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ﺁﺋﻴﻦ و ﻡﺬهﺐ در ایﺮان
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ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻬﺮ
ﭼﻮ ذرﻩ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻘﻴﺮم ،ﺑﺒﻴﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ در هﻮای ُرﺧَﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ
ﺣﺎﻓﻆ
یﮑﯽ از ﮐﻴﺶ هﺎی ﮐﻬﻦ ایﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﮔﻴﺮ ﺵﺪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ یﺎ ﻣﻴﺘﺮاﺋﻴﺴﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻃﯽ ایﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ دیﺪ ایﻦ ﮐﻴﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺴﻴﺎری از ادیﺎن و ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی
ایﺮان و ﺟﻬﺎن اﺛﺮات ژرف ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺵﺖ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻼت ایﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻧﻴﺰ یﺎدﺁور ﺵﺪﻩ ایﻢ ،دو
ﺑﺎر ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻴﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪیﺪ ﺁورﻧﺪ .یﮏ ﺑﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺎر دیﮕﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻧﻴﮕﺮی .هﺮ دوی ایﻦ ﮐﻴﺶ هﺎ ﻧﻴﺰ ایﻦ ﭘﻴﺎم دل اﻧﮕﻴﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺵﺖ ﮐﻪ اﺑﻨﺎء
اﻧﺴﺎن در زیﺮ یﮏ اﻧﺪیﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺵﻮﻧﺪ .ﺑﺮای روﺵﻦ ﮐﺮدن ﺳﻴﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ هﺎ در ایﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽ ایﻦ ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی ﺿﺮور اﺳﺖ .زیﺮا ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ در ایﺮان
ﮐﻬﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮوز ﻧﮑﺮد ،ایﻦ ﮐﻴﺶ هﺎ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎری از
ﺕﻌﻤﻴﻤﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻴﺎﺕﯽ و ﺑﻴﻨﺶ ویﮋﻩ دوران هﺎ و ﻧﺴﻞ هﺎی ﮔﻢ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
درﺑﺎرﻩ ﻣﻴﺘﺮاﺋﻴﺴﻢ ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮدی و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  °اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ویﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ایﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﮕﺎﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ .ﻣﺎ در ایﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،زﺑﺪﻩ ایﻦ ﭘﮋوهﺶ
هﺎ را یﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺕﺼﺮیﺢ درﺟﻪ وﺛﻮق ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ
ﺁوریﻢ ﺕﺎ ﺑﺮ روی یﮏ ﻓﺼﻞ ﺵﮕﺮف از ﺕﺎریﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ایﺮاﻧﯽ ،از ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮیﺶ ،ﭘﺮﺕﻮ
اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﺎﺵﻴﻢ.
 - ١ﻡﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﺋﻴﻨﯽ اﺳﺖ دیﺮیﻦ ﺳﺎل
واﻗﻌﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﺮهﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ دوران هﺎی ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺪایﺶ ﮐﻴﺶ
ﻣﺰدا ﭘﺮﺳﺘﯽ زرﺕﺸﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻴﺶ هﻨﺪ و ﻣﻴﺘﺎﻧﯽ و ایﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎم
ﺧﺪای ﻣﻴﺘﺮا در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس هﻨﺪیﺎن »ریﮓ ودا« ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .در ایﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﻣﻴﺘﺮا و واروﻧﺎ ﺑﺎ
هﻢ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻣﻴﺘﺮا  -واروﻧﺎ ذﮐﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻔﻴﺎت »ﺑﻐﺎزﮐﻮی« ) ﻧﺰدیﮏ ﺁﻧﮑﺎرا( ﻟﻮﺣﻪ
ای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎدﺵﺎهﺎن ﻣﻴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ١۴ﻗﺮن ﭘﻴﺶ
از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ اس .در ایﻦ ﻣﺘﻮن از ﺧﺪایﺎن هﻨﺪ و ﻣﻴﺘﺮا ،واروﻧﺎ و ایﻨﺪرا و ﻧﺎﺳﺎﺕﻴﺎ یﺎد ﺵﺪﻩ

 °از ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻳﺪ از  Cumontو از اﻳﺮاﻥﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﭘﻮر داود در ﻳﺸﺖ هﺎ ﻳﺎد ﮐﺮد.

