
  دکتر آيدين پورمسلمی

  يادگار کهن ايرانشهر – يلدا، جشن اميد

 

. 

تا چند روز ديگر فرا  در رازهای باستانی و شب مقدس غلبه نور بر تاريکی اين جشن پيچيده” خور روز/ چله/ يلدا“باز 
ب آنان نه از گرفت در حالی که اغل و مردم از جنوب روسيه و فالت ايران تا شبه قاره هند آن را جشن خواهند رسد می

جشنهايی چون يلدا و نوروز که از ايران تا . به رازهای کهن نهفته در آن وسعت جغرافيايی و تقدس اين شب آگاهند و نه
فرهنگی است که بسيار فراتر از  گستره ای” ايرانشهر“چين جشن گرفته می شوند به ياد ما ايرانيان می آورند که  غرب

 .است کرده ، گسترده  ا از هم جدامرزهايی که سرزمينهای ايرانی ر

. 

 نيروی نهفته در اين آيينهای باستانی هر جای دنيا که باشند ورای همه جدايی اقوام ايرانی جدا گشته از يکديگر ناگهان با
پيوند می زند بلکه رويايی فراموش شده  ها ناگهان در چيزی متحد می شوند که نه تنها در واقعه ای گذرا آنها را به هم

بخشد  روزی که اين رويا خود را در دل اسطوره ها، سنن و آيينهای ايرانی تداوم می ايرانشهر را به يادشان می آورد و تا
همچنان چون نيرويی يگانگی بخش ما ايرانيان را  ايران زمين همچنان زنده خواهد ماند حتی اگر هزار تکه شده باشد و

پاسداشت آيينهای  باشد که به کودکانمان بياموزيم اهميت. ديگر پيوند ميزندسرزمينی به يک در خانه و در هجرت و در هر
تداوم تاريخی هويت تاريخی ما در هجوم طوفانهايی است که  نياکانمان را که آيينهايی چون يلدا نه فقط يک جشن بلکه راز

زبان، اسطوره ها و  ا پاسداری ازبسياری را به صفحات تاريخ سپرده است ولی در طی هزاران سال ما ب اقوام و تمدنهای
 .ايم از فرهنگ و هويت خود پاسداری کنيم و ايرانی بمانيم آيينهای خود در ويرانگرترين تندبادهای تاريخ توانسته

. 

آذر و انقالب خورشيدی است که به عنوان طوالنی ترين شب سال جشن  30در تقويم ايرانی اين شب مقارن شامگاه 
که سراسر اين شب   چه به اين شب معنايی ويژه می بخشد نه طول آن ، بلکه اين حقيقت استولی آن گرفته می شود

فرمانروايی خود که با تولد خورشيد و غلبه نور بر طوالنی ترين  چون نبردی است ميان استيالی تاريکی در قدرتمندترين
نبردی . نيروهای اهريمنی است  نيکی و نور بريلدا نمادی از پيروزی نهايی. تاريکی ها به پايان می رسد و گسترده ترين
ظلمت شب يلدا يادآور تاريخ اين جهانی مردمان است که با . ايرانی است ترين باورها در جهان بينی که يکی از بنيادی



سرانجام اهريمن با تولد نور  تاريکی آلوده شده است ولی هرگز در باور ايرانی اين رنج پايدار و ابدی نيست و رنج و
 .نابود خواهد شد

. 

. 

جشنهای باستانی مرتبط با شب يلدا بسيار گسترده و در بر گيرنده گستره وسيعی از سرزمينها و اقوام گوناگون است، 
رفتن اعتدال زمستانی در بعضی ملتهای ديگر به جز آرياييان نيز مشاهده شده است ولی می توان آن را اگرچه جشن گ

از .  ايرانی و يادگار فرهنگ مشترک کهن آنها در زمانی دانست که در کنار هم می زيسته اند- فصل مشترک اقوام آريايی
 مختلف آرياييان ازتمامی اقوام شمالی نورديک و  سال پيش از ميالد می توان اين جشن آيينی را درشاخه های4000

ژرمن و از ايران تا آلمان و ليتوانی و از هند تا مردم ويناخ در سرزمينهای جنوبی روسيه مشاهده کرد و حتی تاثير آن بر 
م ياماتو مردمان سرزمينهای دوردست چون ژاپن از طريق اقوام آريايی آينو که از روسيه وارد ژاپن شدند و بر سلسله مه

 .تاثير بسيار گذاشتند و يا مصر از طريق پيوند مصريان با اقوام آريايی هيتی نيز موضوعی قابل مطالعه است

.  

