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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٠١
  

 ! مذھبی دارند؟ۀآيا جشن کريسمس و سال نو ميالدی ريش
ھا و  خيابان.  ھستند٢٠١٧دی ھای کريسمس و سال نوی ميال اين روزھا اکثر مردم جھان در تکاپوی برگزاری جشن 

مناسبت اين ايام در شور و ھيجان شادی و  بندی شده است، و اغلب مردم به ھا از يکی دو ماه پيش چراغانی و آذين مغازه

  .برند سر می شيرينی و ھمبستگی به

 ھمبستگی و سرور و شادی با ھمراه سکوالر یجشن بلکه مذھبی، جشن يک نه اش تاريخی ريشه فخال کنونی کريسمس

   .است صلح و تفاھم عشق، ھمبستگی، دوستی، داشتن گرامیً عمال يعنی .است

 
 البته و آرزو و اميد اين با بشتابيم آن استقبال به بداريم، گرامی بگوئيم، آمد خوش ست تازه و جديد که سالی به بيائيم پس

 جنگ جوئی، انتقام و کينه خصومت، و دشمنی ،تبعيض و تفرقه بر صلح و رفاقت دوستی، عشق، جديد سال در که اراده

 و روشنگری واقعی معنای به را انديشان تاريک جای و کند غلبه استثمار و ستم سانسور، و اختناق کشتار، و

  .بگيرد انديشان روشن
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آور صلح و  مپيا. ھا ھا و محبت ھای گوناگون، از زيبائی رنگ. ايام کريسمس و سال نو، ھمه جا پر از نور و زيبائی است

چه چيزی پر بھاتر و ارزشمندتر از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح و دوستی و امنيت و آرامش در . دوستی

  . دنبال آن ھستند جو به طلب و عدالت ھا پيشرو و مترقی و برابری ھمه انسان. روی کره زمين است

گردش ايام و تغييرات فصول سال يکی از شاھکارھای . ھا است طبيعت انسان و ھمه موجودات جاندار، در ھمه زيبائی

ھای انبوه اگر نبارد، ھرگز بھار و  زمستان اگر نباشد و برف. ھر فصلی زيبائی خاص خودش را دارد. طبيعت است

  .تابستان جلوه زيبايش را نشان نخواھد داد

***  

  !آيا جشن کريسمس و سال نو ميالدی ريشه مذھبی دارند؟

ی مذھبی است؟ آيا اين جشن، ريشه در اعتقادات مسيحيت دارد؟ اختالف نظر مسيحيان در زمان آيا کريسمس جشن

   دارد؟ يھوديان در اين ميان چه نقشی دارند؟ئیبرگزاری اين جشن چه معنا

يت  پيش از مسيحئیاديان چند خدا اديان پاگانی به. است و دور از دين  معنای کافر، مشرک  در مسيحيت به» پاگان« واژه

پرستش  پيروان اين اديان به .شدند شود که در زمان ظھور مسيحيت رقيبی جدی برای مسيحيت محسوب می اطالق می

ھا داشت  مسيحيت سعی در براندازی اين کيش. پرداختند ھای يونانی و رومی، مصری و ديگر خدايان اساطيری می الھه

اما در مناطق دور افتاده پيروان اين اديان بر سر اعتقادات .  دھدھا خاتمه پيروی از آن و توانست در بسياری از مناطق به

حيات خود ادامه دادند و ھم اکنون نيز طرفدارانی در برخی مناطق  در قرون وسطا در حاشيه جوامع به خود باقی ماندند؛

ا و رسم و رسوم پاگانيستی اندرکاران کليسا تعدادی از نمادھ مصالح تاريخی خود برخی از دست با اين وجود بنا به. دارند

 .را با تعاريف جديدی در دنيای مسيحيت حفظ کرده اما ھم  چنان نيز اين اختالفات ادامه دارد

برای مثال، صحن کليسای اعظم . برخی رھبران کليسا و نيز لژھای فراماسونری در دنيای مسيحيت پراکنده شده است

.  از اديان باستانی مصر ھستندئی شکل است که در واقع نمادھا ھرمی با راس ئیھا  سنت پيتر در واتيکان دارای ستون

ھا برای دنيای مسيحيت جشنی است که آن را امروزه با نام جشن  جا مانده از پاگانيست ھای به يکی ديگر از ميراث

ر مسيحيت دارد و ھای پيش از ظھو  در زمانئیچندخدا ھا و اعتقادات باورمندان به نئيشناسيم که ريشه در آ کريسمس می

  .ن مذھبی مسيحی داشته استئيصورت يک آ مقتضيات زمانی سعی در مطرح کردن آن به بخشی از کليسا بنا به

آن رنگ مذھبی  تولد مسيح گره زده و به ای از تاريخ برخی از رھبران کليسا آن را به کريسمس جشنی است که در برھه

روز تولد  مناسبت سال ت ميالدی مخالف اعالم جشن و شادمانی به رھبران مسيحيت در دو قرن نخسًاصوال. دادند

ن پاگانيستی است و کيش ئي جشن تولد يک آئیھا معتقد بودند که برپا آن. بزرگان دينی خود، از جمله مسيح، بودند

واقعی مداران عيسوی آن دوره، روز  در طرز تفکر دين. برداری کند الگو» مشرکين«مسيحيت نبايد از رسم و رسوم 

. جھان آخرت بود نه روزی که از مادر زاده شده بودند تولد و زندگی بزرگان دينی روز شھادت و پيوستن ايشان به

