
ادامه حيات داده است)  و مهرنيرو و سالمتیايزد (والنتاين قديس ايزد مهر در غرب تحت نام   

 به زمان وی منسوب است؛ هنوز مسيحيت والنتاينجشن بنياد که )بعد از ميالد ۵۴-۴١(کالوديوسزمانی امپراطور 
 رفت؛ پرستش ايزد ايرانی مهرگبرای رشد و گسترش خود بهره مي) مهری(نضج نگرفته بود و داشت از سنن ميترايی 

خداوند زورخانه ها و  (ايزد مهرمی دانيم .  تحت عناوين مختلف در اوج محبوبيت خود بوده استدر امپراتوری روم
عهد  و سالمتی و مهر و  خورشيددر واقع خداوند ) بسيار نيرومند=  اساطيریپوريای ولی= ورزشهای رزمی ايرانيان

 بخشنده و مهربان خود را از وی به عاريت گرفته ت و هللا الرحمن و الرحيم قرآن صفتس به شمار ميرفته او پيمان
 والنتاين باروز  )نه مقارنت و(  نزديکینظريه انطباق والنتاين با الهه زمين ايرانيان سپندارمذ که البد به مناسبت. است

 واقع است نه بهمن در اواخر ماه والنتاين روز ميدانيم بدين نظريه انحرافی رسيده اند،) سپندارمذماه الهه (ايام ماه اسفند 
يعنی اواخر  فوريه دقيقاً در اواسط والنتاينروز  می دانيم.  تاب انتقاد نداردوالنتاين با سپندارمذ ماه لذا مطابقت اسفنددر 

) سالم و نيرومند (نتاينلوا نشانگر آن است که ياور بسيار نيرومند ايزد مهر يعنی پوريای ولی لقب .است واقعبهمن ماه 
رامش  (بهراممی دانيم ايزد مهر همچنين دارای عناوين .  پديد آمده استايزد مهراز ترجمه التينی همين لقب ايرانی نام 

بوده است که هر يک از اينان بعداً نام ايزد و امشاسپندی ) نيکومنش (بهمن، )دوست منش (ائيريامن، )نيک دهنده
چله پايان هر دو جشن آغاز و  ايزد مهر ايزد  پيش ايرانيان باستان مسلم به نظر ميرسد.است جداگانه به حساب آمده

مسيحيان و از  عيد کريسمس ايرانيان و شب يلدای و سده هایبوده است که از اولی جشن بهمن ماه کوچک و بزرگ
 مهر حتی پادشاهان هخامنشی کنار د در جشن مهرگان منسوب به ايز. غربيان به يادگار مانده استوالنتايندومی همين 

                                                                            .مردم به طرب و خوشی و رقص و شادمانی می پرداخته اند

)حميد نوروز علی(والنتاين چيست   

در بعضی فرهنگها روز ابراز ) وريهف ١۴(ماه   بهمن٢۵مصادف با ) روز عشاق و يا روز عشق ورزی( والنتاين روز
.                                                                                                                                       عشق است  

ٔه تاريخی روز والنتاين به قساب. شود اين ابراز عشق معموالً با فرستادن کارت والنتاين به صورت ناشناس انجام می
                                            .گردد شد، باز می جشنی که به افتخار قديس والنتاين در کليساهای کاتوليک برگزار می

 

م اشود با اوايل شاهنشاهی ساسانی در ايران، در روم باستان فرمانروايی بوده است بن در سده سوم ميالدی که مطابق می
از اين رو . کلوديوس عقايد عجيبی داشته است از جمله اينکه سربازی خوب خواهد جنگيد که مجرد باشد. کلوديوس دوم

.                                                                                 کند ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن می  

اما . ای قاطع بود که هيچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت رحم وفرمانش به اندازه کلوديوس به قدری بی
کلوديوس دوم . کرد والنتاين، مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری میيا کشيشی به نام والنتيوس 

.                                                   ن بيندازندادهد که والنتاين را به زند شود و دستور می از اين جريان خبردار می  

سرانجام کشيش به جرم جاری کردن عقد عشاق، با قلبی عاشق اعدام . شود والنتاين در زندان عاشق دختر زندانبان می
                                                            !                                                                                 شود می



شود برای عشقدر ايران باستان،  دانند و از آن زمان نهاد و نمادی می بنابراين او را به عنوان فدايی و شهيد راه عشق می
در . شق بوده استعنه چون روميان از سه قرن پس از ميالد، که از بيست قرن پيش از ميالد، روزی موسوم به روز 