در اين ميان سرزمينهايی وجود دارند که ارتباط آنها با اين سنت چون رازی دور از دسترسی باقی مانده است چون تمدن 
. ن نيز اين شب را با درکی يکسان از تولد ايزد خورشيد جشن می گرفته اندشگفت انگيز مايا در امريکای جنوبی که آنا

امری که می تواند تصادفی باشد ولی جشن گرفتن يلدا در کنار تقسيم بندی های مشابه سال و هفته و حتی جزيياتی چون 
ا تصاوير منقوش بر اشياء و شباهتهای کم نظير هنر بوميان امريکای مرکزی ب) خمسه مسترقه( روز دزديده پايان سال 5

کشف شده در تمدن جيرفت و فرضيه پيشين مهاجرت بوميان امريکا از آسيا می تواند ارتباطهای باستانی اين تمدنها و 
در اين جستار نگاهی خواهم داشت به . ريشه بسيار کهن اين جشن را در جايی دورتر از هر تاريخ مکتوبی آشکار سازد

بخشی از آنچه در ادامه می آيد .  می گيرند و تقارن های جالب توجه در ميان سنن اين اقواماقوامی که اين شب را جشن
  ..حاصل بررسيهای اخير نويسنده است و برای نخستين بار منتشر می شود

. 



ايرانی و سپس رومی متقارن ) ميتراييسم(که در آيين باستانی مهر ” خور روز “ اين شب با آيين باستانی خورشيد روز
دس پيامبر باستانی ايرانی روزی مق” مهر“است و هم نزد ايرانيان و هم روميهايی که بر اين آيين بودند روز تولد ميترا 

دانسته و اين شب را به عنوان شب زايش ” خور روز“روز  ايرانيان باستان اين روز را خورشيد. به شمار می رفته است
مهر يا خورشيد جشن می گرفته اند و به عنوان يک آيين باستانی در دامنه های البرز تا دميدن سپيده به انتظار طلوع 

اين شب . جشن ميگرفته اند” نی يد“هريمن را با خواندن دعايی با نام خورشيد می نشسته اند و پيروزی مهر و شکست ا
به عنوان شب تولد ميترا ايزد مهر و همچنين مهر پيامبر ايرانی در آيين های باستانی ايرانيان شناخته شده است و 

” شب نور“ن شب را شگفت انگيز آنکه اين سنت از فالت ايران تا شبه قاره تداوم داشته و حتی مردم بنگالدش نيز اي
در دوره های بعدی نيز مزدکيان وخرم دينيان اين روز را خرم روز ناميده و گرامی داشته . دانسته و گرامی می دارند

را هم به معنای خورشيد و هم به معنای ” مهر“شايد توجه به اين نکته نيز جالب توجه باشد که ما ايرانيان کلمه  .اند
 و نور دانستن محبت نشان از اهميت ويژه اين واژه و انطباق اين مفاهيم در فرهنگ ايرانی عشق و محبت به کار می بريم

 .دارد

.  

 دسامبر دارد که توسط تمام مسيحيان جهان جشن گرفته 25اين روز تقارن نسبی با زاد روز ميالد عيسی مسيح در تاريخ 
در انجيل . ر تابستان و نه زمستان متولد شده استمطابق روايت انجيل لوقا، عيسی مسيح د جالب است بدانيم. می شود

 :لوقا آمده است 

.  

نزد باکره نامزد مردی .  جبرئيل فرشته از جانب خدا به بلدی از جليل که ناصره نام داشت فرستاده شد ماه ششمو در “
سالم بر تو ای نعمت  :  نزد او داخل شده ، گفت پس فرشته. مسمی به يوسف از خاندان داود و نام آن باکره مريم بود 

 “. خداوند با توست و تو در ميان زنان مبارک هستی . رسيده 

.  

