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همانگونه آه دريكى از نوشتارهاى قبلى پيام عرفانى و معناى درونى اعياد بهارى يعنى  
ى عيد پسخ، پاك و نوروز را بطور خالصه بررسى آرديم، شايسته است آه اندآى نيز به بررس

باشد آه . نكات مشترك در معانى زيباى اعياد زمستانى حنوآا، آريسمس و شب يلدا بپردازيم
با دريافت گرمى و نور درخشان نهفته در اين داستان ها، سرماى درونى ما بر طرف گردد و 

 . يخ بندان قلب هايمان ذوب شود
يسمس را وقتى شمع هاى هشت شب حنوآا را مىافروزيم، وقتى چراغهاى درخت آر 

روشن مىآنيم، و هنگامى آه آجيل مشكل گشا و انار و هندوانه سرخ فام شب يلدا را در پاى 
صرف مىآنيم، چه نيكو است آه با درك معناى « شمينه»آرسى گرم و يا در آنار آتش دلپذير 

 عميق اين اعياد آتش درون خودمان را نيز بر افروزيم، مبادا آه برگزارى اين مراسم به انجام
 :ابتدا برويم بر سر داستان حنوآا.  وظيفه اى خشك و سرد و بىروح بدل گردد

« اختصاص»و « وقف»، «اهدا»در زبان عبرى به معناى « حنوآا»اوال، واژه  
از همان (« حانوخ»در يكى از فصل هاى ابتدايى تورات آمده است آه فردى به نام . مىباشد

پرودگار « وقف»ىاش با خدا بود، و خود را چنان آنچنان در تمام لحظات زندگ) ريشه حنوآا
 سال زندگى،  بدون اينكه به ٣۶۵آرده بود، آه خداوند او را به نزد خويش برد، و پس از 

همين چند اشاره ).  ٢۴-٢٢فصل پنجم، بند : سفر پيدايش(مرگ جسمانى دچار شود، ناپديد شد
اب بسيار قطور و پيچيده اى به نام مرموز تورات در مورد اين موجود، باعث گشته است آه آت

درج شود و صدها سال ميان معدودى از يهوديان و مسيحيان عالقه مند « اسرار خانوخ»
« حينوخ»در زبان عبرى « آموزش و پرورش»نكته جالبتر اينكه واژه . دست به دست بگردد

 معنا است آه هم ريشه بودن اين واژه ها شايد به اين. است و از همان ريشه حنوآا مىباشد
آموزش و پرورش واقعى آنست آه انسان اوقات زندگى خود را وقف رشد درون و توسعه 

 .آگاهى و تحصيل خرد واال و علم و دانش سازد
داستان حنوآا از اين قرار است آه در حدود دو هزار و دويست سال پيش، هنگامى آه  

حكمران « آنتيوخوس اپيفان»ان سرزمين اسراييل تحت تسلط امپراطورى يونان بود، به فرم
مستبد و خونخوار، دين و آيين يهود غير قانونى اعالم شد، ختنه نوزادان ممنوع گرديد، 



آنيساها و مدارس يهودى به آلوب و ورزشگاهها و باشگاه هاى عيش و عشرت مبدل گشت، 
ه مقدس بت هاى خدايان يونانى به درون معبد بزرگ يهوديان آورده شدند، و صحن پرستشگا

 . اورشليم به خون خوك هاى قربانى شده آلوده گشت
برعكس مؤسس امپراطورى يونان، يعنى اسكندر مقدونى، آه به دين و آيين مردم  

آارى نداشت، آنتيوخوس حرامزاده، با اين ادا و اصول هاى ديكتاتور مآبانه قصد داشت آزادى 
داخته و بت پرستى و مادىگرايى را مذهب و آزادى فكر و انديشه را در اين سرزمين  بران

چنين به نظر مىرسد آه تمام تاريخ بشر پيرامون يكه تازىهاى همين نوع . جانشين آن سازد
 !!ديكتاتورهاى حرامزاده دور مىزند

