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بھرام رحمانی
 ٠١جنوری ٢٠١٧

آيا جشن کريسمس و سال نو ميالدی ريشۀ مذھبی دارند؟!
اين روزھا اکثر مردم جھان در تکاپوی برگزاری جشنھای کريسمس و سال نوی ميالدی  ٢٠١٧ھستند .خيابانھا و
مغازهھا از يکی دو ماه پيش چراغانی و آذينبندی شده است ،و اغلب مردم بهمناسبت اين ايام در شور و ھيجان شادی و
شيرينی و ھمبستگی بهسر میبرند.
کريسمس کنونی خالف ريشه تاريخیاش نه يک جشن مذھبی ،بلکه جشنی سکوالر ھمراه با شادی و سرور و ھمبستگی
است .يعنی عمالً گرامیداشتن دوستی ،ھمبستگی ،عشق ،تفاھم و صلح است.

پس بيائيم بهسالی که جديد و تازهست خوشآمد بگوئيم ،گرامی بداريم ،بهاستقبال آن بشتابيم با اين اميد و آرزو و البته
اراده که در سال جديد عشق ،دوستی ،رفاقت و صلح بر تفرقه و تبعيض ،دشمنی و خصومت ،کينه و انتقامجوئی ،جنگ
و کشتار ،اختناق و سانسور ،ستم و استثمار غلبه کند و جای تاريکانديشان را بهمعنای واقعی روشنگری و
روشنانديشان بگيرد.
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ايام کريسمس و سال نو ،ھمه جا پر از نور و زيبائی است .رنگھای گوناگون ،از زيبائیھا و محبتھا .پيامآور صلح و
دوستی .چه چيزی پر بھاتر و ارزشمندتر از آزادی ،برابری ،عدالت اجتماعی و صلح و دوستی و امنيت و آرامش در
روی کره زمين است .ھمه انسانھا پيشرو و مترقی و برابریطلب و عدالتجو بهدنبال آن ھستند.
طبيعت انسان و ھمه موجودات جاندار ،در ھمه زيبائیھا است .گردش ايام و تغييرات فصول سال يکی از شاھکارھای
طبيعت است .ھر فصلی زيبائی خاص خودش را دارد .زمستان اگر نباشد و برفھای انبوه اگر نبارد ،ھرگز بھار و
تابستان جلوه زيبايش را نشان نخواھد داد.
***
آيا جشن کريسمس و سال نو ميالدی ريشه مذھبی دارند؟!
آيا کريسمس جشنی مذھبی است؟ آيا اين جشن ،ريشه در اعتقادات مسيحيت دارد؟ اختالف نظر مسيحيان در زمان
برگزاری اين جشن چه معنائی دارد؟ يھوديان در اين ميان چه نقشی دارند؟
واژه »پاگان« در مسيحيت بهمعنای کافر ،مشرک و دور از دين است .اديان پاگانی بهاديان چند خدائی پيش از مسيحيت
اطالق میشود که در زمان ظھور مسيحيت رقيبی جدی برای مسيحيت محسوب میشدند .پيروان اين اديان بهپرستش
الھهھای يونانی و رومی ،مصری و ديگر خدايان اساطيری میپرداختند .مسيحيت سعی در براندازی اين کيشھا داشت
و توانست در بسياری از مناطق بهپيروی از آنھا خاتمه دھد .اما در مناطق دور افتاده پيروان اين اديان بر سر اعتقادات
خود باقی ماندند؛ در قرون وسطا در حاشيه جوامع بهحيات خود ادامه دادند و ھم اکنون نيز طرفدارانی در برخی مناطق
دارند .با اين وجود بنا بهمصالح تاريخی خود برخی از دستاندرکاران کليسا تعدادی از نمادھا و رسم و رسوم پاگانيستی
را با تعاريف جديدی در دنيای مسيحيت حفظ کرده اما ھم چنان نيز اين اختالفات ادامه دارد.
برخی رھبران کليسا و نيز لژھای فراماسونری در دنيای مسيحيت پراکنده شده است .برای مثال ،صحن کليسای اعظم
سنت پيتر در واتيکان دارای ستونھائی با راس ھرمی شکل است که در واقع نمادھائی از اديان باستانی مصر ھستند.
يکی ديگر از ميراثھای بهجا مانده از پاگانيستھا برای دنيای مسيحيت جشنی است که آن را امروزه با نام جشن
کريسمس میشناسيم که ريشه در آئينھا و اعتقادات باورمندان بهچندخدائی در زمانھای پيش از ظھور مسيحيت دارد و
بخشی از کليسا بنا بهمقتضيات زمانی سعی در مطرح کردن آن بهصورت يک آئين مذھبی مسيحی داشته است.
کريسمس جشنی است که در برھهای از تاريخ برخی از رھبران کليسا آن را بهتولد مسيح گره زده و بهآن رنگ مذھبی
دادند .اصوالً رھبران مسيحيت در دو قرن نخست ميالدی مخالف اعالم جشن و شادمانی بهمناسبت سالروز تولد
بزرگان دينی خود ،از جمله مسيح ،بودند .آنھا معتقد بودند که برپائی جشن تولد يک آئين پاگانيستی است و کيش
مسيحيت نبايد از رسم و رسوم »مشرکين« الگوبرداری کند .در طرز تفکر دينمداران عيسوی آن دوره ،روز واقعی
تولد و زندگی بزرگان دينی روز شھادت و پيوستن ايشان بهجھان آخرت بود نه روزی که از مادر زاده شده بودند.