عنوان روز ميالد عيسی مسيح از نظر تاريخی مبھم بوده و    بهدسمبرماه  ٢٥  دقيق انتخاب روزأھمين دليل منش به

زيرا که حتی در . اند راه انداخته سيح جشن و پايکوبی بهمشخص نيست که از چه زمانی مسيحيان برای ميالد م

رسد پس از مرگ رھبران اوليه  نظر می به. ھای چھارگانه نيز برای تولد عيسی مسيح ھيچ تاريخی ذکر نشده است انجيل

نين مؤھای پاگانيستی برای جذب م نئيآ مسيحيت در دو قرن نخست، باالخره تالش برای شکل و شمايل مذھبی دادن به

  . شده است روز مشخصی برای تولد عيسی مسيحءن مسيحيت نتيجه داده و ابتدائيآ جديد به

 ٢٥سکستوس ژوليوس افريکانوس،  ھای  پس از ميالد است که در نوشته ٢٢١ رو، برای نخستين بار در سال از اين

. حيت مورد قبول واقع شده استرفته در بخش بزرگی از دنيای مسي عنوان روز تولد مسيح ذکر شده و رفته  بهدسمبر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 جشن و سرور در آن روز در اوايل قرن چھارم مورد ئیعنوان زادروز عيسی مسيح و برپا  بهدسمبر ٢٥انتخاب 

ن کريسمس بيش از پيش در ئيمشھور است واقع شد و بدين ترتيب آ» پدر کليسا«حمايت کنستانتين امپراتور روم که به 

  .دنيای مسيحيت تثبيت گرديد

درباره تاريخ تولد عيسی «: نويسد می» ھای کليسای ارمنی جشن«قف اعظم ارامنه آرداک مانوکيان در کتاب اس

ھيچ منبعی ھم در دست . دھند ھای ناچيزی می  باره آگاھی ھا نيز در اين  انجيل. ھای دقيق و موثقی در دست نيست  آگاھی

تا سده چھارم ميالدی، ھمه مسيحيان ميالد مسيح را روز ششم . ادنيست که با آن بتوان تاريخ دقيق ميالد مسيح را نشان د

 ٢٥گيرد که روز تولد عيسی مسيح را در  گرفتند، اما در اين سده، کليسای کاتوليک رم تصميم می   جشن میجنوری

  .» جشن بگيرنددسمبر

وری رم ذکر شده است تادر امپر» ناپذير روز تولد خورشيد شکست«شده جشن  در منابع ديگر، کريسمس شکل مسيحی

اين جشن نيز يک سنت غيرمذھبی بوده است که . شده است عنوان نماد زايش خورشيد و اتمام زمستان برگزار می به که

جشن و شادی مشغول   برای تشکر از سياره کيوان يا خدای کشت و زرع بهدسمبر ٢٥ تا ١٧ در آن روميان ھر ساله از

ھای کريسمس مسيحی ذکر شده است که در  در ايران باستان از ديگر ريشه» ايزد«تش ن پرسئييا آ ميترائيسم. شدند می

گرفتند و  جشن می» الھه ميترا«ميالد   مردم انقالب زمستانی را با شرکت کردن در مراسمی معروف بهدسمبر ٢٥آن در 

رسد نويد آغاز بھار و گذر  مینظر  طور کلی به به. کردند روميان فراوانی نيز ايرانيان را در اين جشن ھمراھی می

  .نوعی با شادی و جشن ھمراه بوده است  پيش از مسيحيت بهئیھای چند خدا نئيزمستان برای تمامی آ

 یمراسم ھای زمستان عنوان روز ميالد عيسی مسيح، خواسته است به  بهدسمبر ٢٥ در واقع کليسای کاتوليک با روز

طور   ميترا و نيز اديان باستانی مصر که ھمگی به خدايان رومی و يونانی و  بهپيروان پاگانيسم در آن زمان، از معتقدان

با اين حال . فزايدم مسيحی داده و بر پيروان خود بياند؛ معنا و مفھو القول جشنی زمستانی در رسوم خود داشته متفق

دھنده آن است که اين سياست  اختالفاتی که در مورد تاريخ برگزاری جشن ميالد مسيح بين عيسويان وجود دارد نشان

شدت  ھرچند نه به.  نيز وجود داشته استئیھا مداران مسيحی نبوده و مخالفت  تمامی رھبران و دينتأئيدکليسا مورد 

  .ھای دو قرن اول مخالفت

. گيرند  جشن میدسمبر ٢٥ ن پروتستان، کريسمس را در روزئيم و پيروان آور بسياری از اعضای کليسای کاتوليک

کنند و   برپا میجنوری ٧ و فلسطين جشن کريسمس را در روز خی از مسيحيان ارتودوکس در روسيه، اوکراينبر

   .گيرند  جشن میجنوریفردی روز ميالد مسيح را در ششم  طور منحصر به به نيز ارامنه

اند؛ اما  ت شناختهرسمي عنوان روز تولد مسيح به  را بهدسمبر ٢٥مسيحيان غربی ھستند که  تر بر اين اساس، بيش

اختالفات بر سر  .شناسند رسميت می  را برای جشن ميالد پيامبر خود، بهجنوریمسيحيان ارتدوکس شرق، ششم 

 در انگلستان در دوران حکومت ًمثال. مناقشات بزرگی منجر شده است ھای کريسمس در جھان مسيحيت گاھی به جشن

 گرفتن کريسمس  ھا که اعتقادات مسيحی محکمی داشتند با جشن  کرومول در اواسط قرن ھفدھم ميالدی، پيوريتن

