
 مهر ايرانی
 )نیااير(فريدون جنيدی

  چندی است که در ايران دفرتها و گفتارهای فراوان پيرامون مهر 
 فهرستی از اين 1360نازی عظيما در چيستای مهرماه . نوشته می شود

گفتارها آورده است، و مهو در آغاز گفتارش خستو است به اينکه آن 
در اين فهرست از . فهرست در بر کيرنده مهه نوشته های مهری نيست

 گفتار در کتاهبای ديگر درباره  22 گفتار آزاد و نيز 142 کتاب و 19
 دفرت و گفتار را در بر می 183مهر ياد شده است که بر روی هم 

 !هم از اين هم بگذرد چونان که بايد بشمری: گيرد، و

در روم " مهر"  بيشرت اين گفتارها بر پايه داستاای دگرگون شده 
و چون آگاهيهايی که در اين باره از اروپا فراچنگ . ن استباستا

آمده است به گفته خود آنان اندک است، پس می بايستی که اين 
گفتارها و کتاهبا که در اين زمينه نوشته شده است، رونويس از روی 

 !يکديگر بوده باشد

  در ميان اين گروه از نويسندگان، آنان که از بند افسانه های 
 و برخی ار آنان نيز به مهر ته باشند انگشت مشارندرومی رس

باستانی در ايران نگريسته اند، و دنباله مهری را در ايران کما 
. بيش رها کرده اند و تا آجنا که من ديده ام و شنيده ام چنين است

پس اميد بدان می بندم که با اين گفتار کوتاه، سررشته پژوهش 
و هر آينه اگر کسی پيش از اين در در ايران را بگيريم، مهرشناسی 

اين زمينه گوششی آزموده است، مهگی به دنبال وی می رويم، باشد تا 
نگاره ای روشن از مهر را در تار و پود دفرتها و گفتارهای ايرانی 

 .بيابيم

 زمان مهر
  خنستين سخنی که با آن روبرو هستيم، اينست که روشن که آيا 

 ! بوده استپيدايی کيش مهر در چه زمانی

  اروپاييان را پمان بر اينست که کيش مهر پيرامون سده خنست 
و پس از سه سده با پيروزی کيش مسيح . 1ميالدی در اروپا روا گشت

اما آنان نيز باور دارند که آيين ايرانی پيش از ... از ميان رفت
 .آن نيز در ايران روا بوده است

ويژه شده است، پس می " مهر يشت"  چون دريشت ها خبشی نيز به 
بايست پذيرفت که در زمان فراهم آمدن يشت ها، مهر در ايران 

 .شناخته می شده است

  نگرش به شيوه نگارش يشت ها نشان می دهد که زمان نوشنت آن پس 
از زرتشت بوده است و نيز سنجش گفتارهايی که در اين دفرت آمده 

روشن می دارد که است با آنچه زرتشت در گاثاها سروده است باز 
از يک نويسنده و يک روال انديشه نيست و در بسياری اين دو دفرت 
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از سرودهای اين يک، ديگرگونی و جدايی آشکار با شيوه انديشه او 
 .به چشم می خورد

  اما با آنکه گفتارهای اين دفرت، پس از زرتشت است، انديشه ای 
، و ستايش 1 جهانیکه در آن روان است نگرش به پديده ها و نيروهای

پس اين فرت با آنکه پس از زرتشت نوشته شده است . و يِزش آا دارد
و اگر زمان زرتشت را پيرامون سه . ريشه در زمان پيش از او دارد

  ستايش مهر تا 2يمآورتا سه هزار و دويست سال پيش از اين بشمار
که (ت پيشرت از سه هزار و دويست سال پيش در ايران رواج داشته اس

!). بوده باشدبرابر با يک هزار و دويست سال پيش از زايش مسيح 
در –در سنگ نگاره ای در خبش غربی ايران بزرگ و در ترکيه امروز 

 يافته شده است، -خوانده می شود" 3بغاز کوی"جايی که اکنون بنام 
در پيمانی که ميان دو گروه هم نورد بسته شده است نام ميرتا به 

 ايزدان کيش کهن آريايی آمده 6 و اندرا5 و نستيه4نامهراه وارو
يک (است، و چون زمان تراشيدن  اين نگاره سه هزارو چهار صد سال 

است پس در آن زمان )  پيش از از زايش مسيحصد سالهزار و چهار 
نيز در ايران و خبشهای مرزی و برون مرزی ايران شناخته و ستايش 

 .می شده است

نامه کهن هندوستان نيز از مهر در کنار   اما در ريگ ودا 
سخن رفته استو و ... نيروهای جهانی ديگر مهچو باد و آمسان و آتش

اين خود نشان ميدهد که هندوان پيش از جدايی از ايرانينان مهر 
پس اين کيش، کيش پدران و مادران آريايی، . را ستايش می کرده اند

 شناسان در اين سخنان مهر. پيش از جدا شدن از هندوان بوده است
اما آنچه را که می بايستی به مهه . کم و بيش باوری يگانه دارند

اين سخنان افزود، گفتار تاريخ ايران، شاهنامه فردوسی است، که 
) دورانی (از آغاز پيدايی اين کيش سخن گفته است، و آن هنگامی
" هتريت ه"است که در ايران به نام فريدون و در هندوستان به نام 

ياد می شود و شايد و شايد آملانيان از افسانه زيگفريد و نربد او 
 .با اژدها به مهين هنگام نگرش داشته اند

خبش خنست آن مهانست که .  خوانده می شود7ثريتون:   فريدون در اوستا
. را می رساند" سه"خوانده می شود و مشاره " ثری"هنوز در انگليسی 

                                              
  نيروهای طبيعت- 1

مان با درباره زمان زرتشت ديدگاه ها گوناگون است، برخی او را مهز- 2
 سال 6500هخامنشيان می دانند، و گروهی بنا به گفتار يونانيان زمان وی را

پژوهش های زبان شناسی و تاريخ زبان، زمانی . پيش از جنگ تروا بشمار می آورند
تاريخ ايران شاهنامه نيز اين زمان را برای . ميان اين دو را نشان ميدهد

ن نياز به گفتاری ديگر دارد به مهين و چون اين داستا: پيدايی زرتشت می منايند
 . اندازه بسنده می کنيم

3 -Boqaz koy 
4 -Varona 

5 -Nastya 
6 -Indra 

7 -Thra Etsona 



ی"در سانسگريت نيز واژه  برابر مشاره سه است چنانکه در " 1ثر
 .اوستا نيز هست

" تيريست"  نشانه اين مشاره در زبان فارسی دری در واژه 
که اگر چه امروز .بر جای مانده است) 300=سه سد =تيری سد=تيرسد(

به کار گرفته منی شود، اما در نوشته های سده های آغازين پس از 
 .اسالم آمده است

ئتون است که در لوی به گونه ايتون و در   خبش دوم اين واژه، ا
فارسی دری ايدون است وبر روی هم معنی سه ايدون را می رساند وآن 
هنگامی است مه در درازنای چند سده، ايرانينان پس از چيگی بر 

کم کم به سه هبره شدند و زمان آن پيرامون ) بيوراسپ، ضحاک(بابل 
 2! سال پيش است5500 سال تا 6000

 :وسی در اين باره خنست چنين می فرمايد  فرد

  جهان يکی ديگر آمد اد  خجسته فريدون زمادر بزاد

در   و اين اد ديگر، کيش و آيينی است که در پايان هنگام ضحاک 
. ايرانشهر پيدا می شود و چنان که خواهيم ديد مهين شيوه مهری است

ان سه هبره آرياييان دور(در جای ديگر، و در زمانی که فريدون 
پيروز شده اند واو به پادشاهی رسيد ) ضحاک(بر بابليان ) شدن

 :است، بسيار آشکار و روشن می گويد

 زمانی بی اندوه گشت از بدی     گرفتند هرکس ره ايزدی

 بر آيين يکی جشن نو ساختند   دل از از داوريها بپرداختند     

  زياقوت جامگرفتند هريک      نشستند فرزانگان شادکام     

 تن آسانی و خوردن آيين اوست پرستيدن مهرگان دين اوست     

 کوش و به رنج ايچ منماِی چهر  بکنون يادگار است از ماه مهر   

 :ديگر نويسندگان و شاعران نيز مهرگان را جشن فريدون می خوانند

  بدر آمد3 جشن فريدون آبتين   باز دگرباره مهرماه در آمد

  دامغانیمنوچهری                                                                                         

                                              
1 -Three  
اين گزارشی است که من از شاهنامه و اوستا و ديگر نوشته های ايرانی کرده - 2

وايت ايرانی ام و مهه آنرا می توانيد در کتاب مهاجرت و آرياييان بر اساس ر
اروپاييان و پيروان ايرانی آنان مهاجرت های آرياييان را از بيرون . خبوانيد