بهھمين دليل منشأ دقيق انتخاب روز  ٢٥ماه دسمبر بهعنوان روز ميالد عيسی مسيح از نظر تاريخی مبھم بوده و
مشخص نيست که از چه زمانی مسيحيان برای ميالد مسيح جشن و پايکوبی بهراه انداختهاند .زيرا که حتی در
انجيلھای چھارگانه نيز برای تولد عيسی مسيح ھيچ تاريخی ذکر نشده است .بهنظر میرسد پس از مرگ رھبران اوليه
مسيحيت در دو قرن نخست ،باالخره تالش برای شکل و شمايل مذھبی دادن بهآئينھای پاگانيستی برای جذب مؤمنين
جديد بهآئين مسيحيت نتيجه داده و ابتداء روز مشخصی برای تولد عيسی مسيح شده است.
از اينرو ،برای نخستين بار در سال  ٢٢١پس از ميالد است که در نوشتهھای سکستوس ژوليوس افريکانوس٢٥ ،
دسمبر بهعنوان روز تولد مسيح ذکر شده و رفتهرفته در بخش بزرگی از دنيای مسيحيت مورد قبول واقع شده است.
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انتخاب  ٢٥دسمبر بهعنوان زادروز عيسی مسيح و برپائی جشن و سرور در آن روز در اوايل قرن چھارم مورد
حمايت کنستانتين امپراتور روم که به »پدر کليسا« مشھور است واقع شد و بدين ترتيب آئين کريسمس بيش از پيش در
دنيای مسيحيت تثبيت گرديد.
اسقف اعظم ارامنه آرداک مانوکيان در کتاب »جشنھای کليسای ارمنی« مینويسد» :درباره تاريخ تولد عيسی
آگاھیھای دقيق و موثقی در دست نيست .انجيلھا نيز در اينباره آگاھیھای ناچيزی میدھند .ھيچ منبعی ھم در دست
نيست که با آن بتوان تاريخ دقيق ميالد مسيح را نشان داد .تا سده چھارم ميالدی ،ھمه مسيحيان ميالد مسيح را روز ششم
جنوری جشن میگرفتند ،اما در اين سده ،کليسای کاتوليک رم تصميم میگيرد که روز تولد عيسی مسيح را در ٢٥
دسمبر جشن بگيرند«.
در منابع ديگر ،کريسمس شکل مسيحیشده جشن »روز تولد خورشيد شکستناپذير« در امپراتوری رم ذکر شده است
که بهعنوان نماد زايش خورشيد و اتمام زمستان برگزار میشده است .اين جشن نيز يک سنت غيرمذھبی بوده است که
در آن روميان ھر ساله از  ١٧تا  ٢٥دسمبر برای تشکر از سياره کيوان يا خدای کشت و زرع بهجشن و شادی مشغول
میشدند .ميترائيسم يا آئين پرستش »ايزد« در ايران باستان از ديگر ريشهھای کريسمس مسيحی ذکر شده است که در
آن در  ٢٥دسمبر مردم انقالب زمستانی را با شرکت کردن در مراسمی معروف بهميالد »الھه ميترا« جشن میگرفتند و
روميان فراوانی نيز ايرانيان را در اين جشن ھمراھی میکردند .بهطور کلی بهنظر میرسد نويد آغاز بھار و گذر
زمستان برای تمامی آئينھای چند خدائی پيش از مسيحيت بهنوعی با شادی و جشن ھمراه بوده است.
در واقع کليسای کاتوليک با روز  ٢٥دسمبر بهعنوان روز ميالد عيسی مسيح ،خواسته است بهمراسم ھای زمستانی
پيروان پاگانيسم در آن زمان ،از معتقدان بهخدايان رومی و يونانی و ميترا و نيز اديان باستانی مصر که ھمگی بهطور
متفقالقول جشنی زمستانی در رسوم خود داشتهاند؛ معنا و مفھوم مسيحی داده و بر پيروان خود بيفزايد .با اين حال
اختالفاتی که در مورد تاريخ برگزاری جشن ميالد مسيح بين عيسويان وجود دارد نشاندھنده آن است که اين سياست
کليسا مورد تأئيد تمامی رھبران و دينمداران مسيحی نبوده و مخالفتھائی نيز وجود داشته است .ھرچند نه بهشدت
مخالفتھای دو قرن اول.
بسياری از اعضای کليسای کاتوليک روم و پيروان آئين پروتستان ،کريسمس را در روز  ٢٥دسمبر جشن میگيرند.
برخی از مسيحيان ارتودوکس در روسيه ،اوکراين و فلسطين جشن کريسمس را در روز  ٧جنوری برپا میکنند و
ارامنه نيز بهطور منحصر بهفردی روز ميالد مسيح را در ششم جنوری جشن میگيرند.
بر اين اساس ،بيشتر مسيحيان غربی ھستند که  ٢٥دسمبر را بهعنوان روز تولد مسيح بهرسميت شناختهاند؛ اما
مسيحيان ارتدوکس شرق ،ششم جنوری را برای جشن ميالد پيامبر خود ،بهرسميت میشناسند .اختالفات بر سر
جشنھای کريسمس در جھان مسيحيت گاھی بهمناقشات بزرگی منجر شده است .مثالً در انگلستان در دوران حکومت
کرومول در اواسط قرن ھفدھم ميالدی ،پيوريتنھا که اعتقادات مسيحی محکمی داشتند با جشن گرفتن کريسمس
بهعنوان سنتی پاگانی و آميخته با رسوم مشرکين مخالفت کردند و حتی پارلمان انگلستان مدتی جشن گرفتن کريسمس را
ممنوع اعالم کرد.