مطابق تقويم مذهبی يهود اين ماه ماه پايانی تابستان و تولد عيسی مسيح بايد در تابستان بعد باشد و در تاييد اين موضوع 
ن ذکر شده است حال آنکه هيچ شبانی گوسفندان تولد مسيح همزمان با فصل چرای گوسفندا در انجيل لوقا همچنين روايت

و چرا هيچ اشاره ای به نشانگان زمستان در تولد عيسی مسيح نيست؟ نکته ! خود را در زمستان به چرا نمی برد
در سال  به دليل وجود اختالفات در تولد مسيح   اينجاست که در اين مورد نيز امپراتور کنستانتين پس از پذيرش مسيحيت

را تشکيل داد تا اصول دين مسيح را  ) First Council of Nicaea(الدی شورايی به نام شورای اول نيکائا  مي325
بنيان گذارند در اين شورا و شورای بعدی بود که اناجيل اربعه رسميت يافت و در مورد زمان تولد حضرت مسيح تصميم 

 ژانويه را زادروز مسيح 6ليسای گريگوری و ارتدوکس گيری شد اگرچه هنوز نيز در اين مورد اختالف وجود دارد و ک
 دسامبر؟ پاسخ به اين سوال وقتی جالب می شود که باز به گسترش ميتراييسم در روم و 25ولی چرا . می شمارند

محبوبيت آيين خورشيدروز و باور شکست تاريکی در اين شب برگرديم روزی که آنرا زادروز تولد ميترا يا مهر می 
 21گاهشماری مورد استفاده روميان گاهشماری يونانی بوده است و دليل جابجايی تاريخ تولد مسيح از .نددانسته ا

 دسامبر ناشی از يک خطای محاسباتی بوده است که امروزه مورخين بسياری اين احتمال را مورد تاکيد 25دسامبر به 
 .قرار داده اند

.  

يعنی  Sun يعنی ترکيبی از Sunday  و تعطيل هفته نزد مسيحيانمقدس آيا هرگز از خود پرسيده ايم که چرا روز
که خورشيد و  آيين مهر صرفا تقارنی تصادفی ميان ميتراييسم يا به معنای روز است؟ آيا اين Day و خورشيد
 درميتراييسم روز آخرهفته مهرشيد يا روز ناميده اند و است که مسيحيان روز مقدس هفته خود ا خورشيدروز مسيحيت

 ميالدی و 321سال  ايت بدانيم که اين روز نخستين بار توسط کنستانتين نخستين امپراتور روم در ؟ جالب  خورشيد است
رم و مقدس بودن مهرشيد نزد مردم و سربازان رومی بوده  دليل آن گسترش ميتراييسم در. با نام روز خورشيد تعطيل شد

 21روز  !است ستفاده از سنتهای جاری و تغيير معنای آنها بودهسريع مسيحيت بهترين راه ا است که برای گسترش
امپراطوری روم پيش از پذيرش مسيحيت بوده است  از بزرگترين جشنهای ملی روميان در يکی يلدا شب همان يا دسامبر

جشن  لیدر غالب يک فستيوال م (returning sun)  و به افتخار خورشيد بازگردنده  Divalia ”ديواليا“که با نام 
 .گرفته می شده است

. 



ميترايی که نه تنها در آسيايی صغير و فالت ايران که حتی با وسعت بسيار  بقايای معابد و مهرابه های در سالهای اخير
در اين معابد کمک کرده اند تا اطالعات  اروپا از ايتاليا تا آلمان، ايرلند وانگلستان بدست آمده اند و تصاوير منقوش در

 اطالعاتی که به روشنی نشان از شخصيتی مستقل از ايزد باستانی با. حاصل گردد  ميترا اين چهره مرموز تاريخجديد از
راز آميز را نمايندگی می کند پيامبری که  عنوان مهر نجات بخش و پيامبر ايرانی می دهد که آيينی بسيار مدون و البته

  و دهها تصوير، مجسمه و معابد باقيمانده از آيين او نشان ازاو ظهور می کند تحت تاثير نشانگان ميترا و بازگشت
روم دارد آيينی که امروز کليسای  گسترش منحصر به فرد اين آيين، اندکی پيش از تولد مسيح به ويژه در امپراطوری

 می کوشنددانشگاههای جهان غرب با اطالق نام کلی پاگانيسم يا شرک وزندقه  کاتوليک و به طبع آن بسياری حتی در
 .آنرا به فراموشی بسپارند و به سادگی از آن بگذرند

. 

. 

