
    جشن « يلدا » و پيشينه ی آن ، آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟ 
 

)( بخش اول    
  

يکبار ديگر بازنگری  جا دارد که همه ساله بهنگام کريسمس  و پخش گرديد، با اينهمه   نوشته ٢٠٠۶اين جستار در سال 
است و (آيين های کريسمس) مانند  يرانیاين سخن بباورند که (بيست و پنجم دسامبر) يک شاد روز بزرگ ا شود تا ايرانيان 

با رشته های زرين (به نشان خورشيد) و رشته های سيمين (به  آراستن درخِت کاج يا سرو آزاده( که نماد ايرانی است) 
نشان ماه) و گذاشتن ستاره بر فراز آن ( که نشان ايزد مهر است) و سرود خواندن کنار اين درخت، و پيشکش دادن به 

يکسره ايرانی هستند که از سوی کليسای مسيح «مصادره» شده اند و هيچ   ی ديگر آيينهای (کريسمس)  و همهيکديگر، 
می رود تا از درون خاکستر خود سر بر افرازد، شايسته است که   پيوندی با مسيحيت ندارند! . اکنون که ُهمای فرهنگ ايران

چه را که در گذر گاه تاريخ از دست داده اند باز پس گيرند، مانند، هر آنايرانيان اينگونه دارشهای فرهنگی خود را بشناسند و 
ايرانيان ( سپندار) را به نشان « آتش  روشن کردن سپندار يا (شمع) در جشن زاد روز که يک آيين سد در سد ايرانی است. 

) می دانستند، ولی اروپاييان (مرگ می افروختند و در پاسداری از آن بسيار می کوشيدند، و خاموشی آن را نشان  زندگانی»
که اين آيين از ايرانيان آموختند بی آنکه رمز و راز آن، و (جايگاه آتش) در فرهنگ ايران بشناسند، به نشان سالهای زندگی 

خواهند گفت:  سپندار روشن می کنند و با يک (پف) به زندگی خود پايان می دهند!! اگرکسی بپرسد چرا خاموش کردی؟! 
و اگر پرسنده بگويد: ولی شما هنوز زنده ايد، پس آن يک   از زندگانی من گذشت! ه نشان دهم که اين چند سال اينک برای

آيين را از جای ديگری آورده  خاموش کننده،   سپنداری که نشان زندگی شما باشد چه شد؟؟ پاسخی نخواهد شنيد، چرا که
نيز چنين می کنند بی آنکه بدانند  بختانه امروزه بسياری از ايرانيان شور  ولی رمز و رازش را نشناخته و با خود نياورده!.

که با خود چه می کنند!! اگر زندگی بجا باشد در آينده به اين گونه جستارها نگاه خواهيم کرد. ولی امروز دو باره به 
  کريسمس می پردازيم.

  
جوالی دو باره به جشن می نشينند و آن را   ر ماهمانند برخی ديگر از مردم جهان، کريسمس را د مردم استراليا 

Christmas in July استراليا بسر می برند بيهوده نخواهد بود   می نامند، از آنجا که شمار بزرگی از هم ميهنان ما در
  اگر يکبار ديگر اين نوشتار به پيشگاه هم ميهنان فرهيخته ارمغان گردد.

  
  

   آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟ 
  

که نام يکی از شاد روزهای ايرانی است، برخاسته از زبان سريانی و به چم زايش است؛ چنانچه هنوزهم   يلدا »ه ی « واژ
  می گويند.    در زبان آشوری که برآمده از زبان سريانی است به زاد روزکسی « بت يلدا»

  
و برخی آنرا زبان تورات و انجيل نيز آرامی زبان سريانی يکی از گويش های پر ارجی است که برآمده از شاخه خاوری زبان 

دانسته اند . اين زبان در ايران از خود زبان آرامی هم نامورتربوده است. دبيره ای که برای نوشتن زبان سريانی بکار می 
  بردند با اندکی دگرگونی همان دبيره ی آرامی است .  

  
زبان سريانی بود و توانمندی بسيار برای نوشتن کانون پيش از تاخت و تاز اسکندر ، سرزمين ميانرودان بزرگترين 

بگونه ای که در زمان ساسانيان در رده ی زبانهای دانشی بخش بزرگ از   جستارهای دينی و فلسفی از خود نشان داد،
    جهان جا گرفت و مانی شش کتاب خود را به اين زبان نوشت.

  
گويش آشوريها با گويش کلدانيها اندکی   ه، سريانی است، اگر چهو ترکيگويش آشوريها و کلدانيهای ايران و سوريه و عراق 

  دگرگونی دارد.
  

