جشنھای ايرانی
ن
شادي و برگزاري جشن يكي از ويژگيھاي فرھنگ
ايراني است  .تا پيش از ساسانيان  ،يعني در دوران پارت ھا
و اشكانيان  ،كسي را كه مرده بود  ،بخاك ميسپردند و زاد
روزش را  ،از كوچك تا بزرگ  ،از شاھزاده تا فقير ،تا سي
سال جشن ميگرفتند.
مھرگان نيز مانند نوروز يك عيد )روزبه( در رابطه با
ميترا ميباشد .ميترا در نوروز رستاخيز ميكند و با قرباني
كردن گاوي ،كه در اساتير ايران نماد زمستان است  ،به زمين
زندگاني دوباره ميبخشد ،و در آغاز زمستان به آسمان باال
ميرود تا دوباره در آغاز بھار  ،نوروز ،پايين آيد .اين ھردو،
از جشنھاي ميترايي باستاني ھستند كه پيش از زردشت و
ھخامنشيان در ايران برگزار ميشدند .از اينرو ،برپايي اين
جشن به زمان كيانيان برميگردد.
در گاھشماري ايرانيان ،روز شانزدھم ھر ماه »مھرروز«
ناميده ميشد و »ايزد مھر« را موكل اين روز بشمار مي
آوردند .بنا بر آيين معمول در ايران ،چون نام روز با نام ماه
يكي ميشد ،آن روز را ايرانيان جشن ميگرفتند .از اينرو ،روز
شانزدھم از ماه مھر ،جشن مھرگان بود كه يكي از بزرگترين
جشنھاي ايران باستان بشمار ميرفت.

شب يلدا
“يلدا” به معناي زايش ،است .اين واژه با ھمين معنا به زبان
عربي نيز راه يافته است .يلدا ،نام شب نخست زمستان و شب پاياني
پاييز است .يلدا ،كه درازترين شب سال و شب آغازين چلهي )چھلهي(
بزرگ است ،در ميان ايرانيان ،شبي گرامي است .در پگاه پس از يلدا،
روزھا رو به بلندي ميگذارند و ميزان روشنايي در برابر تاريكي رو به
افزوني ميگذارد.
يلدا نيز ،از جشن ھاي آتش يه شمار مي رود ،چون از جشن
ھاي شبانه است و ايرانيان در آن شب آتش ميافروزند .اين شب را شب
چ ّلهي بزرگ نيز مينامند .چلهي بزرگ از يكمين روز دي ماه ،كه خور
خرمروز نام دارد ،تا دھم بھمن ماه ،كه جشن سده است به درازا
روز يا ّ
ميانجامد .آن گاه چ ّلهي كوچك فرا ميرسد ،كه زمان آن نيز از دھم بھمن
تا آغاز اسفند است .در چلهي كوچك ،سرماي ھوا كاھش مييابد.
آيين ھاي شب يلدا
ايرانيان در اين شب ،يعني شب نخستين ماه دي ،به جشن و
شادماني مي پردازند .خانواده ھا با خويشاوندان ،يا با ديگر خانوادهھا،
گرد ھم مي آيند و شب زنده داري مي كنند .براي جشن اين شب نيز،
افزون بر پختن شيريني ھاي گوناگون ،آجيل ويژهاي فراھم ميگردد كه در
آن ھمه گونه خشكبار :بادام ،مغز گردو ،فندق ،بادام رميني ،نخودبرشته
و ديگر دانهھاي خوردني برشته شده ،ميوه ھاي خشك شده :انگور ،آلو،
و انار ،ھندوانه ،خربزه ،ازگيل ،سيب ،انگور ،خرمالو و  ...ديده
ميشوند .خواندن غزل ھاي حافظ و سرودهھايي از شاھنامه نيز بخشي
ديگر از برنامه ھاي شب يلدا مي باشد.