عنوان سنتی پاگانی و آميخته با رسوم مشرکين مخالفت کردند و حتی پارلمان انگلستان مدتی جشن گرفتن کريسمس را  به

  .ممنوع اعالم کرد

 ھستند که برخی از ئیشن روشنايھوديان نيز در ايام زمستان، دارای جشنی با نام حنوکا يا حنوکه يا عيد اخالص يا ج

يھوديان در جشن حنوکا، روزی از زمستان را جشن . ھای کريسمس مسيحی از اين جشن يھودی برگرفته شده است نئيآ

انجاميده که در ھر  طول می  روز به٨اين جشن . شد گرفتند که پس از آن، شمارش معکوس برای آمدن بھار آغاز می می
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. روشن کردن شمع برای يادآوری نور و گرمای خورشيد و آمدن بھار بوده است. استشده  روز آن شمعی روشن می

  .زمان است  ھم  با ايام کريسمسًاين جشن تقريبا

گرفت؛ نظر  خود می  رسمی بهئیھای کريسمس که از ھر جا نئيافزايش تعداد مسيحيان و نيز گسترش و تنوع يافتن آ

  .خود جلب کرد اين جشن بهگيری اقتصادی از  يھوديان را برای بھره

که . معنای مراسم عشای ربانی در روز مسيح است تشکيل شده که به» مس«و » کريس«واژه کريسمس از دو بخش 

ی شمالی و جنوبی، اروپا، آسيا و ديگر امريکامردم بسياری در  .استعمال شده است» جشن مسيح«معنای  بعدھا به

  .گيرند ين رويداد ساالنه مسيحی جشن میتر  عنوان مھم مناطق جھان کريسمس را به

تر به عنوان يک  اکنون بيش تدريج وجھه مذھبی خود را از دست داده و ھم بعد به اين جشن از اوايل قرن بيستم ميالدی به

ھای  ترين دغدغه امروزه بحث غيرمذھبی شدن کريسمس يکی از بزرگ طوری که به. شود جشن غير مذھبی برگزار می

و در نتيجه پشتوانه مذھبی » کريس«ھای اخير برخی سعی در حذف بخش  در سال .ا در دنيای غرب استرھبران کليس

  .اند از عبارت کريسمس داشته

 در مورد ئیھا ای بحث عده. ھای قانونی شد مناقشه کريسمس در اواخر قرن بيستم منجر به ھا به ئیامريکانگاه غير مذھبی 

رسميت شناختن کريسمس را  پيش کشيدند و به وان يک جشن دينی يا سکوالر بهعن  آن بهئیماھيت کريسمس و شناسا

   . دانستندامريکا کليسا و دولت در ئیعنوان تعطيالت فدرال نقض قانون جدا به

 دين از ئیکننده قانون جدا تعطيالت رسمی و عمومی کريسمس را نقض  ،٢٠٠٠ دسمبر ١٩  در روزامريکادادگاه عالی 

ی دادگاه عالی أاين ر.  سکوالر و غيرمذھبی را مدنظر داردً اعالم کرد که اين روز يک ھدف کامالحکومت ندانست و

کنند اما غيرمذھبی شناختن  ھرچند آنان از تعطيل بودن کريسمس حمايت می. با مخالفت مسيحيان راديکال مواجه است

   .دانند کيش مسيحی می ای به اين روز را ضربه

راه انداختند و  شدن کريسمس به  تظاھراتی عليه سکوالر اعالمئیامريکاای از اين مسيحيان  عده  نيز،٢٠٠٥ در سال

 تأثير تر به اما غرب بيش .ھای ضد مسيحی مورد تھديد واقع شده است اعالم کردند کريسمس با اھداف سکوالر و برنامه

  .دھد تا وجھه مذھبی آن اقتصادی کريسمس اھميت می

ن ئيآ زدن به دانند که برای ضربه می» شيطانی«، بابانوئل يا سانتا کالوس را يک شخصيت ای از مسيحيان حتی عده

  .مسيحيت مطرح شده است

و موسم برداشت محصول، ھمه ساله  )natalis solis invicti( »ناپذير ميالد خورشيد شکست«داشت  روميان در بزرگ

آنان . پرداختند جشن و پايکوپی می کردند و به دی بر پا میھای شا ، کارواندسمبر ٢٤  تا١٧در نيمه زمستان، يعنی از 

: کردند که ايرانيان در شب يلدا  معروف بود، کمابيش ھمان می (Saturnalia) »جشن خدای زحل«ايام  در اين ايام که به

ھم  رفتند، و به آراستند، به ديد و بازديد يکديگر می گياھان سبز می  خوردند، منازل خود را با ھای مخصوص می خوراک

  .دادند ھديه می

 و گسترش مسيحيت در دنيای روم، سنت پرستش ميترا ٣١٢ و اما با پيروزی کنستانتين امپراتور مسيحی در سال

 . کن کرد شبه ريشه شد يک حال باورھای کھن دنيای باستان را نمی با اين. رفته رو به افول نھاد رفته

خوبی در فرھنگ و باورھای دينی دنيای روم ريشه دوانده بود و  ه پيشاپيش بهبدين ترتيب شب يلدا جشن ظھور ميترا ک

روز ميالد مسيح يا کريسمس شد و جای ميترا را مسيح  عنوان سال  بهً ميالدی رسما٣٣٦قدمتی ديرينه داشت، تا سال 

اين روز را که آخرين روز درستی روشن نيست، اما روميان به احتمال زياد   انتخاب شد بهدسمبر ٢٥که چرا  اين. گرفت

