلیمی قومی بود که این  امر نشان دهندة تأثیر شرایط زیستی و 
گاه شماری را ابداع کردند که اعتدال های بهاری و پاییزی چندان 
نداشت  با طبیعت  آنان  نرم کردن  پنجه  نقشی در شیوة دست و 
)کراسنوولسکا،1382،ص. 42(. البته باید توجه داشت که پیداکردن 
انقالب ها همواره دشوارتر از پیداکردن اعتدال ها بوده است. چنانکه 
از اعتدال ها  انقالب ها را آسان تر  باور داشت، مردم عادی  بیرونی 

درک می کنند)بیرونی،1377، ص. 263(. 
 درواقع گاه شماری اوستایی جدید نتیجة ترکیب یا اتحاد دین مغان 
و زرتشتیان بود. ماه اهورامزدا )بعداً فروردین( جایگاه اول سال را 
اشغال کرد و روز اول هر ماه شد. ماه میثر عنوان نخستین ماه نیمة 
پیدا کرد.  را  دوم  نیمة  روز  نخستین  عنوان  روز مهر  و  دوم سال 
مهرگان یا همان میثرکان پس از نوروز )روز اول سال( بزرگ ترین 
و همگانی ترین جشن سال شد )تقی زاده، 1341 ب، ص. 300(. 
این ترتیب درست قرینة نوروز است؛ اول فروردین نوروز عامه و 
در  دست کم  مهر  ایزد  بدین ترتیب  است.  خاصه  نوروز  روز ششم 
می یابد1.   اهورامزدا  هم سنگ  اهمیتی  جدید  اوستایی  گاه شماری 
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حال این پرسش به ذهن متبادر می شود که چگونه سرآغاز انقالب 
زمستانی در زمانی که زرتشتی گری کیش غالب بود به ایزد مهر 

اختصاص داده شد؟
اهمیت  از  شد  سبب  جدید  اوستایی  گاه شماری  بنای  و  جشن ها 
انقالب های تابستانی و زمستانی کاسته و به اهمیت اعتدال های 
بهاری و پاییزی در گاه شماری و جشن های سالیانه افزوده شود. 
مهر  به  یکی  جدید  گاه شماری  مهم  جشن  دو  از  بدین ترتیب 
اختصاص دارد. جشن مهرگان که در روز مهر از ماه مهر که برابر 
شانزدهم ماه است برگزار می شد. این جشن به مدت شش روز ادامه 
داشت که روز اول را مهرگان عامه و روز آخر را مهرگان خاصه 

می نامیدند )آذرگشسب، 1358، ص. 223(.
آداب و آیین های زمستان در گاه شماری مردمانه

میان  در  حال  زمان  تا  که  محلی  مردمانة  گاه شماری های 
جامعه های کشاورزی و شبانی در بخش های گوناگون فرهنگ 
بوده  بسیار کهن  از درک جهانی  بخشی  مانده،  ایرانی محفوظ 
است که بنا بر تصور آن زمان از مجموعه مفاهیم مذهبی دربارة 
کیهان و طبیعت جدایی ناپذیر بود. در چنین دیدگاهی از واقعیت 
که  است  هستی  گردش  از  کوچکی  نمونة  تنها  سال  گردش 
نشان می دهد اصل مقدس آسمان و نهایت رستاخیزی دایره وار 
می چرخد و پیوسته نو می شود. فعالیت های کشاورزی، گله داری 
و سایر تالش های مهم مردم مطابق عملکرد ازلی برنامه ریزی 
 شده و ادامة همان کارهای روی زمین است. از آنجا که نقاط 
فصل ها  طبیعی  مرز  اعتدال ها  و  انقالب ها  یعنی  سال  برجستة 
به  زندگی شان  که  مردمی  جشن های  بیشتر  احتمااًل  هستند، 
قرار  اوقات  این  به  نزدیک  بود،  وابسته  طبیعت  دگرگونی های 

می گرفت )کراسنوولسکا، 1382، ص ص. 60-59(.
اجتماعات  گردهمایی  برای  مجالی  احتمااًل  شده  یاد  جشن های 
در  نه  البته  بود؛  طبیعت  با  هماهنگی  ابراز  و  نمایش  مردمی، 
شادی  فراهم آوردن  برای  مجالی  بیشتر  که  آن  امروزی  مفهوم 
زمانی  امروزی،  مفهوم  در  درواقع جشن  است.  گروهی  سرور  و 
نشانه گذاری شده به منظور تحریک هیجان یا احساسات گروهی 
برای ایجاد شادی، سرور و سرخوشی است، اما در روزگار کهن، 
جشن زمانی برای انجام کرداری آیینی، پرستش یا ستایش ایزد یا 
ایزدان بود و شادمانی بر پایة باورهایی که در چارچوب آن آدمیان 
زندگی می کردند که برگزاری جشن ها یکی از وجوه آن چارچوب 

