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 ها؟ نـنگاز کجا جوشیـد یا رب اختراعِ    بی نیازی از تمیز کفـر و دیـن آزاد بود
 (بیدل)

 

 ، داـــلــی -1

دسامبر عشاي  ٢4دسامبر عید حنوكا و  ٢٣قوس( شب یلدا و  ٣٠) دسامبر ٢1منبع مشتركي دارند، شب حنوكا و كرسمس  

   .دسامبر روز تجلیل كریسمس است ٢٥رباني و 

 روزه این جشن که هشت]های باستانی یهودیان است.  اخالص یکی از جشن )به عربی: َحنُكَّة یا عید ٱألنوار( یا عید َحنوکا  

 [.ین جشن هر سال در ماه دسامبر تجلیل میگرددا زمان است. است تقریباً با ایام کریسمس مسیحیان هم

 گیرد. )حنوکا( جشن میها  هاي یونانیان و سوریائي ها یهودیان این مناسبت را با عنوان عید روشنایی رهائي از جنگ ۀدر نتیج

شاخه و یکی از نمادهای جشن حنوكاي یهودیان است که در هشت روز عید حنوكا و یکی پس از  ۹]منوره حنوکیا شمعدانی 

منورا مهمترین . شد ای است که در معبد سلیمان روشن می شود. این شمعدان در مقابل شمعدان هفت شاخه دیگری روشن می

 [رود. ست که معموالً به همراه ستاره داوود به کار میسمبل قدیمی یهودیان ا

با قاطعیت می توان گفت که یهودیان در آئین مذهبی خود روز عزا ندارند و همه مراسم و اعیاد آنان حاکی از شادمانی و توام 

آن است که  م بر، زیرا رسهای مخصوص سر سفره نهاده می شود با امید به آینده است. در هر یک از این اعیاد خوردنی

، )هاوا ني هاي مخصوص تهیه و صرف مي گرددو شری، بزرگترها در حنوکا به کودکان هدیه می دهند و آنان را شاد می سازند

عبری در دنیاست؛ در شب روشنائي حانوكا خوانده مي شود.  مشهورترین ترانۀ)در عبری به معنای: بیایید شادی کنیم(  ناگیال( 

میترائي ها و زردشتي اقتباس شده و چون آن  ،ۀ آریائي هاعید تولد یا زایش چندین هزار سال ائي از یلدا یاواضحأ این عید روشن

نام حنوكا و روشنائي مورد تجلیل قرار دادند ه تجلیل مي كردند همان تاریخ و همان مراسم را ب مراسم را قبل از دیانت یهودي

  .ه نام عید یهوديمنتها ب
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 4از ٢

  :كریسمس -٢
 

دانیم که طی  های دنیاست و بسیاری عقیده دارند که بزرگترین جشن در جهان است. همه می کریسمس یکی از بزرگترین جشن

  .پردازند ین درختان میکنند و به تزئ ها را چراغانی می کریسمس کوچه و خیابان

طور که به احتمال  گویند. همان کریسمس میشود که به آن  جشنی برپا می)ع(  هرسال به مناسبت به دنیا آمدن حضرت عیسی

مرکزی دین مسیحیت است و اهمیت زیادی برای پیروان این دین دارد. همه ساله در  دانید حضرت عیسی هستۀ زیاد می

شود و همه در آن به میمنت به دنیا بسیار گسترده برپا می مسیحیت است کریسمس به صورتکشورهایی که دین رسمی آنها 

 کنند. گیرند و پایکوبی می رت مسیح جشن میآمدن حض

ها متفاوت است اما اغلب این  تها و پروتستان شود، کمی در بین پیروان کاتولیکست مراسمی که در کریسمس انجام میگفتنی ا

هم  شام مخصوص و گرد یۀمی که در کریسمس وجود دارد تهباشد. مهمترین رسمشترک می ها و آنگلیکان اعمال بین کاتولیک

های  کنند اگر توجه داشته باشید، در تمامی جشن هایی بسیار رنگین طبخ میغذا جمع شدن اعضای خانواده است؛ به این منظور 

های خاصی  لودرست مانند آریائي ها که برای تجلیل نوروز از سمب میکنندهای خاصی استفاده  لوکریسمس از اشیا و سمب