ژه در رابطه با آيينهای مرتبط با جشن سال نو در رابطه با ارتباط سنتهای کليسای کاتوليک و آيينهای ميترايی به وي
 17روزهای  ولی ذکر اين نکته دارای اهميت است که. سخن بسيار است که آن را به بعد موکول می کنيم) کريسمس(
دسامبر در سنتهای مسيحی به عنوان آخرين هفته پيش از تولد مسيح جشن گرفته می شوند و هر روز نامی ويژه  25 تا

مخصوص به خود و عبادتهای خاص خود را داراست و نکته بسيار جالب در اين رابطه اين است که و آوازهای 
است در اين مراسم عبادی که ) ميترا/مهر(دسامبر که در سنتهای باستانی هندو اروپايی زاد روز خدای خورشيد  21 روز

وع کننده شناخته می شود و خود کلمه  يا خورشيد طلOriens  ناميده می شود با نام اورينس antiphon آنتيفون 
شعر بسيار معروف زير در رابطه با اين . است) مهر(اورينس در التين شرق معنا می دهد که نقطه ظهور و تولد خورشيد

روز به عنوان يک پيشگويی در قالب يک سرود کليسايی در اين روز خوانده می شود که نظرتان را به متن التين و 
ليسی اين متن و يک اشتباه عجيب ترجمه که به طور وسيع در دنيای انگليسی زبان مورد استفاده همچنين ترجمه انگ

 .قرار می گيرد جلب می کنم

Latin:. 
O Oriens, 
splendor lucis aeternae, et sol justitiae 
veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis 

English:. 
O Morning Star 
splendour of light eternal and sun of righteousness 
Come and enlighten those who dwell in darkness and the shadow of death 

 که به استعاره از خورشيد و نقطه تولد Oriensهمان طور که ديده می شود در تصنيف فوق کلمه شرق در زبان التين .
می به ستاره ترجمه شده است ولی تصوير و نماد اين روز که در زير می بينيد به آن استفاده می شود به داليل نامعلو

  .خوبی معنای اين روز را آشکار می سازد

.  



  

. 

 می ناميدند و جالب اين که ديواليا با جشن گرفتن شب يلدا توسط روميان به اين اشاره شد که آنها اين جشن را در رابطه
شناخته شده   در ميان هندوها نيز با عنوان جشن غلبه نور بر روشنايیديپاوالیو يا  ديوالی اين جشن با نام مشابه

ه نور بر تاريکی جشن می گيرند و تصاوير زير مربوط به مراسم  هندوها، سيکها و جينيها اين روز را به عنوان غلب و
  .ساالنه اين جشن ملی هندوهاست

.  

. 

 که Vainakh   خدای خورشيد باستانی مردم ويناخDeela-Malkh  ديال ماخ  الدشب يلدا همچنين با روز جشن مي
اغلب اين مردم . قزاقهای شمالی و مردم ساکن در مناطق امروزی چچن اينگوش و شمال گرجستان هستند متقارن است

 خدای خورشيد اين سمبل. امروزه مسلمان هستند ولی همچنان اين آيين باستانی آريايی را در اين شب جشن می گيرند
: swastika) Sanskritمردم يعنی ديالماخ را در تصوير زير می توانيد مشاهده کنيد که شباهت آن با سوايستکا 

!वाि!तक!वाि!तक!वाि!तक!वाि!तक ( هيتلر و حزب نازی آلمان برای تاکيد بر ريشه آريايی ژرمن ها که نماد شناخته شده آرياييان که بعدها توسط
 .مورد استفاده قرار گرفت نيازمند توضيح بيشتر نيست

.  



. 

در آلمان نيز جشن گرفته می شده است و امروزه نيز در کشورهای نورديک Yuleشن يوله  دسامبر به عنوان ج21روز 
در شکل باستانی اين جشن، هدف اين . فارغ از پيشينه متفاوت اين جشن نام ديگری برای کريسمس محسوب می شود

 است که به عنوان بوده  Wicca خدای خورشيد در آيين ويکا –مراسم جشن گرفتن تولد خدای بزرگ شاخدار شکار 
  ..آيينی نئوپاگان احياء مجدد يافته است

. 