 سال پيش از زايش مسيح می دانند اما 1800 تا 1200به ايران در زمانی ميان 
) اکنون با نگرشی ديگر و گفتاری سه برابر آماده چاپش می کنم(در اين کتاب 

ای باستان شناسی و ديگر تاريخ ها سنجيده گفتارهای ايرانی را با پيدا شده ه
و چون منی توامن به مهه . ام و آنچه که از اين ميان برآمده است بس شگفت است

آنچه که در آن دفرت نوشته ام دست يازم پس خوانندگان را به خواندن آن نامه 
رهنمون می شوم اما  اين هست که نوشته های ايرانی کوچ آرياييان را از ايران 

 . ديگر کشورها در مشار می آورندبه
در دفرتهای کهن نام فريدون اثفيان آمده است، که در فارسی دری آتبين شد و - 3

 .در گونه ديگر آن آبتين است



 آن کجا گاو                  مهرگان آمد جشن ملک افريدونا               
 1خوشش بود بر مايونا

 دقيقی                                                                                        

 ."در اين روز باری ياری فريدون آمده اند:     نيز گفته اند

                                                                        
 "290ترمجه آثار الباقيه رويه "

خنست آنکه با :   از گفتار فردوسی به روشنی چند چيز بر می آيد
ی ها و کژی هايی که پيش از آن در ايران روا شيوه مهر پرستی بد

، شادزيسنت و ديگر آنکه از ويژگيهای مهر پرستی. بود از ميان رفت
و هبره وری از جهان و تن را به آسايش پروردن است، سه ديگر آنکه 

ماه از سال 6فراهم آوردن اين آسايش تنی می بايستی که در  برای 
چهارم اينکه از . ج دور داشتکوشش کرد و از مهرماه تن را از رن

آيين های اين کيش است که هرکس به اندازه خويش در هبره دهی به 
گروه کوشش کند و به اندازه خويش از گروه هبره ور شود و زياده 

 3 و فرياد خواهی2که مايه داوری خواسنت... خواهی و آزمايش و رشگ 
 در مهه است که" جشن"و پنجم اشاره به . است ناپسند بوده است

 .گفتارهای مهری آمده است

سانسکريت بر آمده است و يسنه " يج"اوستايی و " يز"جشن از ريشه 
 .و يسنه و يزش و يشت مهه از مهين ريشه است و ستايش را می رساند

  چنانکه ايزد ستايش شده است و از آجنا که آيين ستايش مهر مهواره 
ز جهان مهراه بوده است، با شادمانی و خوردن وآشاميدن و هبره وری ا

واژه جشن کم کم به مهين روی به کار گرفته شد، تا آنکه امروز کا 
 .از جشن تنها شادمانی را در می يابيم

آنست ) به آيين يکی جشن نو ساختند(  پس مغز اين گفتار فردوسی 
و اين سخن ... که شيوه تازه ای در يزش و ستايش پديد آمد 

اين را می رساند که با ) ين به در آمدجشن فريدون آبت (منوچهری

                                              
 .درباره برمايون سخن خواهد آمد- 1
شيوه ای از زندگی که در آن ستم و بسيار خواهی فراوان باشد و مردمان را - 2

 :از فردوسی است.در فرهنگ ايرانی نکوهش شده است.  کندوادار به داوری خواسنت

 از ايشان نرفتست جز بدتری     به گرد جهان جسنت داوری

در : که در اين شعر فزون خواهی و داوری را از بدی مشرده است و هم از اوست
و چنين می منايد که اين آيين از " زمانه بياسود از داوری": هنگام زندگی نيک

در ايران بر جای ماند که هر اندازه ) سه يبهره شدن آرياييان(ن دوران فريدو
 .داد نيکوتر باشد دادخواهی و داوری کمرت می يابد

) داد(=دات +فرياد کمک ياری و به داد کسی رفنت است و آن نيز در گذشته فر- 3
پيش سيمرغ برفتند و به يک بار بانگ ": کمک خواسنت است: فرياد خواسنت. بوده است

 )117داستاای بيدپای رويه ". ( آوردند و شرط فريادخواهی به جای آوردندبر

." مرد را بيافت به دست و پای مرد اندر افتاد و زاری و توبه و فرياد خواست"
 )102نصيحه امللوک غزالی رويه (

 شنيدم که چندی به زندان مباند     به شکوت نوشت و نه فرياد خواند

                                                   
 بوستان سعدی



آمدن مهرگان شيوه ستايش و يزش مهر که در هنگام سه هبره شدن 
 !آرياييان در ايران روا بود، دوباره زنده گشت

مهه " ايزدان"و ... يا ستايش شده " ايزد"  هم از اين ريشه واژه 
که اروپاييان آنرا به پديده های ستايش شده اند نه آنچنان 

 .بر می گردانند" ايانخد"

     هفت خوان
در گفتارهای اروپاييان نيز بر جای مانده است که مهريان برای 

) پله، درجه(می بايست که از هفت زينه " پير"رسيد به پايه 
بگذرند و چنين پيدا بوده است که گذر از اين زينه ها با پذيرفنت 

ه رهروان را و مه. سختی ها و آزمايش های فراوان مهراه بوده است
 .يارای رسيدن به پله های باال نبوده است

اين هفت پايه و پله در فرهنگ ايرانی به گونه هفت خوان در 
داستان رستم لوان آمده است که در آن نشان داده می شود که 

 برای پيروزی بر ديو، می بايستی که از تاريکی و تشنگی و لوان؛
 از مهه اين خوان ها پيروز به گرسنگی بگذرد با اژدها نربد کند و

 .در آيد بر ديو بزرگ چيره شود و کوران را بينايی خبشد

و نيز آورده اند که اين رنج آزمايی ها در ان و دور از نگاه 
 .بيگانگان در غارها و کوها و بيابان ها اجنام می گرفته است

 از   اين رنج آزمايی چرا اجنام می گرفت و از چه رو در ان و دور
 چشم ديگران بود؟

هنگاميکه مهرپرستی در ايران، بگفته شاه نامه يکهزار سال از 
بر ايرانشهر می گذشت و در ) بابليان=بيراسب(فرمانروايی ضحاک 
 :مهين هنگام بود که

 ان گشت آيين فرزانگان     پراکنده شد کام ديوانگان

 ندهنر خوار شد، جادويی ارمجند     ان راستی، آشکار گز

 :  يا

 شده بر بدی دست ديوان دراز     زنيکی نبودی سخن، جز به راز

 جبز غارت و کشنت و سوخنتندانست خود جز به بد آموخنت     

که در کاوشهای باستان شناسی پيرامون (و در يک چنين هنگامه ای 
ايرانيان هيچ برای درمان درد خويش ) يکهزار سال برآورد شده است

فرهنگی به ستيز با ) انقالب( با يک دگرگونی نشناختند جز آنکه
و آن دگرگونی آيين ... فرهنگ غارت و کشتار بابليان برخيزند

ميرتايی است، و بدان روی که کارگزاران و دژخيمان بابلی در مهه جا 
پراکنده بودند، مهريان چاره ای نداشتند که آيين را دور از چشم 

 !خويش بياموزندآنان در کوهستاا و غارها به ياران 

شاهنامه نيز از اين آموزش و پرورش دينی در کوها ياد کرد است، 
را پس از ) فرزند ايرانی(فريدون ) مادر ايرانی(آجنا که فرانک 

 :پرورش خنستين به مردی دينی می سپارد

     مر اين را برم سوی الربز کوه   شوم ناپديد از ميان گروه 



   چو ُغرِم ژيان سوی کوه بلند   بياورد فرزند را چون نوند   

    که از کارگيتی بی اندوه بود يکی مرد دينی بر آن کوه بود  

 منم سوگواری ز ايران زمين    کای پاک دين   :فرانک بدو گفت

 بدان کاين گران مايه فرزند من       مهی بود خواهد سراجنمن

 بربد سر تاج ضحاک را         سپارد کمر بند او خاک را

 ترا بود بايد نگهبان او          پدروار، لرزنده بر جان او

يکی از را رنج :  آموخته می شدو اين آيين از دو راه به مهريان
آزمايی و ورزش های سخت و گذشنت از خواای هولناک و سهمگين که تن 
آنان را آموخته کند به پذيرش رجنهايی که با ستيز آينده با دمشنان 

و يکی از آموزش های روانی و پذيرفنت آيين های . بايسته می منود
جوامنردی و گذشت و ياری که برای  ياران شايسته بود و اين هر دو 
چنانکه گذشت، در هفت خوان رستم و گذشنت از مهه دشواريها برای 
پيروزی بر دمشن، يادآوری شده است و در ايران پس از اسالم نيز آن 

يی ها جان ودل گذاشت، چنانکه می کسی که در هر دو اين رنج آزما
دانيم پوريای ولی بود و گروه ايارن و جوامنردانی که بی نام کشته 