     در باختر ميانرودان« عراق کنونی » و نيمروز، يا جنوب ترکيه بوده است. Edessaشهر ادسا   کانون زبان سريانی
گفته شده   ارهای عربی الرهار نوشتو همان است که د  می گفتند، Urhaiاورحی   سريانی زبانان خودشان اين شهر را

بدست دولت عثمانی افتاد و عثمانيان نام اورفه را به آن دادند و در سده بيستم کشتار بزرگی  ١۶٣٧اين شهر در سال   است.
  از ارمنيان مسيحی در آنجا براه انداختند و برگ ننگين ديگری بر برگهای شرم آورکشتار خدا پرستان در راه خدا افزودند.

ن ايرانی که بزبان سريانی سخن می گفتند، روز بيست و پنجم دسامبر را که روز زايش عيسا بشمار می آوردند « مسيحيا
ناميدند، و ايرانيان نيز که خو نکرده اند بزبان خود سخن بگويند ، هنوزهم بی آنکه بدانند آرش اين واژه چيست!! و   يلدا»

  می نامند.  دا!!»« يل  اين جشن بزرگ ملی را  از کجا آمده است
  

امروز که روز رستاخيز فرهنگ ايران است، و همای ايران می رود تا از خاکستر خود سر بر کشد، جا دارد که اين جشن 
  « يلدا».   بناميم نه  بزرگ ملی را « جشن پيروزی خورشيد »

  
  د.اين جشن يکی از کهنترين جشن های ايرانی است که آن را« شب چله » هم می گوين

  ی بزرگ از يکمين روز دی ماه آغازمی شود و تا روز دهم بهمن ماه که جشن سده است فرا می رود.  چله
جامه ی سپيد بتن می کرد و به    روز هشتم ديماه « جشن خرم روز است » در اين جشن بزرگ آيين چنين بود که پادشاه



ی از شما وهمانند شمايم ، کار جهان بر هم يک همراه دهقانان و کشاورزان بر روی زمين می نشست و می گفت: من
کشاورزی و آبادنی استوار است و اين هر دو بدون شما نمی شود ، ما به شما همان اندازه نيازمنديم که شما به ما . پس ما 

  و شما يکی هستيم. 
  

  بد .فرا می رسد و تا روز بيستم اسفند ماه ادامه می يا  چله ی کوچک از روز يازدهم بهمن ماه
يا « روز پيروزی   خستين روز از چله ی بزرگ که خورشيد به دورترين جا نسبت به زمين می رسيد، زاد روز« مهر » ن

  خورشيد » دانسته می شد. 
  

بايد بياد داشت در زمانی که بنياد زندگی مردمان بر کشاورزی وگله داری بنا گريده بود؛ خورشيد جايگاه بسيار وااليی در 
است . اين مردم کشاورز و گله دار اندک اندک به سامان گردش زمان پی بردند و توانستند کار و کناک   داشته زندگی مردمان

خود را با گردش زمين به دور خورشيد هماهنگ بسازند و اندک اندک دريافتند که واپسين روزپاييز، کوتاهترين روزسال، 
      وشبش بلندترين شب، وآغازچله ی بزرگ زمستان است .

  
شب    از همين روآن را   خورشيد و درازتر شدن روزها نيزهست؛  ديگر همين درازترين شب سال، آغاز فراپويی از سوی

زايش خورشيد، ناميدند و جشنی بزرگ برايش فراهم آوردند، بگونه ای که هنوز هم دربسياری از شهر های ايران « يلدا» با 
  گرامی داشته می شود.   آينهای ويژه ای

  پيوندی هست؟؟ و آيا کريسمس همان يلدا است؟؟    « شب يلدا» و « جشن کريسمس» ا ميانولی آي
  آيا مسيحيان اين جشن بزرگ را ازايرانيان گرفته اند؟؟  

  
نامه ی دينی مسيحيان که « عهد جديد» ناميده می شود   برای پيدا کردن پاسخ اين پرسش بهتر است که نخست به سراغ

  انجا آغاز کنيم. از هم و کار پژوهش را  برويم
  ؛  اين نامه از هفت بخش فراهم گرديده است

  هستند.   و يوحنا -لوقا  –مرقس  –متی   بخش نخست انجيل های چهار گانه با نامهای : 
  

  : اعمال رسوالن است که به گزارش چگونگی کرد و کار شاگردان عيسی پس از فرارفتنش به آسمان می پردازد.   بخش دوم
  پولوس و ديگر شاکردان مسيح جا داده شده اند.  ( رساله های ) ين بخشدر سوم

   
بخش چهارم مکاشفه ی يوحنا است که خود سر شار از زبانزدهای مهری است که در جای خود به آنها اشاره خواهيم 

      کرد.
  