« مكابى»باالخره طاقت مردم از زورگويى هاى آنتيوخوس به طاق رسيد، و مردى بنام  
وى با يارى پسرانش و تعداد . عليه آنتيوخوس قيام آردآه داراى هشت پسر بود، آاوه وار بر 

وقتى . آمى سپاهى موفق شد لشكر امپراطورى يونان را شكست بدهد و اورشليم را آزاد آند
دوباره معبد به « وقف»مكابىها وارد معبد اورشليم شدند و آنرا از آثافات پاك نمودند، براى 

روشن مىآردند و براى اين منظور، در درون خداوند يكتا، مي بايستى شمعدان مخصوصى را 
اما اين روغن . معبد مقدار بسيار آمى روغن پاك و مطهر يافتند آه فقط براى يك روز آافى بود

به همين مناسبت يهوديان سراسر جهان همه . به طور معجزه آسايى هشت روز دوام آورد
حنوآا به . ع ها مىافزايندساله، حنوآا را هشت روز جشن مىگيرند، و هر شب بر تعداد شم

 .جشن نور و آزادى معروف گشته است
و اما داستان آريسمس مربوط مىشود به وقايعى آه گفته مى شود در بيش از  

در آن زمان رومىها . دوهزارسال پيش در همان سرزمين حادثه آفرين اسراييل رخ داده است
وارد ميدان « هرود»ر ديگرى بنام حكومت اين منطقه را برعهده داشتند، و اين بار ديكتاتو

آه يك ) و يا بنا به روايتى ستاره شناسان به او اطالع داده بودند(او خواب ديده بود . شده بود
اين نوزاد يهودى، حضرت . نوزاد يهودى بزودى به دنيا خواهد آمد و بساط او را برخواهد چيد

گفته . زديك اورشليم به دنيا آمدعيسى بود آه در يك آخور تنگ وتاريك در شهر بيت اللحم ن
مىشود آه ستاره اى بسيار نورانى در باالى محل تولد عيسى عالمت و مژده ظهور اين پيامبر 

به پدر عيسى در خواب وحى آمد آه چه نشسته اى، هرود حرام زاده هر آن ممكن است . بود
 .فرار آنزود بجنب و با اهل بيت ات به مصر ! از راه برسد و بچه را نفله آند

چشمتان روز بد نبيند، وقتى اين هرود نابكار از آلكى آه خورده بود آگاه شد، دستور  
عيسى در سن ! داد هرچه آودك يهودى زير دو سال در بيت اللحم بود از دم شمشير بگذرانند

دوازده سالگى به اسراييل بازگشت و با وجود مخالفت ها و ضديت هاى قشرى گرايان مذهبى 
يب آشيده شدن توسط رومىهاى مستبد، توانست نور حقيقت عرفان را در قالب تمثيل و به صل

و مثال و در لفاف داستان هاى سمبليك الاقل براى مدت آوتاهى به جهان و جهانيان عرضه 
 .آند

به ياد بود تولد عيسى، مسيحيان جهان آريسمس را، آه درست مصادف با شب يلدا  
ناگفته نماند آه به عقيده برخى از پژوهشگران، واژه . دمىباشد همه ساله جشن مىگيرن

است و به همين سبب « خورشيد»فارسى يا « خورست»همان واژه ) مسيح(= « آرايست»



. ، خداى خورشيد مىباشد مترادف است«ميترا»است آه تولد عيسى مسيح با شب يلدا آه تولد 
عبرى « ماشيح» يونانى واژه ترجمه« آرايست»اما در نظر عده ديگرى از محققين، واژه 

از ديدگاه عرفانى، همانطور آه . مىباشد« با روغن مقدس تدهين شده»است آه به معناى 
 .خواهيم ديد، هر دو اين معانى مىتوانند صحيح باشند و با هم هيچ مغايرت ندارند