گروهی از پژوهشگران را گمان بر اين است که شيوه مهری در . شدند
هنگام اشکانيان در ايران روا گشت، گزارش ايرا نتوانسته اند کرد 

ه مهری در ايران که اگر اشکانيان خود مهرپرست بوده اند و شيو
آيين مهگانی بود، با نيروی مهواره سپاه ايران، که مهه مهريان می 

 از آن به آسانی و آشکارا هبره مند گردند، جرا می توانستند
بايستی که گذشنت از زينه های مهری و اندر شدن به گروه مهريان 

 !پنهانی و دور از چشم ديگران بوده باشد

ره از آموزشهای تنی و روانی در ايران اين نيز روشن است که دو پا
پس از اسالم نيز در گودهای زورخانه، و در گروه درويشان و رهروان 

دراينجا نيز گفته اند که پس از اسالم ايرانيان . عرفا روا شد
برای آمادگی ستيز با دمشن انی در زورخانه ها گرد آمدند و به 

رداشتند و دور از چشم را ب... جای گرز، ميل و به جای کمان کباده
 .کارگزاران بنی اميه و بنی عباس به ورزش پرداختند

اين گفتار نيز بی پايه می منايد زيرا که پس از اسالم گروه های 
چهارگانه مردمان در ايران برهم ريخت، چنانکه بسی از 

هرکس از هر گروه که . کشاورزاندست به قلم بردند و دانشمند شدند
ت که آشکارا سپاهی شود و مششير برگيرد و گرز می خواست می توانس

و ان کاری در اين باره در آن هنگام نبود و مهه اين ان . بکشد
کاری ها می بايد که ويژه آغاز زمان نيايش مهر در ايران و زمان 
چيرگی بابليان بوده باشد که در زماای پيش از آن نيز به مهان 

 !ری پيدار ماندشيوه پنهان کاری در آموزش های مه

اين هفت پايگاه به کيشهای ديگر و از آن ميان به آيين سومريان 
در . راه يافت و در بيشرت آيين های جهان نشانه ای از آن هست

ن ايران پس از زرتشت شش اهورامزدا را با خود ) صفت (1گو

                                              
واژه فروزه را به کار می برند که " صفت"برخی از نويسندگان امروز به جای - 1

باز . زيرا که فروزه چيزی است بيرون از هر چيز ديگر: به گمان من به جا نيست
ن و چگونگی است با خود آن چيز است چنانکه قند هم آنکه صفت که فارسی آن گو



در ايران پس از اسالم نيز . اهورامزدا هفت امشاسبندان ناميدند
ز پايگاه های فراوان برای رسيدن به راستی رهروان عرفان ا

از سد ميدان ياد کردند که آمنيان خواجه عبداله انصاری ) حق=اشا(
" کتاب انسان کامل"در اين راه ياد می کند، و عزيزالدين نسفی در 

 :از يک گام

يک قدم بر نفس خود نه، يک قدم بر کوی دوست  هر چه بينی دوست 
 تبين، با اين و آنت کار نيس

ياد می کند " قسم، که شش فصل دارد"شيخ اشراق در صفير سيمرغ از 
، اما از اين 1و سخن در اين باره به گونه های بسيار آمده است

ميان انديشه از اين ميان تنها به هفت شهر عشق عطار نيشابور 
. بسنده کرده است که آن هفت شهر، ريشه در باورهای ديرين دارد

ديشه های آينده خود روان گشت و هنوز باورهای مهری که در ان
نشانه های آن در زندگی ما آشکارا ديده می شود، و آن هفت شهر 

 .طلب، عشق، معرفت، استغفا، توحيد، حيرت، فقر وفنا: اينها هستند

اکنون که به اينجا رسيديم بايستی يادآور شد که ان کاری نه 
 روانی نيز روا تنها در رنج آزمايی های تنی، که در آزمايش های

بوده است، و از مهين رو است که در عرفان ايرانی نيز رازها و 
آن هم ) حق(رمزهای فراوان است که آا را تنها به رهروان راه اشا

و هر آنکس که به . در پايه ها و پايگاه های ويژه باز می گويند
 و از آن جز با رازدارِن. رازی آگاه گشت مهر خاموشی بر لب می ند

يگانه سخنی منی گويند، و گويا از اين روست که درويشان و رهروان، 
های انبوه دارند که تا روی لب پايين می آيد که نشان )سبيل(بروت

و آنگاه که به مهه ! بوددهان بسته و رازدار و خاموش دهد بايستی 
 .است) فنا فی اله(رازها آگاه گشت، زمان گم شدن در هستی 

 از ستی خود وارهيد     در بر خورشيد، نور سايه ای:      عطار
 النور شد

 گاو اوژن    
را مهزمان ) زادن فريدون(شاهنامه ايران، آغاز هنگام سه هبره شدن

با پيدايی گاو پر مايه می آورد، که در برخی از نوشته ها، 
 :پرمايون و برمايون نيز ناميده شده است

 يکی ديگر اد    جهان را   خجسته فريدون ز مادر بزاد 

                                                                                                                                       
سفيد است و هم شيرين، و سفيدی و شيرينی هر دو مهواره با قند هستند و در قند 

 .هستند و بی اندو قند، قند نيست

 گون و چگونگی دارد، که 6اهورا مزدا که خرِد هستی خبِش جهان است، مهواره 
د و اگر يکی از آا با آا نباشد، او ان)بی مرگ مقدس=امشاسپند=اسپند-امشی(

انديشه نيک، هبرتين زيبايی و راستی، هبرتی ن . اهورا مزدا نتواند بود
فرمانروايی، تقدس و پاکيف افزايش و رسايی، بيمرگی و جاودانگی، مهوارهخرد 

در روزگاران پس از زرتنشت و در نوشته های . هستی خبش جهان را چنين می گرداند
ساسانی، اين شش چگونگی از خرد جهان جدا شدند و کم کم هريک -عخامنشینوزردشتی 

 . به گونه فرشته ای در انديشه مردمان در آمدند
، "کارنامه ابن سينا، نگارش فريدون جنيدی"کنيد به برای آگاهی بيشرت نگاه - 1

 77 تا رويه 66از رويه " درجات سلوک عرفانه از ديدگاه ابن سينا"خبش 



  مهی تافت زو، فر شاهنشهی  بباليد، بر سان سرو سهی    

   به کردار، تابنده خورشيد بود  ر مجشيد بود   جهاجنوی، با ف

     روان را چون دانش به   جهان را چو باران به بايستگی
 شايستگی

      شده رام با آفريدون به مهرر  به سر بر، مهگی گشت گردان سپه

     زگاوان ورا برترين پايه بود  او، کش نام پرمايه بود مهان گ

    به هر موی بر، تازه رنگی دگر  زمادر جدا شِد چو تاووس نر  

    ستاره شناسان و هم موبدان  شده اجنمن به سرش خبردان  

    به از پير سر کاردانان   که کس در جهان گاو، چونان نديد 
 شنيد

مردان (شان بابلی، آبتين پدر فريدون روزبانان و مردم کو چون 
او را ) مادر ايران(را می کشند، فرانک به نام فريدون ) ايرانی

 .تا او را به شير گاو بپروراندبه پريتنده گاو پر مايه می سپرد 

و اين نشان می دهد که اد ديگری که با زادن فريدون در جهان 
انور ا ز جايگاه و پيدا می شود با پرورش گاو و بر خورداری اين ج

 .ارزش ويژه  در زدگی مردمان مهراه بوده است

که در ( و بابليان که از اين ارزش ويژه گاو در کيش ايرانيان 
پيشربد و گسرتش کشاورزی و دامداری و فراورده های دامی و خوراکی و 

نيروی ايرانيان را در زمينه جنگی را افزايش می داده و .... 
به هراس افتاده بودند، چاره را در تباه ) ستپشتيبانی می کرده ا

 :کردن گاوان و چارپايان ايران می ديدند

 خرب شد به ضحاک، زان روزگار   از آن گاو پرمايه و مرغزار

 بيامد بدان کينه چون پيل مست   مرآن گاو پر مايه را کرد پست

 مهه هر چه ديد اندر آن، چار پای   بيفکند و زيشان بپرداخت جای

يرانيان برای باز گرفنت کين گاو، گرزهای گاو سر ساختند و و ا
بويژه در کوهای خبتياری و لرستان که بازار فلزسازی و ريخته گری 

مهسايگان بابل بودند گرم شد، و با مهين گرزهای گاوسر به ستيز 
بابليان برخاستند، و پوست گاو را درفش کردند و به خوخنواهی 

 .ن کشته شده به سوی بابل يورش بردندگاوان از دست رفته و پدرا

) کوهای آتفشان(بابليان پيش از آن جوانان ايرانی را مارهای ضحاک
و آنگاه که شيوه مهری روا شده مهريان گرامی ترين ... می کشتند 

. مهر می کردند) قربان، فدا(دام خويش را که گاو بوده باشد، برخی
يافت شده است، و چنين  ندر برخی مهرابه های اروپا نگاره هايی اي

پس اين ! گمان مهگان بر اينست که آنکه گاو را می کشد مهر است
پرسش بر ايشان پيش آمد که اگر در افسانه های ايرانی، گاِو 

بر دست اهريمن تباه شد، ) گاو يکه داد، گاو تک آفريده(خنستين



چگونه در اينجا مهر کشنده گاو است؟  پس برای پاسخ به اين پرسش 
 .1ه ناچار افسانه پرداختندب

در مهرابه نوين هايم آملان يک گروه نگاره پيدا شده است که گاو 
گاوی را دستگير می کند آنگاه گاو ) که کاله مهری بر سر دارد(کشی 

پا به فرار می گذارد و آن مرد به دنبالش می رود، شاخش را می 
ر برای کشنت گيرد، و دوباره دستگيرش می کند و پا های او را سرازي

 2.می برد

مهرشناسان اروپايی را به گمان افکنده است؛ که اين گاو آنچه؛ 
اوژن، مهر است، مهان کاله مهری او است باز آنکه در بسياری از 
نگاره های يافت شده دو يا چند کس را در کنار هم و با مهين کاله 

کرد پس اگر چند کس اين کاله را دارند، می توان داوری . می بينيم
 !که اينان مهريان اند نه مهر

مهر بر سوار بر : "چنانکه مهر شناسان زير اين نگاره آورده اند
کالهش چنان کاله مهر پس آن ديگری که ." اسب مسلح به تير و کمان

است کيست؟ و از اين نگاره ها فراوان است و من منی خواهم مهه آا 
 ).ه هابنگريد به خبش نگار(را در اين گفتار بياوريم

 زمان ببينند که اين اين گروه مهرشناس خنواسته اند که در مهين
کاله، کاله ايرانی است و در بيشرت مرزهای ايران هنوز کاربرد دارد، 
و آن کالهی است که از پشم بافته شده است و قيفی شکل است که سر 

گاه در هوای گرم آنرا دو يا سه تا می . گشاد آنرا بر سر می ند
که به اندازه باالی سر مرد شود و گاه در زمستاا آنرا باز کنند 

می کنند تا به پايين کشيده شده و روی گوشها و پشت گردن را 
، برخی از !بگيرد و در چنين هنگام، سر کاله رو به جلو خم می شود

دارد که ) به نای دو چشم(اين کاله ها در خبش پيشين سوراخ بزرگی 
روی بينی و دهان را پوشاند و از سوراخ آن به ياری آن می توان 

 !به جهان نگريست

ياد " يشت ها"بارها در ) چون اسب و گاو (از برخی کردِن دامان
ه  است، و در مهه جا اين پيش کشی دامان از سوی شاهان يا 3شد

 .فرماندهان و سپاهبدان، برای پيروزی بر دمشن اجنام گرفته است

يزدی که خود ستايش شونده است، گاوی و هيچگاه ديده نشده است که ا
اگر بپذيريم که در آيين مهری، مهر پديد آورنده ... را بکشد 

 جهان و خداوند اين جهان است، پس گاو را برای که می کشد؟

 بنگريد که يکی از آا سکه ای است که از تارس  به نگاره ها
از می يافته شده است و زدن آن به زمان گرديانوس امپراتور روم ب

                                              
که اهريمن می خواست بکند از ذات پليد او نشات می گرفت، ميرتا مهان کاری "- 1

" کار را به قصد جنات بشريت اجنام داد و از اين روی خود را جنات دهنده خواند
 .مارتن ورزمازرن ترمجه نادر بزرگ زاد.  آيين ميرتا99رويه 

تا رهای اين نگاره ها و گف.  مهان کتاب21-20-19نگاه کنيد به نگاره های - 2
پيوسته بدان، در مهه کتاب هايی که در باره مهر نوشته شده است، با کمی افزايش 

 .و کاهش آمده است
يشت ها کتابی است که پس از زرتشت  نوشته شده است، و مهانند ودا نامه کهن - 3

هندوستان ياد آوری آيين های کهن آرياييان در يزش و نيايش پديده ها و 
 .نيروهای جهان است



يک نگاه بدان نشان می دهند بدان نشان می دهد که کشنده . گردد
و اگر ميرتا چنانکه ... گاو، زنی است که نيم تاجی بر سر دارد 

مرد و نرينه بوده است چگونه اين گاو اوژن را می توان اروپاييان 
 ميرتا در مشار آورد؟

روشن است . اکنون به نگاره گاو اوژِن موزه لوور پاريس بازنگرند"
 !"که آم زن است

مهر "زير هر دو اين اين نگاره ها نوشته اند که مهر مهر شناسان 
و يک قدم خنواسته اتد به اين بينديشند که !" در حال قربانی گاو

اما اگر اين دو نگاره در ميان چند نگاره ديگر . مهر، زن نيست
رفت که آشکارا نشان می دهد که گاو اوژن زن است، می بايستی پذي

اينان مهريان اند و برای مهر، يا هر ايزد ديگر، گاو را می 
 .کشند

در پيشگفتار آيين ميرتا آمده است که آنچه از ساختمان ها و نگاره 
ها که در اروپا پيدا شده است، نوشته ندارد و آنچه که از نوشته 
های ايران و هندوستان بر می آيد پيز ديگر جز آن است، و من 

که به شاه نامه و ديگر کتاب های ايرانی نگرشی کرده نديده ام 
 .باشند

 :عطار نيشابوری در يکی از چکامه های بلند خود می فرمايد

کو فريدونی که گاوان را کند قربان عيد؟    تا من اندر قتلگاه، 
 !اله اکرب گويمی

و اين سخن در شهری سروده شده است که تا پيش از يورش مغوالن، 
يانی بوده است که آيين های مهری را به يادگار پايگاه زرتشت

داشتند و هنوز برخی از مهرابه های دست خنورده آنان برجاست، و به 
گاو را قربانی می کند، فريدون  از اين سرود بر می آيد که آنکه

 !است، نه مهر) آرياييان هنگام سه هبره شدن(

است که پيش " جشن"ز در اين چامه از عيد سخن رفته است که ترمجه اب
عطار در . از اين درباره آن سخن گفته ام و باز هم خواهم گفت

پاره دوم اين چامه به رمز می گويد، دين مهری در زمان او نيز به 
 !راست بوده است و من جشن و قربان آنرا به راست می شناسم

نه تنها عطار که خود عارف بوده است، که گوينده ای چون خاقانی 
 :را به گونه ای چند گفته استنيز اين سخن 

 جام را گنج فريدون، خون هباست    چون درفش کاويان بر کرد صبح

چون در پگاه، نور مهانند درفش کاويان منودار شد، برای جام، خون 
 است که در اين گفتار از مهر و 1هبايی بايسته ئ آن گنج فريدون

 :کاوه و و فريدون و جام، هر چهار ياد شده است، و باز

عيد هر طرب بين هر زمان    از گاو سيمين می ساز تسکين هر زمان، 
 هر زمان، خون ريز و قربان تازه کن
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چون در اين جشن شادی گاو کشته منی شود، تو غرابه سيمين را که 
سر گاو را بردار و خون می را از آن ... سرش چون سر گاو است بکش 

 .روان کن

 به جشن اشاره می کند در چامه )مهر(عطار نيز در رهروی راه عشق 
 :ای که با اين سخن آغاز می شود

جان در مقام عشق به جانان منی رسد    دل در مقام درد، به درمان 
 منی رسد

 :تا آنکه

زان می ؟؟؟؟ هند در آن جشن، ِقسِم تو   جز درد، وا پس آمِد ايشان 
 منی رسد

 :باز در اين چامه که سراپا از آن جشن سخن می رود

 که آن صحرا نه نزديک و نه دور است    درون عشقان صحرای عشق است

 بگرد ختت، دايم جشن و سور است    در آن صحرا اده ختت معشوق

 که ره بس دور و جانان بس    از آن، کم می رسد هر جان بدين جشن
 غيور است

 عقل و جان و دل عبور ونفس ز      :طريقی تو اگر زين جشن خواهی
 است

ميان رهروان ايرانی بعد از اسالم بی گمان آنکه آيين مهری در 
داشته است شيخ اشراق است، که متام نوشته های او سرشار از شور و 

 .شيفتگی و دلدادگی و سراندازی به مهر و خورشيد است

" در چگونگی مهر"وی در گفتار يف حقيقة العشق که آنرا می توان به 
 :ترمجه کرد، می گويد

هر . هر وقتی روی به طرفی آورم. صوفی جمردم. سياحت استپيشه من "
چون در عرب باشم ... و هر شب جايی مقام سازم. روز به منزلی باشم