از زمان زاده شدن عيسی سخنی  هستند هيچ  و مکاشفه ی يوحنا » -رساله ها   -اعمال رسوالن  که «  در سه بخش پايانی
  بميان کشيده نمی شود.

  
که بايد بزرگترين رخداد   از چهار انجيل نامبرده سه تای آنها يعنی متی و مرقس و يوحنی در باره ی زمان زاده شدن عيسی

    در جهان مسيحيت بشمار آيد يکسره خاموش اند.
  

ه نامزدی يوسف نجار درآمد ولی پيش از اينکه با يوسف عيسی بمتی گزارش خود را از آنجا آغاز می کند که مريم مادر 
ولی متی هيچ اشاره ای به سال و ماه و زمان اين آبستنی و روز بار گزاری   بياميزد از روح القدس پرشده و آبستن گرديد...

  مريم نمی کند.
  

تعميد دهنده به    د از دست يحيین تعميبرای گرفت  مرقس گزارش خود را از زمانی آغاز می کند که عيسی در سن سی سالگی
رود اردن رفته بود، مرقس نه تنها زمان زاده شدن عيسی را بها نمی دهد ؛ بلکه آن سی سال زندگانی عيسی را هم پيش از 

  تعميد در خور نگرش نمی داند . 
  

يل نويس است؛ در ين انجيوحنا که از نزديکترين شاگردان عيسا و بگفته ی خودش « شاگرد محبوب خداوند » و چهارم
سرآغاز گزارش خود می نويسد: در ابتدا کلمه بود؛ و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ؛ و کلمه جسم گرديد ودر ميان ما 

  او را ديديم جاللی شايسته ی پسر يگانه ی پدر ...  ساکن شد پر از فيض و راستی و جال ل
  

در چه زمانی « جسم گرديد » و در چه روزی زاده    د که « اين کلمه »می گوين  به ما  ولی اين « شاگرد محبوب خداوند »
  بنا براين می ماند سومين انجيل نويس که لوقا است.   شد.
  

لوقا يک پزشک يونانی بود، اگرچه هرگز عيسی را نديد و آنچه را که نوشت از شنيده های خود نوشت ولی از آنجا که 
ود گزارشش نيز ازسامان بيشتری برخورداراست ، با اينهمه او نيزبه روشنی سخنی افته بدانش آموخته و پرورش ي  پزشکی

از زمان زاده شدن عيسی بميان نمی کشد، ولی در باب دوم انجيل خود نشانه هايی بدست می دهد که می توان با تکيه برآنها 
  بيست و پنجم دسامبر» .« روز با دليری گفت که عيسی درهر زمان ديگری می توانسته زاده شده باشد بجز 



  
می گويد: ...ودر آَن نواحی شبانان در صحرا بسر می بردند و در شب   بودن شبانان در بيابان است!!  يکی از نشانه ها

پاسبانی گله های خويش می کردند * ناگاه فرشته ی خداوند برايشان ظاهر شد و کبريايی خداوند بر گرد ايشان تابيد و بغايت 
* فرشته ايشان را گفت مترسيد زيرا اينک بشارت خوشی عظيم به شما می دهم که برای جميع قوم خواهد بود گشتند ترسان 

؛ که امروز برای شما در شهر داود نجات دهنده ای که مسيح خداوند باشد متولد شد * و چون فرشتگان از نزد ايشان به 
م و اين چيزی که واقع شده و خداوند آنرا به ما اعالم نموده است به م برويآسمان رفتند شبانان با يکدگر گفتند االن به بيت لح

  بينينم ... 
  

ياد آوری می کنم که بيست و پنجم دسامبر آغاز چله ی بزرگ زمستان و هوا بسيار سرد است و شبانان هرگز گله خود را 
روستای خود برگردند . بنا براين همين يک يد به شباهنگام در بيابان نگه نمی دارند، بلکه می کوشند تا پيش ازفروشد خورش

نشانه بس که با دليری بگوييم که عيسی در چنين شبی زاده نشده است ، ولی اگربپرسيد پس درچه روزی زاده شده 
خواهم گفت من نمی دانم!! همچنانکه لوقا و ديگر شاگردان عيسی نيز نمی دانستند !! اگر می دانستند خودشان را و    است؟؟
  و پيروانشان را اينچنين سرگردان نمی گذاشتند!!ما را 

  
نيز برای سال زاده شدن عيسی يکسره   ٢٠٠۶برپايه ی يکی ديگر از نشانه هايی که لوقای پزشک به ما می دهد شماره ی 

ی  م نويسنا پذيرفتنی می شود؛ می گويد : « در آن ايام حکمی از اگوستس قيصرروم صادر گشت که تمام ربع مسکون را اس
می رفتند* و يوسف   کنند هنگامی که کيرينيوس والی سوريه بود * پس همهء مردم هر يک به شهر خود برای نام نويسی