اين روز سپندارمذگان يا .  روز پس از روز والنتاين٣ بهمن، يعنی تنها ٢٩تقويم جديد ايرانی دقيقا مصادف است با 
سپندارمذگان جشن زمين و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پيدا . نام داشته است» اسفندارمذگان«

مردان نيز زنان و دختران را بر تخت شاهی . دادند  ران خود با محبت هديه میهدر اين روز زنان به شو. کردند  می
اخيرا گروهی از دوستداران فرهنگ ايرانی پيشنهاد کرده اند که به . کردند  نشانده، به آنها هديه داده و از آنها اطاعت می

.                         داشته شودیمنظور حفظ فرهنگ ايرانی سپندارمذگان بجای والنتاين به عنوان روز عشق گرام  
.   رسد هايی مبنی بر آميختن والنتاين با سنتهای اسالمی به گوش می از چند سال پيش در ايران صحبت  

            
امام ) (ع(گذاری روز اول ازدواج حضرت علی  دمحمرضا زائری، روحانی محافظه کاران، از پيشنهاد دهندگان طرح نام

.                                                 ورزی بود ، به عنوان روز عشق)س( همسرش فاطمه زهرا  و)اول شيعيان  

دمحم علی ابطحی معاون پارلمانی سيد دمحم خاتمی رئيس جمهور سابق ايران، از جمله افراد حکومتی بود که روز والنتاين 
.                                            ای تندی روبرو شدشهاين تبريک با واکن. نوشت خود تبريک گفت را در وب  

 توضيحات بيشتر

ما ايرانی ها هم در فرهنگ . اکثر فرهنگ های ديرين دنيا ، يه روز در سال برای جشن ابراز عشق و عالقه دارن 
ماه روز هايی برای ابراز ن زرتشتی ماه مهر رو داريم که مظهر مهربانی ايرانيان و ماه ابراز عشق هست که تو او

تا حدی که مهربانی جزو عبادت های زرتشتيان يا . عالقه به اشخاص مختلف و مراسم متعدد جشن های مهربانی هست
     .نام داشته ) اسفندارمزگان(يا ) سپندارمزگان(تو فرهنگ زرتشتی يه روز ديگه هم هست که اين روز . اجداد ما بوده 

به اين صورت بوده که در ايران باستان هر ماه رو سی روز حساب ) روز عشق(ز به عنوان روفلسفه بزرگداشتن اين 
 روز(بعنوان مثال روز اول . می کردند و عالوه بر اينکه ماه ها اسم داشتند، هريک از روزهای ماه نيز يک نام داشتند

است، روز سوم ارديبهشت يعنی د که نخستين صفت خداون) سالمت، انديشه(  ، روز دوم، روز بهمن)اهورا مزدا
که ) شاهی و فرمانروايی آرمانی(که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهريور يعنی ) بهترين راستی و پاکی(

يعنی گستراننده، مقدس، فروتن. سپندار مز لقب ملی زمينه. بوده است) سپندار مز(خاص خداوند است و روز پنجم زمين  .
زشت و زيبا رو به يک چشم می نگره و همه را . ی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزهتننماد عشقه چون با فرو

به همين دليل در فرهنگ باستان اسپندار مزگان رو بعنوان نماد عشق . چون مادری در دامان پر مهر خود امان می ده
نامش با نام ماه مقارن می شد، ه در هر ماه، يک بار، نام روز و ماه يکی می شده که در همان روز ک. می پنداشتند

مثال شانزدهمين روز هر ماه مهر نام داشته که در ماه مهر، . جشنی ترتيب می دادند متناسب با نام آن روز و ماه
همين طور روز پنجم هر ماه سپندار مز يا اسفندار مز نام داشت که در ماه دوازدهم سال که . لقب می گرفت) مهرگان(

يعنی پنجم اسفند روز جشن عشاق يا جشن سپندار مزگان . م داشت، جشنی با همين عنوان می گرفتندناآن هم اسفندار مز 
.     هست  

در اين روز زنان به شوهران . سپندار مزگان جشن زمين و گرامی داشت عشقه که هر دو در کنار هم معنا پيدا می کردند
 بر تخت شاهی می نشوندن ، به اونها هديه می دادن و رومردان نيز زنان و دختران . خود با محبت هديه می دادند

!!                       ببينين دين مهر يعنی چی-ازشون اطاعت می کردند اين ميشه حرمت واقعی زن  
 «اين بود آيين پارسی و آن نيز آيين تازی که بر دار کردند دوازده هزار کودک رومشکان را در قعر باخت نبرد ».

