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و منظور از آن زایش خورشید « والدت»و « تولد»سریانی به معنی  ةاز ریش« یلدا» ةواژ
 یاد« میالد خورشید»یا « میالد اکبر»نیز از آن با عنوان  بیرونی )میترا/ مهر( است. ابوریحان

ت و علت نامگذاری آن به سلدایاز نامهای دیگر  یزن« شب چله»اصطالح فارسی  کند. می
ینهای ئاز لغات مربوط به آ« منسوب به چهل»در لفظ به معنی « چله»آن است که « شب چله»

از ـ « چله بزرگ»ینهای قدیم وجود داشت: یکی ئدو چله در آ همچنین .زایش و مرگ است
 بیست) بهمن آخر تا بهمن دهم از «کوچک چله» دیگری و اول دی تا دهم بهمن )چهل روز(

 مربوط والدت و زایمان با چله واژه اصوالً. بود زمستان شروع شب بزرگ، چله شب که (روز
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 مربوط مرگ یعنی ؛دیگر تولدی با طور همین و نوزاد، کودک چله آبستن، زن چله: است
 ینی برای رسیدن به تولد دیگر بوده است.ئت: چهلم متوفی، چله صوفیان هم در حقیقت آاس

 

 چهل  عددباورشناسی 
دانشـمندان مسـلمان بـه ویـنه آنـان کـه مشـرب عرفـانی دارنـد، بـه عـدد چهـل در زمینـه              

نگرند و برای این عدد در فعلیت یافتن استعدادهای انسان و  خودسازی به دیده اهمیت می
آنچـه   ثیری ویـنه قائـل هسـتند.   أتـ  ،کامل شدن ملکات اخالقی و پیمودن درجات معرفت

مرحله از عمر انسان است؛ چنانکـه در روایـات متعـددی از     قابل انکار نیست، اهمیت این
رسد، خداوند به دو فرشـته   میکه عمر به چهل  هنگامی ،و معصومان آمده است )ص(پیامبر

کارهـای کوچـک و بـزرگ و     ةگوید: از این پس بر او سخت بگیرید و هم مراقب او می
 زیاد و کم او را ثبت کنید.

شـی    .د و خواص عدد چهل بارها سخن گفته شده اسـت فوائ در روایات اسالمی دربارة
و  (مـان ه: بـه نقـل از   2/599، اصول کـافی ) کلینیالمعارف تشیع(، ة: به نقل از دایر935، خصالی) صدوق

اند و به عنوان تـیمن و تبـرک    دیگر علما کتابهای خویش به نقل این احادیث مبادرت کرده
انـد. عرفـا و صـوفیه بـا اسـتناد بـه اینگونـه         نامیـده  «عونباالر»یا  «ناالربعی»کتابهای خویش را 

 انـد  عدد چهل را دارای فوائد و خاصیتهایی در استکمال اشیاء و موجـودات دانسـته   احادیث
موارد مشخص و معین هـم در متـون تـاریخی و اسـالمی و      .(مانه: به نقل از 0351، مرصادالعباد)

دم است: آن را آاند که مورد اول داستان خلقت  ن استناد کردهآه و به باالخص در قرآن یافت
 ؛215، المعـارف  عـوارف ) ر چهل روز ترشیح و تخمیر کـرد تـا بـه حـد کمـال مطلـوب رسـید       د

مورد دوم: آفرینش انسان در رحم مـادر اسـت کـه قـرآن آن را      (؛مـان ه: به نقل از 935، خصالی
هل روز به صورت نطفه و چهل روز به صورت علقـه، و چهـل روز   بیان کرده که به مدت چ
 (؛مـان ه: بـه نقـل از   33، مرصـادالعباد ) حد کمـال خـویش برسـد   به آید تا  به صورت مضفه درمی

روز سـر بـه    چهـل شـبانه  ، ود است که پـس از ارتکـاب گنـاه   ومورد سوم: داستان حضرت دا
مـورد چهـارم:    (؛مانه : به نقل از2/300، داالحباباورا) آورد تا مغفرت حاصل گردیدسجده فرو