   .کنممیهای کریسمس را به شما معرفی  لونمایند. در اینجا به صورت خالصه مهمترین سمبمی سین استفاده  هفت چون سفرۀ

نشان  هاین رسم به این دلیل به وجود آمد کاست.  تحایف رسوماتی که در کریسمس وجود دارد، دادن و گرفتن  ترین مهمیکی از 

ت دقیق کریسمس اشاره کنیم باید بگوییم که در حقیق ۀاست اگر بخواهیم به پیشین ارزشخود خوب و با  ۀبدهد هر تحفه اي به نوب

روز عیسی که عهد جدید او را نور و روشنی جهان  روز میترا خدای نور و روشنایی را با جشن بزرگداشت زاد کلیسا جشن زاد

ازه ترا به سمت مسیحیت کشیده شوند، به آنان اجمی نامد، جایگزین کرده است و کلیسای کاتولیک به این امید که پیروان آیین می

این  وپیشین ادامه بدهند.  ۀریخ معین شدأبه برگزاری جشن و سرور خود در ت روز تولد مسیح داد تا به عنوان بزرگداشت زاد

ا را یلد پیروان حضرت عیسي همان مراسم  اءً د حضرت عیسي را كسي نمي داند بنریخ تولأع معلوم است كه تشكل قطه ب امر 

 .یرفتندذشكل سمبولیك په منحیث تولد عیسي ب

  

 :شب یلدا -٣
 شب هجرانت ای دلبر، شب یلدا است پنداری

 دار تو عید ماست پنداریـوروز و دیـرخت ن
 

فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، باستان با این باور که آریائي هاي  و تولد است. « زایش زادروز»به معنای « داـلـی» اسم

 یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی می تر  روزها بلند

 گفتند که ماه تولد خورشید بود.می )دی در دین زرتشتی به معنی دادار و آفریننده( 

 ترین شب سال و به دنبال آن بلند ] در این جشن، طی شدن بلند آریائي است.های  ترین جشن شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن

« هِچلّ »شود. نام دیگر این شب می کرهٔ شمالی، که مصادف با انقالب زمستانی است، گرامی داشته  تر شدن طول روزها در نیم

دانند می از روزهای نزدیك به انقالب زمستانی روز مسیح را در یكی  هایی، زاد های گوناگون عیسوی، با تفاوت باشد، فرقه مي

 ءابه روایت البیروني، مبدكنند. می و همچنین جشن سال نو و كریسمس را همچون تقویم كهن سیستانی در همین هنگام برگزار 

منسوب  ه است.بود« كریست»شماری تقویم كهن سیستانی از آغاز زمستان بوده و جالب اینكه نام نخستین ماه سال آنان نیز  سال

قل كرده الباقیه ن گردد و پیش از آن، آنگونه كه ابوریحان بیرونی در آثارمی داشتن میالد به میالد مسیح، به قرون متأخرتر باز 

آخرین روز پاییز( تا طلوع قوس ) ٣٠یلدا به زمان بین غروب آفتاب از  است، منظور از میالد، میالد مهر یا خورشید است. 



  
 

 

 4از ٣

 غذاء و میوه ها و جمع شدن دور ۀها عمومأ با تهی شود. خانوادهمی ماه جدي یا دی )نخستین روز زمستان( گفته  آفتاب در اول

  .[شب یلدا مهم استربوز یا هندوانه و أنار در سفرۀ ، خصوصأ موجودیت تهم به تجلیل شب یلدا مي پردازند

و آرزوي تعدد و أنار و هسته تربوز معني باروري، أنار تداعي سرخي و روشني آفتاب بوده و دانه هاي زیاد  سرخي تربوز و

    .تجمع اعضاي خانواده ها را باهم معني میدهد

که از  ستُسریانی می باشد که به تولد و زایش معنی شده است. سریانی زبان رایج مسیحی ها بوده ا یلدا برگرفته از یک اسم

الد اکبر بیرونی با نام میالریخی واژه نامه ها کسب شده است دانشمند بزرگ و تقویم شناس ابوریحان قیق و بررسی در کتب تأتح

  از شب یلدا یاد می کند و آن را میالد خورشید دانسته است.