شب همانطور آه مىدانيد، شب يلدا طوالنىترين و تاريك ترين ... و اما داستان شب يلدا 
سال مىباشد و مىشود گفت آه در اين شب طوالنى آه استبداد تاريكى آوالك مىآند، ميترا، 
خداى روشنايى و مهر، زاده مىشود و رفته رفته قوىتر گشته و با گرمى و روشنايى خود در 

 .ايام نوروز به استبداد و استيالى سردى و تاريكى خاتمه ميدهد
د مهر، شب يلدا را جشن مىگيرند و دوستان و افراد ايرانيان همه ساله با شادباش تول 

بعضىها چنين باور دارند آه . مىپردازند« شب چره»خانواده دور هم جمع شده و به صرف 
به وجود ) يعنى پيدايش(« دا»و ) يعنى پهلوان(« يل»از ترآيب دو واژه پارسى « يلدا»واژه 

 سرچشمه گرفته است Yuletide« تايديول »عده ديگرى معتقدند آه اين واژه از . آمده است
به معناى ) نياآان مردمان انگلستان و آلمان و اسكانديناوى (Celts« آلت»آه نزد مردمان 

بعضى ديگر بر اين باورند آه واژه يلدا يك واژه سريانى . مى باشد« گردش چرخ سال»جشن 
يا « ميترا»تولد ، و شب يلدا شب زايش خورشيد و «زايش»و عبرى و عربى است به معناى 

 .مىباشد« مهر»
آنچه از ديدگاه عرفان، اين سه داستان را به هم ربط مىدهد اين است آه هر سه آنها از  

زايش نور آه سمبل مهر و خرد و آگاهى و آزادى مىباشد، و از پيروزى نهايى نور بر تاريكى 
گرچه اين نور هر . آه سمبل جهل و استبداد و زورگويى و مادى پرستى است سخن مىگويند

« وقف»چند يك بار در دل ما انسان ها زاده مىشود، اما متأسفانه چون خود را به اندازه آافى 
« هرود»و « آنتيوخوس»رشد اين بارقه نور يا اين مسيح نوزاد و يا اين جرقه مهر نمى آنيم، 

آه همانا سمبل نفس مادىگرا و خودپرست و آورذهن و مستبد ما مىباشند، بر « تاريكى»و 
 .درون ما غلبه مىآنند

 ... بهتر است در اينجا سرى هم به مالنصرالدين بزنيم
نقل آرده اند آه همسايه مال يكروز درب خانه مال را به صدا درآورد و از نصرالدين  

متأسفانه االغم را به آس »: رالدين به او گفتمالنص. خواست آه االغش را به او قرض بدهد
همسايه . در همين موقع صداى عربده خر مال از داخل طويله بلند شد« .ديگرى قرض داده ام

نصرالدين « !ولى مال، من صداى االغ ترا همين االن از توى طويله ات شنيدم»: مال به او گفت
آه به حرف يك خر بيشتر از حرف آسى »: در حالى آه در را به روى همسايه مىبست گفت

اگر خوب « !يك مال اعتماد داشته باشد، لياقت ندارد آه هيچ چيزى به او امانت داده شود
وجودمان بيشتر اعتماد مىآنيم تا به « خر»مشاهده آنيم، مىبينيم آه ما آدم ها، اآثرا به حرف 

خشى است آه فردوسى اين خر وجود ما، همان ب. حرف هاى نفس خردمند و واالتر درونمان
 :درباره آن مىگويد

 خور و خواب و آرام جويد همى                 وزين زندگى آام جويد همى



گفته شده است آه مسيح موعود يهوديان، سوار بر االغ وارد اورشليم خواهد شد و در  
ين نكته از نظر روانشناسى و از ديدگاه عرفانى ا. مورد مسيح عيسويان نيز همين راگفته اند

اين نيست آه نفس حيوانى ) مسيح درون(حايز آمال اهميت است آه هدف نفس واالى انسان 
يعنى غرض اين نيست آه . را بكشد و از بين ببرد، بلكه بايد بر آن سوار باشد) خر درون(

آدمى بالكل ماديات را آنار بگذارد و لذات مادى و غريزه هاى جسمانى را در خودش بكشد، 
موالنا خطاب به . د آن ها را تحت تسلط عقل و خرد و عواطف روحانى و واال قرار بدهدبلكه باي

 :آسانى آه االغ مادىپرستى بر وجودشان سوار است چنين مىگويد
 ترك عيسى آرده، خر پرورده اى                 الجرم مانند خر در پرده اى

ر حال حاضر بر روان ما تسلط و حاال براى آنكه ببينيم آيا آدام قسمت از وجود ما د 
دارد، براساس معناى درونى داستانهاى حنوآا، آريسمس، و شب يلدا يك تست خودشناسى 

هر يك از اين بخش ها از هفت سئوال . بسيار آوتاه تدارك ديده ايم آه سه بخش جداگانه دارد
تمه، تعداد در خا. سعى آنيد در آمال صداقت به اين پرسش ها پاسخ دهيد. تشكيل شده است
 . را در هر بخش بشماريد و يادداشت آنيد) آرى(پاسخ هاى مثبت 

 :تست خودشناسى بر اساس داستان حنوآا و آريسمس و شب يلدا
هر وقت وارد يك ميهمانى مىشويد، آيا ابتدا ريخت و قيافه و لباس ميهمانان را مورد بررسى و قضاوت ) ١

 نه آرى      قرار مىدهيد؟
نگران توازن اندام خود مىباشيد و در اين مورد حاضر به صرف وقت و انرژى و پول آالن آيا شديدا ) ٢

 نه آرى    مىباشيد؟
آيا به زندگى تجمالتى و پر زرق و برق وو دارا بودن منزل و مبلمان و جواهر آالت اشرافى و چشمگير ) ٣

 نه                آرى   اهميت مىدهيد؟
هايى آه قابل ديدن و لمس آردن هستند و بطور علمى ثابت شده اند، واقعى آيا در نظر شما فقط چيز) ۴

 نه آرى    مىباشند؟
  آيا در نظر شما فقط يك دين و مذهب واقعى وجود دارد و بقيه مذاهب همه دروغ مىباشند؟) ۵

 نه آرى      
 وب آرد؟آيا به نظر شما بايد آسانى را آه به دين و مذهب راستين، معتقد نيستند سرآ) ۶

 نه آرى     
 آيا هر آس با شما اختالف عقيده و يا اختالف سليقه دارد شخصيت شما را تهديد مىآند؟) ٧

 نه آرى      
 :                     جمع آل پاسخ هاى مثبت شما در بخش اول

 يكسان است؟آيا ريخت و قيافه ظاهرى افراد هرگز برايتان مطرح نيست و زيبايى و زشتى برايتان آامال) ٨
 نه آرى     

آيا به توازن اندام و زيبايى و جوانى چهره خودتان توجهى نداريد و براى آن آوچكترين اهميتى قايل ) ٩
 نه آرى     نيستيد؟

 و قناعت و ساده زيستن مىدانيد؟ « زندگى درويشى»آيا سعادت را فقط در ) ١.
 نه آرى     

و الهى، واقعى و با ارزش مىباشند و دنياى مادى همه هيچ و پوچ آيا در نظر شما فقط عوالم روحانى ) ١١
 نه آرى     است؟



 آيا به نظر شما همه فلسفه ها و اديان و مذاهب آامال يكسان هستند و بايد همه را يكسان پذيرفت؟) ١٢
 نه آرى      

 اديان و مذاهب است؟آيا به نظر شما تنها راه ايجاد صلح و صفا ميان انسانها از بين بردن آامل ) ١٣
 نه آرى     

 آيا حتىالمقدور سعى مىآنيد با عقايد ديگران مخالفت نورزيد و بحث و گفتگو را بيهوده مىدانيد؟) ١۴
 نه آرى      