 ..."و چون در عجم آيم مهرم خوانند. عشقم خوانند

عشق بنده ايست خانه زاد که در شهرستان ازل پرورده شده است و "
 و اين شحنه . داشته استسلطان ازل و ابد شحنگی کونين بدو ارزانی

و در . هر وقتی بر طرفی َزَند و هر مدتی نظر بر اقليمی افکند
منشور او نبشته است که در هر شهری که روی د می بايد که چون 

و هر گاوی اليق ... بدان شهر رسد، گاوی از برای وی قربان کنند 
اين قربان نتوان کردن و مهه وقتی اين توفيق به کسی روی 

 ."1ايدننم

مهر گاو را می "و اين گفتارها جای برای آن گماِن ناراست که 
اما از آجنا که بسياری از آيين های مهری هنوز . منی گذارد!" کشند

از در گوشه های اين سرزمين روا است، به پايان بردن اين سخن را، 
که برخی از آنان با نام (آيين کشنت گاو در ميان ايزديان کردستان 
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اين گفتار از مهر و عشق سخنی می گويد، و به آجنا می رسد که برای اندر شدن 
) شاخ(مهر به شهرستان جان می بايستی گاو نفس را برخی کرد و آن گاو دو سر

 .  مهان دفرت290رويه ...  يکی آز و ديگری آرزو دارد که



ياد می کنم که هنوز در گوشه ای از )  ياد می کننديزيديان
 :کردستان سالی يکبار در جشن آنان اجنام می پذيرد

يزيديان در پنجمين روز جشن دسته مجعی خود، مراسم قباغ را اجرا "
می کنند، عده ای از آنان به قله کوه مقابل مقربه مقابل شيخ عدی 

 کنند، و در ميان رفته با تفنگهای خود شروع به تيراندازی می
سپس به مقربه شيخ، . هلهله و شادی فروان، مراسم را آغاز می کنند

هر دو با صدای دف و نای با هم می رقصند، بر } مردان و زنان{که 
گاو بزرگی را آماده کرده و " مير شيخ خان"در اين حال . می گردند

. از آنان می خواهد که آنرا در مقابل هر آسيبی حمفوظ بدارند
جوانان مسلح گاو را حتويل گرفته، با خود به مقربه شيخ مشس برده 
تعهد می منايند صحيح و سامل آنرا به به آرامگاه شيخ عدی 

زمانی که آا دعا و مناجات را که برای غير يزيديان . بازگردانند
 خمفيانه به داخل نامفهوم می منايد تکرار می کنند، دو نفر يزيدی

.  يکی ار آا با زرنگی خاصی گاو را می دزددصف آنان نفوذ کرده،
ناگهان صدای داد و فرياد از هر دو طرف بلند می شود و حاضران بی 

گاو می کنند، آنکه امهيت بدهند چه کسی دزد است شروع به جستجوی 
در حاليکه وامنود می کنند که هم نام و هم حضور وی را فراموش 

احساسات شديد خود را به آنان سپس گاو را در ميان . کرده اند
 .مقربه شيخ عدی باز می گردانند

مجع می شوند و عشاير در حملی به ميدان جهاد گردهم  وافراد قبايل
سپس ده مرد شجاع و نرتس قبيله جلوتر می آيند تا از گاو پاسداری 

اما در اين موقع مير اعالم می کند که احتياج به وجود آا . کنند
اين بدان علت است مه دو مردی که . اری شدهنيست، چرا که گاو فر

قبال گاو را دزديده بودند به داخل مقربه وارد شده و خود را به 
که قصد پاسداری از گاو را داشته اند جا زده جای مردان مير 

که آنان سپس مهراه با گاو به آرامگاه شيخ مشس که نزديک . بودند
در آجنا يزيديان با . ندنزديک مقربه شيخ عدی قرار دارد فرار می کن

 1چوب و شالق گاو را شديدا می زنند و پس از چندی ذبح می کنند

اين مراسم چنانکه قبال ادعا شد، يک سرگرمی خمصوص به جشن نبوده 
است، بلکه در اصل آيين مذهبی بوده است که يزيديان به روش سنتی 

ورزی آنرا اجنام می دهند تا برکت و فراوانی را نصيب فالح و کشا
برای ما روشن نيست که روسای قبايل آا تا چه اندازه . خود بکنند

آجنه برای ما قابل توجه . به منشا و اصل اين مراسم آگاهی دارند
که در مراسم قربانی می شود، گاو است که آم در است، حيوانی 

  ".2مقابل مقربه شيخ مشس اجنام می گيرد، مشس مهان مهر است
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منومه ديگری از اين آزار در آيين گاو بازی اسپانيا هنوز به . جای مانده است
 .داردچشم می خورد و بی گمان ماتادور هنوز نشانه ای از آيين ميرتايی در خود 

مهين آزار و شکنجه پيش از کشنت گاو است که زرتشت را بر می انگيزد تا مردمان 
 .را از اين کار باز دارد و گاوان را از اين آزار برهانند
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مينه با گمان ناراست اروپاييان آغاز کرديم و گفتار ار دراين ز
با گفتاری از ِوِرزماِزِرن به پايان می بريم که در يکی از نگاره 

 :های باز مانده نام کشنده گاو نيز بر جای مانده است

از ژاهريبول نام فرمانده ای از تير اندازان، دوتن از دوستانش "
 حال قربانی کردن نقش برجسته ای مانده که در" دورا"در ناحيه 

اما چون در نگاره های ديگر نام کشنده گاو کنده نشده !" 1گاو است
بيشرت در . است، اروپاييان را گمان بر اينست که او خود ميرتا است

نگاره های اروپايی، در دو سوی گاو دو پسر جوان ديده می شوند که 
ست يکی آتشدان رو به باال، و ديگری آتشدانی رو به پايين در د

درباره اين دو آتشدان مهگان يکسان گفته اند که يکی نشانه (دارد 
و در مهه نگاره ها ). برآمدن مهر، و ديگری نشانه فرو رفنت آنست

روی گاو به سوی يکی از اين دو آتشدان است، کشنت گاو در سپيده 
دمان اجنام گرفته است، و اگر آن دو؛ روی به آتشدان پايين دارند، 

 !ای مهِر شامگاهان برگزار شده استآيين جشن بر

من گفتار را در اين زمينه بسنده می دامن و بر فرزانگان پوشيده 
مناند که اروپاييان تا چه اندازه بر گمان ناراست استوارند، اما 
چون می بايستی که به خبش ديگری در اين گفتار بپردازم، باز يک 

 :سخن از خاقانی گواه می آورم

سی است عيدی هر زمان، در دل    دمل قربان عيد مرا چون دعوت عي
 !فقر و گنج گاو قربانش

  مهر و مسيح، و زمان کيش مهری در اروپا
ذبيح هبروز به اين نکته روی آورد که در دوران باستان دو مسيح 
بوده اند که يکی از آنان مهان مهر است، و با آمارها و مشارگيری 

 .هره هر يک از آن دو رفتهای ويژه خود به دنبال پيدا کردن چ

که برخی از او نامی هم در ( پس از او شاگردان و پيروانش 
اين نيز در . بر اين باور ايستادند، ) گفتارهای خويش نياوردند

نزد دانايان گذشته ايران فراموش نشده بود، چنانکه در مهين گفتار 
 و. ديده می شود که او عيسی را با مهر يکی دانسته استخاقانی 

باز از خاقانی در اين زمينه سخن فراوان است که مسيح را با 
 :پايه می آورد خورشيد و مهر در يک

 پسر مريم است جای        جای سها بود به بِر نعش خورشيد را، بِر
 و دخرتش

 2ديوان خاقانی

که ريز (جای دارد، و ستاره سها ) مهر(خورشيد در بِر پسر مريم 
است و ) دب اکرب، بنات النعش(فت اورنگ ترين ستاره، از گروه ه

در نزديکی نعش است و ) بينايی چشم را با ديدن آن آزمايش می کنند
در اين سخن، خاقانی، بزرگی و درخشش خورشيد را در برابر فروغ 

 .اندِک سها نشان ميدهد
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 :و باز

بر در سلطان عهد، تاج )  خورشيد(خانه خدای مسيح، يعنی سلطان چرخ
 زر انداخته

 518رويه 

جان در کف شاه است، از حادثه راسيد   عيسی ز بِر چرخ است، از 
 دار نينديشد

 501رويه 

 صبح شد، مريم، آفتاب مسيح   قطره ژاله، اشک مريِم صبح

  465رويه 

اروپاييان چنانکه گفته شد گمان می برند که کيش مهری، يا با رفنت 
وم رفت، يا با تير داد سوم اشکانی پادشاه ارمنستان به ر

اما هر دو گمان نارواست زيرا که سر ! کاروانيان و دزدان دريايی
 .گذشت آن در دفرتهای کهن ايرانی آمده است