تا نام   نيز از جليل از بلده ی ناصره به يهوديه به شهر داود که بيت لحم نام داشت رفت زيرا که او از خاندان و آل داود بود
  ک به زاييدن بود ثبت گردد* وقتيکه ايشان در آنجا بودن هنگام وضع او رسيده بود.» و نزدياو با مريم که نامزد او بود 

  می گوييم .   که لوقا به آن اشاره می کند، همان است که ما امروز « سرشماری»  اين « اسم نويسی»
  

روايی داشته و سود فرمان از داده های تاريخ دانسته می شود که درآن زمان،امپراتوری روم بر بخشهای بزرگی ازجهان
هر چند   بدست می آورده است. اين دولت برای سرو سامان بخشيدن به کار باژ گيری  و ساو ساليانه  کالنی از دريافت باژ

در   سال يکبار مردم را درهمه ی سرزمينهای زير فرمان شمارش می کرد تا اندازه ی در آمد از هر شهر و روستا را بداند.
بايست در زادگاه خود باشد؛ از اين رو است که يوسف نجار که به جليل رفته بود ناگزير دست  کسی میاين زمان هر 

عيسی   نامزدش مريم را می گيرد و به شهر داود که همين اورشليم باشد برمی گردد و در ميانه ی راه در جايی بنام بيت لحم
  زاده می شود . 

  
  فت که : « کيرينيوس والی سوريه بود » . جام گردر زمانی ان  بگفته ی لوقا اين سرشماری

  ١٢ و ۶ويل دورانت فرزانه ی بزرگ آمريکايی در تاريخ تمدن می نويسد: « ...ما می دانيم که کويرينيوس ميان سالهای 
خ آن ميالدی فرماندار سوريه بوده است ، يوسفوس از يک سرشماری که اين شخص در يهودا انجام داد ياد می کند ولی تاري

ميالدی ذکر می کند، از اين سرشماری در جای ديگر ذکری به ميان نيامده است . ترتوليانوس روايت  ٧و  ۶بين سالهای را 
قبل از ميالد يک سرشماری در يهودا انجام گرفت . اگر  ٨ – ٧می کند که به فرمان ساتورتينوس فرماندار سوريه در سال 

  ت، تولد حضرت عيسی را بايد پيش از سال ششم قبل از ميالد دانست!!.لوقا اس اين سرشماری همان باشد که منظور نظر
ميالدی) عقايد مختلفی را که در  ٢٠٠در باره ی روز تولد عيسی هيچ اطالعی در دست نداريم، کلمنس اسکندرانی ( نزديک  

اين روز را نوزدهم آوريل هشماران روزگار وی در باره ی روز تولد عيسی وجود داشته مطرح می کند و می گويد : برخی گا
و برخی بيستم ماه مه معين می کنند ، اما خود او اين تاريخ را هفدهم نوامبر سال سوم قبل از ميالد می داند!! . در قرن دوم 

برخی از کليساهای غربی از  ٣۵۴ميالدی مسيحيان شرقی جشن تولد عيسی را روز ششم ژانويه برگزار می کردند . در سال 
آن روز را بخطا روز انقالب   دسامبر گرفتند ، و در آن زمان ٢۵ی روم مراسم سالروز تولد مسيح را در روز له کليساجم

شتوی (زمستانی) که از آن روزبه بعد طول روز رو به فزونی می نهد محاسبه کرده بودند . اين روز از قبل نيز روز جشن 
کليساهای مشرق زمين تا مدتی دست از همان تاريخ ششم ژانويه   ير بود .اصلی کيش ميترا يعنی روز تولد مهر شکست ناپذ

آفتاب پرستی و بت پرستی متهم کردند و لی در پايان قرن چهارم روز بيست و پنج   برنداشتند و همکيشان غربی شان را به
 –عنايت ان حميد برگرد –پوشنه ی سوم  –تاريخ تمدن  –دسامبر در مشرق زمين هم پذيرفته شد .( ويل دورانت 

  ) . ۶٧۵رويه ی  -  چاپ انتشارات علمی و فرهنگی  -علی اصغر سروش  –پرويزداريوش 
    

دسامبر   فرزانه ی نامدار آمريکايی و نويسنده ی تاريخ تمدن نيز گواهی می دهد که بيست و پنجم  ديديم که ويل دورانت،
چرا مسيحيان چنين روزی را بنام زاده شدن   ده بشود کهارد پرسيجا د  هيچ پيوندی با زاده شدن عيسی ندارد، بنا بر اين

  عيسا جشن می گيرند؟؟.
  