 :                        جمع آل پاسخ هاى مثبت شما در بخش دوم
س يكنوع زيبايى ببينيد و آيا وقتى وارد يك ميهمانى مىشويد سعى مىآنيد در وجود هرآ) ١۵

 نه آرى   هيچ آس را با ديگرى مقايسه نمىآنيد؟
آيا همانقدر آه به سالمت و توازن و زيبايى جسمانى خود اهميت مىدهيد، به همان ) ١۶

 ميزان نيز براى پرورش فكر و انديشه و روح خود وقت و پول و انرژى صرف مىآنيد؟
 نه آرى     
 بيزاريد و پول و ثروت را فقط براى رفاه خود و خدمت به آيا از چشم و هم چشمى) ١٧

 نه آرى     ديگران مىخواهيد؟
آيا از نظر شما جهان قابل لمس مادر و جهان غير قابل لمس روحانى هر دو وجود دارند ) ١٨

 نه آرى      و هر دو مهم هستند؟
، تفاوت هاى مهمى آيا با وجود اينكه شما ميان اديان و مذاهب و فلسفه هاى مختلف) ١٩

مىبينيد، با اين حال معتقديد آه بايد به آليه اديان و مذاهب و فلسفه هاى گوناگون احترام 
 گذاشت؟
 نه آرى        

آيا به نظر شما بشر فقط هنگامى در صلح و صفا خواهد زيست آه با وجود اختالف عقيده ) ٢.
رده و اقوام بشرى وجود يكديگر را با و مرام، همه ملت ها خود را از يك خانواده به حساب آو

 نه آرى     همه تفاوتها بپذيرند؟
آيا شما شخصا از بحث و گفتگوى دوستانه و تبادل نظر باآسانى آه هيچ تشابه فكرى و ) ٢١

 عقيدتى با شما ندارند لذت مىبريد و قادر هستيد از همه آس چيزى بياموزيد؟
 نه آرى        

 :                         ا در بخش سومجمع آل پاسخ هاى مثبت شم
 :تعبير نمره هاى شما از اين قرار است

اگر چنانچه در بخش اول اين تست بيشترين نمره را آورده ايد، به احتمال قوى ) ١ 
مستبد و اهريمن تاريكى و سردى در وجود شما « هرود»و « آنتيوخوس»نشان آنست آه 

 !ديگر خود دانيد! تان نيز حسابى سوارتان شده استحسابى شلنگ تخته انداخته و   االغ
اگر باالترين نمره را در بخش دوم اين تست به دست آورده ايد، نشان آنست آه ) ٢ 

مراقب ! سعى داريد هر چه بيشتر االغ وجودتان را زجر آش آنيد و از شر آن خالص شويد
توانيد پيروزمندانه وارد باشيد آه اين امر موجب خواهد شد آه خر شما در گل بماند و ن



نامرد ممكن است از اين اوضاع نهايت استفاده را « آنتيوخوس»و « هرود»! اورشليم شويد
 !خالصه مراقب اوضاع باشيد. ببرند و با حيله و آلك بر وجود شما مسلط شوند

و اما اگر در بخش سوم اين تست باالترين نمره را آورده ايد، نشان آنست آه ) ٣ 
نشده ايد، بزودى « اورشليم»وار بر خر وجودتان مىباشيد، و اگر هم هنوز وارد ماهرانه س

اهريمن »و « هرود»و « آنتيوخوس»جناب . انشأاهللا، به سالمتى و ميمنت وارد خواهيد شد
هم هيچ غلطى ديگر نمىتوانند بكنند، و حتى اگر چنانچه شما را به صليب بكشند، « تاريكى

 زيرا آه بعد از سه روز دوباره زنده مىشويد و حيات جاودان جاى هيچگونه نگرانى نيست،
 !به راه خود ادامه بدهيد! مىيابيد
 عيسى روح تو با تو حاضر است  

          نصرت از وى خواه آو خوش ناصر است
 

    .عيدتان فرخنده باد
                         ١٩٩۴ايرواين، آاليفرنيا، دسامبر 