يھوديان نيز در ايام زمستان ،دارای جشنی با نام حنوکا يا حنوکه يا عيد اخالص يا جشن روشنائی ھستند که برخی از
آئينھای کريسمس مسيحی از اين جشن يھودی برگرفته شده است .يھوديان در جشن حنوکا ،روزی از زمستان را جشن
میگرفتند که پس از آن ،شمارش معکوس برای آمدن بھار آغاز میشد .اين جشن  ٨روز بهطول میانجاميده که در ھر
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روز آن شمعی روشن میشده است .روشن کردن شمع برای يادآوری نور و گرمای خورشيد و آمدن بھار بوده است.
اين جشن تقريباً با ايام کريسمس ھمزمان است.
افزايش تعداد مسيحيان و نيز گسترش و تنوع يافتن آئينھای کريسمس که از ھر جائی رسمی بهخود میگرفت؛ نظر
يھوديان را برای بھرهگيری اقتصادی از اين جشن بهخود جلب کرد.
واژه کريسمس از دو بخش »کريس« و »مس« تشکيل شده که بهمعنای مراسم عشای ربانی در روز مسيح است .که
بعدھا بهمعنای »جشن مسيح« استعمال شده است .مردم بسياری در امريکای شمالی و جنوبی ،اروپا ،آسيا و ديگر
مناطق جھان کريسمس را بهعنوان مھمترين رويداد ساالنه مسيحی جشن میگيرند.
اين جشن از اوايل قرن بيستم ميالدی بهبعد بهتدريج وجھه مذھبی خود را از دست داده و ھماکنون بيشتر به عنوان يک
جشن غير مذھبی برگزار میشود .بهطوری که امروزه بحث غيرمذھبی شدن کريسمس يکی از بزرگترين دغدغهھای
رھبران کليسا در دنيای غرب است .در سالھای اخير برخی سعی در حذف بخش »کريس« و در نتيجه پشتوانه مذھبی
از عبارت کريسمس داشتهاند.
نگاه غير مذھبی امريکائیھا بهکريسمس در اواخر قرن بيستم منجر بهمناقشهھای قانونی شد .عدهای بحثھائی در مورد
ماھيت کريسمس و شناسائی آن بهعنوان يک جشن دينی يا سکوالر بهپيش کشيدند و بهرسميت شناختن کريسمس را
بهعنوان تعطيالت فدرال نقض قانون جدائی کليسا و دولت در امريکا دانستند.
دادگاه عالی امريکا در روز  ١٩دسمبر  ،٢٠٠٠تعطيالت رسمی و عمومی کريسمس را نقضکننده قانون جدائی دين از
حکومت ندانست و اعالم کرد که اين روز يک ھدف کامالً سکوالر و غيرمذھبی را مدنظر دارد .اين رأی دادگاه عالی
با مخالفت مسيحيان راديکال مواجه است .ھرچند آنان از تعطيل بودن کريسمس حمايت میکنند اما غيرمذھبی شناختن
اين روز را ضربهای بهکيش مسيحی میدانند.
در سال  ٢٠٠٥نيز ،عدهای از اين مسيحيان امريکائی تظاھراتی عليه سکوالر اعالمشدن کريسمس بهراه انداختند و
اعالم کردند کريسمس با اھداف سکوالر و برنامهھای ضد مسيحی مورد تھديد واقع شده است .اما غرب بيشتر بهتأثير
اقتصادی کريسمس اھميت میدھد تا وجھه مذھبی آن.
حتی عدهای از مسيحيان ،بابانوئل يا سانتا کالوس را يک شخصيت »شيطانی« میدانند که برای ضربهزدن بهآئين
مسيحيت مطرح شده است.
روميان در بزرگداشت »ميالد خورشيد شکستناپذير«) (natalis solis invictiو موسم برداشت محصول ،ھمه ساله
در نيمه زمستان ،يعنی از  ١٧تا  ٢٤دسمبر ،کاروانھای شادی بر پا میکردند و بهجشن و پايکوپی میپرداختند .آنان
در اين ايام که بهايام »جشن خدای زحل«) (Saturnaliaمعروف بود ،کمابيش ھمان میکردند که ايرانيان در شب يلدا:
خوراکھای مخصوص میخوردند ،منازل خود را با گياھان سبز میآراستند ،به ديد و بازديد يکديگر میرفتند ،و بهھم
ھديه میدادند.
و اما با پيروزی کنستانتين امپراتور مسيحی در سال  ٣١٢و گسترش مسيحيت در دنيای روم ،سنت پرستش ميترا
رفتهرفته رو به افول نھاد .با اينحال باورھای کھن دنيای باستان را نمیشد يکشبه ريشهکن کرد.
بدين ترتيب شب يلدا جشن ظھور ميترا که پيشاپيش بهخوبی در فرھنگ و باورھای دينی دنيای روم ريشه دوانده بود و
قدمتی ديرينه داشت ،تا سال  ٣٣٦ميالدی رسما ً بهعنوان سالروز ميالد مسيح يا کريسمس شد و جای ميترا را مسيح
گرفت .اينکه چرا  ٢٥دسمبر انتخاب شد بهدرستی روشن نيست ،اما روميان به احتمال زياد اين روز را که آخرين روز
جشنھای نيمه زمستان بود ،روز تولد ميترا میدانستهاند.