بود، شکل می گرفت.
در بینش و حکمت باستان ایران، شادی به انسان اختصاص ندارد، 
زمین شاد و زمین ناشاد نیز وجود دارد که کردار نیک و بد انسان 
در شادی و ناشادی آن ها تأثیر می گذارد. بدین گونه، زندگی در این 
جهان باید برای همة بوده های این جهانی همراه با شادی و آسایش 

باشد؛ زیرا شادی در گیتی راه به شادمانگی در عالم مینوی می برد 
)عروج نیا، 1392، ص. 28(.

از سوی دیگر در جوامع کهن هر کرداری گرته برداری از کرداری 
این  در  بودن  بود.  داده  رخ  ازلی  زمان  در  که  می شد  محسوب 
چارچوب به باورمندان حس امنیت، خشنودی و در نتیجه شادمانی 
برای داشتن زمینی پرمحصول و گله ای  این رو  از  درونی می داد؛ 
سالم، همچنین کاهش بالیای طبیعی و افزایش قدرت اجتماعی 
برپایی  به منظور  سال  بخش بندی های  داشتند،  تعلق  آن  به  که 
آیین و آدابی که زیستن شادمانه را تضمین کند، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بود؛ به ویژه برای کشاورزان. کشاورزی یک آیین است؛ 
قوای مقدس رستنی ها  و  انجام می شود  زمین  مادر  پیکر  بر  زیرا 
دوره های  با  که  است  فعالیتی  درگیر  کشاورز  می رهاند.  بند  از  را 
خوش فرجام یا زیان بخش زمانی روبه رو می شود و کار و کوشش 
او با خطراتی همراه است. استلزام برگزاری رشته ای آداب و آیین 
را پیروی می کند که ساختارها و منشأهای گوناگون دارند و هدف 
همة آنها کمک به رشد غالت و توجیه حقانیت فعالیت کشاورزی 

است )الیاده، 1372، ص. 314(.
فرهنگی  گسترة  در  مردمی  سال  بخش بندی  طرح  پرتکرارترین 
ایران، براساس ردپاهایی از کردستان و آذربایجان، غرب تاجیکستان 
و بخش شرقی افغانستان یافت می شود که همگی بر پایة توالی دو 
چله استوار است. دربارة اصل این نظریه هیچ چیزی روشن نیست. 
مردم در بیشتر این نواحی زمستان را بنا بر روایتی که خود از طرح 
ماندنی تر  زمستانی  تقسیم  ایران  در  می کنند.  تقسیم  دارند  اصلی 
و با معنی تر از هر فصل دیگر است )الیاده، 1372، ص. 62(. در 
اهمیت  از  سال  تقسیم بندی  در  وقت  مردمی،  زمان سنجی  نظام 
کمتری برخوردار است. مهم ترین اصل در این مورد ماندن در سال 

خورشیدی است )الیاده، 1372، ص. 60(.
تقسیم بندی زمستان بنا بر تقویم مردمی متشکل از چلة بزرگ چهل 
روزه و چلة کوچک است که درواقع چهل روز و چهل شب است و 
از ابتدای زمستان آغاز می شود. مردم بیشتر مناطق، مانند زنجان، 
می دانند  بزرگ  چلة  از  سخت تر  را  کوچک  چلة  سرمای  همدان 
)انجوی شیرازی، 1389، ج 2 و ج 1(. در زنجان مردم باور دارند که 
با شروع چلة بزرگ نفس زمین قطع می شود )انجوی شیرازی، ج 
2، ص. 77(، در همدان نیز بر این باورند که 45 روز پس از شروع 
زمستان، یعنی پنج روز پس از شروع چلة کوچک زمین نفس دزده 
می زند و پس از پنجاه روز آشکارا نفس می کشد )انجوی شیرازی، 
ج 2، ص. 205(. در تویسرکان نفس کشیدن آشکار زمین را بعد از 
چارچار می دانند )انجوی شیرازی، ج 2، ص. 220(. چهار روز آخر 
چلة بزرگ و چهار روز اول چلة کوچک را چارچار می گویند و در 
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بسیاری از مناطق مردم منتظر سخت ترین سرماها و کوالک ها در 
این چند روز هستند؛ مانند مریانج همدان )انجوی شیرازی، ج 2، 