دربخشهای بزرگی از جهان کهن، بويژه در   می دانيم که پيش از روی کار آمدن مسيحيت ، آيين ديگری بنام «ميتراييسم»
«   سرزميهای پيرامون دريای مديترانه دامن گسترانيد و باورمندان به آن از سوريه تا اسکاتلند پرستشگاههايی برای

نيايشگاه مهری از زير   دند بگونه ای که تا امروز بيش از يک سد و سیيا « ميترا» برپا کرده بو  پروردگار خورشيد»
  خاک سر برون کشيده اند. 

  
نيايشگاهها، پژوهشهای فراخدامنی در زمينه ی « ميترا    در آغاز سده ی نوزدهم، پس از پيدا شدن اينگونه



مده بودند جای ويژه ای برای خود در جهان درسراسر اروپا آغاز شد و نگاره هايی که از اين نيايشگاهها بدست آ  شناسی»
  دانش دست و پا کردند.

  
« ميترا شناسی » بود بيش از پنجاه سال در اين   دانش  که يک باستان شناس فرانسوی و از پيشگامان   Lajardeالژارد 

  خش گرديدند. زمينه کار کرد و بنمايه های بسياری گرد هم آورد که همه ی آنها پس از مرگش در پاريس چاپ و پ
بلژيکی پژوهشگر برجسته ی ديگری بود که نامی بزرگ در زمينه « ميترا شناسی » از    Franz Cumontفرانتزکومون 

  چشم از جهان فرو بست) .  ١٩٧۴زاده شد و در سال  ١٨۶٨خود بر جای گذاشت. ( کومون او در سال 
  

به کارنامه ی سرزمينهای خاوری گرايش بسيارداشت، چندين  کومون از آغاز جوانی به کارنامه ی جهان باستان و به ويژه
  نوشت و در اروپا بچاپ رسانيد.   زير نام « رازهای ميترا »  بار به کشورهای خاوری سفر کرد و سرانجام نسکی

های  در ايران نخستين بار شاد روان ذبيح بهروز بر نوشته های اين دانشمند بلژيکی خرده گرفت و نوشت : ...در نوشته
و « آتش پرست » و « دين بربر» و « دين شرقی» پر نشده باشد .   کومون صفحه ای نيست که از عبارات « بت پرست »

چون اروپاييان از اينگونه کلمات در نتيجه ی تبليغات نفرت دارند او هم در بکار بردن آنها کوتاهی نکرده است . سبک  
، يعنی هرجا به صرفه و منظور او نبوده راه غلو و ستايش را پيش گرفته   کومون در تاليفاتش سبک روحانيون متعصب است

و هر جا صرفه نداشته چيزی از تحقيرو سب و لعنت فروگذار نکرده است. رويهمرفته اين دانشمند هر چه نوشته با نظر 
ديباچه قصه ی سکندر  ٣٩ی رويه  -طرفداری از کليسا می باشد و ارزش آن ناچير است... (برگرفته از دکتر اصالن غفاری 

  ودارا ) .  
  

برگردانده شد و از   سرانجام « رازهای ميترا» نوشته ی « فرانتز کومون » بدستياری احمد آجودانی به زبان پارسی سره
  در لس آنجلس بچاپ رسيد. ١٩٩۶در سال   سوی « انجمن پاسداری از زبان و فرهنگ ايرانی»

شاهنشاهی ) زير نام «  ٢۵٣۶( چاپ دانشگاه تهران سال   رداود در پوشنه يکم پشت هاولی پيش از آن شادروان ابراهيم پو
  گزارش فراگيری ازاين آيين را که خود از نوشته های کومون برگرفته بود فرا دست ما گذاشت .   آيين مهر در رم»

تند و سپاهيان ايرانی پيروزی خود داش  از اين گزارش دانسته می شود که چون پادشاهان ايران گرايش ويژه ای به « مهر» 
را از او می دانستند، آيين ستايش و نيايش مهر اندک اندک دامن گسترانيد و به همه ی سرزمينهايی که زير فرمانروايی 

  شاهنشاهان ايران بودند فرا رسيد. 
  