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با اينحال تبديل جشنی غيرمذھبی به جشن مذھبی ميالد مسيح ،در ابتداء سخت با مخالفت روبهرو شد .بخش شرقی
امپراتوری روم ٦ ،جنوری را روز تجلی خدا بر آدميان) (Epiphanyدر قالب تولد و تعميد عيسی میدانست ،و
کليسای اورشليم نيز تنھا  ٦جنوری را بهعنوان روز ميالد مسيح معتبر شمرد و جشن میگرفت .اما رفتهرفته کليساھای
شرق نيز ،ولو با اکراه ،مخالفت را کنار گذاشتند و سنت برگزاری عيد ميالد مسيح در روز  ٢٥دسمبر را پذيرفتند،
بهطوریکه اين روز تا پايان قرن چھار تقريباً در ھمه جا رسما ً بهعنوان روز تولد مسيح جشن گرفته میشد .تنھا
استثناء ،کليسای ارمنی بود که ھنوز ھم ميالد مسيح را روز  ٦جنوری میداند و  ٢٥دسمبر را بهعنوان جشن
»بتپرستان« مردود میشمرد.
اعضای بيشتر کليساھای ارتودوکس در سراسر دنيا نيز روز بيست و پنجم دسمبر را بهعنوان ميالد مسيح جشن
میگيرند .برخی از مسيحيان ارتودوکس در روسيه ،اوکراين ،سرزمين »مقدس«)ناحيه تاريخی فلسطين( و ديگر
مکانھا ،بهسبب پيروی از گاهشماری يوليانی ،جشن کريسمس را در روز  ٧جنوری برپا میدارند .اعضای کليسای
ارامنه طبق سنت منحصر بهفردی ،روز ميالد و ھمچنين روز غسل تعميد مسيح را ھمزمان در روز ششم جنوری جشن
میگيرند.
ايام دوازده روزه کريسمس با سالروز ميالد مسيح در  ٢٥دسمبر آغاز گشته و تا جشن خاجشويان در روز  ٦جنوری
ادامه می يابد.
درخت کريسمس؛ يکدرخت طبيعی يا مصنوعی است که با روبانھا و چراغھای رنگی تزئين میشود و در کريسمس
در خانه ھا يا بازار قرار داده میشود و کادوھا زير آن قرار داده میشود.
در عصر رومنھا ،جشن ساتورناليا مشھورترين جشن زمستانی و زمان استراحت ،جشن ،شادی و پايان قوانين رسمی
محسوب می شد .اين جشن بهاحترام ساتورن از  ١٧تا  ٢٤دسمبر برگزار میشد اما در دورۀ امپراتوری اين جشن از
ھفت به پنج روز تقليل يافت.
ناتاليس سوليس ايويچتی روز  ٢٥دسمبر تحت عنوان »تولد خورشيد مغلوب نشدنی« جشن گرفته میشد و دربرگيرنده
ستايش الھهھا و خدايان خورشيد بود .الگابالوس امپراتور رومی) (٢١٨-٢٢بنيانگذار اين جشن بود که مجبوبيت آن در
دوران اريليان به اوج خود رسيد .روز  ٢٥دسمبر ،ھمچنين تاريخ انقالب زمستانی است و اين جشن نشاندھنده عدم
مغلوب شدن خورشيد در زمستان بود .بسياری از نويسندگان اوليه مسيحيت تولد دوباره خورشيد را بهتولد مسيح نسبت
دادهاند و کاتوليکھا استدالل میکنند که جشن سول اينويکتوس ھمان تاريخ کريسمس و ميالد مسيح است.
جشن يول در اواخر دسمبر و اوايل جنوری برگزار میشد و ھدف از آن احترام و ستايش خدای رعد بود؛ يک کنده
بزرگ چوب را با اين اعتقاد بود که ھر اندازه جرقه رعد بيشتر باشد نشان دھنده تعداد خوک يا گوساله ھائی است که
سال آينده متولد خواھد شد آتش میزدند و جشن تا سوختن کامل کنده ادامه داشت و گاھی به  ١٢روز میکشيد .از آنجا
که اروپای شمالی از آخرين بخشھائی بود که به مسيحيت روی آورد جشنھای غير مسيحی آنھا تأثير بسياری بر شکلی
گيری جشن کريسمس داشت .اسکانديناویھا ھنوز ھم کريسمس را يول مینامند ،که اين کلمه به تدريج در زبانھای
انگليسی و المانی معادل کريسمس شد.
توس جوليوس آفريکانوس ،نخستين مؤرخ مسيحی بود که شرح وقايع جھانی را آغاز کرد در رايج کردن اين ايده که
مسيح روز  ٢٥دسمبر متولد شد نقش محوری داشت .اين تاريخ نه ماه پس از تاريخ آبستن شدن مريم  ٢٥مارچ،
محسوب میشود .از سوی ديگر ٢٥ ،مارچ تاريخ اعتدال بھاری بوده است.
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نخستين اشاره بهجشن کريسمس)ميالد مسيح( در تقويم فيلوکالوس مشاھده میشود که در سال  ٣٥٤در روم گردآوری
شد.