ص. 209(، چالوار سلطانیه )انجوی شیرازی، ج 2، ص. 77( و...
در  هنوز  یلدا  چله/  شب  آداب  و  آیین ها  ایران،  نقاط  بیشتر  در 
و  روستاها  در  و  می شود  برگزار  خانوادگی  گردهمایی های  قالب 
خشکبار  و  خشک  یا  تازه  میوة  شب  این  خوراکی های  شهرها 
کوچک  شهرهای  در  غالبًا  ایران،  مناطق  برخی  در  است.1  
روستا،  یا  ده  از  چله  راندن  تطهیر،  مانند  آیین هایی  روستاها  یا 
خوراکی  یا  شیرینی  جمع کردن  و  جوانان  و  کودکان  دسته روی 
از خانه ها و تفأل زدن به شیوه های گوناگون گزارش شده است، 
مانند تفأل به دیوان حافظ، تفأل با خاکستر و جهت وزیدن باد، 
فال گوش ایستادن، فال مهره و... )انجوی شیرازی، 1389، ج 2 
و ج 1(. عنصر مهم دیگر برافروختن آتش نه در شب چله، بلکه 
در روزهای پس از چلة بزرگ است؛ مثاًل در آذرشهر آذربایجان 
در زمان چلة کوچک زنان بر پشت بام ها آتش روشن می کنند و 
می گویند چله فرار کرده است )انجوی شیرازی، 1389، ج 2، ص. 
58(. در برخی مناطق مانند شهسوار )انجوی شیرازی، 1389، ج 

1، ص. 197( باید چهل خوراکی برای شب چله آماده شود.
یکی از نمادین ترین آداب و آیین های زمستانی از آبادی دره میانه در 
مالیر گزارش شده است. در این آبادی دو شب پیاپی جشن گرفته 
می شود. شب سی ام پاییز نیز شب چله زری نام دارد که آن مؤنث 
می دانند. در مجموعة آداب و آیین این شب، تطهیر و پاک سازی 
گروهی )شستن همة لباس ها، فرش ها و ظروف در سرچشمه(، 
برپایی عروسی نمادین دختر باکره )طرح رنگ باخته ای از ازدواج 
مقدس که در میان رودان در دوران باستان رایج بود(، راندن شر 
یا خداحافظی با دورة زمانی قدیم از طریق آتش زدن لباس های 
کهنه را می توان ردیابی کرد )انجوی شیرازی، 1389، ج 2، ص 
ص. 231-234(. مردم همین منطقه شب اول زمستان را شب 
آداب و  در مجموعة  نرینه می دانند.  را  آن  و  عموچله می خوانند 
آیین این شب تطهیر و پاک سازی گروهی )ادامة شست وشوها(، 
از  با تشریفات، گستردن خوان های رنگین و راندن شر  پذیرایی 
جشن تا مرز سرزمین، دریا یا رودخانه و غیره )چیدن سفرة پر از 
راندن چله  برای خوردن و سپس  از عموچله  اجازه گرفتن  غذا و 
1389، ص ص.  شیرازی،  )انجوی  است  شده  گزارش  آبادی(  از 

.)236-235
مژدة  و  برکت بخشی  برای  کوسه  آمدن  زمان  بعد  به  چارچار  از 
بهار است که در مناطق گوناگون متفاوت است. در ابهر از اواخر 
)انجوی شیرازی، 1389، ص.  چلة کوچک  اوایل  یا  بزرگ  چلة 
139( چوپانان در منطقه دسته روی می کنند و مژدة آمدن کوسه 

1. تنها در رودبار الموت بهترین خوراک شب چله ماهی پلو گزارش شده است )انجوی شیرازی، ج 1، ص. 1۹5(.

دسته های  کوچک  چلة  از  پس  روز  دو  همدان  در  می دهند.  را 
کوسه های چوپانی به راه می افتد )انجوی شیرازی، 1389، ص. 
205(. برپایی آیین کوسة چوپانی بیشتر در استان های آذربایجان، 
کردستان، همدان، زنجان و اراک گزارش شده است. مردم این 
کوسه طی  می دانند.  را خوش یمن  کوسه  دستة  و  کوسه  نواحی 
دسته رویی خود به هر خانه که وارد می شود، به تقاضای اهالی یا 
خود کردارهایی نمادین از وی به منظور برکت بخشی سرمی زند؛ 
مانند به صدا درآوردن زنگ هایی که به لباس هایش آویخته است 
تا به گوسفندان خبر دهد زمان چرا نزدیک است، پاسخ دادن به 
تا  ازدواج پسر خانواده  نمادین مراسم  برپایی  صدای گوسفندان، 
زودتر ازدواج کند، شکستن چیزهای کهنه که نماد خداحافظی با 
سال کهنه است، زدن ضربه با ترکه به احشام برای ازدیاد باروری 