آنانکه گمان می برند که تيرداد از ارمنستان برای روايی کيش 
مهری، از ايران گذشت و برای دريافت تاج شاهی به نزد نرون 

ِن راستی و مردمی شتافت، يکدم امپراطور خوخنوار و ديوانه و دمش
نينديشيده اندکه چگونه پادشاهی، متام رشته های خويش و دوستی و 
پيوند خود را با ايران می گسلد و برای گرفنت تاج به کشور بيگانه 

 ای می رود که کيش و آيين آنان نيز جدا از کيش اوست؟

نشيان  که اشکانيان پس از ستم هخامبه گمان من ريشه در اين جاست
را بر انداخته ) حکومت فدراتيو(=که شيوه فرمانروايی تيره ها (

) بودند و ايران مرکزی را زير دست گروهی يونانی خودکامه کردند
با شيوه فرماندهی ايرانی، که بنابر شاهنامه پيرامون سه هزار 

در ايران پيشينه داشت، دوباره ) هنگام فريدون(سال پيش از آن 
در . روايی تيره ها را به ايرانشهر بازگرداندندپادشاهی يا فرمان

، و از آن ميان اين شيوه هر تيره ای با فرهنگ خويش زندگی می کرد
آيين نيايش مهر ئ آناهيتا در . 1کيش و آيين تيره ها آزاد بود

در زمان . ارمنستان و شايد خراسان و برخی شهرها روا بوده است
را برای نوشنت آن پديد بالش اوستا گردآوری شد و دين دبيره 

آوردند، پس زرتشتيان نيز در ايران به اجنام کارهای دينی و آيينی 
سرگرم بوده اند و از آجنا که در زمان فرمانروايی خودکامه 

ستيز کرده اند، پس نشان ) ديويسنان(ساسانيان باز با ديو پرستی 
 می دهد که در زمان اشکانيان ديويسنان نيز آيين ويژه خويش را

 .نگاه بانی ميکرده است

آيا منی توان گمان برد که تير داد می خواست تاج امپراتوری را از 
 امپراتور روم دريافت کند که در کشور او تنها کيش مهری روا بود؟

چون زمان پيدايی کيش مهری بيگمان پيش از زمان سه هبره شدن 
هنگام اروپاييان اين  کيش را ) سرمت=سرم=سلم(آرياييان است، پس 
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را نيايش می کردند واداشتم که اهرامزدا و ارت را بستايند و » ارت«و 
 .پرستشگاه ديوان را ويران کردم



کوچ خود بدان سرزمين با خود برده اند، و گواه درست و راست آن 
تاريخ، شاهنامه فردوسی است، که در داستان رفنت گشتاسب به روم يا 

هايی که پيرامون هزار و دويست سال پيش از زايش ) مهاجرت(کوچ 
 و باستانشناسان رد پای آنرا يافته اند، در مسيح روی داده است

 :داماد سوم قيصر می گويد» ميرين«ب با برخورد گشتاس

 چو ميرين بديدش، به بر در گرفت   پرستيدن مهر، اندر گرفت

بدانيد که هنگاميکه اين سخن گفته شده است يه اروپا ! ای جهانيان
بدين چهره بود و نه اروپاييان خويش را تافته جدا بافته می 

ان پيش را دانستند، و نه در کنگره های مهر شناسی هر سال سخن
دوباره باز می گفتند، اين سخن تاريخ است که سه هزار پيش از اين 
نوشته شده است و گواهی می دهد که در آن زمان اروپاييان مهر 

 !پرست بوده اند

شاهنامه نه تنها مهر پرستی روميان را در ياد دارد، که ياد آور 
ان که از ايران ويج به سوی زرد پوست(مهرپرستی تورانيان را 

آجنا که پيران در جنگ کاموس کشانی به . نيز يادآور ميشود) رفتند
 :ديدن رستم ايران می آيد

 بدو گفت رستم که ای لوان   درودت ز خورشيد روشن روان

. خود واژه که در اروپا روا است از کهن بودن خئيش سخن می گويد 
و در  Mitraزيرا چنانکه می دانيم اين واژه در سانسکريت؛ ميَرت 

 و در فارسی دری ميهر و Mitr ، در لوی ميرت Mithraاوستا ميثر 
 .آنگاه مهر خوانده می شود

يک نگاه به اين چند واژه نشان می دهد که گونه اروپايی آن، ميرتا 
Mithra است، و » آ« از هم آنان کهن تر است زيرا که هبر پايانی آن
در آمده، و در لوی » َا«بگونه »  ودا«در زبان اوستا و » آ«اين 

 .و فارسی دری از ميان رفته است

ويژگی زبان های زنده در اين است که کم کم زبان رو به سادگی می 
رود و واژه ها در بسرت رود دراز آهنگ گفتار مردمان کم کم سابيده 

 :می شود و کوچکرت می شود

 در لوی کهن هچ، و در فارسی دری به گونه »هچا«واژه اوستايی 
خوانده می شود، و » ز«در آمده است، و گاه در چامه ها تنها » از«

بدون زير خوانده می شود » ز«گاه در آميزش به برخی واژه ها، واک 
 :چون

 ...زايشان، زآنگاه، زين پس 

نگاهی به دگرگونی اين واژه ها و واژه های بسيار که مهه آا را 
چه واک های واژه سنگين منی توان در اينجا آورد نشان می دهد که هر

 :تر باشد و هبر پايانی آن دراز، آن واژه کهن تر است

  گويش امروز  فارسی دری  لوی  اوستايی 

 Buبو     Boyبوی   Bothبوذ     Baotha  بئوذ 

 rudرود     Rodرود   Rodرود     Raotha رئوذ 



او       Abآب     Apآپ       apaآپ 
Ow 

            Gav گاو             Gav گاو               Gaushگئوش  
                                         Gowگو 

وبررسی اين واژه ها آشکارا نشان می دهد که ميرتا کهن تر از زمان 
اوستا و ودا است و پيش از پديد آمدن آن دو دفرت در اروپا روا 

ن مرز فراموش بوده است، و چون از پيرامون دوهزار سال پيش در آ
 !شده بوده است دگرگونی در آن پديد نيامده است

ما که از شاهنامه گواه بر مهرپرستی اروپاييان داريم، زبان 
شناسی هم به اين سخن ياری کرد، اما جای دو پرسش از پژوهندگان 

 :مهری اروپا هست

اگر کيش مهر با رفنت تيرداد به روم رفت چگونه با نبودن راديو 
 مهه 1و روزنامه و چاپ و ماشين و هواپيما، پس از ده سالتلويزيون 

جنگها و رودبارها و کوهستاای اروپا را فرا گرفت؟ هيچ به 
ايستايی مردمان آن سرزمين بزرگ در برابر آيين های نازه 

 نينديشيده اند؟

با تيرداد يا با دزدان دريايی به اروپا ديگر آنکه اگر اين کيش 
اروپايی که از آنان در داستاا و دفرت ها رفت، گروهای موبدان 

فراوان بياد شده است و در مهان زمان فراوان بوده اند از کجا 
 پديد آمده اند؟

اما اروپاييان نيز مهانند ايرانيان بر اين باور بودند که 
و چنانکه پيداست سوشيانت آنان نيز مهر و .  خواهند آمد2سوشيانت

يک سنگ نبشته به زبان التين، آمده خورشيد بود، و بنابر اين در 
 3»درود بر سوشيانت«: است

چنانکه در (و به مهين روی است که هنگاميکه در کسی به نام مهر 
نوشته های پيشين ايرانی آمده است و مهرشناسان اروپايی نيز بدان 

پيدا شد، .) نگريسته اند و ذبيح هبروز به خوبی آنرا شکافه است
او که سوشيانت و مسيحيان بود گرويدند، و اروپاييان يکباره به 

اين مسيح با عيسی عليه السالم در آميخت پس از آنکه در افساته ها 
مهگان عيسوی شدند اما نشانه های مهری د رمهه جای کيش عيسوی آنان 

است، و در اين گفتار منی توان چنانکه خود نيز گفته اند، پديدار 
نانکه در ايرانشهر بر کيش مهری بدان پرداخت، و به مهين روی مهه آ

بودند مسيحی شدند، و ايران يکی از بزرگرتين پايگاه های عيسوی 
جهان شد، چنانکه ارمنستان نيز در زمان کوتاه به کيش عيسوی 
درآمد بی آنکه از سوی اشکانيان که به شيوه پادشاهی تيره ها 

 !بر ايران فرمان می رانند با آنان ستيزی به شود) فدراتيو(
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نام سوشيانت دگرگون شد، و برای جای بر خواسنت او و چگونگی ماندن او نيز 
افسانه ها ساخته شد، باز آنکه در انديشه زرتشت مهه کسانی که به جهانيان سو 