پس از مرگ والنس امپراتور طرفدار عقايد اريوس در نبرد اديرنه سال  ٣٧٨جشن کريسمس در شرق رنگ بيشتری
بهخود گرفت ،اما اين روند در قرن چھارم بيش از پيش مجادله برانگيز بود و پس از آنکه گريگوری نازيانزوس در
سال  ٣٨١بهعنوان اسقف منصوب شد اين جشن از ميان رفت و در سال  ٤٠٠با انتصاب جان کريستوستوم بار ديگر
بهقوت خود باز گشت.
اوايل دوران قرون وسطا روز کريسمس تحت تأثير جشن تعميد مسيح بود .اما تقويم قرون وسطی تحت نفوذ تعطيالت
مربوط بهکريسمس قرار گرفته بود .برجستگی کريسمس پس از امپراتوری شارلمان تقويت شد ،چرا که مراسم
تاجگذاری وی در روز کريسمس سال  ٨٠٠و ويليام اول پادشاه بريتانيا روز کريسمس سال  ١٠٦٦انجام شد.
در اواسط قرون وسطا تعطيالت کريسمس بهقدری پررنگ بود که وقايعنويسان و مؤرخان بهکرات اشاره کردهاند که
بسياری از نجيبزادگان و اشراف کريسمس را جشن میگرفتند .ريچارد دوم پادشاه انگلستان در سال  ١٣٧٧جشن
کريسمسی برگزار کرد که  ٢٨گاو و  ٣ھزار گوسفند بهعنوان غذا مصرف شد .سرود خواندن در جشنھای کريسمس
نيز از قرون وسطا شکل گرفت ،اما بسياری از نويسندگان آن زمان اين گروهھای موسيقی را تقبيح کرده و اظھار
داشتند که اين شيوه ممکن است به ادامه يافتن سنتھای ساتارنوليا و يول منتھی شود.
در طول دوره اصالحات مسيحيت ،پروتستانھا جشن کريسمس را بهعنوان تجمالت کليسای کاتوليک و پاپھا محکوم
کردند .کليسای کاتوليک نيز بهواسطه افزايش مؤلفهھای دينی اين جشنھا ،بهانتقاد پروتستانھا واکنش نشان داد .طی
جنگ داخلی بريتانيا ،در سال  ١٦٤٧پروتستانھای ھوادار سادهزيستی و سختگيری مذھبی کريسمس را ممنوع کردند
اما طرفداران کريسمس در چندين شھر تظاھرات کرده و بهمدت چند ھفته کنترول کانتربری)مقر اسقف اعظم انگليس(
را در دست گرفتند .در سال  ،١٦٦٠دوران بازگرداندن چارلز دوم به سلطنت اين ممنوعيت از بين رفت ،اما ھنوز ھم
برخی از روحانيون انگليس با استناد به استداللھای پروتستان با جشن کريسمس مخالف ھستند.
در امريکا که مستعمره انگلستان بود ،پيوريتنھا)پروتستانھای ھوادار سادهزيستی و سختگيری مذھبی( با کريسمس
مخالفت کردند و جشن کريسمس از سال  ١٦٥٩تا  ١٦٨١در بوستن غيرقانونی تلقی میشد .در ھمانزمان ساکنان
ويرجينيا و نيويورک مراسم کريسمس را آزادانه برگزار میکردند ،پس از انقالب امريکا بهعلت نسبت دادن کريسمس
بهرسوم انگليسی جشن کريسمس محبوبيت خود را از دست داد.
طی دھه  ،١٨٢٠که تنشھای فرقهئی در انگلستان آرام شده بود ،نويسندگان بريتانيائی نسبت به از بين رفتن و کمرنگ
شدن جنش کريسمس ابراز نگرانی کردند و تالشھائی در راستای احيای اين سنتھا صورت گرفت .کتاب ترانه
کريسمس چارلز ديکنز که در سال  ١٨٤٣منتشر شد نقش مھمی در خلق مجدد کريسمس با محور خانواده ،حسننيت و
مھربانی ايفاء کرد.
اوايل قرن نوزدھم عالقه به کريسمس در امريکا بهواسطه چند داستان کوتاه نوشته واشنگتن ايروينگ احياء شد.
مھاجران المانی و امريکائیھائی که پس از جنگ داخلی امريکا بهکشور بازگشتند سھم مھمی در آوردن سنتھای
کريسمس اروپائی به قاره امريکا برعھده داشتند .کريسمس در سال  ١٨٧٠بهعنوان يکی از تعطيالت فدرال ايالت متحده
اعالم شد.
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در سال  ،١٩١٤نخستين سال جنگ جھانی اول ميان سربازھای المانی و بريتانيائی آتشبس موقت و غيررسمی شکل
گرفت و سربازان ھر دو طرف اقدام بهخواندن سرودھای کريسمس کرده و جنگ را متوقف کردند ،از سوی ديگر
داستانھای بسياری درباره اين آتشبس روايت شده اما شواھدی مبنی بر وقوع اين رويداد وجود ندارد.
اواخر قرن بيستم ،امريکا با مناقشهای برسر ماھيت کريسمس و جايگاه آن بهعنوان جشن دينی يا سکوالر مواجه شد،
چرا که برخی به رسميت شناختن کريسمس را بهعنوان تعطيالت فدرال نقض قانون جدائی کليسا و دولت میدانند و اين
امر چندين بار در دادگاهھای مختلف مطرح شد و دادگاه عالی اياالت متحده روز  ١٩دسمبر  ٢٠٠٠حکم داد که
بهرسميت شناختن روز کريسمس بهعنوان تعطيالت رسمی و عمومی نقض کننده قانون جدائی دين از حکومت نيست
چرا که اين روز يک ھدف واضح سکوالر در پی دارد.