  .اند دانسته ھای نيمه زمستان بود، روز تولد ميترا می جشن
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بخش شرقی . رو شد  سخت با مخالفت روبهءحال تبديل جشنی غيرمذھبی به جشن مذھبی ميالد مسيح، در ابتدا با اين

دانست، و   عميد عيسی میدر قالب تولد و ت (Epiphany)  را روز تجلی خدا بر آدميانجنوری ٦ امپراتوری روم،

رفته کليساھای  اما رفته. گرفت ميالد مسيح معتبر شمرد و جشن می  عنوان روز  را بهجنوری ٦ کليسای اورشليم نيز تنھا

 را پذيرفتند، دسمبر ٢٥ شرق نيز، ولو با اکراه، مخالفت را کنار گذاشتند و سنت برگزاری عيد ميالد مسيح در روز

تنھا . شد عنوان روز تولد مسيح جشن گرفته می  بهً در ھمه جا رسماًا پايان قرن چھار تقريباکه اين روز ت طوری به

عنوان جشن   را بهدسمبر ٢٥ داند و  میجنوری ٦ ، کليسای ارمنی بود که ھنوز ھم ميالد مسيح را روزءاستثنا

 .شمرد مردود می» پرستان بت«

عنوان ميالد مسيح جشن   را بهدسمبرنيز روز بيست و پنجم تر کليساھای ارتودوکس در سراسر دنيا  اعضای بيش

و ديگر ) ناحيه تاريخی فلسطين(  »مقدس«برخی از مسيحيان ارتودوکس در روسيه، اوکراين، سرزمين . گيرند می

اعضای کليسای . دارند  برپا میجنوری ٧شماری يوليانی، جشن کريسمس را در روز  سبب پيروی از گاه ھا، به مکان

 جشن جنوریزمان در روز ششم  چنين روز غسل تعميد مسيح را ھم فردی، روز ميالد و ھم نه طبق سنت منحصر بهارام

  .گيرند می

 جنوری ٦شويان در روز   آغاز گشته و تا جشن خاجدسمبر ٢٥روز ميالد مسيح در  ايام دوازده روزه کريسمس با سال

  .ابديی ادامه م

شود و در کريسمس  ھای رنگی تزئين می ھا و چراغ نوعی است که با روباندرخت طبيعی يا مص درخت کريسمس؛ يک

   .شود شود و کادوھا زير آن قرار داده می قرار داده میبازار يا ھا در خانه 

ھا، جشن ساتورناليا مشھورترين جشن زمستانی و زمان استراحت، جشن، شادی و پايان قوانين رسمی  در عصر رومن

وری اين جشن از ت امپراۀشد اما در دور  برگزار میدسمبر ٢٤ تا ١٧احترام ساتورن از   بهاين جشن. شد محسوب می

  .ھفت به پنج روز تقليل يافت

شد و دربرگيرنده  جشن گرفته می» تولد خورشيد مغلوب نشدنی« تحت عنوان دسمبر ٢٥ناتاليس سوليس ايويچتی روز 

گذار اين جشن بود که مجبوبيت آن در  بنيان) ٢١٨-٢٢( ور رومیتپراالگابالوس ام. ھا و خدايان خورشيد بود ستايش الھه

دھنده عدم  چنين تاريخ انقالب زمستانی است و اين جشن نشان ، ھمدسمبر ٢٥روز . دوران اريليان به اوج خود رسيد

لد مسيح نسبت تو بسياری از نويسندگان اوليه مسيحيت تولد دوباره خورشيد را به. مغلوب شدن خورشيد در زمستان بود

  .کنند که جشن سول اينويکتوس ھمان تاريخ کريسمس و ميالد مسيح است ھا استدالل می اند و کاتوليک داده

شد و ھدف از آن احترام و ستايش خدای رعد بود؛ يک کنده   برگزار میجنوری و اوايل دسمبرجشن يول در اواخر 

ی است که ئھا ه تر باشد نشان دھنده تعداد خوک يا گوسال عد بيشجرقه راندازه بزرگ چوب را با اين اعتقاد بود که ھر 

جا  از آن. کشيد  روز می١٢زدند و جشن تا سوختن کامل کنده ادامه داشت و گاھی به  سال آينده متولد خواھد شد آتش می

بسياری بر شکلی  تأثيرھا  ھای غير مسيحی آن  بود که به مسيحيت روی آورد جشنئیکه اروپای شمالی از آخرين بخشھا

ھای  نامند، که اين کلمه به تدريج در زبان ھا ھنوز ھم کريسمس را يول می اسکانديناوی. گيری جشن کريسمس داشت

  .لمانی معادل کريسمس شداانگليسی و 

رخ مسيحی بود که شرح وقايع جھانی را آغاز کرد در رايج کردن اين ايده که ؤتوس جوليوس آفريکانوس، نخستين م

، چ مار٢٥اين تاريخ نه ماه پس از تاريخ آبستن شدن مريم .  متولد شد نقش محوری داشتدسمبر ٢٥روز مسيح 

  . تاريخ اعتدال بھاری بوده استچ مار٢٥از سوی ديگر، . شود محسوب می
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  در روم گردآوری٣٥٤شود که در سال  در تقويم فيلوکالوس مشاھده می) ميالد مسيح( جشن کريسمس نخستين اشاره به

  . شد

تری   جشن کريسمس در شرق رنگ بيش٣٧٨ور طرفدار عقايد اريوس در نبرد اديرنه سال تپس از مرگ والنس امپرا

