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نزدیــک بــه چنــد هــزار ســال 
اســت کــه آخریــن شــب پایيــز 
یعنــی شــب یلــدا کــه تاریــک 
تریــن و درازتریــن شــب ســال 
اســت توســط ایرانيــان جشــن 
گرفتــه مــی شــود و آیيــن 
ــی در  ــومات مختلف ــا و رس ه
ــی  ــاد ماندن ــه ی ــب ب ــن ش ای
در کنــار هــم ســپری مــی 
کننــد ، شــب زیبایــی کــه 

ــران  ــف ای ــهرهای مختل در ش
آداب و رســومی دارد.

ــب  ــن ش ــم تری ــی از مه یک
ــب  ــتان ش ــران باس ــای ای ه
یلــدا مــی باشــد کــه از دیربــاز 
ــورد توجــه و  ــروز م ــه ام ــا ب ت
ــع شــده  ــان واق ــت ایراني اهمي
اســت جشــن هــا و شــب 
ــن  ــه در ای ــی ک ــينی های نش
شــب توســط مــردم در اقصــی 

نقــاط کشــور برگــزار مــی 
شــود یــک ســنت دیرینــه 
ــا  ــه ت ــی شــود ک محســوب م
ــه تنهــا از ارزش  ــز ن ــروز ني ام
ــم نشــده اســت  ــزی ک آن چي
بلکــه جایــگاه بســيار ویــژه ای 
ــرده  ــدا ک ــان پي ــزد ایراني در ن

ــت. اس
ــب  ــن ش ــدا بلندتری ــب یل ش
ــن  ــان مابي ــه زم ــه ب ــال ک س

ــخ ۳0  ــاب از تاری ــروب آفت غ
ــز  ــن روز پایي ــی آخری آذر یعن
ــاه  ــاب 1 دی م ــوع آفت ــا طل ت
ــی نخســتين روز زمســتان  یعن
ــادف  ــود مص ــی ش ــوط م مرب
در  زمســتانی  انقــاب  بــا 
ــد  ــی باش ــمالی م ــره ش نيمک
بــه هميــن علــت از آن تاریــخ 
ــاه  ــب کوت ــول ش ــد ط ــه بع ب
ــی  ــتر م ــول روز بيش ــر و ط ت

ــود. ش

ــب  ــذاری ش ــت نامگ عل
ــدا یل

یلــدا برگرفتــه از یــک واژه 
ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــریانی م ُس
ــده  ــی ش ــش معن ــد و زای تول
ــج  ــان رای ــریانی زب ــت. س اس
مســيحی هــا بــوده اســت کــه 
از تحقيــق و بررســی در کتــب 
تاریخــی واژه نامــه هــا کســب 
ــزرگ  شــده اســت دانشــمند ب
و تقویــم شــناس ابوریحــان 
ــر  ــاد اکب ــام مي ــا ن ــی ب بيرون
از شــب یلــدا یــاد مــی کنــد و 
آن را ميــاد خورشــيد دانســته 

اســت.

واژه یلــدا بــه طــور دقيــق 
مشــخص نيســت که چطــور و 
چــه زمانــی بــه زبــان فارســی 
ــه  ورود کــرده اســت ایــن گون
از تاریــخ بــر آمــده اســت کــه 
ــه در روم  ــه ک ــيحيان اولي مس
زندگــی مــی کردنــد دچــار 
ســختی هــای فراوانــی بودنــد 
در همــان حــال عــده ای از 
آنهــا تصميــم بــه مهاجــرت به 
ایــران مــی کننــد و بــه خاطــر 
ــا  ــگ ه ــودن فرهن ــک ب نزدی
ــان  ــه زب ــریانی ب ــن واژه س ای

ــد. ــی کن ــدا م ــی راه پي فارس

ــه  ــر تاریخچ ــروری ب م
ــدا ــب یل ش

همانطــور کــه مــی دانيــد 
یلــدا  پيشــينه  و  تاریخچــه 
ــته  ــيار گذش ــای بس ــه زمانه ب
مشــخص  ولــی  برميگــردد 
آن  دقيــق  قدمــت  نيســت 
بــه چــه زمانــی تعلــق دارد 
ــان  ــتان شناس ــياری از باس بس
ــش را  ــال پي ــزار س ــت ه هف
بــرای تاریــخ شــب یلــدا مطرح 
ــفالی  ــروف س ــد. ظ ــرده ان ک

دوران قبــل از تاریــخ را بــه 
ــه  ــرا ک ــد چ ــه ان اســتناد گرفت
ــای  ــاه ه ــی م ــوش حيوان نق
ایرانــی همچــون عقــرب و 
ــا  ــن ظــرف ه ــوچ داخــل ای ق
هــک شــده انــد البتــه ناگفتــه 
کشــفيات  نقــوش  نمانــد 
باســتان شناســی و کتيبــه هــا 
نادرنــد ولــی باســتان شناســان 
بــر ایــن باورنــد کــه تــا 7000 
ميتــوان  نيــز  پيــش  ســال 
ــدا  ــه شــب یل ــوط ب ــن مرب آیي

ــرد. ــد ک را رص
بــا تمــام ایــن تفاســير چيــزی 
ــدا  ــب یل ــوان ش ــه عن ــه ب ک
ــده  ــناخته ش ــميت ش ــه رس ب
اســت بــه 500 ســال پيــش از 
ميــاد برميگــردد و تاریــخ وارد 
ــم رســمی  ــه تقوی شــدن آن ب
ــان  ــه زم ــتان ب ــان باس ایراني
ــی  ــوط م ــم مرب ــوش یک داری
شــود تقویمــی کــه شــامل گاه 
شــماری مصــری هــا و بابلــی 

هــا اســت.

تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا
در جای جای ایران باستان
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روز دانشــجو، در ایــران بــه 1۶ مــاه آذر اطــاق می شــود. ایــن روز، بــه یــاد ســه 
دانشــجو )مصطفــی بزرگ نيــا و احمــد قندچــی و آذر شــریعت رضوی( کــه هنــگام 
اعتــراض بــه دیــدار رســمی ریچــارد نيکســون معــاون رئيس جمهــور وقــت ایــاالت 
متحــده آمریــکا و همچنيــن از ســرگيری روابــط ایــران بــا بریتانيــا، در تاریــخ 1۶ 
آذر 1۳۳۲ )حــدود چهــار مــاه پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد همان ســال( در دانشــگاه 

تهــران کشــته شــدند، گرامــی داشــته می شــود.
ــز  ــالمت آمي ــرای اعتراضــات مس ــن روز، روزی ب ــط دانشــجویان ای ــاله توس هرس
ــت  ــد حمای ــور مانن ــی کش ــکات اجتماع ــن مش ــود و همچني ــکات خ ــه مش ب
ــل حضــور  ــه دلي ــن اعتراضــات ب ــه بيشــتر ای ــری اســت، البت از اعتراضــات کارگ
نيروهــای امنيتــی بــه خشــونت کشــيده می شــود. دانشــجویان تابحــال جــدا از روز 
دانشــجو بــه نوبــه خــود بــرای دانشــجویان بازداشــتی در زنــدان، بــرای حمایــت از 
اعتراضــات سراســری، اعتراضاتــی را داشــته اند؛ اعتراضــات دانشــجویان بيشــتر بــا 
ــاز بيشــتر دانشــجویان  ــاز می شــود، در آغ ــک دانشــگاه ها آغ ــی در نزدی تجمع  های
بــا پــاکارد و شــعارهایی موضع هــای سياســی خــود را بيــان می کننــد، در 
ــران  ــری کارگ ــات سراس ــت از اعتراض ــرای حمای ــال 1۳۹۸ ب ــی در س اعتراضات
ــای  ــرف غذاه ــد و ظ ــذا انجــام دادن دانشــجویان در دانشــگاه بهشــتی اعتصاب غ
خــود را در خيابــان ردیفــی قــرار دادنــد، کــه بــه نوبــه خــود منحصــر بــه فــرد بــود، 
برخــی دیگــر از اعتراضــات ماننــد اعتراضــات در جلــو دانشــگاه اميرکبيــر در آغــاز 
ــليمانی  ــی و س ــد خامنه ای ــی مانن ــخصيت های سياس ــه ش ــه ب ــعارهای حمل ــا ش ب
پيش رفتــه، و همچنيــن آتــش زدن تصاویرشــان، بيشــتر اعتراضــات کــه تابحــال 
انجــام شــده از جملــه هميــن دانشــگاه اميــر کبيــر بــه خشــونت کشــيده شــد، و 
تابحــال دانشــجویانی بودنــد کــه در ایــن اعتراضــات کشــته و یــا زخمــی شــدند.