نگرانیھائی که در رابطه با ترکيب ماھيت سکوالر با کريسمس مسيحی وجود داشت در قرن بيست و يکم نيز ادامه
دارد .در سال  ٢٠٠٥برخی از مسيحيان ھمراه محافظهکاران امريکائی عليه سکوالر شدن کريسمس تظاھرات کردند.
برخی اعتقاد دارند که کريسمس با روندھای سکوالر يا اشخاص و سازمانھای ضد مسيحی مورد تھديد واقع میشود.
از زمانھای بسيار کھن ،درخت و گياه مورد پرستش مردمان بودهاند .کليسای ارمنی نيز پس از پذيرش مسيحيت نه تنھا
عيدی را برای تقدس گياه بهعنوان جزئی از طبيعت در تقويم کليسائی قرار داد ،بلکه بهتقديس آن پرداخت .بدين ترتيب
ھيچ عيد و جشنی نمی توانست بدون تبرک گياه انجام نشود .اما آغاز تزئين درخت در ايام سال نو ميالدی بنا بر گفتهھا
و روايات بهسال  ١٦٠٥در المان بر میگردد .بهروايتی تزئين درخت کاج بهصورت امروزی را برای نخستينبار
»مارتين لوتر« المانی باب نمود.
وی عادت داشت ،که در شب ميالد عيسی مسيح ،شاخهھای درختان کاج بهخانه بياورد و برای شادمانی کودکان آن را
تزئين کند و ھمين عادت ،بعدھا بهيک رسم و آئين عمومی تبديل شد و در سال  ١٨٤٠ميالدی مراسم آراستن درخت به
انگلستان و سپس به امريکا و ساير کشورھا راه يافت.
با توجه بهاين که کودکان و بزرگساالن ھر دو به يک اندازه به تزئين درخت کريسمس عالقه دارند ،شايد يادآوری
عناصر تشکيلدھنده تزئينات درخت کاج مفيد باشد.
از ديگر ويژگیھای درخت کاج ،بابانوئلی است که با کيسه ھدايا بردوش زير درخت ايستاده است.
رنگی درخشان و نيز ستارهھا و تزئينات درخت کاج و چراغھای ريز الوان است که تمامی درخت و اطراف آن را در
بر میگيرد .ھديهھائی را که برای افراد خانواده و خويشاوندان تھيه شده نيز زير درخت گذاشته میشود.

از قرن نوزدھم ،سنت تزئين درخت کاج در کشورھای شمالی و اروپائی و کانادا و اياالت متحده رايج میشود .در
بسياری از موارد از درخت صنوبر بهعنوان درخت کريسمس استفاده میشود.
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اما بابا نوئل يا سانتا کالوس در سال  ١٨٢٢در امريکا و در نوشتهھای داکتر مور که داستانھای کودکان را مینوشت،
متولد گرديد .بهاين ترتيب ،بابا نوئل جايگزين سن نيکالس میشود.
امروز افسانه بابا نوئل که بهشکل يک مرد کوچک اندام چاق و خوش رو با ريش سفيد ،لباس قرمز و چکمهھای مشکی
درآمده است .وی سوار بر سورتمهای که گوزنھا آن را میکشند سراسر اروپا ،امريکا ،کانادا را درمینوردد و ھدايای
کودکان را توزيع میکند.

در دومين دھه ھزاره سوم بابا نوئل مدرنتر میشود .امروز میتوان وی را در تلويزيون مشاھده کرد ،صدای او را از
راديو شنيد و حتی کودکان میتوانند با تماس تيلفونی ھدايای درخواستی خود را به او بگويند .امروز بابا نوئل دارای
يک آدرس اينترنتی است و با ايميل به کودکان پاسخ میدھد!
***
ھمانطور که میدانيم ،يکی از اعياد مھم ايرانی شب »يلدا« يا شب »چله« است .اين شب که مصادف است با ٢١
دسمبر ،درازترين شب سال و شب آغاز اعتدال زمستانی است .يلدا در زبان سريانی بهمعنای »ميالد« است .ايرانيان
قبل از ظھور زرتشت عقيده داشتند که در چنين شبی »ميترا« يا »مھر« خدای شکستناپذير خورشيد ،مھر و دوستی،
محبت ،نور و عدالت ،بهطرزی معجزهآسا کنار يک نھر آب از دل تختهسنگی زاده شد .تولد او را گروھی از چوپانان
در کمال بھت و حيرت شاھد بودند .ميترا گاو سپيد مقدسی دارد که ھمه جا مؤنس و ھمراه او است .يک روز خدای
خورشيد فرستاده خود کالغ را نزد ميترا میفرستد با اين فرمان که گاو خود را قربانی کن .ميترا با اکراه چنين میکند.
گاو را میکشد و ناگاه از خون آن ،دنيا و ھر چه در آن است پديد میآيد؛ از ماه و ستارگان گرفته تا گردش فصول و
روشنائی روز.