:                                                                                                  تاين شامل موارد زير ميباشدلناسمبلهای و  

قلب تير . از آنجـايـی کـه قـلب مرکز احساسات عميق،اصيل و پر شور است: شکل يک قلب ساده و يا تير خورده -١
قلب تير خورده نشانه پيوند . هنگامی که شما از سوی معشوق خود طرد ميشود. ميدهدن خورده آسيب پذيری عشق را نشا

.                                                                                                               و اتحاد زن و مرد نيز می باشد  

 



اين کودک شيطان با لبخندی موذيانه. ار ترسيم ميگردده و بالديک کودک برهنه، فرب شکل بهکيوييد که    CUPID  ٢- 
وی فورا عاشق می  اين کودک به قلب فردی اصابت کند چنانچه يکی از تيرهای. نيز با خود حمل ميکندتير و کمان 

 .است“ آرزو ” لغوی آن ینمع. های روم باستان می بـاشد کـيوپيد در واقع پسر ونوس الهه عشق و زيبايی در افسانه  .شود
.نيز ناميده ميگردد کوپيد برخی اوقات آمور نام دارداروس همتای کوپيد در افسانه های يونانی   

 

 

               .                               داين پرندگان نماد وفاداری، پاکی و معصوميت هستن: کبوتر،قمری و مرغ عشق-٣

 

نماد جنگ و صلح، عشق و گذشت. گل سرخ شهبانوی گلهاست: گل رز -۴                                  .                        

 

در زمــانهای ديرين رسم برآن بوده که هرگاه . جنـس دستـمال خانم هـا را در گـذشـته تشـکـيـل ميـداده است: تور -۵
.         به زن می داد ميشده بالفاصله آن را از زمين برداشته و نمـی به زميــن می افتاد مردی که متوجه آندسـتـمال خـا  

 

اين حلقه ها آغاز و پايانی ندارند . از يک سری حلقه های در هم تنيده و بافته شـده تشکـيـل يـــافته اند: گره های عشق -۶
                                                                                                       .    و نماد عشق جاودانی و پايدار است



 

 

.                          استوالنتايناين عالمت به معنی بوسه در کارت های تبريک و نامه های روز :  X عالمت -٧  
گ بودند نوار يا روسری از زميگردد که شواليه ها هنـگـاميکه عـازم جنـاين رسم به زمانهای قديم با: روبان قرمز -٨ 

.                                                                           ت کرده و آن را به يادگار با خود ميبردندمعشوقه خود درياف  

 

 

 درصد آنها توسط زنان ٨۵ در سراسر جهان رد و بدل ميگردد که والنتاينساليانه بيش از يک ميليارد کارت تبريک 
.                                                                                                                                 داری ميشودخري  

ها را مردان  هديه داده ميشود که اغلب آنوالنتاين  ميليون گل رز و ميليونها جعبه شکالت در سالروز۵٠ساليانه 
.       ميکنند خريداری  

، عروسک، شمع، يک نامه والنتاينگل رز و يا دسته گل کوچک، شکالت، کارت تبريک :  شاملوالنتاينهدايای روز  
                                              .                                         عاشقانه، يک قطعه شعر عاشقانه و يا هديه کوچک

.                             برای جشن گرفتن اين روز به يک کافی شاپ و يا برای صرف شام به يک رستوران دنج برويد  

                            .                                                    لنتاين شامل قرمز، سفيد و صورتی استارنگهای روز و

              . با افسانه در آميخته استوالنتاين اختالف نظر وجود داشته تا جايی که والنتاينتاريخچه و مبداء در خصوص 



.                 لنتاين نقل گرديده که به آنها اشاره ميکنيما روايت در رابطه با و٣در کل . لنتاين مبهم استاهويت و  
جشن تطهير و زمان خانه تکانی  که  لوپرکاليا ميان کافران متداول بوده است فوريه در رم باستان جشنواره ای به نام ١۵

. در اين جشن مشرکين از خدای بخاطر محافظت از چوپانها و گله هايشان از گزند گرگها قدردانی ميکردند. بوده است
و دو بز نر را لخيزی، باروری و جنگلها روميان يک سگ خدای حاصفانوس  در اين فستيوال بمنظور بزرگداشت

مردان با اين شالقها به ميان مردم رفته و به هر کسی که ميرسيدند ضربه . قربانی کرده و از پوست آنها شالق ميساختند
ق خوردن با آنها اعتقاد داشتند که شال. دختران داوطلبانه برای شالق خوردن صف ميکشيدند. ای با شالق به آنها ميزدند
همچنين در اين جشن طی بزرگداشت الهه ای بنام.  پوست بز باروری آنها را تضمين ميکندتازيانه های ساخته شده از  