 .می رسانند و خواهند رساند، سوسيانت اند
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نگاره ای که در آن سه موبد ايرانی داده شده است که به راهنمايی 
ستاره فروزان به سوی زادگاه مسيح می روند، آشکار است که ستاره، 
ناهيد و ستاره سپيده دمان است که از مهه ستارگان روشنرت است که 

پس آنان نيز که . در زمان پس از دخشيدن آن، مهر پديدار می گردد
 بر سر دارند، رو به مهر و زايش مهر يا فروغ سپيده کاله ايرانی

 .است، می روند) تيشَتر(دمان که مهراه با درخشش ستاره سپيده دم 

 مهر و خورشيد
 خبش يشت ها، مهريشت است که در آن به زيبايی هرچه گيزتريندل ان

متام تر از شکوه و بزرگی مهر و مهه زيبايی ها و نيکويی ها که در 
ر پديدار می شود سخن رفته است، اما چون در اين پرتو نور مه

گفتار می بايستی که چهره مهر ايرانی را به منايانيم از آوردن آن 
خبش های دل انگيز چشم می پوشيم و تنها به دو گفتار از آن بسنده 

 :می کنيم

مهر را می ستاييم که دارای دشت های فراخ است، از کالم راستين «
 که دارای هزار گوش است، خوش اندامی که زبان آوری. آگاه است

) ايستاده(دارای هزار چشم است، بلند بااليی که در باالی برج فراخ 
 ».زورمندی که بی خواب، پاسبان است

خنستين ايزد مينوی که پيش از خورشيد فنا ناپذير تيزاسب، در «
باالی کوه هرا برآيد، خنستين کسی که با زينت های زرين آراسته از 

بسيار توانا متام ) آن مهر(از آجنا . راز کوه زيبا سر درآوردف
 ».1منزلگاه های آريايی را بنگرد

از اين گفتار چنين بر می آيد که مهر مهان روشنی سپيده دمان است 
که پيش از خورشيد، از فراز کوه به دشت ها پرتو می افکند، و 

يامده است، آرايه های زرين از پرتوهای خورشيد، که هنوز خود برن
 . دارد، و با آمدن او مهه جا روشن می شود

 :و باز

دو . کسی که پس از رفنت خورشيد، به نای زمين به درآيد... « 
انتهای زمين فراخ کروی دور کرانه را بسوده، آنچه در ميان زمين 

 »2است بنگرد

و چون در اين کرده روشنی پس از خورشيد هم فروغ مهر آمده است، 
 3»اهپد«و » اسر«ان مهر را جبز روشنی سپيده دمان، نور پس می تو

 .ناميد) بی آغاز و بی پايان(

خود واژه مهر، پيمان را می رساند، و هزار گوش و هزار چشم او 
برای آنست که در هر کجا پيمان شکنی روی دهد، او ببيند و بشنود، 

 مهر دروغ می= و هبمين روی است که پيمان شکنان را ميرت دروج 
 .خوانند
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 .پايان به گونه ابد در آمد



 .مهر برابر با پيمان هنوز در گفتار، خود را می مناياند

عهد نابسنت از آن به   من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
 )سعدی( که ببندی و نپايی

مهربانی آمده = مهراه با وفا) پيمان(که در اين چامه مهر و عهد 
 .است

ديده ما بود و نسيِم صبِح وفا، نامه ايکه برد بدوست     زخون 
 عنوانش» مهر«

 حافظ

 .که باز مهر با وفا برابر هم آمده است

آنست که به مهر و پيمان » مهربان«از اين سخنان بر می آيد که 
پايدار باشد، و باز آنکه امروز مهر برابر با دوستی می آيد و 
مهربان کسی است که کسی را دوست بدارد، و اين دگرگونی از آجنا 

 که آنکه مهر می ورزد و پيمان را نگاه می دارد آن پيدا شده است
 .ديگری را هم دوست می دارد

دوستی بوده =به گمان من واژه ای که در زمان باستان به جای مهر
 . که امروز از آن گريان و ناالن بر می آيداست» زار«است، واژه 

از واژه آميخته بيزار می توان ) مهربان امروزی=دوستدار(زار
 چرا که دراين واژه بی زار، بی دوستی و بی مهری را می دريافت،
می بايستی که دوست و مهرورز و مهربان بوده » زار«پس . رساند
در اين گفتار سهروردی زاری در برابر بی نيازی آمده است و . باشد

 :مهرورزی و نشان دادن دوستی را می رساند

 ».می ديديمچندان که زاری پيش کرديم استغنا او از ما زيادت «

  جمموعه مصنفات شيخ اشراق282رويه 

 :در اين سخن رودکی نيز زاری جدا از مويه و مستی آمده است

 مستی مکن که نشنود او مستی      زاری مکن که نشنود او زاری

که دور از گفتار سخنوری چون رودکی است که اگر زاری مهان مويه 
 !بوده باشد، دوبار آنرا در يک سخن بياورد

اما از آجنا که پس از مهربانان زمان باستان، دير زمانی است که 
ماه رويان به مهر و پيمان خويش پايدار منی مانند، آنکه را زاری 

هبره است و زاری، گريه و مويه و و دوستی جای ماند، زاری و گريه 
و از مهين روی است که زاری مهربان مهواره . تنگدلی به مهراه دارد

راه است و درباره اين واژه و اين پيشنهاد می بايستی با نزاری مه
 .1که پژوهشی بيشرت کرد

از اين روی که مهر از زاری دور می شود از آن روی به خورشيد 
، ايزد خورشيد »هليوس«نزديک می گردد چنانکه در اروپا هم مهر با 
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شن شد که واژه . مرز پرارز رفتم، روتاجيکستان نرفته بودم، وپسان چون بدان
من به او زار «در آجنا به مهين گوته کاربرد دارد که من گمان برده بودمک » زار«

 .  من وی را دوست گرفتم= » شدم



نزديکی پيدا کرده است و در چند نگاره مهر و خورشيد د رکنار 
 .يده می شونديکديگر د

زيرا که نور مهر مهراه خورشيد و نزديک به خورشيد است، و از 
پيمانی که فريدون برای کين اينرو است که در شاهنامه در خنستين 

 :پدر با مهر می بندد نام خورشيد می آيد

 جهان را مهه زير داد آورم   چو از نام دادار ياد آورم

 گ بسته به کين پدرفريدون به خورشيد بر، برد سر   کمر تن

در گفتار اسفنديار و رستم نيز بر جای ماندن سيستانيان بر آيين 
 :مهر چنين منايانده می شود

 !شنيدم که دستان جادو پرست    به هر کار يازد به خورشيد دست

و باز در بسيار از سخنان به جای نام خورشيد، نام مهر می آيد، 
 :با هم می آورندچنانکه که امروز مهگان مهر و ماه را 

 مهر منی، ماه منی   ز دلربان تويی که دخلواه منی

 مهر و عرفان ايرانی  
در جهان از پيشينه ای بس دور برخوار است، از آجنا که آيين مهر 

افسانه های آن در آيين های اين زمان فراوان به چشم می خورد، 
هر مهر شناسان اروپا يکايک آيين های عيسوی را با آيين های م

 .سنجيده اند و ديگران در اين زمينه بسيار گفته اند

در ايران نيز چنانکه گفته شد در سه سو، چهره آموزش های مهری 
در زورخانه ها در ميان اياران و جوامنردان و در : ديده می شود

و اينست که نشانه های ... گروه درويشان و وارستگان و عارفان 
چون روشنی سپيده دمان درامواج مهر در گفتار عارفان ايرانی مه

و پيری از پيران راه نيست که در . دريای عرفان ايران روا است
 .اين زمينه نگفته باشد

اما چنانکه پيداست است، آنکه آگاهانه و با برخورداری از مهه 
دفرتهای کهن، و شايد با پيوستگی به زجنيری از رهروان و پيروان 

است، شيخ اشراق سهروردی است که مهر، به مهريان باستان پيوسته 
 1.به مهين روی جان خويش را در سی و هشت سالگی از دست بداد
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ان نشانه و داغی بر چهره او گواه می آورند و ار آن ميان می گويند که مهري
 :خود می زدند و اين شعر حافظ مهين را می گويد

 ياد باد آنکه انت نظری با ما بود    رقم مهر تو بر چهره ما پيدا بود

مهين سخن خود آشکارا می گويد که برای مهر سروده نشده است، زيرا که اگر مهر، 
نت آن مهری از پايگاها،  گذشيا پير مهری نگرشی به يک رهرو داشته باشد، با

و اگر نشانه مهری بر چهره ای زده شود با ... نگرش بيشرتی به او خواهد کرد
گذشت زمان و گذشنت از زينه ها و خوان ها ی مهری آن نشان می بايستی که برجسته 

 !تر شود

گفتم از دست ستمهای تو تا کی نامل     گفت تا :     از عطار نيشابوری است که 
 ت بودت بر رخسارداغ حمب