پس از اين قربانی ،ميترا و خدای خورشيد با ھم به اکل و شرب میپردازند ،و ميترا سوار بر ارابه خدای خورشيد بر
فراز اقيانوسھا بهپرواز درآمده ،بهآسمانھا برده میشود و از آن پس بهعنوان ميانجی بين آفريدگار و آفريدگان وساطت
میکند)معنای اصلی ميترا نيز »واسطه« يا »ميانجی« است( .بدين ترتيب ايرانيان باستان پيش از ظھور زرتشت ،ميترا
را میپرستيدند و ھمه ساله در بزرگداشت ميالد او جشنھائی برگزار میکردند .در يکی از سرودهھای دوران باستان
در ستايش ميترا چنين آمده است» :تو با ريختن آن خون ازلی ،ما را فديه دادی«.
با ظھور زرتشت و گرويدن شاھان ھخامنشی بهاين آئين ،عناصر مربوط بهپرستش ميترا)يا ميترائيسم( رفتهرفته در
آئين جديد ادغام شد .با اينحال آئين ميترا ھيچگاه بهطور کامل از بين نرفت .شاھان ايرانی سلسله ھخامنشی از
داريوش) ۵٢٢تا  ۴٨۶ق.م( به بعد ،با اينکه خود پيرو زرتشت بودند ،پی دردسر نبودند و نمیخواستند با عقايد کھن
مذھبی که ھنوز بسياری از مردم و اشراف آنھا را عزيز میداشتند در افتند .بهھمين جھت ،بسياری از عقايد ميترائيسم
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را نگاه داشتند و در آئين زرتشت ادغام کردند .ميترا خدای خورشيد و نور ،با اھورامزدا خدای روشنائی تداعی شد ،و
در تقابل با اھريمن خدای تاريکی قرار گرفت .شب يلدا يا شب ميالد ميترا خدای نور نيز کماکان گرامی داشته میشد ،با
اين استدالل که در پيکار مستمر بين نيروھای تاريکی و روشنائی ،بزرگترين نبرد در چنين شبی رخ میدھد و در
نھايت روشنائی پيروز میشود؛ از اين پس روز درازتر و شب کوتاهتر میشود ،گرما و نور رو بهفزونی مینھد و
سرما و ظلمت رو بهکاھش ،و نيکی بر بدی ،و اھورامزدا بر اھريمن ،چيره میگردد .ايرانيان که آتش و حرارت را
مظھر اھورامزدا خدای نور و نيکی میدانستند ،در چنين شبی بيرون از منازل خود آتش روشن میکردند و در داخل،
اعضای خانواده زير حرارت کرسی کنار ھم به شبزندهداری میپرداختند.
آنان شب را با افروختن آتش و روشن کردن چراغ به صبح میرساندند ،تا از اين طريق در نبرد »خورشيد« با تاريکی
به او کمک کرده باشند .آجيل و فندق و ھندوانه و حلوا میخوردند ،و بدين گونه پايان سردی و آغاز گرمی را گرامی
میداشتند .جالب اينجا است که درخت سرو يا »سرو يلدا« نيز بهعنوان سمبول استقامت و پايداری در برابر سرما و
تاريکی ،در معابد ميترا وجود داشت و در چنين شبی از آن استفاده میشد .جوانترھا ھر آرزوئی داشتند بهطور نمادين
دور پارچهای ابريشمی میپيچيدند و بر شاخهھای سرو میآويختند .در پای درخت نيز ھدايائی تقديم ميترا میکردند به
اين اميد که آرزوھایشان را برآورده سازد.
چنين سنتھائی در پی جنگھای ايران و يونان رفتهرفته به اروپا نيز راه يافت .آئين ميترا به زودی در بسياری از
مناطق دنيای ھلنی آن روزگار مريدانی پيدا کرد ،و معابد متعدد به افتخار ميترا بنا شد .بااينحال احيای واقعی ميترائيسم
را در قرون دوم و سوم ميالد در امپراتوری روم شاھديم .امپراتوران روم ،ميترا را که در ايران باستان مظھر وفاداری
به پادشاه بود ،بسيار بابطبع يافتند .امپراتورانی چون کومودوس)١٩٢-١٨٠م ،(.سپتيميوس سوروس)،(٢١١-١٩٣
کاراکاال ) (٢١٧-٢١١و جوليان ملقب به جوليان مرتد ،و نيز بسياری از سربازان و افسران روم ،سخت پيرو اين آئين
بودند و در روم ،بريتانيا )در پی ھجوم روم به سال  ۴٣م ،(.و کنارهھای رود راين ،دانوب و فرات ،کنيسهھا و معابد
متعددی برای ميترا بر پا داشتند .ديوکليتيان امپراتور روم ھنگامی که در صدد احيای حکومت و مذھب روم باستان
برآمد ،آئين ميترا را از قلم نينداخت .او در سال  ٣٠٧معبد بزرگی در کناره رود دانوب واقع در نزديکی وين برای
ميترا ساخت و او را »حامی امپراتوری روم« لقب داد.
بدين ترتيب ،ميترائيسم به يمن امپراتوران روم و سربازانشان ،در قرون  ٣و  ۴بهعنوان مھمترين رقيب آئين نوپای
مسيحيت قد علم کرد و سخت در بين روميان رواج يافت.