 دسامبر که مصادف با شب يلداست جشنی گرفته می شود که زيماسوتکی 21در ليتوانی درست در همين روز يعنی 
Ziemassvetki ناميده می شود که هدف از آن شادی به دليل باززايش خورشيد است و غذاهايی خورده می شوند که 

ه به شکل همگی اشکالی دارای انحناء و يادآور شکل خورشيدند مانند نخود، لوبيای گرد ، تخم مرغ و سوسيس هايی ک
در تمام طول مدت جشن آتشی روشن نگاه داشته می شود که باور دارند به تولد خورشيد کمک . گرد درست می شوند

 .خواهد کرد

.  

” Paiven parneh“ ميخوانند و خود را فرزندان خورشيد sami گروهی از بوميان اسکانديناوی نيز که آنها را سامی -
می دانند و حتی پرچمشان که در زير مشاهده می کنيد خورشيدی را در مرکز خود نقش بسته است و از سوئد و فنالند و 

  .. جشن می گيرندBeiweالهه خورشيد بی وه  با نام تولد نروژ تا غرب روسيه پراکنده اند نيز اين روز

 پرچم سامی های اسکانديناوی



. 

 ايرانی که اين آيين را جشن می گيرند ولی تماس تاريخی و امکان تاثير/آريايی و اما نگاهی داشته باشيم به ملتهای غير
لذا هر جا . بلکه از ايران آغاز شده است  يايی ها نه به ايراننويسنده بر اين باور است که مهاجرت آر(فرهنگ آريايی 

واژه آريايی  نويسنده هم معنا با ايرانی است ولی برای عدم تداخل اين باور در اين متن از واژه آريايی استفاده شده در نزد
 :بر آنها قابل مطالعه است) استفاده شده است

. 

مقدورات اين  از ايزد ميترا موضوعی بسيار مفصل و خارج-خی اسطورهاسطوره شناسی و تاري بررسی: نخست مصريان
پاسدار آرياييان و ايزد خورشيد بوده است با ارابه چهار  مکتوب است ولی به همين اندازه بسنده می کنيم که اين ايزد که

. ارابه ظهور خواهد کرد اينمی پيموده ودر روز رستاخيز نيز آناهيتا ايزد بانوی آب در کنار او بر  اسبه خود آسمان را
با همانندی بسيار ظهور  ) خدای خورشيد(با عنوان هوروس  اين خدای باستانی در يونان در ردای ژوپيتر و در مصر

اشاره کرد که  ”آخن آتون”که درباره انتقال ميترا به مصر می توان به فرعون آريايی نژاد مصر مجدد پيدا کرده است
را با  بودندو هم او بود که آيين يکتاپرستانه آتون از آريايی های ميتانی” نفرتی تی“رش مادرش آريايی نژاد و همس

باستانی آريايی   که به اعتقاد بسياری از جمله فرويد ريشه مستقيم در آيينهای بنيان گذارد شنيدن سرود خورشيد درمصر
 .داشته است

. 

 

. 

 سال پيش يلدا با عنوان شب باز زاييده شدن خورشيد در مصر جشن گرفته می شده است و اين روز را روز 4000حدود 
با افسانه پيشگويی پيروزی  خدای خورشيد می دانسته اند و جالب اين که اين روز در تقارن Horusبازگشت هورس 

نبردی که . که معادل اهريمن در اساطير مصر است نيز می باشد   Sutekhنهايی هورس خدای روشنايی بر خدای سوتخ 
. در درياچه اوزيريس يا همان درياچه آتش رخ می دهد و برای هميشه با شکست سوتخ به قلمرو تاريکی پايان می بخشد

که خود هم يک قانون و هم يک ايزد ” مات“ه هوروس يا خدای خورشيد مصر باستان حافظ نکته جالب توجه ديگر اين ک
خدا به عنوان نگهبان /خدای راستی ، پيمان و عدالت است و هورس فراعنه را برای پاسداری از اين قانون” مات“. است

.  کردند تا اين وظيفه را يادآوری کنندرا در بر می” مات“برگزيده است و به همين دليل بوده که فراعنه نيز لباس ” مات“
 مشابهت بسيار با مات ايزد راستی ، پيمان و عدالت Mither و ايزد آريايی ميتر Maatشباهت آوايی و زبان شناختی

 .که پيامبری در تجسم اين ويژگيهاست تولد می يايد” مهر“دارد که بعدها در 



.  