JUNO FEBRUTA و يا تنها نام خود را . (زنان مجرد نامه های عاشقانه مينوشتند و درون گلدانهايی می انداختند
 درون گلدانها بيرون کشيده و ز هر کدام يکی از اين يادداشتها را ازمردان مجرد روم ني) روی برگه ای مينوشتند

اين رسم تا . اين آشنايی ها اغلب به ازدواج می انجاميد) نوعی دوست يابی. (مشتاقانه بدنبال دختر نويسنده نامه ميرفتند
                                    !بينندقرن هجدهم ادامه داشت اما از آن به بعد مردان رم ترجيح دادند پيش از آشنايی زن را ب

 فوريه به شهادت رسيده ١۴شناسايی کرده که هر سه در روز  والنتينوس والنتين يا قديس بنام ٣کليسای کاتوليک حداقل 
                                            .                                                                                                       اند

دوم بر روم   کالوديسزمانی که امپراطورلنتاين مقدس يک کشيش مسيحی بوده که در قرن سوم خدمت ميکرده او
مردان متاهل (کالديوس دريافت که مردان مجرد از آنجايی که همسر و خانواده ای ندارند .  استحکمرانی ميکرده

 متاهل بيشتر به سربازی روی آورده و سربازان بهتر، نسبت به مردان)  و خانواده خود نبودندحاضر به ترک همسر
 والنتاين. از همين رو ازدواج را برای مردان جوان غير قانونی و ممنوع اعالم کرد. کاراتر و جنگجو تری نيز ميباشند

 به عقد  مخفيانه عشاق جوان راوالنتاين. از زدکه اين حکم را ناعادالنه و ظالمانه ميپنداشت از فرمان کالديوس سرب
.               بر مال گشت کلوديوس حکم اعدام وی را صادر کردوالنتاينهنگامی که اين عمل . يکديگر در می آورد  

اده وی هنگامی که در زندان بسر ميبرد دلد.  را نگاشتوالنتاين نخستين فردی بود که برای اولين بار نامه والنتاينخود  
 در بازداشت بسر ميبرد به مالقات وی می والنتايناين دختر جوان زمانی که . ی بوددختر جوانی شد که دختر زندانبان و

 والنتايناين عبارت کماکان در نامه های روز “ .لنتاين توااز طرف و”:  چنين نوشته بودوالنتايندر انتهای اين نامه . آمد
                                                                                                                     .                 استفاده ميشود

 پس از ٣۵٠به گراميداشت وی کليسايی در سال .  پس از ميالد٢۶٩تقريبا در سال .  فوريه اعدام شد١۴لنتاين در روز او
 والنتاين سالروز مرگ و خاک سپاری تاينوالندر واقع روز . ر آنجا دفن شده استميالد بنا گرديد که پيکر وی نيز د

.      ميباشد  
.     نام نهاد والنتانوس روز  پس از ميالد، روز ۴٩٨ فوريه را، در سال ١۴فردی بود که روز   .  گالسيوسپاپ اعظم 

دختران وی در گلدانها عوض نام . فران بود کرددر واقع وی اين روز را جايگزين آيين کفرآميز لوپرکاليا که مختص کا
در اين آيين مرد و زن هر دو يک نام قديس را از . و با اين کار به لوپرکاليا تقدس بخشيد. اسامی مقدسين مسيحی را نهاد

گلدان بيرون ميکشيدند که ميبايست تا آخر سال خصوصيات اخالقی آن قديس را الگو قرار داده و در خود متجلی می 
.    ساختند  

 نه تنها کشيش و مبلغ مسيحيت بود بلکه والنتاين. ديوس مسيحيت به شدت سرکوب ميشددر دوران کال: روايت ديگر
 پس از به والنتاين. اغلب کشيشها در اين دوران زندانی و سپس اعدام گرديدند. رهبر جنبش زير زمينی مسيحيان نيز بود

 از اين خبر مطلع ميگردد به خشم آمده و کالديوس پس از اينکه. ود را شفا ميدهدزندان افتادن دختر نابينای زندانبان خ
.                                                        دستور ميدهد سر وی را از تنش جدا سازند  

 و در قرن ١۴١۵وی زمانی که در سال .  توسط چارلز، دوک اورلئان نگاشته شدوالنتاينکهن ترين نامه و شعر  
                       .    در اسارت بسر ميبرد اين نامه را برای همسر خود نوشتشانزدهم در زندان برج لندن

اما از آنجايی که وی از پرستش .  يک مسيحی بوده که عاشق کودکان بودهوالنتاينروايت ديگر حاکی از آن است که  
دند دلتنگ وی شده و برای وی اما کودکان که به وی عالقه مند بو. ودخدايان سر باز ميزده به زندان فرستاده ميش