گريگوری نازيانزوس در که  خود گرفت، اما اين روند در قرن چھارم بيش از پيش مجادله برانگيز بود و پس از آن به

 با انتصاب جان کريستوستوم بار ديگر ٤٠٠عنوان اسقف منصوب شد اين جشن از ميان رفت و در سال   به٣٨١سال 

  .قوت خود باز گشت به

اما تقويم قرون وسطی تحت نفوذ تعطيالت .  جشن تعميد مسيح بودتأثير روز کريسمس تحت ااوايل دوران قرون وسط

ی شارلمان تقويت شد، چرا که مراسم امپراتوربرجستگی کريسمس پس از . رار گرفته بودکريسمس ق مربوط به

  . انجام شد١٠٦٦ و ويليام اول پادشاه بريتانيا روز کريسمس سال ٨٠٠گذاری وی در روز کريسمس سال  تاج

اند که  اشاره کردهکرات  رخان بهؤنويسان و م قدری پررنگ بود که وقايع  تعطيالت کريسمس بهادر اواسط قرون وسط

 جشن ١٣٧٧ريچارد دوم پادشاه انگلستان در سال . گرفتند زادگان و اشراف کريسمس را جشن می بسياری از نجيب

ھای کريسمس  سرود خواندن در جشن.  شدمصرفعنوان غذا   ھزار گوسفند به٣ گاو و ٢٨کريسمسی برگزار کرد که 

ھای موسيقی را تقبيح کرده و اظھار  يسندگان آن زمان اين گروه شکل گرفت، اما بسياری از نوانيز از قرون وسط

  .ھای ساتارنوليا و يول منتھی شود داشتند که اين شيوه ممکن است به ادامه يافتن سنت

ھا محکوم  عنوان تجمالت کليسای کاتوليک و پاپ ھا جشن کريسمس را به در طول دوره اصالحات مسيحيت، پروتستان

طی . ھا واکنش نشان داد انتقاد پروتستان ھا، به ھای دينی اين جشن لفهؤواسطه افزايش م يک نيز بهکليسای کاتول. کردند

گيری مذھبی کريسمس را ممنوع کردند  زيستی و سخت ھای ھوادار ساده  پروتستان١٦٤٧جنگ داخلی بريتانيا، در سال 

) مقر اسقف اعظم انگليس(  کانتربریکنترول مدت چند ھفته اما طرفداران کريسمس در چندين شھر تظاھرات کرده و به

، دوران بازگرداندن چارلز دوم به سلطنت اين ممنوعيت از بين رفت، اما ھنوز ھم ١٦٦٠در سال . را در دست گرفتند

  .ھای پروتستان با جشن کريسمس مخالف ھستند  با استناد به استداللسبرخی از روحانيون انگلي

با کريسمس ) گيری مذھبی زيستی و سخت ھای ھوادار ساده پروتستان( ھا ن بود، پيوريتن که مستعمره انگلستاامريکادر 

زمان ساکنان  در ھمان. شد  در بوستن غيرقانونی تلقی می١٦٨١ تا ١٦٥٩مخالفت کردند و جشن کريسمس از سال 

علت نسبت دادن کريسمس  ه بامريکاکردند، پس از انقالب  ويرجينيا و نيويورک مراسم کريسمس را آزادانه برگزار می

  .رسوم انگليسی جشن کريسمس محبوبيت خود را از دست داد به

رنگ   نسبت به از بين رفتن و کمئیی در انگلستان آرام شده بود، نويسندگان بريتانيائ ھای فرقه ، که تنش١٨٢٠طی دھه 

کتاب ترانه . ا صورت گرفتھ  در راستای احيای اين سنتئیھا شدن جنش کريسمس ابراز نگرانی کردند و تالش

نيت و   منتشر شد نقش مھمی در خلق مجدد کريسمس با محور خانواده، حسن١٨٤٣کريسمس چارلز ديکنز که در سال 

  .مھربانی ايفاء کرد

.  شدءواسطه چند داستان کوتاه نوشته واشنگتن ايروينگ احيا  بهامريکااوايل قرن نوزدھم عالقه به کريسمس در 

ھای  کشور بازگشتند سھم مھمی در آوردن سنت  بهامريکا که پس از جنگ داخلی ئیھا ئیامريکا و لمانیامھاجران 

عنوان يکی از تعطيالت فدرال ايالت متحده   به١٨٧٠کريسمس در سال .  برعھده داشتندامريکا به قاره ئیکريسمس اروپا

  .اعالم شد
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بس موقت و غيررسمی شکل   آتشئیمانی و بريتانيالا، نخستين سال جنگ جھانی اول ميان سربازھای ١٩١٤در سال 

خواندن سرودھای کريسمس کرده و جنگ را متوقف کردند، از سوی ديگر  گرفت و سربازان ھر دو طرف اقدام به

  .بس روايت شده اما شواھدی مبنی بر وقوع اين رويداد وجود ندارد ھای بسياری درباره اين آتش داستان

عنوان جشن دينی يا سکوالر مواجه شد،  ای برسر ماھيت کريسمس و جايگاه آن به با مناقشه امريکااواخر قرن بيستم، 

دانند و اين   کليسا و دولت میئیعنوان تعطيالت فدرال نقض قانون جدا چرا که برخی به رسميت شناختن کريسمس را به

 حکم داد که ٢٠٠٠ دسمبر ١٩وز ھای مختلف مطرح شد و دادگاه عالی اياالت متحده ر امر چندين بار در دادگاه