وظيفه قضاوت ارواح مردگان و داوری را بر عهده دارند و  ”ميتر“ و ”مات“ نکته جالب ديگر اين است که هر دو ايزد
عرصه آسمان را می  ميترا را سوار بر ارابه خود می بينيد که/ از ايزد مات و در زير آن ايزد مهر نقشی در تصوير زير

تنديسی از دوران  می کندو زايش او را همراهی  آناهيتا ايزد آبها ميترا بر اربه آسمان پيمايش که مجسمه طاليی. پيمايد
 .هم ظهور خواهند کرد روزی که هر دو با. همراهی اين دو را در روز نبرد پايانی به تصوير کشيده است مادهاست که

. 

 

. 

و چند فرهنگ ديگر باستانی ) از بوميان امريکای مرکزی(تمدن دومی که اين روز را جشن می گرفته است تمدن ماياها 
تقويم خويش اين  تقارنی شگفت تمدن مايايی که تمدنی دورافتاده در قاره امريکا بوده است در در .در اين منطقه هستند

ناميده  light and time -”نور و زمان“مايايی که آن را   دانسته و نخستين دوره تمدن دسامبر را مقدس21روز يعنی 
انسان و خروج او از  قبل از ميالد آغاز شده و روز پايانی اين تقويم که آن را پايان تاريخ 3314  دسامبر21اند در 

 که به دليل نزديک بودن توجه بسياری را سال آينده خواهد بود  يعنی2012 دسامبر سال 21تاريکی زير زمين دانسته اند 
بار است که در توسط مقاله  با روز مقدس تقويم مايايی شايد برای اولين تقارن يلدا . مشغول داشته است در جهان به خود

جالب آن که بسياری .  گانه آن حاصل شده است13مايايی و دوره های  طرح می گردد که توسط نگارنده در بررسی تقويم
تقويم مايايی برمی آيد کامال  را پايان تاريخ و مصادف با جنگ يا نابودی بزرگ می دانند ولی آنچه از 2012 سامبر د21

بر نابودی که بر پيروزی نور بر تاريکی و خروج انسان از قلمرو  اين پيشگويی نه. برخالف اين اعتقاد عمومی است
 .يشگويی شده است پ2012دارد که تحقق آن در يلدای سال  تاريکی اشاره



 

 نفر از آنان در نزديکی مرزهای 7000 که امروز تنها نزديک بخ Zuniگروهی ديگر از بوميان قاره امريکا به نام زونی .
 دسامبر و تولد خدای 21 ميدانند نيز روز Pueblu  کزيک زندگی می کنند و آنها را باقی مانده از قبيله و مردم پوبلوم

اين مردمان معتقدند که از دروازه ای مخفی و از بعدی ديگر صدها سال پيش اجدادشان به . خورشيد را جشن می گيرند
بوميان  زبان اين مردم هيچ قرابتی با ساير زبانهای. می نامند Shipapuامريکا آمده اند و اين دروازه مخفی را شيپاپو 

دو نماد مقدس آنان  در زير تصوير. امريکا ندارد و سنتهای آنان نيز که به آن شديدا دل بسته اند منحصر به خود آنهاست
 .را می بينيد

.  

. 

Amaterasu-ōmikami) 天照大神天照大神天照大神天照大神 نيز در حدود قرن هفتم ميالدی به افتخار آماتراسو اوکامی اين جشن در ژاپن

／／／／天照大御神天照大御神天照大御神天照大御神( او حافظ . الهه خورشيد که نام او نيز به معنای نوری که در بهشت می درخشد در برپا می شده است
در ابتدای اين جستار به تاثير آينوهای آريايی تبار بر نخستين تمدن های . ان سلطنتی ژاپن نيز شمرده شده استخاند

نوشته دکتر شهاب ” سلسله ياماتو در ژاپن و تمدن باستانی پارس“شناخته شده ژاپن اشاره شد ولی در اين رابطه کتاب 
 .نی استستوده نژاد تحقيقی بسيار جامع و قابل توجه و خواند

.  



. 