  . می انداختندوالنتايناين کودکان نامه ها را از البه الی ميله های زندان به درون سلول . پيامهای مهر آميزی مينوشتند
.                                پس از ميالد اعدام شد٢۶٩ فوريه ١۴وی در سال   

آنها اعتقاد داشتند که پرندگان . انگليس و فرانسه قرون وسطی نسبت ميدهند را به باور مردمان والنتاينی هم روز برخ 
.                                           فوريه جفت خود را انتخاب ميکنند١۴در روز   

  .                                است امروزی از دو کشور فرانسه و انگليس آغاز گرديدهوالنتاينبرگزاری جشن  
 تجاری به والنتاين کارتهای تبريک ١٨٠٠ را هر کس خودش تهيه ميکرد اما از سال والنتاينابتدا کارتهای تبريک  

سپس کارتهای تبريک .  نقاشی شده بودندوالنتاينالبته اين کارتها نيز دست نوشته و دارای نمادهای . بازار عرضه گشت
                       .                    گزين آنها گرديدچاپی جاي



 از خواب برخاسته و والنتايندر گذشته دور در ايتاليا و انگليس رسم بر آن بود که زنان مجرد پيش از طلوع آفتاب روز  
 با اولين مردی که در آن اعتقاد بر آن بود که. لب پنجره اتاق خود می ايستادند تا مردی از مقابل پنجره آنان عبور کند

.              شکسپير نيز در نمايشنامه هملت به اين باور اشاره کرده است. ظرف يکسال ازدواج خواهند کردروز ببينند،   
چنانچه زن آن لباس را .  لباس به زنان هديه ميدهندوالنتايندر برخی کشورها رسم بر اين است که مردان جوان روز  

.                                  آن مرد استرد نشانه آنست که زن خواهان ازدواج بابرای خود نگه دا  
ازحس من آگاه شويد: در فرانسه پسران اسم معشوقه خود را روی آستين لباسشان می نوشتند تا به همه بگويند .            
 اين روی. شقهای چوبی به يکديگر هديه بدهند قاوالنتايندر زمانهای گذشته در ولز چنين مرسوم بود که در سالروز  

تو قلب مرا گشوده ”: معنی اين کنده کاريها چنين بود. قاشقهای چوبی معموال نقش قلب و کليد و قفل کنده کاری شده بود
.                                          کليد دروازه قلب من دست توست”يا “ ای ” 

ود دارد وجوالنتاينافات نيز در رابطه با روز برخی باورهای آميخته با خر  اگر در اين روز سينه سرخ از باالی سر  .
دختری عبور کند او با يک ملوان ازدواج خواهد کرد و اگر گنجشک عبور کند همسرش مرد فقيری ميشود اما بسيار 

.                           هد کردخوشبخت خواهند شد و اگر آن پرنده سهره باشد آن دختر با مردی پولدار ازدواج خوا  
کودکان انگليسی در صدها سال پيش در اين روز مانند بزرگترها لباس بتن ميکردند و خانه به خانه به ترانه سرايی و  

.                                        آواز خوانی ميپرداختند  
 ايد به مردان شکالت هديهلنتاين اين دختران هستند که باروز و.  به گونه ای ديگر مرسوم استوالنتايناما در ژاپن روز  

زنان شاغل به اجبار بايد به تمام همکاران مرد خود بويژه رييس خود شکالت هديه بدهنداما در روزی موسوم به . بدهند  
.   مارس ميباشد مردان برای جبران محبت خانمها به آنها هديه ميدهند١۴که تاريخ آن  روز سفيد” ”(WHITE DAY) 

.              هديه مردان معموال يک لباس زنانه سفيد رنگ است. ن دختر خودالبته اغلب فقط به دوستا  
اين روز هفتمين .  چينی ها محسوب ميگرددوالنتايندر چين هم افسانه ای وجود دارد که نمادی از عشق است و روز  

 اين روز مردم چين به ستاره در. فستيوال دختران نيز ناميده ميگردداين روز . روز از هفتمين ماه در تقويم چينی است
. دختران نيز دعا ميکنند تا کدبانوهای با کفايتی در آينده شوند و همچنين شوهر مناسبی نصيبشان گردد. ها خيره ميشوند

        .                      پسران مجرد نيز دعا ميکنند تا هر چه زودتر معشوق خود را بيابند
. م به فرانسه و انگليس وسپس به آمريکا راه يافت و اکنون در تمام جهان جشن گرفته ميشود از رووالنتاينبنابراين روز  
   

کهالن مفرد جواد  
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