  .فارسی ورود کرده استدری و یلدا به طور دقیق مشخص نیست که چطور و چه زمانی به زبان  اسم

یخ را رظروف سفالی دوران قبل از تأریخ شب یلدا مطرح کرده اند. اسان هفت هزار سال پیش را برای تأبسیاری از باستان شن

( در داخل این ظرف ها زه و كمانبه استناد گرفته اند چرا که نقوش حیوانی ماه های آریائي همچون عقرب )گژدم( و قوس )

 7٠٠٠شفیات باستان شناسی و کتیبه ها نادرند ولی باستان شناسان بر این باورند که تا هک شده اند البته ناگفته نماند نقوش ک

  سال پیش نیز میتوان آیین مربوط به شب یلدا را رصد کرد.

سال پیش از میالد برمیگردد و تأریخ وارد  ٥٠٠با تمام این تفاسیر چیزی که به عنوان شب یلدا به رسمیت شناخته شده است به 

  باستان مربوط می شود تقویمی که شامل گاه شماری مصری ها و بابلی ها است.ه تقویم رسمی آریائي هاي شدن آن ب

گ این فرهن ۀمرجع و سرچشم ، مصدر،كریسمس ثابت است كه منبع حنوكا و ،زماني یلداماهیت و خصوصیت  با توضیح هدف،

مذهب خود صبغه و رنگ و فورم  اقتضاي دین و سلیقه، یگانه است ولي هر دیني و فرهنگي و مردماني این پدیده ها را به ذوق،

 .را با آن ملتصق نموده اند بخصوص خود
 

 شور وحدت و كثرت به درد سر نروي
 حدیث ذره و خورشید مبحثي است قدیم

 

، هیچ دیني بخصوص ق در دنیا و رستگاري آن جهان است، هدف دین اكمال مكارم اخالتسالم یكي از ادیان بزرگ جهان اسا

ریخي ندارند ضدیت با فرهنگ دیگران عرب ها كه غیر از اسالم فرهنگ تأ ، وليالم ضدیتي با فرهنگ مردمان ندارداس

یلدا و سائر خصوصیت هاي فرهنگي هاي نوكر شان در مورد مراسم نوروز ئي ها را نشانه میگیرد و مالخصوصآ فرهنگ أریا

  .اقوام دهن پاركي مي كنند

، و هدف مشترك از راه و رسم مختلف ادیان مسائلي است كه انسان امروز باید ها در مورد فرهنگ مشترك یگانگي دید انسان

   یرد.گببه وسعت نظر جهان را به نظاره 

 خود مي  هید كه من با قلم قاصر و شكستۀح مي دشعر )عماد خراساني ( هر بیت آن معاني و مفاهیمي را توضی

 خواستم أنرا وضاحت دهم كه نتوانستم :
 

  ه یکـیستـانـو میخ پیش ما سوختگان مسجد

 ه یکیستـانـر یکی، سبحه و پیمـرم و دیـح

 نظری است همه جنگ و جدل حاصل کوتهاین

 ه یکیستـانـه و بتخـبـگر نظر پاک کنی کع



  
 

 

 4از 4

 

 ی گویدـزبانه ـشوقش ب هر کسی قصۀ

  ه یکیستـنگرم حاصل افسانمی چون نکو 

  ودای گرفتاران استـاین همه قصه ز س

  ه یکیستـدان ور نه از روز ازل دام یکی،

 دانممی آن لطف که من گر زمن پرسی از

  ه یکیستـیگانـه و بـانـآشنا بر در این خ

 م دادندـم نیست که نسبت به جنونـهیچ غ

 دیوانه یکیست عاقل واین یک دو نفس  بهر

  ی داردـرابـخه ـود و خانـش بـعشق آت

 و پر پروانه یکیست پیش آتش دل شمع 

 «عماد» گر به سر حد جنونت ببرد عشق

 ه یکیستـانـوفـایی و وفاداری جان بی
 

و فكري  فرهنگي ،خود بزرگ بیني و مشؤن از تعصبات دیني، زباني، نظر منفي و احساس با تأسف آنانیكه با دید تعصب بار

به  فرهنگ امروزي و اندیشه هاي انساني امروزي بهره نمي گیرند این شعر عماد خراساني را  علم و ،از تأریخ، زمان واند 

 ایشان چنین توجیه كنیم :

 ( من كشمش و پنبدانه یكیست ۀ)پیش جانان

  ٢٠1۹دسامبر  1۹، داالس

 

 ******** **** 
 كریسمس  -  حنوكا – یلدا
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