ن آاست که میقات خویش در طی چهـل روز بـه کمـال رسـاند و قـر      )ع(داستان میعاد موسی
گزینی حضرت مریم است که بـاز   مورد پنجم: عزلت ؛ن را بیان کرده استآ( 052 /)اعراف

در غـار   )ص(گزینی حضرت محمـد  مورد ششم: خلوت ؛( آمده است01ـ01 /در قرآن )مریم
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ـ عَ مـد  حَمُ نَّحرا بیش از بعثت است تا آنجا که قـریش دربـارة وی گفتنـد: ا     ـ رَ قَش   محققـاً  هُب 
و بـاالخره مـورد    (مانه: به نقل از 011، الهدایةمصباح)« ویش شده استمحمد شیفتة پرودگار خ»

امبر فرمود: هرکه چهل بامداد بـه اخـالص   هفتم: روایتی معروف در کتب صوفیه است که پی
: 9/039، االولیـا  حلیةة)سازد  دل او بر زبانش جاری می زهای حکمت ا برخیزد حق تعالی چشمه

ناد به اینها و موارد مشابه دیگر صوفیان و عارفان برای سـیر و سـلوک و   ت. با اس(مانهبه نقل از 
 اند. نشینی عدد چهل را انتخاب کرده خلوت
دی آن را تشـریح  رترین حکمتی که برای این مراسم ذکر شده مطلبی است که سـهرو ممه
کرد که حضرت آدم را به خالقت خویش برگزینـد   او نوشته است: چون خداوند اراده ،کرده

از خـاک( و او را   و معمار این جهان گرداند. وی را ترکیبی بخشید مناسب این عالم )آفرینش
روز صـفتی در آدم پدیـد آمـد کـه      لهـ چرشیح و تخمیر کرد، هـرروز از ایـن   در چهل روز ت

موجب تعلق وی به جهان گردید و هـر تعلقـی حجـابی گردیـد کـه وی را از مشـاهدة جمـال        
حضرت حق محروم ساخت و هر حجابی سبب دوری او از عـالم غیـب شـد و هـر دوری وی     

ز چهلـم حجـاب متـراکم گردیـد و     گـاه در رو ک شدن او به عالم شهادت شد تـا آن علت نزدی
برای خدا در هر روز یـک   دم آفریده شد و سالک در این چهل روز به واسطة اخالص عملآ

سازد تا در روز چهلم کلیة حجابها از میان برود و انوار حـق در وی تجلـی    حجاب را مرتفع می
ب اول مشاهدة جمال حق نائل شود. پـس حکمـت در تعیـین چهـل روز عکـس ترتیـ      یابد و به 
  .(مانه: به نقل از 0121 ،یةالهدا مصباح؛ 253 ،اوراد االحباب؛ 215، المعارف عوارف) است
هـایى از صـوفیان و از جملـه تأکیـد فـراوان      نشینى در نزد گروه رغم اهمیت رسم چله  به

د و واقعـات و مشـاهدات حاصـل از آن برخـى     ئـ فوا ةمولویه به آن و اقوال گوناگون دربـار 
و  رود نیست و نوعى بدعت به شـمار مـی  کردند که این رسم از محمدیان  صوفیان تأکید می

معتقد بودند که مثالً بـرا  اصـحاب دیـوان، رعایـت حـال مسـکینان و رهانـدن مظلومـان از         
چنگ ظالمان از هزاران خلوت چله بهتر است و بر آن بودند که این رسوم اعتبار  ندارنـد،  

 اعتبار است. کردن دارا   بلکه کار

اصطالح چلـه در    آمده است: چند چهره کلیدی در اساطیر گاه شماری ایرانیدر کتاب 
داری به کار  نشینی و روزه گوشه ةاعمال زاهدانه صوفیان برای تفکر در یک دوره چهل روز