اﺳﺖ.
اﺳﺖ.

∇

ﺵﻤَﺶ( ﺁﻣﺪﻩ
در ﺹﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺁﺳﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎل ﻧﺎم ﻣﻴﺘﺮا هﻤﺴﻨﮓ ﻧﺎم ﺵﻤﺲ ) َ

ایﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﺧﺪایﺎن ،در ﮔﺎت هﺎی زرﺕﺸﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﻬﻦ اوﺳﺘﺎﺳﺖ اﺛﺮی ﻧﻴﺴﺖ و ایﻦ ﻟﻔﻆ در ﮔﺎت هﺎ ﺕﻨﻬﺎ دارای یﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و
ﻓﻘﻂ در یﺸﺖ هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻬﻪ ای از او یﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .یﮑﯽ از ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﻴﻪ« ♦ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ :
» ﻣﻨﺸﺄ وﺟﻮدی ﻣﻬﺮ اواﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ
°
ﮐﻪ ازﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ و ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻮهﻴﺖ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وروﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و رﺕﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن .ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪیﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در دوراﻧﯽ ﻗﺪیﻢ ﺕﺮ از ﻧﮕﺎرش ﮔﺎت هﺎ ﻣﻬﺮ را ﺧﺪایﯽ
ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻴﺶ ﺕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺮ هﻤﺎن ﺧﻮرﺵﻴﺪ اﺳﺖ و
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺕﺠﺮیﺪی »ﭘﻴﻮﻧﺪ« و »ﭘﻴﻤﺎن« از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﻧﺸﺄت ﮐﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ °.زرﺕﺸﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺁورﻧﺪﻩ ﮐﻴﺶ اهﻮراﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻬﺮ را در ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﮐﻬﻨﺶ ﻗﺮار دهﺪ وﻟﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﺮ
در ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ زرﺕﺸﺖ و یﺎ دیﮕﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن یﺸﺖ هﺎی اوﺳﺘﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺵﺪﻧﺪ ﺑﺎر
دیﮕﺮ ﺑﺎ ایﻦ اﻟﻬﻪ ﭘﺮ ﺹﻮﻟﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎ ﮐﻤﯽ دورﺕﺮ درﺑﺎرﻩ وﺹﻒ ﻣﻬﺮ در یﺸﺖ هﺎ
ﺑﺎ ﺕﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺶ ﺕﺮی ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﻔﺖ(.
ایﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﺁن ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺵﻮد .در ﺁﺛﺎر و ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎی اوﻟﻴﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ )داریﻮش و ﺧﺸﺎیﺎرﺵﺎ( ذﮐﺮی
از ﻣﻬﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ در ﮐﺘﻴﺒﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اردﺵﻴﺮ دوم
) ۴٠۴-٣۵٩ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ( و ﺳﻮم ) ٣۵٩-٣٣٨ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد( هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در هﻤﺪان و ﺵﻮش و
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻧﺎم ﻣﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎم ﻣﻬﺮ و ﻧﺎهﻴﺪ در ایﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ هﺎ از ﻧﺎم
اهﻮرﻣﺰدا ﺑﻴﺶ ﺕﺮ اﺳﺖ .ﮐﺮیﺴﺘﻨﺴﻦ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اردﺵﻴﺮ دوم هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺕﺠﺪدی
◊
در دیﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﻮد رﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .در دوران اﺵﮑﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮ و ﻧﺎهﻴﺪ )ﻣﻴﺘﺮا،
ﺁﻧﺎهﻴﺘﺎ ،وَرﺛﺮﻏَﻦ( ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮیﺸﻤﻦ ﺕﺜﻠﻴﺚ ﻋﺪﻩ ای را ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ اهﻮﻣﺰدا را در ﺳﺎیﻪ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ویﮋﻩ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ داﻣﻨﻪ ای ﺵﮕﺮف ﻣﯽ یﺎﺑﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺑﺎ
ایﻦ ﺣﺎل در ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺣﺠﺎری ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ :در ایﻦ ﺣﺠﺎری ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ اش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺕﺎﺑﻨﺎک اﺳﺖ در دﺳﺖ ﭼﭗ اردﺵﻴﺮ دوم ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺵﺘﻪ اﻧﺪ
زرﺕﺸﺖ اﺳﺖ و ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »دیﻮﻻﻓﻮا« و »زارﻩ« ﺁن را »ﻣﻬﺮ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ∇ ایﻦ
ﻣﺎیﻪ ﺵﮕﻔﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ هﻢ زرﺕﺸﺖ ﻣﻬﺮ را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺳﺨﺖ ﻋﺰیﺰ ﻣﯽ داﺵﺖ .ﺑﺎ
ﺁن ﮐﻪ ﻣﻬﺮ در ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن زرﺕﺸﺘﯽ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﻧﻴﺴﺖ و ﺕﻨﻬﺎ از ایﺰدان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪایﺎن ردﻩ
دوم در ایﻦ ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل در روح ایﺮاﻧﯽ ﺟﺎیﯽ واﻻ داﺵﺖ و ﻣﻮﺑﺪان زرﺕﺸﺘﯽ
ﻧﺎﮔﺰیﺮ از ﺳﺎزش ﺑﺎ ایﻦ اﻟﻬﻪ ﺟﺎذب ﺑﻮدﻧﺪ.

∇ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺘﺎﻥﯽ در ﺵﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ در ﺣﻮزﻩ ﻳﮑﯽ از ﺵﻌﺐ ﻓﺮات ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ .از  ١٨ﻗﺮن ﺕﺎ  ١٣ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣ ﻴﻼد ﮐ ﺎر
اﻳﻦ ﻣﻠﮏ روﻥﻘﯽ داﺵﺘﻪ اﺱﺖ ١۶ .ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻴﺘﺎﻥﯽ ﺑﺮﺁﺱﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و در ﻥﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺱﻴﺰدهﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺱﻠﻤﻨﺸﺮ ﭘﺎدﺵﺎﻩ
ﺁﺵﻮر ﺁن را ﺑﻪ اﻳﺎﻟﺘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻥﻤﻮد .ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺘﺎﻥﯽ در زﺑﺎن ﺁﺱﻮری ﺧﺎﺕﯽ ﮔﺎل ﺑﺎت ﻥﺎم داﺵﺘﻪ اﺱﺖ.
♦ Meillet
 °ﺑﻪ ﻥﻘﻞ » ﻣﺰداﭘﺮﺱﺘﯽ در اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ « اﺛﺮ ارﺕﻮرﮐﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ .ﺕﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺎ .ﺻﻔﺤﻪ ٣۶
 °ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺁﻥﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻥﺪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ » هﻮر « ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ ﻥﻪ ﻣﻬﺮ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﻬﺮ ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ ﺧﺪاوﻥﺪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻥﮕﺎرﻥﺪﻩ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
◊ ﮐﺘﺎب » ﻣﺰدا ﭘﺮﺱﺘﯽ در اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ « ﺻﻔﺤﻪ ۶٣
∇ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﺎﺱﺘﺎن .ﭘﻮرداود .١٣٢۶.ﺻﻔﺤﺎت  ۶۵-۶٢و ﻥﻴﺰ » ﻳﺸﺖ هﺎ « ﭘﻮرداود .ﺟﻠﺪ اول .ﺻﻔﺤﻪ ٣٩۴

ایﻦ ﺳﻴﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن هﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور یﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ از  ٣۵اﻟﯽ
 ۴٠ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﻣﻬﺮ یﺎ ﻣﻴﺘﺮا )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ( از ﻣﻬﻢ ﺕﺮیﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺶ ایﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 - ٢ریﺸﻪ ﻡﻬﺮ و ﺳﺘﺎیﺶ ﺁن در اوