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ــری  ــه گ ــی خلیف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ملــی  نمایشــگاه  و  تهران,همایــش  ارامنــه 
“هشــتادمین ســال تاســیس نهــاد مــردم شناســی 
ــوزه  ــاه در م ــای 22و23 آذرم ــران” در روزه درای
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــاختمان پژوهش ــی و س مل
و گردشــگری بامشــارکت 40 نهــاد و موسســه 

برگزاری نمایشگاه و همایش
 “هشتادمین سال تأسیس نهاد مردم شناسی در ایران” با حضور فعال  ارامنه

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
در غرفــه اختصــاص یافتــه بــه خلیفــه گــری 
ــوزه “آرداک  ــک”، م ــه “آلی ــران روزنام ــه ته ارامن
“پیمــان”  فصلنامــه  همچنیــن  و  مانوکیــان” 

ــتند. ــور داش حض
ــزاری  ــن روز برگ ــای دومی ــی از بخــش ه یک

ــران  ــی ای ــای مذهب ــت ه ــه اقلی ــش ب ــن همای ای
ــت.  ــاص یاف اختص

ــر  ــت آن را دکت ــه مدیری ــش ک ــن بخ در ای
ســید احمــد محیــط طباطبایــی بــر عهــده 
داشــت ابتــدا ســعید تقــوی مســئول دفتــر امــور                
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــای مذهب ــت ه اقلی
ــت و  ــوص وضعی ــی را در خص ــامی توضیحات اس
همچنیــن حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی در ایــران 

ــرد. ــه ک ارائ
جامعــه  از  نمایندگانــی  برنامــه  ادامــه  در 
ارامنــه، آشــوری هــا، زرتشــتیان و همچنیــن 
پیــروان آئیــن مندایــی بــه ســخنرانی پرداختنــد.

رئیــس  شــاه نظریان  آرام  بخــش  ایــن  در 
ترجمــه  و  تحقیــق  موسســه  مدیــره  هیئــت 
ــی  ــه ارمن ــه روزنام ــت تحریری ــور  و عضــو هیئ ه
ــوع  ــه موض ــود ب ــخنرانی خ ــک” در س ــان “آلی زب
و  ایرانیــان  فرهنگــی  و  تاریخــی  پیوندهــای 

ارمنیــان پرداخــت.
ــا اشــاره بــه مســیر  وی در ســخنرانی خــود ب
مشــترک تاریخــی دو ملــت، بــه ویــژه بــر روابــط 
ارمنیــان و ایرانیــان در دوره پادشــاهی اشــکانیان 

تأکیــد کــرد. 
مقایســه  بــا  همچنیــن  شــاه نظریان  آرام 

مراســمی  و  یلــدا 
ــب  ــتین ش ــه در نخس ک
وبلندتریــن  زمســتان 
ــی  ــام م ــال برپ ــب س ش
کننــد  ســابقه ای بســیار 
و  اســت  داشــته  دراز 
مربــوط میسشــود بــه 
ــا ســت  ــی ه ــژه آریای ــن رســوم وی ــر .ای ــزد مه ای

. و بــه خصــوص پیــروان آییــن مهــر 
ــدا  ــب یل ــابقه ش ــد س ــاره ش ــه اش ــان ک چن
،یــا چنانکــه کــه امــروزه اصطاحــا نامــی هســت 
شــب چلــه، چندیــن هــزار ســال در ایــران ســابقه 
داشــته اســت و اولیــن روز زمســتان یــا نخســتین 
ــا  ــید ی ــش خورش ــه زای ــوده ک ــتان ب ــب زمس ش
جشــن تولــد مهــر اســت کــه به یــادگار آن جشــن 
برگــزار مــی شــود ریشــه ایــن بــاور و اعتقــاد بــر 
ــای  ــه ه ــماری  و اندیش ــه گاه ش ــردد ب ــی گ م

ــتند. ــن از آن داش ــان مهری-دی ایرانی
 چنــان کــه اشــاره شــد ســابقا شــب یلــدا یــا 
چنــان کــه امــروزه اصطاحــا نامــی هســت شــب 
چلــه، چندیــن هزارســال در ایــران ســابقه داشــته 
واولیــن روز زمســتان یــا نخســتین شــب زمســتان 
بــوده کــه زایــش خورشــید یــا جشــن تولــد مهــر 
شکســت ناپذیــر بــوده اســت .مــردم عهــود دور و 
ــر کشــاورزی  ــه زندگــی شــان ب گذشــته ،کــه پای
و چوپانــی قــرار داشــت ودر طــول ســال ،بــا 
ســپری شــدن فصــول وتضادهــای طبیعــی خــوی 
ــا  ــان ب ــت زم ــه و گذش ــر تجرب ــر اث ــتند ،ب داش
ــر فصــل  هــا  و بلنــدی  گــردش خورشــید و تغی
و کوتاهــی روز و شــب و جهــت وحرکــت  و قــرار 
ــر  ــت را ب ــه و کار و فعالی ــنایی یافت ــتارگان آش س

ــد.  ــر آن تنظیــم مــی کردن اث
روشــنی ،روز ،تابــش خورشــید و اعتــدال هــوا 
ــی  و  ــی ، همدل ــر نیک ــتگان مظاه ــر گذش در نظ
ــز کار   ــرما را نی ــب و س ــی و ش ــود. تاریک ــزد ب ای
ــه در  ــد ک ــی دیدن ــتند و م ــی پنداش ــن م اهریم
بعضــی  فصــول روزهــا بلندتــر اســت . بــه همــان 
نســبت بلنــدی ،از روشــنی و نور خورشــید بیشــتر 
اســتفاده مــی کردنــد و مــی نگریســتند کــه شــب 
ــر  ــاد ب ــن اعتق ــر اســت. کــم کــم ای ــاه ت ــا کوت ه
ایشــان پیــدا شــد کــه نــور و روشــنایی و ظلمــت 
ــرد و کشــمکش هســتند.  ــب درنب ــی مرت و تاریک
گاه خورشــید وفــروغ چیــره مــی شــد ،و ســاعت 
ــگاه  ــو خــود مــردم را نیرومنــد ن بیشــتری در پرت
مــی داشــت و گاه مقهــور تاریکــی واقــع شــده و 
ســاعات کمتــری بــا فــروغ و تابــش اندکــی فیــض 

مــی رســاند .
ــاه تریــن  در طــول ســال در یافتنــد کــه کوت
روز هــا آخریــن روز پاییز،یعنــی روز ســی ام 
ــتان  ــب اول زمس ــا  ش ــب ه ــن ش آذر و بلندتری
،یعنــی نخســتین شــب دی مــاه هســت  امــا بــا 
ــا  ــال ،ب ــب س ــن ش ــن بلندتری ــس از ای ــه پ فاصل
آغــاز دی ،کــه روزهــا بــه تدریــج بلنــد تــر و شــب 
ــر روز بیشــتر  ــی شــود خورشــید ه ــاه م ــا کوت ه
ــار  ــا نث ــنی  و گرم ــد و روش ــی پای ــمان م در آس
ــدا  ــب را یل ــت آن ش ــن جه ــه همی ــد ،ب ــی کن م

نامیدنــد .یعنــی تولــد ،زایــش خورشــید شکســت 
ــی  ــد ،یعن ــرار دادن ــال ق ــاز س ــر ،و آن را آغ ناپذی
انقــاب شــتوی )در ستاره شناســی، نــام لحظــه ای 
ــی در  ــر زمین ــد ناظ ــید از دی ــه خورش ــت ک اس
ــا صفحــه اســتوا در  بیش تریــن فاصلــه زاویــه ای ب
ــرار دارد-آلیــک (وآغــاز  آنســوی نیم کــره ناظــر ق

ــتان . زمس
اقــوام قدیــم آریایــی ،از هنــد و ایرانــی –هنــد 
و اروپایــی جشــن تولــد آفتــاب را آغــاز زمســتان 
ــد  ــد تول ــژه )ژرمنــی هــا عی ــه وی ــد ب مــی گرفتن
ــب  ــی تناس ــن ب ــد وای ــی دادن ــبت م ــاب نس آفت
ــد  ــل تول ــتان مث ــاز زمس ــا آغ ــه واقع ــت ،چ نیس
جدیــد خورشــید اســت کــه آ ن روز در نیم-کــره 
ــندگی  ــاع و درخش ــش وارتف ــه افزای ــمالی رو ب ش

ــر مــی شــود.  مــی گــذارد و هــر روز قــوی  ت
ــن  ــب بلندتری ــه موج ــه ب ــت ک ــکارا هس آش
شــب کــه تاریکــی بیشــتر در زمیــن مــی پاییــد 
کــه مظهــر اهریمــن هســت ،ایــن شــب را نحــس 

ــد یمــن میشــمردند  و ب
در برهــان قاطــع ذیــل واژه یلــدا چنیــن 

آمــده :
)یلــدا شــب اول زمســتان و شــب آخــر پاییــز 
ــد ،و  ــوس باش ــر ُق ــدی وآخ ــه اول ُج ــت ،ک هس
ــال و  ــا م س ــت و در تم ــب هاس ــن ش آن درازتری
ــاب  ــب آفت ــه آن ش ــک ب ــا نزدی ــب و ی در آن ش
ــد  ــی گوین ــد ،و م ــی کن ــل  م ــدی تحوی ــه برُج ب
ــد  ــی باش ــس م ــوم و نح ــت ش ــه غای ــب ب آن ش
ــدا یازدهــم جــدی  ــد شــب یل ،و بعضــی گفتــه ان

ــت ( هس
امــا ُمعــارض و ضــد تاریکــی روشــنایی اســت 
تاریکــی نماینــده اهریمــن و آثــار وجــودی اوســت 
ــد  ــی باش ــی م ــار یزدان ــاِت و آث ــنی از تجلی روش
ــه همیــن  ، کــه در شــب هــا ســت کــه آتــش  ب
مــی افروختنــد تــا تاریکــی و عامــان و اهریمنــی  
وآثــار وجــودی اوســت . روشــنی از تجلیــات وآثــار 
یزدانــی مــی باشــد بــه همیــن مناســبت در شــب 
ــی  ــا تاریک ــد ت ــی افروختن ــش م ــه آت ــت ک هاس
ــده و  ــود ش ــیطانی ناب ــی ،و ش ــان اهریمن و عام

ــد . بگریزن
هــم چنــان کــه خورشــید بــه مناســبت فــروغ 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــدس پی ــازش تق ــای کارس و گرم
،آتــش نیــز هــان تقــدس و واالیــی را نیــز ذر نــزد 

مــردم داشــت 
ــو  ــید ،در پرت ــی رس ــرا م ــی ف ــون تاریک چپ
روشــنی آتــش ،تاریکــی اهریمنــی را از مــی میــان 
ــید  ــد خورش ــا تول ــدا ، ی ــب یل ــد در ش ــی بردن م
،جهــت رفــع ایــن نَحوســت ،آتــش مــی افروختنــد 
ــی  ــژه م ــی شــدند خــوان وی ــع م ــم جم ــرد ه گ

گســتردند .
هــر آنچــه کــه میــوه تــازه فصــل نگــه داری 
شــده بــود و میــوه هــای خشــک در آن در ســفره 
ــت   ــی داش ــه دین ــفره جنب ــن س ــد ای ــی نهادن م
ومقــدس بــود از ایــزد خورشــید و روشــنایی 
برکــت مــی طلبیدنــد  تــا در زمســتان بــه خوشــی 
ــزه  ــک،و چی ــای تازه،خش ــوه ه ــد و می ــر کنن َس
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــفره ،تمثیل ــر در س ــای دیگ ه

بهــار و تابستانســی پــر  برکــت در پیــش داشــته 
باشــد همــه شــب را در پرتــو چــراغ و نــور آتــش 
دژخویــی  فرصــت  تااهریمــن  گذاراننــد  مــی 

ــد . ــی نیاب وتباه
چنــان کــه ماحضــه مــی فرماییــد ایــن 
ــی  ــون باق ــال ،تاکن ــزاران س ــس از ه ــم پ مراس
وبرجاســت ودر سراســر ایــران بــه نــام شــب چلــه 
برگــزار مــی شــود امــا امــروزه چــرا چلــه –چلــه 
ــاه  ــزرگ از اول دی م ــه ب ــد چل ــی نامن ــزرگ م ب
ــل روز  ــه چه ــاه ،ک ــن م ــم بهم ــا ده ــت ت هس
ــم  ــک از ده ــه کوچ ــد .چل ــی یاب ــه م ــام ادام تم
بهمــن هســت تــا دهــم بهمــن اســت تــا بیسســت 
اســفند ،و از آن جهــت چلّــه کوچــک مــی گوینــد 
ــس از اول دی  ــد پ ــی کاه ــرما م ــدت س ــه ش ک
ــر  ــات مه ــد حی ــه تجدی ــبت انک ــه مناس ــا ه ب م
ــد  ــی تول ــدا ،یعن ــام یل ــه ن ــید اســت ب ــا خورش ی
مشــهور  میباشــد وجشــن مــی گرفتنــد امــا 
ــود  ــز ب ــری نی ــزرگ دیگ ــاه جشــن ب ــاز دی م آغ
و جشــن مــی گرفتنــد چنانکــه کــه گذشــت هــر 
گاه نــام ، روز بــا هــم تاقــی و برخــورد مــی کــرد 
ــه  آن روز را جشــن میگرفتنــد )  َدذَو(در اوســتا ب
معنــی آفریــدگار و خداونــد و َددو در پهلــوی نیــز 
ــاه دی  ــن واژه هســت م ــه همی ــر یافت شــکل تغی
ــز  ــت نی ــذ) َددوی( اس ــی جذی ــکل فارس ــز ش نی
ــام آفریــدگار نامــزد  ــه ن نخســتین روزش روزش ب
اســت پــس جشــنی بــوده و چنــان کــه گذشــت 
ــید  ــه خورش ــن روز دارد ک ــته ای در روزگار گذش
اســت ،روز تولــد خورشــید شکســت ناپذیــر اســت 
ابوریحــان مــی گویــد :دی مــاه ،و آن روز را خــرم 
روز اســت و ایــن روز و ایــن مــاه هــر دو بــه نــام 

ــزرگ اســت . خــدای ب
از  پاییــن تــر  ابوریحــان در چنــد ســطر 
ــی  ــن را یعن ــن جش ــد ای ــی گوی ــاال ،م ــب ب مطال
روز اول دی مــاه را ،)نــو د،روز( مــی گوینــد چــون 
ــه  ــود ،روز فاصل ــت ن ــوروز ،درس ــا ن ــان آن ت می
ــام هــا ،حاکــی از  ــن اشــارات و ن هســت همــه ای
ــد  ــگان  پیون ــدا ،و روز دی ــب یل ــه ش ــت ک ان اس
اســتواری بــا خورشــید دارد ،بــا مهــر کــه از ایــن 
روز بــر تاریکــی چیــره مــی شــود ورو بــه افزایــش 
ــر  ــت ،روز مه ــید هس ــن روز خورش ــی رود ای م
اســت و نــزد ایرانیــان ،بــه ویــژه مهــر آییــن بســی 
ــی جشــن  ــن جشــن ،یعن ــود و بزرگتری ــی ب گرام
تولــد مهــر یــا خورشــید بــه شــمار مــی رفــت کــه 

ــاز ســال محســوب مــی شــد . آغ
ــات  ــیح و نج ــرا ،مس ــا میت ــید ،مهری خورش
بخــش جهــان از تســلط اهریمــن و نکبــت و ادبــار 

ــود . وی ب
هنگامــی کــه آییــن مهــر یــا میتــرا ،از ایــران 
در جهــان متمــدن کهــن منتشــر شــد ،در روم و 
ــه همیــن جهــت  ــی ،ب بســیاراز کشــورهای اروپای
ــا اول  ــر ب ــه براب ــامبر را ک ــم دس ــت یک روز بیس
دی مــاه بــود ،هنگامــی کــه آییــن مهــر همگانــی 
شــده بــود ،بــه عنــوان روز تولــد مهــر یــا میتــرای 
ــا ،در  ــد ام ــی گرفتن ــن م ــر جش ــت ناپذی شکس
ــر اشــتباهاتی کــه  ــر اث ــارم  هجــری، ب ســده چه
ــش  ــات بخ ــر نج ــد مه ــه روی داد ،تول در کبیس

،یــا مســیحای منجــی – در بیســت پنــج دســامبر 
واقــع شــد واز آن پــس تثبیــت شــد .تــا آن زمــان 
ــن  ــه جش ــم ژانوی ــیح در شش ــای مس ــد عیس تول
ــان و  ــب رومی ــن اغ ــد دی ــی ش ــه م ــی گرفت م
ــر  ــرا و مه ــن میت ــی ،آیی ــورهای اروپای ــب کش اغ
ــا فشــار  ــود ،اماهنگامــی کــه مســحیت در روم ب ب
ــان کلیســا چــون   ــرد ،متولی ــاز ک ــا ب ــاب ج و اَرع
نتوانســتند بــا برانداختــن جشــن تولــد میتــرا ،در 
بیســت پنجــم دســامبر غلبــه کننــد ،همــان روز را 
زایــش عیســای مســیح اعــام کردنــد کــه تــا ایــن 

ــده اســت . زمــان باقــی مان
ــه  ــت ب ــریانی هس ــک واژه س ــدا yaldaی یل
ــس را  ــود واژه ناتالی ــا خ ــی ه ــد .روم ــای تول معن

ــتند.  ــد داش ــای تول ــه معن ب
ــود  ــا خ ــدا را ب ــریانی ،واژه یل ــیحیان س مس
ــون در  ــا کن ــان ت ــد و از آن زم ــران آوردن ــه ای ب
ــت.البته فقــط تولــد  ــران مانــدگار شــده اس ای
ــه در  ــود ک ــی آن نب ــع زمان ــگام و موق ــرا ،هن میت
ــه  ــع هم ــه در واق ــد ، بلک ــل ش ــیحیت داخ مس
مســیحیان جهان،کــه شــب تولد مســیح را جشــن 
مــی گرفتنــد وتــا بامــداد بلندتریــن شــب ســال را 
بیــدار مانــده و بــا خــوردن ونوشــیدن بــه شــادی 
ــیحای  ــد میترا،مس ــان تول ــد ،هم ــی گذرانیدن م
ــی  ــن م ــیانس را جش ــا سوش ــش ،ی ــات بخ نج
ــان  ــک ،و آدابش ــم و مناس ــب مراس ــد و اغل گیرن
،مقتبــس از آییــن مهــر اســت .بــه مناســبت ایــن 
کــه طوالنــی تریــن شــب ســال ،نخســتین شــب 
زمســتان اســت وتاریکــی اهریمنــی بیشــتر مــی 

ــود. ــان نحــس ب ــن شــب از نظــر ایرانی ــد ای پای
در  رخنــه  بــرای  گذشــته  روزگاران  در   
ــش  ــی ،آت ــار اهریمن ــل ســاختن آث تاریکــی و زای
خانوادهــا  از  گروهــی  هــر  و  افروختنــد  مــی 
ــی  ــع م ــش جم ــرد آت ــتان ،گ ــان ،دوس ،خویش
ــادی  ــیدن  و ش ــوردن ،نوش ــا خ ــدند و آن را ب ش
و گفتگــو بــه ســر مــی آوردنــد وایــن شــب 
ــرد  ــب َفرگ ــه مج ــت ب ــام داش ــان (ن ــای )آتش ه
18وندیــداد ،در شــب الزم اســت آتــش افروختــه 
و شــعله ور نــگاه داشــته شــود ،تــا دیــوان و َعملــه 
ــه جشــن  ــد هم ــکاری کنن ــد زیان اهریمــن نتوانن
ــا  ــد و ی ــی ش ــزار م ــگام برگ ــب هن ــه ش ــا ک ه
ــا آتــش افــروزی همــراه                            مراســم و آداب دینــی ،ب

ــود . ب
در برهــان قاطــع آمــده اســت کــه: یلــدا شــب 
ــز اســت کــه اول  اول زمســتان و شــب آخــر پایی
جــدی و آخــر قــوس اســت و آن دراز تریــن شــب 
ــرج  ــه ب ــب ب ــال و در آن ش ــام س ــت در تم هاس
ــه  ــب ب ــد آن ش ــد گوین ــی کن ــل م ــدی تحوی َج

ــارک هســت . ــوم و نحــس و نامب ــت ش غای
ــام  ــد : .و ن ــار الباقیــه مــی گوی ــی در آث بیرون
ایــن روز میــاد اکبــر اســت و مقصــود از آن 
انقــاب شــتوی هســت گوینــد در ایــن روز از 
حــد نقصــان بــه حــد زیــاَدت خــارج مــی شــود و 
آدمیــان بــه رشــد و نمــو آغــاز مــی کننــد و پــری 

ــد.  ــی اورن ــا روی م ــول و فن ــه ذب ــا ب ه
ــَزد myzadو  ــفره می ــدا، س ــب یل ــفره ش س
ــز  ــز نی ــای خشــک ،نی ــوه ه ــارت از می ــزد عب می

آجیــل یــا بــه اصطــاح زرتشــتیان لــرک lorkکه 
از لــوازم ایــن جشــن ولیمــه بــود کــه بــه افتخــار و 
ویژگــی اورمــزد  و مهــر یــا خورشــید بــر گــزار می 
شــد، بــه مناســبت آغــاز غلبــه خورشــید وازدیــاد 
تدریجــی طــول روز ،و الجــرم شکســت اهریمــن و 
والدت مجــدد مهــر جهــان تــاب ،تیرگــی اهریمنی 
دیــر پــای یلــدای را، بــه صبــح روشــن اورمــزد ، 
ــد.  ماهــی متبــرک  روز از دی مــاه مــی رســاند ن
و روزی مقــدس ،کــه نــام مــاه و روز بــه نــام دادار 

اورمــزد بــود .
ــزرگ مــی نامنــد  ــه ب ایــن شــب را شــب چل
چلــه بــزرگ از یکمیــن روز دی  مــاه کــه اور مــزد 
ــام دارد  ــا بهمــن کــه جشــن ســده ن ــام دارد ،ت ن
بــه طــول مــی انجامــد و آن را چلــه بــزرگ مــی 
مینامنــد بــدان ســبب رکــه شــدت ســرما بیشــتر 
ــگاه چلــه کوچــک فــرا میرســد کــه از  هســت .آن
ــی  ــه طــول م ــا بیســتم اســفند ب ــم بهمــن ت ده

انجامــد و ســرما کــم کــم کاســته مــی شــود. 
 ذدر بخــش دهــم ،زیــر عنــوان خــرم روز ،از 
ــی  ــدا مبحث ــا یل ــه آن ب ــن روز و رابط ــت ای اهمی

هســت .
در دوران کهــن فرهنــگ اوســتایی ،ســال 
ــی شــود در اوســتاواژه  ــا فصــل ســرد شــروع م ب
saredha.saredaَســِرَد و َســِزَذکه مفهــوم ســال 
را افــاده مــی کنــد خــود بــه معنــای ســرد اســت 
ــی  ــدات دین ــی و معتق ــار مذهب ــی از ب ــن ،بیان ای
ــروزی  ــارت پی ــبب بش ــه آن س ــود دارد ،ب ــا خ ب
ــر تاریکــی و ظلمــت و  ــر اهریمــن ،و روشــنی ب ب
ــر مهــر و خورشــید اســت آغــاز ســال  پیــروزی ب
ــار مذهبــی ،اول دی  ــه ب بدیــن جهــت و توجــه ب
مــاه و آغــاز زمســتان بــوده  اســت چنــان کــه آغاز 
ســال مســیحی در جهــان مســیحیت کــه تحــت 
نفــوذ آییــن میترایــی بــوده اســت ،هنــوز بــا آغــاز 
زمســتان شــروع مــی شــود در ایــران نیــز شــروع 
ســال بــا آغــاز زمســتان تــا مدتهــای پــس از آنکــه 
بــه جــای انقــاب شــتوی ،اعتــدال ربیعــی را بــر 
ــت  ــرار داش ــتان ق ــاز زمس ــد – در آغ ــی گزیذن م
کــه در بخــش هــای اولیــه و بخــش نــوروز ،بــه ان 
اشــاره شــده اســت اهمیــت فــراوان خــرم روز تــا 
روز نخســت از دی مــاه ،و نیــز شــب یلــدا یــا شــب 
اول زمســتان کــه در واقــع نــوروز بــوده هســت بــه 

همیــن جهــت اســت. 
و مجلــس میــَزد و ســور و شــادی و میهمانــی 
و ســفره ویــژه یلــدا ،همــان مراســم نــوروز اســت. 
منابــع :آثــار الباقیــه تالیــف ابــو ریحــان 
ــا سرشــت ،انتشــارات  ــر دان ــه اکب ــی ،ترجم بیرون

امیــر کبیــر 1363.
ــن  ــین ب ــد حس ــف محم ــع تالی ــان قاط بره
خلــف تبریــزی ،بــه اهتمــام دکتــر محمــد معیــن 

ــارات زوار  انتش
ــی  ــم رض ــف هاش ــش تالی ــای آت ــن ه جش

انتشــارات  بهجــت.
*

شــناس  -باســتان  بیگــی  علــی 
علــوم  در حیطــه  ،پژهشــگر  ،نویســنده،محقق 

نی نســا ا

ارمنــی و  ناره کاتســی شــاعر  اشــعار گریگــور 
مثنــوی معنــوی مولــوی و همچنیــن آثــار نقاشــی 
ماردیــروس ســاریان و جلیــل ضیــاء پــور نقاشــان 
ــه تشــابهات  ــی معاصــر، ب ــی و ایران ــام ارمن ــه ن ب
موجــود در آنهــا اشــاره کــرد و آن را گواهــی 
بــر اشــتراکات فرهنگــی و معنــوی دو ملــت                   

ــت. دانس
ســخنرانی  پایــان  در  شــاه نظریان  آرام 
خــود تأکیــد کــرد: “روابــط چندهــزار ســاله 
ــد  ــی توان ــان م ــان و ایرانی ــان ارمنی ــتانه می دوس
ــرادری                         ــح و ب ــت صل ــه در جه ــر خاورمیان هدایتگ

ــد.” باش

نگاهی به پیدایش و مفهوم شب یلدا 
جشن شب یلدا 

علی بیگی*
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