ای اسـت کـه شـخص و     چهـل روزه  ةینهای مردمـی، چلـه، دور  ئشود. همچنین در آ برده می
ایـن مواقـع عبارتنـداز تولـد،      کند. یک وضع مهم و حساس برخورد پیدا میموجودیت او با 
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ازدواج یا مرگ. این چهل روز به معنای یک دوره اغتشاش و فتـرت اسـت کـه بعـد از هـر      
 افتد. انتقال به یک مرحله تازه اتفاق می

 

 تولد ماه دی

 ش( را در چهـل روز، ا )اولـین آفریـده   به بندهش، اورمزد آسمانهای ایرانی و بنا در اسطوره
 در آغاز اورمزد روز از ماه فروردین )یعنی روز آغاز سال در اعتدال ربیعی( آفرید.

ارتبـاط بـا    چله و جشن و سروری که در شب چلـه برقـرار اسـت، در     ةعدد چهل در واژ
معنی که از شب چلـه تـا جشـن سـده      جشن سده، یکی دیگر از جشنهای ایرانیان است. بدین

روز بـاقی مانـده اسـت.گویی جشـن سـده جشـن        51شـود،   ن ماه برگزار مـی بهم 01که در 
شـود   مراسم شب چله در هنگامی برگزار مـی  چهلمین روز تولد خورشید یا همان مهر است.

 آغاز شود. «دی»ای به نام  که قرار است ماه تازه
ین زرتشـت اسـت.   آئـ درحقیقت صفت خدای یگانه و بزرگ، اهـورامزدا در   «دی»واژه 

 «تـره »است که پسـوند فـاعلی    دَه ش ه معنی آفریدن، ساختن، بخشودن وب «دا»از مصدر دی 
 و در ادامه به داتار و دادار تبدیل شده است.   «داتره»گرفته و به 

ولـی   ؛تبـدیل شـد   «دیـو »ای که بعدها به  همان واژه «دئوه»واژه دی همچنان در ارتباط با 
)خـدای باسـتانی آریاییـان( و     ت. دئوس یا دیائوسدر اصل به معنای خدا بود، در ارتباط اس

 ارتباط نیستند. بی «دی»( به معنی خدا در زبان فرانسه نیز با واژه dieu) دیو
یـک از امشاسـدندان یـا ایـزدان      نام هیچ «دی»که مل است که با اینأاین موضوع نیز قابل ت

شـده اسـت ونتیجـه     نامگـذاری  «دی»ین زرتشتی نیسـت، امـا در هـر مـاه سـه روز بـه نـام        ئآ
 العاده برخوردار بوده است.  از اهمیتی فوق «دی»گیریم که  می

 از واژه «دی»در رابطــه بــا مــاه دی و آغــاز زمســتان، برخــی نیــز عقیــده دارنــد کــه واژه 
(zayan)   .اوستایی به معنای زمستان ریشه گرفته است 

ین بخـش نـام   شـده اسـت کـه در آغـاز نخسـت      چهـار بخـش مـی    ماه سـی روزه زرتشـتی  
، قرار داشته است و این چیزی شبیه بـه تقسـیم   «دی»اهورامزدا و در آغاز سه بخش دیگر نام 

: اول ماه بـه  شده بخش ماه به نام خدا آغاز می هارچهر  به هفته سامی است. به این ترتیب ماه
معـرف   نام اورمزد، هشتم و پانزدهم و بیست و سوم ماه به نام دی. هریک از این چهـار روز 

ها با هم اشتباه نشوند، هریک از آنها را بـا نـام   که دیای تازه در ماه است و برای آن تهآغاز هف
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گونه، روز هشتم را دی به آذر، روز پانزدهم را دی به مهـر و   کنند و بدین روز بعد همراه می
 نامند. روز بیست و سوم را دی به دین می

اند. روزی که با پشـت سـر    نیز نامیده «روز خرم»نام به قولی، نخستین روز از ماه دی را به 
ترین شب و طلوع مجدد خورشید، شایسته جشن و شادی بوده است. با این  گذاشتن طوالنی

شویم شب چله، آغازی بر ماهی نو است که نـام آن مـاه بـه نـام خـدا       توضیحات، متوجه می
از سال که با انقـالب زمسـتانی    متبرک شده است. شاید اعتقاد بر این بوده که در این هنگام

رو  زندگی مردم و جانوران را بـا نگرانـی روبـه    ،همراه است، کوتاهی روزها و بسیاری سرما
دارد. از سـوی دیگـر همـه کارهـای       توانـد آنهـا را در امـان نگـه     کند و تنها خداوند مـی  می

ایـن شـبهای   کشاورزی و بیشتر کارهای دامداری تعطیل است و بهترین راه بـرای گذرانـدن   
ال کـه چـرا ایرانیـان شـب چلـه،      ؤبلند و سرد نیایش به درگاه خداوند است. جـواب ایـن سـ   

گرفتند به این موضوع که بعد از سدری  سال را جشن می ـ ترین زمان ظلمانی ـبلندترین شب  
ین مهـر  ئـ ارتباط نیست. در باال از آ شوند، بی تر و روزها بلندتر می شدن این شب، شبها کوتاه

رپرسـتی بـه   ارتبـاط نیسـت. مه   شب چله با تولد مهر بـی   ینئزیرا که آ ،به میان آوردیمسخن 
و عرفانی بوده و به همین خاطر هم با عـدد هفـت و هـم     ازآلودرنی یئشناسان، آ زعم اسطوره

بـر اینکـه بـه     چنـدین معنـی دارد. مهـر عـالوه     «مهـر »با عدد چهل در ارتباط بوده است. واژه 
شـد، بـه    در ایران باسـتان پرسـتش مـی    ـ ایزد روشنایی و عهد و پیمان ـان  عنوان یکی از ایزد

قبـل از طلـوع نیـز یـاد شـده اسـت.        ةدر هنگامـ کـه  معنای اولین فروغ و پرتوهای خورشـید  
همچنین ماهی به نام مهر و روزی به نام او در هر مـاه وجـود دارد )روز شـانزدهم هـر مـاه(.      

مـل دارد. یکـی بـه    أوز هر ماه اسـت خـود جـای ت   اینکه مهر هفتمین ماه سال و شانزدهمین ر
بـوده   «دی به مهـر »از طرفی یکی از جشنهای دیگان، جشن روز  اضافه نیمی از روزهای ماه.

دهد. جالب این است که جشـن دیگـری از نـوع     که خود ارتباط میان مهر و دی را نشان می
در مـاه دی   «میانـه آرامـش  میـان سـال یـا    »بـه معنـای    «میدیاریم گاه»جشنهای گاهنبار به نام 

شـد و یکـی از    به مدت پـن  روز برگـزار مـی    «دی به مهر»شد. این جشن از روز  برگزار می
اعمال آن، فراهم کردن انبار زمستان برای دامها بوده است. حـال اگـر بـا جشـنهای باسـتانی      

ترین و شادترین ماهها در طـول   شویم ماه دی یکی از پرجشن ایرانیان آشنا باشیم، متوجه می
شـب  »رد که ما آن را به نام گی سال بوده است و آغاز این ماه با سدری شدن شبی صورت می
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از لحاظ اهمیت با روز نوروز و آغـاز سـال    شب چله»شناسیم. درواقع  می «شب یلدا»یا  «چله
 زند. نو طبل برابری می

 

 شب چله
چهل روز از زمستان که آغاز آن برابر است با اول جَدی و هفتم دی مـاه جاللـی و بیسـت و دوم    

 ام ژانویه فرنگـی کـه بـه آن    ماه جاللی و سی زدهم بهمندسامبر فرنگی، و پایانش برابر است با شان
 کـه  زمستان از آغاز زمستان برابر اسـت  چله بزرگ ،در ایران مرکزی زمستان گویند. چله بزرگ
کوچـک زمسـتان از شـب دهـم      ةو چل شود و مدت آن چهل روز است ماه شروع می با آغاز دی

