
.  آخرین شب آذرماه، شب پيش از نخستين روز زمستان و درازترین شب سال استشب ِچله یا شب َیلدا
 .گيرند دارند و این شب را جشن می ایرانيان و بسياری از دیگر اقوام آن را مبارک می

 بيشتر روز مصادف است و به همين دليل از آن شب به بعد طول انقالب زمستانی با کره شمالی نيماین شب در 
 .شود تر می  کوتاهشبو طول 

شوند و تابش نور ایزدی افزونی  ایرانيان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دميدن خورشيد، روزها بلندتر می
خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا   یا زایش خورشيد میمهریابد، آخر پایيز و اول زمستان را شب زایش  می
 .کردند می

شود، یک سنت باستانی است و پيروان ميترایيسم آن را از هزاران  هایی که در این شب برگزار می یلدا و جشن
بسياری . بعدها تولد ميترا یا مهر استدر این باور یلدا روز تولد خورشيد و . اند کرده سال پيش در ایران برگزار می

داشت شب چله ميراث قوم  بر این باورند که ریشٔه پاس ها از اولين اقوام  کاسپ.  است کاسپيان  هستند آریایی
های کبودرنگ و موهای بور بودند که ابتدا در  ها مردمانی با چشم ان.که وارد ایران شدند نگيال  امروزی سکنی 

ها قوم نيرومندی بودند و تمدن توانمندی را  کاسپ. گزیدند و پس از چندی به نقاط دیگر ایران مهاجرت کردند
توان از   که می)Hydraulic Civilizations(های آبی  تمدناز جمله . گذاری کردند پایه زیگورات چغازنبيل ها و  ، آسياب

های  قنات شوشتر و دزفول های بسياری با نام  چنين پل هم. ها نام برد مانده از تمدن کاسپ عنوان آثار باقی  به
آناهيتا  درجٔه مدار زمين در گردش به ٢٣هایی توانستند انحراف   سراسر ایران ساختند و با ساخت چهارتاقی در

ها با استفاده از این ابزار به تقویمی دقيق دست یافتند و دریافتند که پس  کاسپ. گيری کنند دور خورشيد را اندازه
این جشن در . شود های سرد کاسته می ل شباندک افزوده شده و از طو از آخرین شب پایيز بر طول روزها اندک

است که بعدها  قرار دارد که نام آفریننده در زمان پيش از زرتشتيان بوده) تولد دوباره خورشيد(» دی«ماه پارسی 
در زبان ) DAY(واژٔه روز . او به نام آفریننده نور معروف شد انگليسی ) که همریشه با زبانهای کهن آریایی است (

هایی از آفریدگار بود در حالی که شب،  نور، روز و روشنایی خورشيد، نشانه. است نيز از نام این ماه برگرفته شده
 روز مردم را به این باور رسانده بود که مشاهده تغييرات مداوم شب و. هایی از اهریمن تاریکی و سرما نشانه

روزهای بلندتر روزهای پيروزی روشنایی . برند شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ هميشگی به سر می
هنگام توسعٔه آیين مهر در . ای از غلبٔه تاریکی و اهریمن بر زمين تر نشانه بود، در حالی که روزهای کوتاه ، اروپا

است و پس از استيالی  شده مراسم شب چله به عنوان روز زایش مهر و نور و راستی با شکوه تمام برگزار می
چنان  ميان روميان نفوذ کرده بود همخصوص در  مسيحيت در اروپا، آداب و رسوم آیين مهر که در زندگی مردم و به

القول  های مختلف مسيحيت متفق  تمام فرقه ميالدی٣٥٠تا سال . باقی ماند اما با آمدن دين جديد رنگ نباخت 
دانستند وليکن نفوذ آيين مهر   را روز ميالد مسيح میششم ژانويهروز   روم را بر آن داشت تا روز تولد کليسای

عيسی مسيح هر يا ميترا قرار دهد تا از التقاط اين دو مناسبت نفوذ بيشتری بر زندگی مردم  را مطابق با تولد م
با قدرتمند شدن کليسای رم و پس از گذشت زمان، . ترين جشن آيين مهر را در خود حل کنند داشته باشد و بزرگ

ليکن هنوز کليسای . های ديگر مسيحيت به اين سمت و سو گرويدند فرقه  شرقی روز ششم ارتدوکس و ارمنی
 دسامبر با توجه ٢٥ يا ٢١چه از نظر پژوهشگران مسلم است اين است که  آن. دانند  را روز ميالد مسيح میژانويه

های  به اشاره انجيل ی مسيحيت ، روز ميالد عيسی  چنين تاريخ دوران اوليه  به فصل زراعت و اعتدال هوا و هم
های جشن  نخستين مايه. انکار است مسيح نيست و نفوذ آيين مهر در رسوم کليسا نيز غيرقابل  کريسمس

ايالنوتو . . است داشتن آن کوشيده نگه ی ايران کهن به جهانيان است که خود تا به امروز در زنده  ميراث و هديه
پنداشتند، و به همين دليل این شب را جشن   می» يترام«ایرانيان باستان این شب را شب تولد الهه مهر 

گستردند و  آن گاه خوانی الوان می.کردند شدند و شادمانه رقص و پایکوبی می گرفتند و گرد آتش جمع می می
ای بود غير نوشيدنی، مانند گوشت و نان و شيرینی و حلوا، و در  نذری یا وليمه» ميزد«. کردند نثار می» ميزد«

گستردند که بر آن افزون بر آالت و ادوات   ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیينی، خوانی میهای آیين
های  های خوردنی فصل و خوراک ها و فرآورده نيایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غيره، برآورده

ایرانيان . نهادند ناميدند، بر سفره جشن می می» ميزد«ای که آن را  گوناگون، از جمله خوراک مقدس و آیينی ویژه
های  گاه شب یلدا را تا دميدن پرتو پگاه در دامنٔه کوه البرز برخی در . نشستند شدن خورشيد می  به انتظار باززایيده
ها مهرابه شدند تا پيروزی مهر و شکست اهریمن را از  به نيایش مشغول می) های پيروان آیين مهر نيایشگاه (

روز پس از . است خوانند که دعای شکرانه نعمت بوده را می» نی ید «خداوند طلب کنند و شبهنگام دعایی به نام
پرداختند و تعطيل  خواندند و به استراحت می ؛ میو دی گان) روز خورشيد(خورروز را ) یکم دی ماه(شب یلدا 

ز کار دست در این روز عمدتًا به این لحاظ ا). ناميدند  میخره روز یا خرم روزاین روز را , خرمدینان (عمومی بود 
خواستند احيانًا مرتکب بدی کردن شوند که ميترائيسم ارتکاب هر کار بد کوچک را در روز تولد  کشيدند که نمی می

.شمرد خورشيد گناهی بسيار بزرگ می  

 گرفته شده از ويکی پديا

 

 