 .و اين را بدان می گويند، که تا دم مرگ اين ستم روا است



از مغان پايان دوره پس از رد باور برخی » مه التصوفکل«وی در 
ساسانيان که انديشه زرتشت را به سوی دوگانگی کشيده بودند می 

دلون يهدون باحلق، و به کانوا يعکانت فی الفراس امه، «: گويند
فضالء غير مشبه اوس، قداحيينا حکمتهم النوريه الشريفه، حکماء، 

 فی الکتاب املسمی التی يشهديها ذوق افالطون و من قبله من احلکماء،
  »1به حکمه االشراق

رخ می بردند و آنرا به داد ) حق(در ايران گروهی بود که به اشا «
رجستگانی که دانشمندان و ب) بدان رفتار می کردند(می داشتند 

چونان مغان دو گانه پرست نبودند، مهانا که ما، آيين و دانش برتر 
روشنايی آنان را که کام افالطون و دانشمندان پيش از او شيرين 

 ».زنده می گردانيم» حکمه االشرق«در کتابی به نام گشت، 

من . سهروردی در مهه گفتارهای خويش، ره به مهر و خورشيد می برد 
اری نديده ام که نه چنين باشد، و از ميان گفتارهای او از او گفت

يک خورشيد نيايش که بس شگفت می منايد و بايستی که با گفتارهای 
 .ديگر آنرا به فارسی دری درآورد

 که با انديشه ای تيز به ژرفای هستی »رساله فی حال الطفوليه«در 
 در و جهان نگريسته است، در گذشنت از پايگاه ها و زينه ها،

و آنگاه وی را بر کوه قاف بايد رفت و آجنا «:پايگاه سوم می گويد
درختی است که سيمرغ، آشيان بر آن درخت دارد، آن درخت را بدست 

 بعد از آن به .آرد و ميوه آن درخت را خورد و آن مقام سيم است
  »2.طبيب حاجت نباشد که خود طبيب شود

رساله عقل «، زيرا که در سهروردی از سيمرغ، خورشيد را خواهد گفنت
بامداد سيمرغ . سيمرغ آشيانه بر سر طوبی دارد«:...می گويد» سرخ

از آشيانه خود به در آيد، و بر زمين بال گسرتاند، از اثِر پِر او 
 »3.ميوه بر درخت پيدا شود، و نبات بر زمين

و روشن است که پيدايی ميوه درختان و گياهان از فروغ خورشيد است 
پير عطار نيز چنين می . ا با بال سيمرغ ماننده کرده استکه آنر

 :گويد

                                                                                                                                       

زدوستان تو آموخت در طريقت مهر    سپيده :   ديگر اين شعر حافظ را می آورند
 دم که صبا چاک زد شعار سياه

درپايه دوم جای دارد و گويی کار خود را از کس ديگر در اين شعر دوم نيز مهر 
ج مهری چنين منی گويد، که مهر از کسی شيوخ روشنايی و فروغ آموخته است و هي

 .آوری را آموخته است

اگر با اين دو بيت بتوان داوری کرد که حافظ پيرو کيش مهر بوده است، سد 
چندان چاوه از او می توان آورد که او به کيش عيسی است يا به کيش پير مغان 

 فراوان از سخن او بياورند که او  نيز می توانند گواهمانويان. يا زرتشتی است
مانوی است، و گاه نيز کفر در شهرهای او به چشم می خورد، باز آنکه او پيش از 

بگمان من راست آن است که حافظ از انديشه . مهه مسلمان و حافظ قرآن بوده است
گذشتگان هرگاه که بايسته می ديده است سخنی می آورده است و به گواهی اين چند 

  . ی توان او را مهری دانستشعر من
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  جان مهه منکران، واقف   دام سر زلف او، وقت سحر کشف گشت  
 اسرار شد

 :يا

هر زمان عنرب فشاند زلف عنرب ريز او      من بدان آموختم وقت سحر 
 زان می روم

 :يا

 است يا عنرب  زد رقم      مشک1يک موی تو در صبحدم، بر گاو و آهو
 به هم، زلف تو بر هم تافته

 :يا

رطل گران ده صبوح زانکه رسيدست صبح      تاسر شب بشکند، تيغ 
 کشيدست صبح

روی فتست تير، روی ادست مهر    پشت بدادست ماه، هين که 
 رسيدست صبح

 و هر بار شوريدگی و عطار بارها داستان از پير خود می گويد
ا باز می گويد، که چگونه پای بر سرهستی سرمستی و دلداگی او ر

از آن ميان اين سروده او . اده است، و بال به سوی آمساا گشاده
است که پير  را به دوست می رساند، آجنا که در مشرق جان مهر می 

 :رسد

دی پير من از کوی خرابات بر آمد     وز دلشدگان نعره هيهات بر 
 آمد

    سرمست، به معراج مناجات  افکندشوريده به بازار فنا، سر برب
 برآمد

   در مشرق جان صبح حتيات بر  چون از ره جانان بِرب سينه فرو ُشد
 آمد

چون دوست نقاب ازرخ پر نور برانداخت    با دوست فرو ُشد، به 
 مقامات بر آمد

 :و از سعدی است

 شورش بلبالن سحر باشد    خفته از عشق بی خرب باشد

ه ای دوست، دم عيسی صبح   تا دل مرده مگر زنده به غنيمت ِشمرد
 کنی، کاين دم از اوست

جان خبشی سپيده دمان هر سه با هم . سخن مهر و عيسی که در اين 
آمده است، و از کجا که مرده زنده کردن عيسی مهين جان دوباره ای 

... نباشد که با آمدن مهر در زمين و زمان ئ گياه و جانوران 
 زيرا که روشن است که مرگ به فرمان خداوند روی می !دميده می شود

دهد و پيامرب خداوند را منی شايد از برای نشان دادن پيامربی خويش 
 !فرمان خدا را ديگرگون کردن
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چنانکه گفته شد نوشته های عارفان ايرانی لربيز از انديشه های 
مهری است و چون آغاز روايی انديشه های مهری و کيش مهر چنانکه 
در شاهنامه آمده است، هنگام سه هبره شدن آرياييان می باشد، دور 
نيست آنانکه چون سهروردی پيوند زجنير درويشی خويش را نگاه داشته 

. رسيد» مرحله جتريد«اند، فريدون را خنستين رهروی بدانند که به 
 :1 می گويد94لوح چهارم بند »  الواح عمادی«وی در 

ه نفس و بدن بدو قوی و روشن گردد، در و نوری مطی تاييد است ک«
» کيان ُخره« است، و آنچه خاص ملوک باشد آنرا »ُخره«لغت پارسيان 

گويند، و از مجله کسانی که بدين نور و تاييد رسيدند، خداوند 
نيرنگ، ملک آفريدون است، آنکه حکم کرد به عدل و حق قدس و تعظيم 

افت بدان که از روح حق به جا آورد به قدر طاعت خويش، و ظفر ي
 ».القدس متکلم گشت

اکنون که سخن بدين جا رسيد، خوب است که چند مهرابه بر جای 
را نشان می ) که پايگاه مهر باستان بوده است(مانده در نيشابور 

در جنوب شهر نيشابور است » گنبد مهرآباد«دهم و يکی از آنان 
 )بنگريد به نگاره ها(

در زير اين مهرابه . هنوز خود می منايدکه به زيبايی هر جه بيشرت 
بوده است که بسياری از مردمان ) البيرنت(راهرو پيچ در پيچ بزرگی 

اما . در آن گم شده اند و بدانروی روستاييان آنرا بسته اند
اين يک بر نشانه سوراخ روشنی گير آن در برابر سوراخ روشنی گير 

 .کف زمين ديده می شود

 خوانده می شود و در مهين جاست که Mehrabaا مهرب: اين مهرابه نيز
نويسنده ای ديوان پير نيشابور، عطار، را رونويس کرده است و از 

 .2نام برده است» قذيسه مقدسه مهرآباد«آن به نام 

خوانده می شود » شادمهرک«نزديک اين مهرآباد گنبد ديگری است که 
زرگ بوده باشد مهريان بو نشان می دهد که بايستی آرامگاه يکی از 

که پيش از يورش مغول در گذشته است، زيرا که ساختمان آن به شيوه 
 . ساختمان های هنگام غزنويان است
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نوشته » قيام کاوه«ياران پدر من، که درويش و رهرو راستی بود، کتابی در مورد 
بود که برای پيش فروش آن از من نيز در آن روزگار خردسالی ياری خواسته بود، 

تاب تاب فروش يکصد برگ پيش فروش آن نبود سخت بي: و مرا که ادامه از رويه پيش
اصال کاوه که بوده است که من برای او چنان : روزی به پدرم گفتم. افکنده بود

 !  که کاوه درويش بوده است! خلموش: روانشاد پدرم فرمود! در تب و تاب باشم


