
  كريسمس پديده اي غربي يا ايراني
هاي كريسمس و سال نوي  اين روزها اكثر مردم جهان در تكاپوي برگزاري جشن

بندي شده است، و  ها از يكي دو ماه پيش چراغاني و آذين ها و مغازه خيابان. اند ميالدي
 .برند سر مي اغلب مردم به مناسبت اين ايام در شور و هيجان شيريني به

اي مختصر به روز كريسمس و سال نو در  گونه ايام جز اشاره آيد در اين يادم ميدر ايران 
هاي كودك، خبري  اخبار سراسري، و پخش چند مسابقه با شركت محصالن ارمني در برنامه

ها در ايران تعطيل عمومي  گونه مناسبت دانيد، اين چنانكه مي. از كريسمس و سال نو نبود
 ششم ژانويه نيز كه به اعتقاد ارامنه روز واقعي ميالد مسيح شود، و حتي روز محسوب نمي

نشين تهران سري بزنيد، جز بوي تند قهوه كه كمابيش در تمام  است، اگر به مناطق ارمني
رسد، چيزي كه آشكارا  هاي نارمك و مجيديه به مشام مي طول سال در كوچه پس كوچه

  .خورد نشان از عيد داشته باشد به چشم نمي

. دانم، اما البد آن مناطق نيز در اين ايام سوت و كور است ي ديگر ايران را نميشهرها
عيدي مخصوص ارامنه و : شود رفته عيد غربيان دانسته مي هم كريسمس در ايران روي

اقليت مسيحي، كه آغازگر سال ميالدي در دنياي غرب است و ايرانيان را كه سال خود را 
درست هم هست، اما چنانكه خواهيم . ا آن كاري نيستگيرند ب در آغاز طبيعت جشن مي

در مقالة حاضر خواهيم ديد كه كريسمس يا عيد ميالد . ديد، اين فقط يك روي سكه است
مسيح، اتفاقاً عميقاً ريشه در فرهنگ و باورهاي ديني ايرانيان دارد، و در واقع حتي بايد 

  :گفت

كه امروزه غربيان ميالد مسيح را در خاطر نفوذ آداب و سنن ايران باستان است  به "
  ".گيرند  دسامبر جشن مي25 روز

اين شب كه . دانيم، يكي از اعياد مهم ايراني شب يلدا يا شب چله است طور كه مي همان
آغاز ( دسامبر، درازترين شب سال و شب آغاز اعتدال زمستاني است 21 مصادف است با

ايرانيان قبل از ظهور زرتشت .  است"ميالد"يلدا در زبان سرياني به معناي ). برج جدي
ناپذير خورشيد، مهر و   خداي شكست"مهر" يا "ميترا"عقيده داشتند كه در چنين شبي 
سنگي زاده  آسا كنار يك نهر آب از دل تخته طرزي معجزه دوستي، محبت، نور و عدالت، به
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ميترا گاو سپيد . دتولد او را گروهي از چوپانان در كمال بهت و حيرت شاهد بودن. شد
يك روز خداي خورشيد فرستادة خود . مقدسي دارد كه همه جا مونس و همراه او است

ميترا با اكراه چنين . فرستد با اين فرمان كه گاو خود را قرباني كن كالغ را نزد ميترا مي
ماه آيد؛ از  كشد و ناگاه از خون آن، دنيا و هر چه در آن است پديد مي گاو را مي. كند مي

  .و ستارگان گرفته تا گردش فصول و روشنايي روز

پردازند، و ميترا سوار  پس از اين قرباني، ميترا و خداي خورشيد با هم به اكل و شرب مي
شود و  ها برده مي ها به پرواز درآمده، به آسمان بر ارابة خداي خورشيد بر فراز اقيانوس

معناي اصلي ميترا (كند  يدگان وساطت ميعنوان ميانجي بين آفريدگار و آفر از آن پس به
بدين ترتيب ايرانيان باستان پيش از ظهور زرتشت، ميترا ).  است"ميانجي" يا "واسطه"نيز 

در يكي . كردند هايي برگزار مي پرستيدند و همه ساله در بزرگداشت ميالد او جشن را مي
تو با ريختن آن خون ": هاي دوران باستان در ستايش ميترا چنين آمده است از سروده

  ".ازلي، ما را فديه دادي

يا (با ظهور زرتشت و گرويدن شاهان هخامنشي به اين آيين، عناصر مربوط به پرستش ميترا 
طور كامل  گاه به حال آيين ميترا هيچ با اين. رفته در آيين جديد ادغام شد رفته) ميترائيسم

به بعد، با ) م. ق486  تا522(يوش شاهان ايراني سلسلة هخامنشي از دار. از بين نرفت
خواستند با عقايد كهن مذهبي كه  كه خود پيرو زرتشت بودند، پي دردسر نبودند و نمي اين

به همين جهت، بسياري از . داشتند در افتند هنوز بسياري از مردم و اشراف آنها را عزيز مي
 ميترا خداي خورشيد و .عقايد ميترائيسم را نگاه داشتند و در آيين زرتشت ادغام كردند

نور، با اهورامزدا خداي روشنايي تداعي شد، و در تقابل با اهريمن خداي تاريكي قرار 
شد، با اين  شب يلدا يا شب ميالد ميترا خداي نور نيز كماكان گرامي داشته مي. گرفت

شبي استدالل كه در پيكار مستمر بين نيروهاي تاريكي و روشنايي، بزرگترين نبرد در چنين 
تر  شود؛ از اين پس روز درازتر و شب كوتاه  دهد و در نهايت روشنايي پيروز مي رخ مي

نهد و سرما و ظلمت رو به كاهش، و نيكي بر بدي، و   شود، گرما و نور رو به فزوني مي مي
ايرانيان كه آتش و حرارت را مظهر اهورامزدا . گردد اهورامزدا بر اهريمن، چيره مي

كردند و  دانستند، در چنين شبي بيرون از منازل خود آتش روشن مي ي ميخداي نور و نيك
  .پرداختند داري مي زنده در داخل، اعضاي خانواده زير حرارت كرسي كنار هم به شب



رساندند، تا از اين طريق در  كردن چراغ به صبح مي آنان شب را با افروختن آتش و روشن 
آجيل و فندق و هندوانه و حلوا . رده باشند با تاريكي به او كمك ك"خورشيد"نبرد 
جا  جالب اين. داشتند ، و بدين گونه پايان سردي و آغاز گرمي را گرامي مي خوردند مي

عنوان سمبول استقامت و پايداري در برابر سرما و   نيز به"سرو يلدا"است كه درخت سرو يا 
جوانترها هر . شد ستفاده ميتاريكي، در معابد ميترا وجود داشت و در چنين شبي از آن ا

هاي سرو  پيچيدند و بر شاخه اي ابريشمي مي طور نمادين دور پارچه آرزويي داشتند به
كردند به اين اميد كه  در پاي درخت نيز هدايايي تقديم ميترا مي. آويختند مي

  .شان را برآورده سازد آرزوهاي

آيين ميترا . رفته به اروپا نيز راه يافت هاي ايران و يونان رفته هايي در پي جنگ چنين سنت
بزودي در بسياري از مناطق دنياي هلني آن روزگار مريداني پيدا كرد، و معابد متعدد به 

حال احياي واقعي ميترائيسم را در قرون دوم و سوم ميالد در  بااين. افتخار ميترا بنا شد
امپراتوران روم، ميترا را كه در ايران باستان مظهر وفاداري به . وري روم شاهديمامپرات

، .)م192 -180(امپراتوراني چون كومودوس . طبع يافتند پادشاه بود، بسيار باب
و جوليان ملقب به جوليان مرتد، ) 217 -211(، كاراكاال )211 -193(سپتيميوس سوروس 

در (ن روم، سخت پيرو اين آيين بودند و در رم، بريتانيا و نيز بسياري از سربازان و افسرا
ها و معابد  هاي رود راين، دانوب و فرات، كنيسه ، و كناره.) م43 پي هجوم روم به سال

ديوكليتيان امپراتور روم هنگامي كه در صدد احياي . متعددي براي ميترا بر پا داشتند
 معبد 307 او در سال.  از قلم نيانداختحكومت و مذهب روم باستان برآمد، آيين ميترا را

حامي "بزرگي در كنارة رود دانوب واقع در نزديكي وين براي ميترا ساخت و او را 
  . لقب داد"امپراتوري روم

عنوان   به4 و 3شان، در قرون  بدين ترتيب ميترائيسم به يمن امپراتوران روم و سربازان
  .د و سخت در بين روميان رواج يافتمهمترين رقيب آيين نوپاي مسيحيت قد علم كر

و موسم ) natalis solis invicti ("ناپذير ميالد خورشيد شكست"روميان در بزرگداشت 
هاي شادي   دسامبر، كاروان24 تا17برداشت محصول، همه ساله در نيمة زمستان، يعني از 

جشن "به ايام آنان در اين ايام كه . پرداختند كردند و به جشن و پايكوپي مي بر پا مي
كردند كه ايرانيان در شب  معروف بود، كمابيش همان مي) Saturnalia ("خداي زحل



آراستند، به ديد  خوردند، منازل خود را با گياهان سبز مي هاي مخصوص مي خوراك: يلدا
  .دادند رفتند، و به هم هديه مي و بازديد يكديگر مي

 و گسترش مسيحيت در دنياي 312 ر سالو اما با پيروزي كنستانتين امپراتور مسيحي د
بااينحال باورهاي كهن دنياي باستان را . رفته رو به افول نهاد روم، سنت پرستش ميترا رفته

خوبي با  بنابراين، آباي صدر مسيحيت در قرن چهار كه به. كن كرد شبه ريشه شد يك نمي
، در اين فضاي آزاد جديد شان واقف اساطير و فلسفة دنياي باستان آشنا بودند و بر اهميت

منظور  هايي چون جشن يلدا و آيين ظهور ميترا به هاي دفاعياتي سنت كوشيدند از قابليت
جاي ميترا، تمام شكوه و  آنان با جايگزين كردن عيسي به: گسترش مسيحيت استفاده كنند
  .دادند يكباره به واقعة تولد عيسي انتقال مي عظمت جشن ظهور ميترا را به

خوبي در فرهنگ و باورهاي ديني   ترتيب شب يلدا جشن ظهور ميترا كه پيشاپيش بهبدين
عنوان  ميالدي رسماً به336دنياي روم ريشه دوانده بود و قدمتي ديرينه داشت، تا سال 

 - منهاي عناصر چندخداباورانة آن-سالروز ميالد مسيح يا كريسمس تعيين شد و ميترا 
دسامبر انتخاب شد بدرستي روشن نيست، اما 25كه چرا  اين. جاي خود را به مسيح داد

هاي نيمة زمستان بود، روز تولد  روميان به احتمال زياد اين روز را كه آخرين روز جشن
  .اند دانسته ميترا مي

پرستانه به جشن ميالد مسيح، در ابتدا سخت با مخالفت روبرو  حال تبديل جشني بت با اين
در ) Epiphany( ژانويه را روز تجلي خدا بر آدميان 6 م،بخش شرقي امپراتوري رو. شد

عنوان روز   ژانويه را به6 دانست، و كليساي اورشليم نيز تنها  قالب تولد و تعميد عيسي مي
رفته كليساهاي شرق نيز، ولو با اكراه،  اما رفته. گرفت ميالد مسيح معتبر شمرد و جشن مي

 دسامبر را پذيرفتند، 25  عيد ميالد مسيح در روزمخالفت را كنار گذاشتند و سنت برگزاري
عنوان روز تولد مسيح  كه اين روز تا پايان قرن چهار تقريباً در همه جا رسماً به طوري به

 ژانويه 6 تنها استثنا، كليساي ارمني بود كه هنوز هم ميالد مسيح را روز. شد جشن گرفته مي
  .شمرد ستان مردود ميپر عنوان جشن بت  دسامبر را به25 داند و مي

سنايي در . در اشعار فارسي هر از گاه به ارتباط جشن يلدا و ميالد مسيح اشاره شده است
  :گويد اين باره مي

  دولتي پيونــد اگر نامـي همي جويــي به صاحب



  كه از يك چاكري عيسي چنان معروف شد يلدا

ام است بپيوند، درست ن آور شوي، به آنكه صاحب خواهي نام عبارت ديگر، اگر مي به
  .چنين معروف شد) در قالب كريسمس(طور كه شب يلدا با پيوستن به عيسي  همان

  :گويد معزي نيز در وصف عيسي مي

  تو جان لطيفي و جهان جسم كثيف است

  تو شمع فروزنـده و گيتــي شب يلــدا

  :داردورزد كه يلدا شهرت و آوازة خود را از نام مسيح  و سيف اسفرنگي تأكيد مي

  نام از سخن تو گشت و شايـد سخنم بلند

  كه درازنامي از نام مسيح يافت يلـــــدا

  بينيم كه بدين ترتيب مي

كريسمس نه يك عيد بيگانه خاص ارامنه يا غربيان، بلكه عيدي است كه اتفاقاً نقاط  
  .زمين دارد اشتراك انكارناپذيري با باورهاي ديني و آداب و سنن كهن ايران

 بودن جشن ميالد مسيح و جشن شب يلدا هم از لحاظ زماني و هم تا حدي از لحاظ نزديك
ايرانياني كه هم در واقعة . ماهيتي، خود گواهي است ديگر بر نزديكي دل ايرانيان با مسيح

و هم در سراسر ) ديدار مجوسيان كه به باور اكثر محققان از ايران بودند(تولد عيسي 
  .نان به نيكي ياد شده استكراّت از آ كتابمقدس، به

بار كه چراغاني خيابانها، درخشش درخت كريسمس، و زرق و برق هداياي پاي  بنابراين اين
  !آن را ديديم، خاستگاه ايراني كريسمس را از ياد نبريم

 


