
  

 ھای ايرانی جشن
                 �����ن

ش���ادي و برگ���زاري جش���ن يك���ي از ويژگيھ���اي فرھن���گ 
، يعن�ي در دوران پ�ارت ھ�ا    ايراني است . تا پيش از ساس�انيان 

س��پردند و زاد  و اش��كانيان ، كس��ي را ك��ه م��رده  ب��ود ، بخ��اك مي
روزش را ، از كوچك ت�ا ب�زرگ ، از ش�اھزاده  ت�ا فقي�ر، ت�ا س�ي 

  تند.گرف سال جشن مي
مھرگان نيز مانن�د ن�وروز ي�ك عي�د (روزب�ه) در رابط�ه ب�ا   

كن��د و ب��ا قرب��اني  باش��د. ميت��را در ن��وروز رس��تاخيز مي ميت��را مي
كردن گاوي، كه در اساتير ايران نماد زمستان اس�ت ، ب�ه زم�ين 

بخش��د، و در آغ��از زمس��تان ب��ه آس��مان ب��ا.  زن��دگاني دوب��اره مي
نوروز، پايين آي�د. اي�ن ھ�ردو، رود تا دوباره در آغاز بھار ،  مي

از جش��نھاي ميتراي��ي باس���تاني ھس��تند ك���ه پ��يش از زردش���ت و 
ش��دند. از اين��رو، برپ��ايي اي��ن  ھخامنش��يان در اي��ران برگ��زار مي

  گردد. جشن به زمان كيانيان برمي
    

» مھ���رروز«در گاھش���ماري ايراني���ان، روز ش���انزدھم ھ���ر م���اه 
وز بش��مار م��ي را موك��ل اي��ن ر» اي��زد مھ��ر«ش��د و  نامي��ده مي

آوردند. بنا بر آيين معم�ول در اي�ران، چ�ون ن�ام روز ب�ا ن�ام م�اه 
يكي ميشد، آن روز را ايرانيان جش�ن ميگرفتن�د. از اين�رو، روز 
شانزدھم از ماه مھر، جش�ن مھرگ�ان ب�ود ك�ه يك�ي از بزرگت�رين 

  جشنھاي ايران باستان بشمار ميرفت.
 

  شب يلدا
واژه با ھم�ين معن�ا  ب�ه زب�ان به معناي زايش، است. اين ” يلدا“   

عربي نيز  راه يافته است. يلدا، ن�ام ش�ب نخس�ت زمس�تان و ش�ب پاي�اني 
ي)  ي (چھل�ه پاييز است. يلدا، كه درازترين شب سال و شب آغ�ازين چل�ه

بزرگ است، در ميان ايرانيان، شبي گرامي است. در پگ�اه پ�س از يل�دا، 
گذارند و ميزان روشنايي در برابر تاريكي رو ب�ه  روزھا رو به بلندي مي

  گذارد.  افزوني مي
شمار مي رود، چ�ون از جش�ن  يلدا  نيز، از  جشن ھاي  آتش يه     

افروزن�د. اي�ن ش�ب را ش�ب  ھاي شبانه است و ايرانيان در آن شب آتش مي
ي م�اه، ك�ه خ�ور ي ب�زرگ از يكم�ين روز د نامن�د. چل�ه ي بزرگ نيز مي چّله

روز يا خّرمروز نام دارد، تا دھم بھمن ماه، ك�ه جش�ن س�ده اس�ت ب�ه درازا 
رسد، كه زمان آن نيز از دھم بھم�ن  ي كوچك فرا مي انجامد. آن گاه چّله مي

  يابد. ي كوچك، سرماي ھوا كاھش مي تا آغاز اسفند است. در چله
  

  آيين ھاي شب يلدا
نخس�تين م�اه دي، ب�ه جش��ن و ايراني�ان در اي�ن ش�ب،  يعن�ي ش��ب     

ھ�ا،  شادماني مي پردازند. خانواده ھ�ا ب�ا خويش�اوندان، ي�ا ب�ا ديگ�ر خانواده
گ��رد ھ��م م��ي آين��د و ش��ب زن��ده داري م��ي كنن��د. ب��راي جش��ن اي��ن ش��ب ني��ز،  

گردد ك�ه در  اي فراھم مي افزون بر پختن شيريني ھاي گوناگون، آجيل ويژه
دو، فندق، بادام رميني، نخودبرش�ته آن  ھمه گونه خشكبار:  بادام، مغز گر

ھاي خوردني برشته شده، ميوه ھاي خشك شده: انگ�ور، آل�و،  و ديگر دانه
و ان���ار، ھندوان���ه، خرب���زه، ازگي����ل، س���يب، انگ���ور، خرم���الو و ... دي����ده 

ھايي از ش�اھنامه  ني�ز بخش�ي  شوند. خواندن غزل ھاي ح�افظ و س�روده مي
  ديگر از برنامه ھاي شب يلدا مي باشد.

 