و... )نعمت طاووسی، 1392، ص ص. 293-292(.
نتیجه گیری

 بقایای آداب و آیین شب چله/ یلدا در گوشه و کنار ایران، مانند 
غالب بودن خوراک هایی از قبیل میوة خشک یا تازه، دانه های روغنی، 
گردهمایی های خانوادگی و فعالیت های فضای بسته نشان می دهد 
این آیین از دل جامعة کشاورزان نشئت گرفته است که گاه شماری 
غیررسمی خود را بر مبنای تغییرات نسبت تابش خورشید به زمین 
با  این گاه شماری اهداف و مبنای متفاوتی  دنبال می کرده است. 
گاه شماری  این  در  است.  داشته  رسمی  خورشیدی  گاه شماری 
موقعیت بارآوری زمین امری حیاتی به شمار می آید و رصد وضعیت 
خورشید در همین راستا دنبال می شود. به طور طبیعی جشن ها، آداب 
و آیین هایی که از دیرباز پیش از فرمانروایی پادشاهان بزرگ بر 
قلمروهای گستردة مردم عادی بدان خو گرفته بودند، کارکردشان 
را از دست نداده اند. کارکرد گاه شماری های رسمی بیشتر در خدمت 
نظم و نسق دادن به امور فرمانروایان سیاسی و دینی است. حال 
آنکه گاه شماری هایی که مردم بنا به رابطة زیستی و اقتصادی خود 
آهنگ  با  را  زندگی شان  هنوز هم هستند،  و  بودند  پایبند  آنها  به 
طبیعت همراه می کنند و آنان را در چارچوب های امنی قرار می دهند 
که حال و هوای زمین را برای آنان قابل پیش بینی می کند. همین 
امر، اطمینان خاطری برای ادامة زندگی کشاورزان در بستر فضایی 
خوشایند به وجود می آورد و بستری برای زیست شادمانه فراهم 
می کند؛ از این رو، آداب و آیین های مردمانه، تنها زمانی از زندگی 

مردم کنار گذاشته می شوند که کارکردی برای آنها نداشته باشند.
در مجموعة آداب و آیین جشن های زمستانی که در چارچوب دو 
چلة بزرگ و کوچک نرینه تعریف شده اند، روایت ناقصی از مرگ 
و زندگی دوبارة مام زمین دیده می شود. با شروع چلة بزرگ، زمانی 
که شب به بلندترین زمان خود می رسد، در برخی مناطق باور بر 
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این است که نفس زمین قطع می شود، کشاورزان با گردهمایی و 
خوردن دسترنج خود به پیشواز روزهای طوالنی تر به برکت روند 
رو به رشد نور خورشید و سودمندی بیشتر زمین از گرمای این ستاره 
پرنور و زندگی بخش می روند. در میانة چارچار آتش برمی افروزند 
که  کنند. جشن سده  گرم  می کشد  نفس  پنهانی  که  را  زمین  تا 
درواقع در چهلمین روز زمستان برگزار می شود، در همین چارچوب 
قابل تبیین است. چهل روز زمین در خود فرو می رود و با برپایی 
هیمه های آتش که نزد مردمان دوران کهن کرداری جادویی به 
بکشد. چند  نفس  تا  یاری می رساند  زمین  مادر  به  شمار می آمد، 
آن  از  پس  روز  چند  و  می کشد  نفس دزده  زمین  آن  از  پس  روز 
هم با وجود اینکه در قصه هایشان گفته می شود که چلة کوچک 
قصد دارد تا از برادر بزرگش چلة بزرگ در سرما پیشی گیرد، زمین 
که عنصری مادینه تلقی می شود، آشکارا نفس می کشد. از این به 
بعد، زمان متعلق به دسته های چوپانان است. دسته های کوسه های 
چوپانی به راه می افتند تا مژدة بهار را به کشاورزان بدهند و احشام 
دورمانده از مراتع را متبرک کنند تا زاد و ولدشان زیاد شود. آداب 
و آیین های زمستانی، آهنگ زندگی مردمی است که با طبیعت و 
به ویژه زمین و رویش گیاه از زمین ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ آداب و 
آیین هایی که از شب چله بزرگ آغاز می شود، شبی که اکنون آن را 
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