روز دانشــــــجو
شانزدهــــــم آدر ماه
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    معرفی کتاب
کوتــاه  داســتان  مجموعــه 
چمــدان نخســتين اثــر بــزرگ 
ــوی  ــزرگ عل ــوی اســت. ب عل
بــه  بــا  مجموعــه  ایــن  در 
کارگيــری نثــری ســاده و روان 
و بــا خلــق صحنــه هایــی قابل 
ــی  ــف های ــا توصي ــل و ب تام
بســيار زیبــا مــا را در گيــر 
حــوادث داســتان ها می کنــد 
مجموعــه  ایــن  در  علــوی 
ــه و  ــگ عام ــاب فرهن ــه بازت ب
ــيه  ــا و س ــی ه ــر ناکام تصوی
ــه  ــردم پرداخت ــای م روزی ه

ــت. اس
ــه  ــاده ب ــوردم و پي ــام را خ ش
رفتــم.  پــدرم  مهمانخانــه 
ســاعت نــه بــه آن جــا رســيدم. 

در اتــاق پــدرم کــه رفتــم، 
پایيــن  ســالن  در  گفتنــد 
پایيــن  پله هــا  از  اســت. 
ــردم  ــاز ک ــه ب ــدم. در را ک آم
دیــدم کاتوشــکا پهلــوی پــدرم 
نشســته اســت. پيشــخدمت 
داشــت شيشــه های شــراب 
را برمی داشــت و شيشــه های 
پــدرم  می گذاشــت.  تــازه 
صورتــش را از تــه تراشــيده 
ــی  ــاس آب ــکا لب ــود. کاتوش ب
ــنگ تر  ــود. قش ــش ب ــگ تن رن
ــد.  ــرم آم ــه نظ ــه ب از هميش
فــوری بيــرون آمــدم. روی 
ــکا  ــه کاتوش ــزی ب ــم چي کارت
ــه پيشــخدمت دادم  نوشــتم وب

ــد. ــه او بده ــه ب ک

از  عزیــزم،  »کاتوشــکای 
ــودی  ــرده ب ــش ک ــن خواه م
ــی  ــو معرف ــه ت ــدرم را ب ــه پ ک
کــه  اســت  همــان  کنــم، 
ــپ  ــت چ ــو، دس ــز ت ــر مي س
تــو نشســته اســت. از مــن 
ــه  ــودی ک ــرده ب ــش ک خواه
ــوهر  ــه ش ــع ب ــده ام را راج عقي
می خواهــی  کــه  تــازه ای 
انتخاب کنــی بگویــم. بســيار 
تــرا  خوب شوهری اســت، 

ف.« خوشــبخت می کند. 
بــه صاحــب مهمانخانــه گفتــم: 
مــردی  آن  مــال  »چمــدان 
ــم  ــوی آن خان ــه پهل ــت ک اس

ــت.« ــته اس نشس

منابع

سایت موسسه انتشارات نگاه

ویکی پدیا فارسی

سایت نمناک

https://negahpub.com/shop/fictions/iranian-fictions/%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-2/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
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