/ پيش از به پايان بردن اين جستار نيک است اگر نگاهی دوباره داشته باشيم به استفاده از نماد خورشيد در اسطوره
که همزمان ايزد مهر و  تصاوير زير توجه کنيد دايره نمادی از خورشيد است و حلقه که نمادی از مهر هب .ايزدان ايرانی

آريايی اين نماد که در دستان و يا در باالی سر فروهر، /ايرانی آنچه ريشه.پيمان است در اين تصاوير قابل مشاهده اند
نزديک ترين . آرياييان است  تاييد کند قدمت اين نماد نزدويکا و مغان مادی ديده می شود را می تواند ميترا، هورس و

است استفاده از اين نماد نخست از سوی آنان صورت پذيرفته باشد  احتمال ديگر به دليل قدمت تمدنی مصريانند که ممکن
 که آريايی نژاد در قوم هيتی ملل از آنان اقتباس کرده باشند که به دليل روشنی قابل رد است زيرا اين نماد و سپس ساير

شده است با تاريخی کهن تر از مصريان و همچنين اين نماد بر مقبره  بوده و توسط مصريان نابود شده اند نيز ديده
نشانگر وجود اين نماد پيش  بنيان گزار پادشاهی ماد که در کردستان دفن است نيز موجود است که (cyaxares) کياکسار

  .ايی استاز هخامنشيان در ميان اقوام آري

. 

 

  يک مغ ماد با حلقه مهر–مقبره کياکسار در کردستان 

. 



تصاويری متاخرتر در دوره های هخامنشی 
 و ساسانی

. 

 

 رديک و ژرمنها با حلقه مهر در دستويکا ايزد خورشيد اقوام نو

. 



 حلقه
ند و نه در ترسيم ميترا در آناتولی يافت شده ا  نگاره ها عمدتا در ارمنستان و ناحيه–پيمان در دستان ميترا /خورشيد/مهر

 ميتراييسم رومی

. 

باز جست  ”می“ را می توان در واژه آريايی مسيح در پايان شايد مناسب باشد به اين مهم نيز اشاره شود که ريشه کلمه
ا نيز ميانجی گری و شفاعت معن ”ميذ“ نيز با همين معنا به کار برده شده و ”ميتر“ معنا می دهد و همچنين ”دوستی“ که

. در زبان انگليسی همچنان اين معنا را حفظ کرده اند mediator   ،medium, medicine, media کلمات. شده است
به کار برده شده است و اصوال ارتباطی با کلمه مسح  ”مسيح“ و در نتيجه ”ميسی“ و ”ميشی“ واژه بعدها با شکل اين

ميهر، مير نوشته  ه های پهلوی نيز ميترا به تمام اشکال ميثر،در نوشت. روغن ماليده شده ندارد عربی به معنای آب يا
ريشه ای ترين باورهای اقوام ايرانی است که در جشن  می توان گفت باور به ظهور يک نجات دهنده يکی از. شده است

دفع اهريمن از  وبرای هزاره ها ايمان آنها را به غلبه پايانی نور بر تاريکی و نيکی بر بدی  تجلی يافته و) يلدا(مهر 
 .جهان و پيروزی يکتاپرستی بازتاب داده است

  فرزانش ايرانی .
net.theiraniandream.www://http 

 

 

 

 شی و دين زرتشتيلدا نقطه تقابل و تعامل مهرکي

  حسين زندي

از چهار هزار سال پيش جشن شب يلدا با نام ها و عنوان های گوناگون در حوزه فرهنگی ايران برگزار می شود اما 
  مناسبت ها مناسک و آيين ها در ادوارتاريخی ، مناطق جغرافيايی و نوع حاکميت و باور مردمان متفاوت بوده است 

 بررسي کرد درغيراين صورت نتيجه قابل  براساس دوره تاريخی و ظرف زماني مشخصازهمين روی جشن ها را بايد 
  قبولی جز سردرگمی به دست نخواهد آمد 



جشن , با ظهور زرتشت و فراگيری دين او که آيين مهرپرستی و ديگر آيين های بومی درايران را به حاشيه می راند 
مظاهر آيين های کهن از ميان نمی رود و حتی بر دين ها نيز دچار تحول می شود اگرچه همه نشانه ها و 

  تاثير شگرفی می گذارد اما دگرگونی ها را نمی توان ناديده گرفت ) زرتشت(جديد

يلدا نمونه به جای مانده از اين مراسم است و آن را به نوعی نقطه تالقی و برخورد فرهنگ مهرپرستی و زرتشتی می 
ديوان يا خدايان اساطيری ايرانيان را که از نظر او مظهر بدی بودند , از ظهور توان شمرد اين نکته که زرتشت پس 

که زمان ) يلدا(به کنار زد و يادآوری اين باور که در دوره ای از تاريخ اين سرزمين بلندترين شب سال  مردود شمرد و
  تولد مهر به