ند به هر سرزمينی که پا می  کيش بانان « مهر» مردمی مهر پرور بودند، برای اينکه با پريستاران دينهای ديگر در نيفت
گذاشتند بی آنکه به بنيادهای آيين خود آسيبی برسانند، برخی از نام های آيين خود را با نام خدايان بومی آن سرزمين سازش 

يا زمين  -در دين مهر است و « ژوئن» همان « سپنتا آرمئيتی   می دادند چنان که « ارماسدس و ژوپيتر » همان «آسمان»
  همان پهناب (اقيانوس) است .  م ناپات»و « آب  »
  

با خدای خورشيدی آن سرزمين که    در بابل که يکی از پايتخهای ايران و مانشگاه زمستانی پادشاهان ايران بود « مهر»
و به ديد مردم بابل بيگانه نيامد هچنانکه «ناهيد» ايرانی با   نام داشت اين همان دانسته شد  Schamasch  شاماش
  ر» بابلی برابرگرفته شد . «ايشتا

  
اندک اندک اين آيين از بابل به سوی آسيای کوچک دامن گسترانيد و از آنجا به سرزمينهای يونانی فرا رفت و با پروردگار 

به هرجايی که رسيد با پروردگار بومی   خويشی بهم رسانيد ، کوتاه سخن اينکه « مهر»   Heliosخورشيد يونانی هليوس 
بدين ترتيب گستره ی خاک « مهر» از ايران تا   به پرستش خود فراخواند.  کرد و مردم رابی هيچ فشاریخورشيد سازش 

     در باختر، و از اينسو تا دره ی سند و هندوستان دامن گسترانيد . Egeeفراسوی دريای سياه و دريای يونان ( (
ايرانيان « مهر » را پشتيبان   که آنان نيز همانندسپاهيان رومی در فرا بردن اين آيين کوشش بسيار بکار بردند چرا 

  جنگاوران می دانستند و خداوندگاريش را می ستودند. 
  

و نشانی   خود همه ی ماندمانهای اين آيين را از ميان برداشتند  شوربختانه عيسويان آن زمان با پی ورزيهای کوردالنه ی
درستی بدانيم که شيوه ی پرستش مهر و نمازها و نيايش های روزانه ی از اين هماورد نيرومند برجای نگذاشتند تا امروز ب

به شکوه اين آيين    آن چگونه بوده اند، ولی از نگاره هايی که از نيايشگاههای مهری بدست آمده اند می توان تا اندازه ای
  پی برد. 

  
و برای سده   ينی به سرزمين ديگررفت،از جايی به جايی و از سرزم  شک نيست که در گستره ی فراخدامنی که اين آيين

های بسيار ازخاستگاه خود بدور افتاد، بسياری از ويژگيهای نخستين را از دست بداد و سيمای دگرگونه ای بخود گرفت تا 
 آنجا که برخی از فرزانگان ايرانی مانند مهندس سيروس ابراهيم زاده، بودن چنين آيينی را در ايران کهن يکسره رد کردند و

  ) ٣١ره آورد شماره  -بنيادش را ايرانی ندانستند .( مهندس سيروس ابراهيم زاده : افسانه ی ميترا پرستی ايرانيان 
مانند امپراتور   نيز از مهر پيروی کردند و گاه  در رم بجز سپاهيان و جنگاوران، بسياری از امپراتوران و بزرگان رومی

تار مسيحيان پرداختند وبرگهای ننگينی از خود در تاريخ روم برجای به آزار و کش ٢۵٠در سال   Deciusدسيوس 
  گذاشتند.



  
شهبانوی پامير از پرتو مهر  Zenobپيروزی خود را در جنگ با زنوب  Aurelianامپراتور اورليان  ٢٧۴در سال  

  و فرمان داد که نيايشگاه بزرگی برای اين خدای پيروزگر بسازند.   بشمار آورد
  

دربار خود را   بر اريکه ی فرمانروايی نشست، کوشيد تا ٣٠۵تا  ٢٨۴که از سال   Diocletianيوکلسيان د  امپراتور
دستور   ٣٠٣  بسيار کوشا بود و در سال  همانند دربار ساسانيان کند. او نيز در گسترش آيين مهر و براندازی دين مسيح

  داد تا مسيحيان را يکسره از ميان بردارند . 
  

بر سر کار بود با توان هر چه بيشتر عيسويان را پی گرفت و  ٣١١تا  ٣٠۶که از   Galeriusمپراتور گالريوس پس از او ا 
  درگسترش آيين مهر کوشيد.

  
اگردرپی انگيزه و رخدادی عيسويت از پيشرفت باز می ايستاد هر    ١٨٢٣-١٨٩٢بگفته ی رنان فرزانه ی نامدارفرانسوی 

  . آيينه جهان از آن مهر می شد 
  

پويش تاريخ دگرگون شد. در نبردی که   ٣٢۴سرانجام آن انگيزه رخ نشان داد و با روی کار آمدن کنستانتين در سال 
بگفته   پيروزشد،  درگرفت، کنسانتين مسيحی بر ليسيليوس مهری Licilius  برسرکرسی امپراتوری ميان او و ليسيليوس

  د!! :ی برخی از گزارشگران،خورشيد از چليپا شکست خور
   

  ديده ی بينا گرفت  ترسا چون شب پره            آبرو      مغ   ز   ريخت  بپوشيد رو ،  مهر
  گرفت  زنگ کليسا  چون  گستاخ  زبان            نهفت  ، مهر خدايی  الف زد و هرزه گفت

  
لکه زيان های بزرگ نيزبهمراه ببا هوشمندی پی برده بود که کشتارمسيحيان نه تنها برای کشورش سودی ندارد   کنستانتين

چرا نبايد از اين آيين که با همه ی کشتارها و ستمگريها روز بروز بر شمار پيروانش افزوده می گردد بسود خود   دارد،
  بهره برداری کند؟؟..همين انديشه ، چهره و پويش تاريخ را دگرگون کرد . 