 دين از حکومت نيست ئیعنوان تعطيالت رسمی و عمومی نقض کننده قانون جدا  روز کريسمس بهنرسميت شناخت به

  .چرا که اين روز يک ھدف واضح سکوالر در پی دارد

 يکم نيز ادامه  که در رابطه با ترکيب ماھيت سکوالر با کريسمس مسيحی وجود داشت در قرن بيست وئیھا نگرانی

.  عليه سکوالر شدن کريسمس تظاھرات کردندئیامريکاکاران   برخی از مسيحيان ھمراه محافظه٢٠٠٥در سال . دارد

  .شود ھای ضد مسيحی مورد تھديد واقع می برخی اعتقاد دارند که کريسمس با روندھای سکوالر يا اشخاص و سازمان

کليسای ارمنی نيز پس از پذيرش مسيحيت نه تنھا . اند پرستش مردمان بودهھای بسيار کھن، درخت و گياه مورد  از زمان

بدين ترتيب . تقديس آن پرداخت عنوان جزئی از طبيعت در تقويم کليسائی قرار داد، بلکه به عيدی را برای تقدس گياه به

ھا   سال نو ميالدی بنا بر گفتهن درخت در ايامئي اما آغاز تز.ھيچ عيد و جشنی نمی توانست بدون تبرک گياه انجام نشود

بار  صورت امروزی را برای نخستين روايتی تزئين درخت کاج به به. گردد لمان بر میا در ١٦٠٥سال  و روايات به

  .لمانی باب نمودا» مارتين لوتر«

ان آن را خانه بياورد و برای شادمانی کودک ھای درختان کاج به وی عادت داشت، که در شب ميالد عيسی مسيح، شاخه

 ميالدی مراسم آراستن درخت به ١٨٤٠يک رسم و آئين عمومی تبديل شد و در سال  تزئين کند و ھمين عادت، بعدھا به

  . و ساير کشورھا راه يافتامريکاانگلستان و سپس به 

 يادآوری ساالن ھر دو به يک اندازه به تزئين درخت کريسمس عالقه دارند، شايد اين که کودکان و بزرگ با توجه به

  .دھنده تزئينات درخت کاج مفيد باشد عناصر تشکيل

  .ھای درخت کاج، بابانوئلی است که با کيسه ھدايا بردوش زير درخت ايستاده است از ديگر ويژگی

ھای ريز الوان است که تمامی درخت و اطراف آن را در  ھا و تزئينات درخت کاج و چراغ رنگی درخشان و نيز ستاره

  .شود  را که برای افراد خانواده و خويشاوندان تھيه شده نيز زير درخت گذاشته میئیھا ھديه. گيرد بر می

 
در . شود  و کانادا و اياالت متحده رايج میئین درخت کاج در کشورھای شمالی و اروپائياز قرن نوزدھم، سنت تز

 .شود عنوان درخت کريسمس استفاده می بسياری از موارد از درخت صنوبر به
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نوشت،  ھای کودکان را می کتر مور که داستاناھای د  و در نوشتهامريکا در ١٨٢٢اما بابا نوئل يا سانتا کالوس در سال 

  .شود اين ترتيب، بابا نوئل جايگزين سن نيکالس می به. متولد گرديد

ھای مشکی  مز و چکمهشکل يک مرد کوچک اندام چاق و خوش رو با ريش سفيد، لباس قر امروز افسانه بابا نوئل که به

نوردد و ھدايای  ، کانادا را درمیامريکاکشند سراسر اروپا،  ھا آن را می ای که گوزن وی سوار بر سورتمه. درآمده است

 .کند کودکان را توزيع می

 
را از توان وی را در تلويزيون مشاھده کرد، صدای او  امروز می. شود تر می در دومين دھه ھزاره سوم بابا نوئل مدرن

امروز بابا نوئل دارای . نی ھدايای درخواستی خود را به او بگويندولفيتوانند با تماس ت راديو شنيد و حتی کودکان می

  !دھد يک آدرس اينترنتی است و با ايميل به کودکان پاسخ می

***  

 ٢١  مصادف است بااين شب که. است» چله«يا شب » يلدا«دانيم، يکی از اعياد مھم ايرانی شب  طور که می ھمان

ايرانيان . است» ميالد«معنای  يلدا در زبان سريانی به.  ، درازترين شب سال و شب آغاز اعتدال زمستانی استدسمبر

ناپذير خورشيد، مھر و دوستی،  خدای شکست» مھر«يا » ميترا«قبل از ظھور زرتشت عقيده داشتند که در چنين شبی 

تولد او را گروھی از چوپانان . سنگی زاده شد آسا کنار يک نھر آب از دل تخته طرزی معجزه محبت، نور و عدالت، به

يک روز خدای . نس و ھمراه او استؤميترا گاو سپيد مقدسی دارد که ھمه جا م. در کمال بھت و حيرت شاھد بودند

. کند ميترا با اکراه چنين می. فرستد با اين فرمان که گاو خود را قربانی کن خورشيد فرستاده خود کالغ را نزد ميترا می

آيد؛ از ماه و ستارگان گرفته تا گردش فصول و  کشد و ناگاه از خون آن، دنيا و ھر چه در آن است پديد می گاو را می

  . روزئیروشنا

پردازند، و ميترا سوار بر ارابه خدای خورشيد بر  پس از اين قربانی، ميترا و خدای خورشيد با ھم به اکل و شرب می

عنوان ميانجی بين آفريدگار و آفريدگان وساطت  شود و از آن پس به ھا برده می آسمان پرواز درآمده، به ھا به از اقيانوسفر

بدين ترتيب ايرانيان باستان پيش از ظھور زرتشت، ميترا ). است» ميانجی«يا » واسطه«معنای اصلی ميترا نيز ( کند می

ھای دوران باستان  در يکی از سروده. کردند  برگزار میئیھا ت ميالد او جشنداش پرستيدند و ھمه ساله در بزرگ را می

 .»تو با ريختن آن خون ازلی، ما را فديه دادی«: در ستايش ميترا چنين آمده است

رفته در  رفته) يا ميترائيسم( پرستش ميترا ن، عناصر مربوط بهئياين آ با ظھور زرتشت و گرويدن شاھان ھخامنشی به

شاھان ايرانی سلسله ھخامنشی از . طور کامل از بين نرفت گاه به ن ميترا ھيچئيحال آ با اين. يد ادغام شدن جدئيآ

خواستند با عقايد کھن  که خود پيرو زرتشت بودند، پی دردسر نبودند و نمی به بعد، با اين) م. ق۴٨۶  تا۵٢٢( داريوش

ھمين جھت، بسياری از عقايد ميترائيسم  به. داشتند در افتند میھا را عزيز  مذھبی که ھنوز بسياری از مردم و اشراف آن
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 تداعی شد، و ئیميترا خدای خورشيد و نور، با اھورامزدا خدای روشنا. ن زرتشت ادغام کردندئيرا نگاه داشتند و در آ

شد، با  امی داشته میشب يلدا يا شب ميالد ميترا خدای نور نيز کماکان گر. در تقابل با اھريمن خدای تاريکی قرار گرفت

دھد و در  ، بزرگترين نبرد در چنين شبی رخ میئیاين استدالل که در پيکار مستمر بين نيروھای تاريکی و روشنا

نھد و   فزونی می شود، گرما و نور رو به تر می شود؛ از اين پس روز درازتر و شب کوتاه   پيروز میئینھايت روشنا

ايرانيان که آتش و حرارت را . گردد  بر بدی، و اھورامزدا بر اھريمن، چيره میکاھش، و نيکی سرما و ظلمت رو به

کردند و در داخل،  دانستند، در چنين شبی بيرون از منازل خود آتش روشن می مظھر اھورامزدا خدای نور و نيکی می

 .پرداختند داری می زنده اعضای خانواده زير حرارت کرسی کنار ھم به شب

با تاريکی » خورشيد«رساندند، تا از اين طريق در نبرد  کردن چراغ به صبح می افروختن آتش و روشن آنان شب را با 

، و بدين گونه پايان سردی و آغاز گرمی را گرامی  خوردند آجيل و فندق و ھندوانه و حلوا می. به او کمک کرده باشند

عنوان سمبول استقامت و پايداری در برابر سرما و  هنيز ب» سرو يلدا«جا است که درخت سرو يا  جالب اين. داشتند می

طور نمادين   داشتند بهئیترھا ھر آرزو جوان. شد تاريکی، در معابد ميترا وجود داشت و در چنين شبی از آن استفاده می

کردند به  ی تقديم ميترا مئیدر پای درخت نيز ھدايا. آويختند ھای سرو می پيچيدند و بر شاخه ای ابريشمی می دور پارچه

 .شان را برآورده سازد اين اميد که آرزوھای

زودی در بسياری از ه ن ميترا بئيآ. رفته به اروپا نيز راه يافت ھای ايران و يونان رفته  در پی جنگئیھا چنين سنت

ی واقعی ميترائيسم حال احيا بااين. مناطق دنيای ھلنی آن روزگار مريدانی پيدا کرد، و معابد متعدد به افتخار ميترا بنا شد

امپراتوران روم، ميترا را که در ايران باستان مظھر وفاداری . را در قرون دوم و سوم ميالد در امپراتوری روم شاھديم

، )٢١١  -١٩٣( ، سپتيميوس سوروس.)م١٩٢  -١٨٠( امپراتورانی چون کومودوس. طبع يافتند به پادشاه بود، بسيار باب

ن ئيليان ملقب به جوليان مرتد، و نيز بسياری از سربازان و افسران روم، سخت پيرو اين آو جو) ٢١٧  -٢١١(کاراکاال 

ھا و معابد  ھای رود راين، دانوب و فرات، کنيسه ، و کناره.) م۴٣ در پی ھجوم روم به سال(م، بريتانيا وبودند و در ر

 در صدد احيای حکومت و مذھب روم باستان ديوکليتيان امپراتور روم ھنگامی که. متعددی برای ميترا بر پا داشتند

 معبد بزرگی در کناره رود دانوب واقع در نزديکی وين برای ٣٠٧ او در سال. نداختن ميترا را از قلم نيئيبرآمد، آ

 .لقب داد» حامی امپراتوری روم«ميترا ساخت و او را 

ن نوپای ئيترين رقيب آ عنوان مھم  به۴ و ٣ون شان، در قر بدين ترتيب، ميترائيسم به يمن امپراتوران روم و سربازان

 .مسيحيت قد علم کرد و سخت در بين روميان رواج يافت

ھای تجاری بزنيد  مراکز خريد، پاساژھا و خيابان  وقتی سری بهدسمبروپنجم  ھاست که در آستانه بيست در ايران نيز سال

ھای لوازم خانگی و  ھای لباس، برخی فروشگاه فروشگاهھا گرفته تا  فروشی توان مشاھده کرد که از کتاب  میًکامال

 دکور، تغييرنی با ئيھای فروش کاالھای تز ھا و مغازه بازی فروشی ھا و بارزتر از ھمه اسباب الکترونيک، رستوران

خود  اين ايام رنگ و بوی کريسمس به  کردن نمادھای جشن آغاز سال نو ميالدی يا فروش کاالھای مربوط به اضافه

  .اند رفتهگ

اند و   دادهتغييرنی ايام کريسمس ئي کاالھای خود را به کاالھای تزیمناسبت اين ايام به کل ھا به در اين بين برخی فروشگاه

 کاالھای شب  کنند که بررسی ليست قيمت شود سود خوبی عايد خود می  از اين بازار پر تب و تابی ھم که ايجاد میًاتفاقا

 وجود دارد به خوبی گردش دسمبر ٢۵ھای نزديک به  خصوص در شب  که بهئیحجم تقاضاچنين  عيد ميالدی و ھم

 .دھد باالی مالی آن را نشان می
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کنند با تنوع بسيار   که در کنار کاالی اصلی خود عرضه میئیھای تخصصی فروش کاالی کريسمس يا واحدھا مغازه

ھا  ھای بابانوئل، لباس نی آن، عروسکئيل درخت، لوازم تز مواجه ھستند که شايد بتوان گفت صدھا قلم جنس شامئیباال

شود که با اطمينان  ھای مربوط به جشن، ابزارآالت موزيکال و ساير اقالم ريز و درشت رنگی و جذابی می يا طرح

 .است» چينی«ھا وارداتی و اغلب  توان گفت تمامی آن می

 ٨٠اندازه و کيفيت ساخت از  ن آن، بسته بهئيمس بدون تزھای ايران، قيمت درخت کريس اين روزھا طبق گزارش رسانه

طوری که  رود؛ به شمار می   گران بهًن آن نيز نسبتائيھزار تومان تا حدود يک ميليون تومان قيمت دارد و لوازم تز

تلف ھای مخ دار، رنگی يا تک رنگ در بسته ای، پالستيکی، طرح ن بنابر جنسی که دارند اعم از شيشهئيھای تز گوی

 . ھزار تومان قيمت دارند٨٠ تا ۴٠ آن از ئیھای شش تا شود که بسته  عرضه میئی تا١٨شش تا 

توان بسته  ن شده را میئيدست آمده است يک درخت کريسمس تز  که برای آن بهئیھا کاالھای موجود با قيمت با توجه به

 .فروش رساند ميليون تومان به ھزار تا چھار ١٢٠ای که يک مشتری مدنظر دارد بين  ميزان ھزينه به

ھای   ھزار تومان در اندازه۶۵ تا ٣۵ھای موزيکال نيز با تخفيف شب عيد از  چنين ديگر کاالھا مانند عروسک ھم

ھای بادی بزرگ مکانيکی بابانوئل را ھم پيدا کرد که قيمتی  توان عروسک شوند و در اين بين می کوچک عرضه می

 . در بازار دارند ھزار تومان٩٠٠ تا ۴٠٠معادل 

شود، بلکه اين روزھا در کافه  ھای تخصصی فروش کاالی شب عيد سال نو ميالدی نمی مغازه اين بازار متنوع محدود به

ھای مربوط به کريسمس   ويژه با طرحئیخورد و در برخی موارد ھم غذاھا چشم می ھا حداقل تم شب عيد به و رستوران

طوری که  ھای لباس که پوشاک فانتزی مختص شب عيد را به ارائه می کنند؛ به گاهچنين فروش ھم. شود تدارک ديده می

 ھزار تومان با کاله و ريش مصنوعی و کفش مخصوص، يا ٢۴٠سال  دست لباس بابانوئل در سايز متوسط بزرگ يک

... ر، بافت و شرت، جوراب، شلوا ھا و نمادھای آن در قالب تی ھای جشن سال نو شخصيت  که با تمئیھا حتی لباس

 .رسند فروش می به

خورد اين است که تعلق دينی  چشم می  جالب و قابل توجھی که در خريدھای پرتالطم لوازم شب عيد بهمسألهاما يک 

گويد که حدود  ھای ايران می خاصی در اين باره وجود ندارد و يک فروشنده قديمی لوازم کريسمس، به يکی از رسانه

طور  ھای مسيحی اغلب لوازم عيد را به ھای سال ميالدی غيرمسيحی ھستند، چرا که خانواده درصد خريداران کاال٩٠

 که قصد دارند ئیھا کنند مگر عروس و دامادھا يا خانواده ھا استفاده می ھای خود دارند و ھر سال از آن دائم در خانه

 .لوازم خود را نو کنند

ھای  از محله. کنند مراکز فروش مراجعه می ز ھمه اقشار برای اين خريد به اًدھد که تقريبا اين بازار نشان می نگاھی به

ھا   ھمه آنًدھد که تقريبا مختلف و با سطوح مالی مختلف که تنوع بسيار باالی اين بازار رنگارنگ اين امکان را می

دھنده اعتراض به   نشانئی سو ازمسأله البته اين .ھای ھم خوان با وضعيت مالی و ابعاد زندگی خود داشته باشند انتخاب

 .حاکميت دارد» اسالمی - فرھنگ و ايدئولوژی شيعی«

  !ھای آزاده خجسته باد کريسمس و سال نو بر ھمه انسان

  ٢٠١٦مبر  بيست و ھشتم دس-١٣٩٥ ]جدی[ھشتم دیچھارشنبه 

 

 