 مدت آن بیست روز است. وماه  ماه تا پایان بهمن بهمن
ــه» ةواژ ــان  «شــب چل ــیمی ــوام ایران ــ ،ع ــاده یحت ــا  در دورافت ــرین جاه ــت و ت از محبوبی

روز پس از شـب چلـه، جشـن سـده      51تا یلدا. اگر خوب بنگریم،  اردد گستردگی بیشتری
ولی منحصـر بـه زرتشـتیان     ؛است که اگرچه از نظر محبوبیت شایسته همسنجی با یلدا نیست

شـود. سـده    نیز نبوده و در برخی استانها در میان همه مردم با نامهـای گونـاگون برگـزار مـی    
 دانند. می «چله کوچک»بهمن را آغاز  01برابر با 
 

 بازی در شب یلدا عشق
« خـرم روز »های ایرانی حدیث میالد عشق است کـه هـر سـال در     و اسطوره ها یلدا در افسانه
ماه دلداده مهر است و این هر دو سر بر کار خود دارند کـه زمـان کـار مـاه     » شود. مکرر می

آید. مـاه بـر آن اسـت کـه سـحرگاه، راه بـر مهـر ببنـدد و بـا او           میبراست و مهر روزها هشب
رسـد کـه مـاه را در آن راهـی نیسـت.       مانـد و روز فـرا مـی    اما همیشه در خواب می درآمیزد

نگـاه   ای که اگر به آسـمان  ستاره .کند ای را اجیر می اندیشد و ستاره سرانجام ماه تدبیری می
خبـر نزدیـک    کند و شبی ستاره، ماه را بیدار می عاقبت نیمه کنی همیشه کنار ماه قرار دارد و

و دلبـری   گویـد  رود و راز دل مـی  دهد. مـاه بـه اسـتقبال مهـر مـی      شدن خورشید را به او می
کـار خـود را    دارد. در چنین زمانی است که خورشـید و مـاه   کند و مهر را از رفتن باز می می

گیـرد. از   نام می« یلدا»آید و این شب،  دیر برمیکنند و مهر  عاشقی پیشه می ،ردهکفراموش 

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/20131217135640.html
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/20131217135640.html
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/20131217135640.html
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/20131217135640.html
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رسند و هر سال را فقط یـک   آن زمان هر سال مهر و ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر می
 یلداست. طوالنی است که همانا شب شب بلند و سیاه و

 

 یلدا با میترائیسمپیوند 

مهر یا میتراست. ایـزدی کـه در   روز ایزد آید، یلدا زاد از آنچه که از منابع و متون کهن برمی
ثیرگذارترین مذاهبی بـود کـه نخسـت    أشد و این دین، یکی از ت کیش میترائیسم پرستش می

 در شرق و بعدها در غرب و در دین مسیحیت رد پای بسیاری از خود به جای گذاشت.
در برخی منابع آمده است که پس از مسیحی شدن رومیـان، سیصـد سـال پـس از تولـد      

روز عیسی پذیرفت، زیرا زمان دقیق تولد سا جشن تولد مهر را به عنوان زادح، کلیعیسی مسی
وی معلوم نبود. درواقع یلدا یک جشن آریـایی اسـت و پیـروان میترائیسـم آن را از هـزاران      

اند. وقتی میترائیسم از تمدن ایران باستان به سـایر جهـان    کرده سال پیش در ایران برگزار می
دسامبر به عنوان تولد میترا جشن  20و بسیاری از کشورهای اروپایی روز  در روم .منتقل شد
دسامبر  29ولی پس از قرن چهارم میالدی در پی اشتباه محاسباتی، این روز به  شد گرفته می

روسـت کـه    انتقال یافت و از سوی مسیحیان به عنوان روز کریسمس جشن گرفته شد. ازاین
شود و درخت سرو و سـتاره بـاالی آن هـم     اله موبدان ظاهر میتا امروز بابانوئل با لباس و ک
 یادگاری از کیش مهر است.