در ايران نيز سالھاست که در آستانه بيستوپنجم دسمبر وقتی سری بهمراکز خريد ،پاساژھا و خيابانھای تجاری بزنيد
کامالً میتوان مشاھده کرد که از کتابفروشیھا گرفته تا فروشگاهھای لباس ،برخی فروشگاهھای لوازم خانگی و
الکترونيک ،رستورانھا و بارزتر از ھمه اسباببازی فروشیھا و مغازهھای فروش کاالھای تزئينی با تغيير دکور،
اضافه کردن نمادھای جشن آغاز سال نو ميالدی يا فروش کاالھای مربوط بهاين ايام رنگ و بوی کريسمس بهخود
گرفتهاند.
در اين بين برخی فروشگاهھا بهمناسبت اين ايام به کلی کاالھای خود را به کاالھای تزئينی ايام کريسمس تغيير دادهاند و
اتفاقا ً از اين بازار پر تب و تابی ھم که ايجاد میشود سود خوبی عايد خود میکنند که بررسی ليست قيمت کاالھای شب
عيد ميالدی و ھمچنين حجم تقاضائی که بهخصوص در شبھای نزديک به  ٢۵دسمبر وجود دارد به خوبی گردش
باالی مالی آن را نشان میدھد.
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مغازهھای تخصصی فروش کاالی کريسمس يا واحدھائی که در کنار کاالی اصلی خود عرضه میکنند با تنوع بسيار
باالئی مواجه ھستند که شايد بتوان گفت صدھا قلم جنس شامل درخت ،لوازم تزئينی آن ،عروسکھای بابانوئل ،لباسھا
يا طرحھای مربوط به جشن ،ابزارآالت موزيکال و ساير اقالم ريز و درشت رنگی و جذابی میشود که با اطمينان
میتوان گفت تمامی آنھا وارداتی و اغلب »چينی« است.
اين روزھا طبق گزارش رسانهھای ايران ،قيمت درخت کريسمس بدون تزئين آن ،بسته بهاندازه و کيفيت ساخت از ٨٠
ھزار تومان تا حدود يک ميليون تومان قيمت دارد و لوازم تزئين آن نيز نسبتاً گران بهشمار میرود؛ بهطوری که
گویھای تزئين بنابر جنسی که دارند اعم از شيشهای ،پالستيکی ،طرحدار ،رنگی يا تک رنگ در بستهھای مختلف
شش تا  ١٨تائی عرضه میشود که بستهھای شش تائی آن از  ۴٠تا  ٨٠ھزار تومان قيمت دارند.
با توجه بهکاالھای موجود با قيمتھائی که برای آن بهدست آمده است يک درخت کريسمس تزئين شده را میتوان بسته
بهميزان ھزينهای که يک مشتری مدنظر دارد بين  ١٢٠ھزار تا چھار ميليون تومان بهفروش رساند.
ھمچنين ديگر کاالھا مانند عروسکھای موزيکال نيز با تخفيف شب عيد از  ٣۵تا  ۶۵ھزار تومان در اندازهھای
کوچک عرضه میشوند و در اين بين میتوان عروسکھای بادی بزرگ مکانيکی بابانوئل را ھم پيدا کرد که قيمتی
معادل  ۴٠٠تا  ٩٠٠ھزار تومان در بازار دارند.
اين بازار متنوع محدود بهمغازهھای تخصصی فروش کاالی شب عيد سال نو ميالدی نمیشود ،بلکه اين روزھا در کافه
و رستورانھا حداقل تم شب عيد بهچشم میخورد و در برخی موارد ھم غذاھائی ويژه با طرحھای مربوط به کريسمس
تدارک ديده میشود .ھمچنين فروشگاهھای لباس که پوشاک فانتزی مختص شب عيد را به ارائه می کنند؛ بهطوری که
يکدست لباس بابانوئل در سايز متوسط بزرگسال  ٢۴٠ھزار تومان با کاله و ريش مصنوعی و کفش مخصوص ،يا
حتی لباسھائی که با تمھای جشن سال نو شخصيتھا و نمادھای آن در قالب تیشرت ،جوراب ،شلوار ،بافت و ...
بهفروش میرسند.
اما يک مسأله جالب و قابل توجھی که در خريدھای پرتالطم لوازم شب عيد بهچشم میخورد اين است که تعلق دينی
خاصی در اين باره وجود ندارد و يک فروشنده قديمی لوازم کريسمس ،به يکی از رسانهھای ايران میگويد که حدود
 ٩٠درصد خريداران کاالھای سال ميالدی غيرمسيحی ھستند ،چرا که خانوادهھای مسيحی اغلب لوازم عيد را بهطور
دائم در خانهھای خود دارند و ھر سال از آنھا استفاده میکنند مگر عروس و دامادھا يا خانوادهھائی که قصد دارند
لوازم خود را نو کنند.
نگاھی بهاين بازار نشان میدھد که تقريباً از ھمه اقشار برای اين خريد بهمراکز فروش مراجعه میکنند .از محلهھای
مختلف و با سطوح مالی مختلف که تنوع بسيار باالی اين بازار رنگارنگ اين امکان را میدھد که تقريبا ً ھمه آنھا
انتخابھای ھم خوان با وضعيت مالی و ابعاد زندگی خود داشته باشند .البته اين مسأله از سوئی نشاندھنده اعتراض به
»فرھنگ و ايدئولوژی شيعی-اسالمی« حاکميت دارد.
کريسمس و سال نو بر ھمه انسانھای آزاده خجسته باد!
چھارشنبه ھشتم دی]جدی[  -١٣٩٥بيست و ھشتم دسمبر ٢٠١٦
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