  
صادقانه ، يک عمل ناشی از اعتقاد مذهبی بود يا يک مانور  ويل دورانت می نويسد: « آيا اين کار يک تغيير مذهب 

به مسيحيت گرويده   خردمندانه ی سياسی؟؟ فرض اخير احتمالش بيشتر است. هلنا مادر وی وقتی کنستانتينوس طالقش داد،
زيهايی پی در پی وبود. بيگمان وی پسر را با منافع و مزايای مسيحيت آشنا کرده بود ، و بيشک خود او نيز تحت تاثير پير

قرار گرفته بود که در زير لوا و صليب مسيح نصيب ارتشش شده بود . ولی فقط يک نفر شکاک می توانست از احساسات 
مذهبی بشر چنين ماهرانه بهره برداری کند .... يک مسيحی مومن و معتقد در وهله ی نخست مسيحی و در وهله ی بعد 

پوشته سوم  –امر برعکس بود، مسيحيت برای او وسيله بود نه هدف .» تاريخ تمدن  دولتمرد است، در مورد قنسطنطين اين
  ٧۶۵رويه 

  
کنستانتين در نبرد با هماوردان پيروز گرديد وروميان را به پيروی از دين مسيح وا داشت ، در زمان فرمانروای او چليپا 

  برای روم پديد آورد. یبجای درفش در ميدانهای نبرد بکار گرفته شد و پيروزی در پی پيروز
  

پيروان عيسی دلير گشته و کوشيدند تا مهر و نيايشگاهها و کيش بانانش را از ميان    در پی اين پيروزيها،
درگذشت نوشته است که در زمان   ۴٧۴پيشوای بزرگ مسيحيان که در سال     Mamertمامر   چنانکه  بردارند؛

  که به خورشيد و ديگر روشنان آسمان نگاهی بيندازد.  فرمانروايی کنستانتين کسی را يارای آن نبود
  

مهرپرستان درتمام سالهای فرمانروايی کنستانتين گرفتارتاخت وتازسپاهيان او وکينه توزيهای عيسويان بودند تا آنکه در 
  فرا رسيد.   برادر زاده ی کنستانين    Julianusترسايی نوبت به فالويوس کالوديوس يوليانوس  ٣۶١سال 

  
همان کاری را کرد که پيش از او فريدون در شاهنامه کرده بود ، بدين ترتيب که از سر اميدی    نستانتين پيش از مرگ خودک

خوشباورانه فرمانروايی امپراتوری فراخدامنی را که بدست آورده بود ميان فرزندان خود بخش کرد، فرانسه و ايتاليا و 
آسيای کوچک و سوريه و مصر را به پسر دومش کنستانتينوس واگذار  –داد  انگلستان را به پسربزرگش کنستانتين دوم

ايلوريکوم و تراکيا را به پسر کوچکترش کنستانس بخشيد ، ارمنستان و مکادونيه و يونان رابه دو  -باختر آفريقا  –نمود 
  برادرزاده اش گالوس و يوليانوس داد.

  
در راه گسترش امپراتوری روم و يک دست کردن باور مردمانش کرده  نخستين امپراتور مسيحی همه ی زندگانی خود را 

  همه ی دستاوردهايش را در گذرگاه باد گذاشت . ٣٣٧بود ، ولی مرگ او در سال 
  

کشتاری بزرگ در راستای بدست آوردن تاج و تخت پادشاهی آغاز گرديد، همه ی پسران امپراتور بجز دو برادر زاده 
يمار بود و نويد مرگی زود رس را می داد و يوليانوس پنجساله بود، کنستانتيوس که رهبری بکشته شدند ، گالوس   اش

او را به نيکومديا فرستادند تا    کشتار خاندان شاهی را بدست گرفته بود اين کودک پنح ساله را سزاوار کشته شدن ندانست.
و هزيود گرديد و سپس با فلسفه آشنا شد، هنگامی  ربدست اسقف ائوسبيوس تربيت مسيحی پيدا کند، ولی او دلباخته ی هوم



که براريکه ی پادشاهی نشست به يکی از دوستانش نوشت : « اگر کسی ترا مجاب کرده است که برای نوع بشر چيزی 
ويل   سودمند تر از تحصيل بی وقفه ی فلسفه وجود دارد بدان که فريب خورده ای است که می خواهد ترا فريب دهد .»