 

 شب میالد خورشید ،یلدا
آور دو بشارت بزرگ است: یکی بشارت به پایان یافتن یـک دور کیهـانی و آغـاز     یلدا پیام

نـو   دور کیهانی نوین دیگر، و به عبارت دیگر به سرآمدن فصل پائیز و آمدن فصلی یا سالی
با زمستان؛ و دیگری بشارت به زایش دوبارة خورشید در درازترین شب سال پس از مـرگ  
نمادینش در پائیز، و بلند شدن روزها از پـس آن و بالنـدگی و دیرمـانی بیشـتر خورشـید در      

 جوالنگاه هر روزة خود در پهنة آسمان تا پایان زمستان.

یعت را با الگـوی رفتارهـای فرهنگـی    باززایی دورة نوزادی خورشید در طب ،مهرداد بهار
ش آتـ سـنجد و تشـابهی میـان جشـن      در چهل روز دورة نوزادی کودک در میان انسانها می

« خـور »)شـب یـازدهم دی کـه آن روز هـم      ماه دی 01افروختن در ده روزگی خورشید در 
 و بهمـن  01 در خورشـید  روزگـی  چهـل  درشـود( و جشـن سـده     یعنی خورشید نامیده مـی 
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 خانـه  از و کـودک  شـدن  روزه چهـل  و کـودک  تولـد  روز دهمـین  در زایمـان  مامح مراسم
 .(319ـ  315 ،0311 ،)بهارد بین می دیگران به دادنش نشان و بردن بیرون

گردش دور کیهانی و تغییـر فصـلها و تحویـل و تحـول در قـاموس طبیعـت بـرای نیاکـان مـا          
و گذار از کهنه به نـو را یـک نـوروز     ایرانیان بسیار اهمیت داشت و هر گردش کیهانی در طبیعت

رو  . ازایـن کردنـد  می شادی و گرفتند می جشن بهتر، زندگی برکت و یُمن به را آنانگاشتند و  می
ماه در آغاز فصل زمستان همچـون شـب آغـاز فـروردین در بهـار، شـب        شب چل ه، شب اول دی

 .ندا گرفته را جشن میرفته است و آن  نوروزی از نوروزها در سرزمین ایران به شمار می
هـای خشـک و تـرِ     میـوه  از نشینی در شب یلدا و رسم آوردن خوانِ مَیَـزد پُـر   برخی شب

انـد کـه    ای دانسـته «مراسم فدیـه » و « میهمانی مذهبی» بازمانده از تابستان و پائیز را یک نوع 
اول هرمـاه   وزاند، زیرا که مـاه دی بـه اهـورامزدا تعلـق داشـته و ر      کرده مردم نثار اورمزد می

. ولـیکن  (009 ،0315وشـی  )فـره  شده اسـت  ازآن اورمزد بوده و به نام او نامیده می ،ایرانی هم
رسم گسـتردن خـوانِ مَیَـز د     ،آید برخالف این نظر، آنچنان که از این آئین کهن ایرانی برمی

در این شب باید با فراگشـت دورکیهـانی و اسـطورة بـاز زادن خورشـید، نمـاد ایـزد مهـر و         
شـب یلـدا هـم ضـیافتی اسـت       تحویل او به برج جَدْی پیوند داشته باشد. خـوان گسـتری در  

 روحانی در پذیرایی و شکوه داشت  میالد خورشید و تقدیم به ایزد مهر.
 

 شب چله آئینها و باورهای

آئینها و باورهای دیگری هم در این شب میان مردم ایران متـداول بـوده کـه جنبـة محلـی و      
فرهنگـی   ـ  هنگ خـاص آن محـل داشـته اسـت. ایـن آئینهـا بنـابر جغرافیـای        اختصاص به فر

های کویری، حاشیة کویر، مرکزی، شرقی، غربی، شمالی و جنوبی سـرزمین ایـران بـا     حوزه
شـب یلـدا قـارون     پنداشـتند کـه در   کرده است. بنابر باورعام ة، مردم کرمان مـی  هم فرق می

شـود.   آورد که در انبارهایشان تبدیل بـه طـال مـی    ای هیزم می نهاد پشته برای تنگدستان پاک
گرچه هیزم با سوختن و گرمازایی درسرمای زمستان برای فقـرا نقـش و اعتبـاری برابـر طـال      

آمـده و ایـن پنـدار فقـط      سـتان پـیش نمـی   دهیچگاه چنین رویـدادی بـرای تنگ  داشته است، 
اندن خشـم آنـان بـوده اسـت.     دلخوش کُنَکی در امید بخشی به فقرا و آرام کـردن و فرونشـ  

گیری این باور، قصة فرورفتن قارون با زر و زیورهـایش بـه اعمـاق زمـین و      ضمناً، در شکل
 تأثیر نبوده است! نهان بودن در آنجا هم احتماالً بی
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 جهانی شدن یلدا

دقیق روزهای سال و تعیین شب یلـدا و جشـن گـرفتن آن     ةگونه که اشاره شد، محاسب همان
 .نبوغ ایرانیان باستان و پیشرفت تمدن آنان بود برخاسته از

این رونق فرهنگی و تمدنی که با عظمت سیاسی و جغرافیایی نیـز همـراه بـود، از همـان     
شد و به همـین دلیـل بسـیاری از سـرزمینهای      زمان از سوی دیگر ملل دنیا تقلید یا اقتباس می

گون و میمنـت رهـایی خورشـید از    کهن، در تقلید از جشن یلدا یا خرم روز ایرانیـان، بـه شـ   
انـد کـه بـا     چنگ شبهای اهریمنی و زایش خورشید، آغاز دی را شروع سال خود قـرار داده 

ورود  ةین در کشـورهای مختلـم مسـیحی، اشـاره بـه نحـو      ئـ توجه به گسترش عمیـق ایـن آ  
 .وری روم و دین مسیحیت خواندنی خواهد بودطینهای یلدا، به امدرائآ

مدراتوری ایران سرِ جنگ داشتند، مهرپرستی از مرزهـای ایـران فراتـر    هرچند رومیان با ا
رفت و از طریق مانویان و نوافالطونیان مشرق زمین، در قلمرو آنان گسـترش یافـت و حتـی    

 .زاران روم نیز به آن گرویدندس 

ین مهر و پـدر نامیـدن خـدا،    ئیکی از سزاران رومی با گرویدن به آ« ژولیان»یولیانوس یا 
و گروه گروه مردم خـود را نیـز   « ای پدر در آسمان نیایش مرا بشنو»کرد:  ین نیایش میاینچن

 .کرد به دین مهر دعوت می

گرفتند و آن را  از پس این سزار، رومیان سالهای بسیار تولد مهر و شب چله را جشن می
« پـذیر نا روز تولـد مهـرِ شکسـت   »؛ یعنـی  «ناتالیس انویکتـوس »دانستند و آن را  آغاز سال می

گرفتنـد.   دسـامبر را بـه عنـوان روز مـیالد میتـرا )خورشـید( جشـن مـی         20نامیدند و روز  می
ای بود کـه بـا رسـمی شـدن دیـن مسـیحیت، کشیشـان         گسترش این جشنها در روم به اندازه

نتوانستند از برگزاری این جشنها جلوگیری کنند و در نتیجه، تغییر دیـن و شـباهتهایی ماننـد    
در درون یک غار، باعث شد که روحانیان  «آناهیتا»ای به نام  باکره ةاز دوشیززاده شدن مهر 

کنند و یلدا را به میالد حضـرت   «آناهیتا»کلیسا، عیسی را جایگزین مهر و مریم را جایگزین 
 .مسیح نسبت و به جشن گرفتن آن شب، صورتی مسیحی دادند
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