تر اينکه ارتباط واژه های ديو و دی و هم ريشگی شمار می آمد را نشانه سياهی تاريکی و تباهی می دانسته اند و مهم 
  اين دو واژه که يکی سمبل پليدی و ديگری نشانه خرمی است می تواند نشانه اين ارتباط باشد

واژه اوستايی است به معنی خدا که همچنان در هند به همين معنا به کار می رود پس از غالب ) daeva(ديو يا دئو 
ن به ويژه در دوره ساسانيان اين واژه بار معنايی منفی پيدا کرد و به معنی خدای ظلم و شدن فرهنگ زرتشتی در ايرا

و گاه در انگليسی به کار می رود و نکته ) dieu( پليدی به کار گرفته شد اين واژه با اندکی تفاوت تلفظ در فرانسه 
  اه شماری قديم سه روز از ماه با اين نامديگر رابطه کلمه هاي دی و ديگان است دی اولين ماه فصل زمستان است در گ

آمده است دی به آذر، دی به مهر، دی به دين که ديبگان و يا ديگان اول ، دوم و سوم گفته می شود و اين سه روز 
متعلق به خدايگان و پادشاهان است و به نظر می رسد جشن ها و آيين های مذهبی در اين سه روز برگزار مي شده 

  است 

ماه خدای است و اول او را هم نام او خوانند و اين  مغان اين ماه دی به نزديک «  زين الخبار می نويسد گرديزی در
  »روز را سخت مبارک دارند 

روز اول دی در گاه شماری کهن به نام هرمزد يا اهورامزدا است که آن را با عنوان خرم روز جشن می گرفتند 
ماه و آن را خورماه نيز می گويند نخستين روز آن خرم روز است و اين روز و دی «:می نويسد ابوريحان دراثارالباقيه

اين ماه هردو به نام خدايتعالی که هرمزد است ناميده شده يعنی پادشاهی حکيم و صاحب رايي آفريدگار در اين روز 
در پايان بر فرش های سپيد عادت ايرانيان چنين بود که پادشاه از تخت شاهی به زير می آمد و جامه سپيد می پوشيد و 

می نشست و دربان ها و يساوالن و قراوالن را که هيبت ملک بدان هاست به کنار می راند و در امور دنيا فارغ البال 
, نظر می نمود و هرکس نيازمند می شد که با پادشاه سخن بگويد خواه که گدا باشد يا دارا و شريف باشد يا وضيع 

با او گفتگو می کرد و دراين روز پادشاه با   مانعي يز به دربار شاه می رفت و بدون هيچ بدون هيچ حاجب دربانی ن
  ...) دهقانان و برزيگران مجالست می کرد و در يک سفره با ايشان غذا می خورد

 ذکر به همين دليل برخی ريشه اين جشن را مذهبی و دينی دانسته اند و آغاز دی ماه را ابتدای سال مذهبی مهرپرستان
  کرده اند

با اين جشن نمی تواند بی ارتباط باشد چرا که مهرپرستی و ميترايسم بيشترين تاثير را  مسيحي  همزمانی آغازسال 
برمسيحيت داشته و پژوهشگران در ارتباط با يلدا و تولد عيسی و مهر بسيار سخن گفته اند و به درستی نکات تاريکی 

ط آيين زرتشت از مهرپرستی مورد غفلت واقع شده و يا کمتر بدان پرداخته شده است آشکار نموده اند اما تاثير و ارتبا
  از آنجا که مسيحيت آيين

فراگير و رسمی است و ابزارها و امکانات حکومتی قرن ها در اختيار کليسا بوده توانسته است اين آيين را نوسازی کند 
ينی را از دست داده و به صورت جشن مردمی و دهقانی درآمده و به عنوان تولد مسيح معرفی کند يلدا به مرور جنبه د

  است و درواقع اين دهقانان و برزيگران بودند که يلدا را زنده نگه داشته اند

نکته ديگر جشن يلدا با ديگان و خورروز متفاوت است و مناسک و آيين هايی گوناگون از هم دارند برای پی بردن به 
اشت که در هيچ يک از آثار زرتشتی از اين جشن ياد نشده است و مناسک برجای مانده ريشه جشن يلدا بايد توجه د

 .اغلب از آيين مهر گرفته شده است... مانند تقسيم خوراکی ها و
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