   ٢٢عصر ايمان بخش يکم رويه ی  تدوران
  
يوليانوس وارون عمويش کنستانتين، مسيحيت را آيينی خرد ستيز می دانست ، از اينرو بدور از چشم همگان به آيين   

. هنگامی که شنيد که مسيحيان نيايشگاههای پيروان آينهای ديگر را ويران و دارايی آنها را ميان خواجه   ميترايی درآمد
  درباريان بخش می کنند از فشار اندوه گريست.  و  سرايان

  
خشک و   ويل دورانت می نويسد : « ... آن مشرکان پاکيزه را که وارث يک فرهنگ هزار ساله بودند، با خداشناسان

سرسختی که در نيکونديا احاطه اش کرده بودند ، يا با آن دولتمردان پارسا که کشتن پدر و برادرانش و بسياری ديگر را 
(عصر ايمان بخش يکم رويه      اجب دانسته بودند سنجيد دريافت که سبعتر از مسيحيان هيچ درنده ای نمی توان يافت ».و

    ) ١٧ی 
  

او اگر چه زير دست اسقف ها تربيت يافت و تعميد گرفت، ولی از کودکی دلش با خورشيد بود، و خود را برانگيخته ی 
اين رو هنگامی که بر اريکه ی امپراتوری نشست، دستور داد تا نيايشگاههای  خورشيد و پسر مينوی او می دانست؛ از

  امپراتوری برپا نمود.  پيشين را بازسازی کنند، خود نيز نيايشگاهی بزرگ در کاخ
  

نوشت : انجيل ها ناقض يکديگرند، و تنها نکات    = مسيحيان »  در نوشتاری بسيار شيوا زير نام « بر ضد جليليان
  ) ٢٢رويه ی  –همان   –( ويل دورانت   ن سخنان باور نکردنی است ...»امشترکش

  
در دوران فرمانروايی او مهر پرستان دوباره جان گرفتند و يکی از بزرگترين پيشوايان عيسوی را که می خواست بر روی 

ست و چهارم دسامبر(درست يک يويرانه های يکی از نيايشگاههای مهری کليسايی بنا کند گرفته و بزندان افکندند و درروز ب
  او را به زشتترين چهره کشتند .  روز پيش از جشن ساليانه ی خورشيد)

  
يوليانوس خود را برخوردار از پشتيبانيهای بيدريغ « خورشيد » می پنداشت، همين باور به او دليری بخشيد تا بسوی ايران 

  لشکر براند.
  

تراژان هم چشمی کرده و پرچم رم را در پايتخت ايران بر افرازد و خطر پارس  « بزرگترين آرزويش اين بود که با اسکندر و
حساب شده عقب نشست و او را بدنبال خود   را برای هميشه از ميان بردارد، شاپور دوم پادشاه ساسانی با چند مانور جنگی

اهها و چشمه ها را کور و ويران  چبه درون مرزهای ايران کشاند، ولی تمام کشتزارهای مسير حرکت او را نابود کرد و 
ساخت . در بيابانهای پيرامون پايتخت ( تيسفون ) اسواران جنگی ايران ضد حمله ی خود را آغاز کرد و در کشاکش نبرد 

سهمگينی که پديد آمده بود نيزه ای تهيگاه امپراتور را دريد و او را از پای درآورد، جانشين وی در همان جا با شاپور از در 
  ) . ٢٧رويه ی   ش در آمد و سرزمينهای از دست رفته به ايران بازگردانده شدند . ( ويل دورانت همانجازسا
  

شمار بزرگی از آنان جان  ٣٧١پس از سپری شدن روزگار کوتاه يوليانوس مهر پرستان دوباره بی پشتيبان ماندند و درسال 
ه آتش سپرده شد چنانکه هنوز هم نيايشگاههايی که از زير خاک بخود را از دست دادند. نيايشگاهها يشان يکسره تاراج و 

  بيرون کشيده می شوند نشان از سوختن و ويران شدن دارند .
  

آسيب   « ميترايسم » بيش از سيسد سال در سراسر امپراتوری روم دوام آورد و بسياری از بنياد هايش مانند:
روزداوری و بسياری آيينهای ديگرسش   -دوزخ و برزخ و بهشت   -باورداشت به رستاخيز مردگان   -  فديه  گردان=

         به کليسا سپرد . در بخش دوم اين نوشتار به اينگونه آينها نگاهی خواهيم انداخت .  را
  
  

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
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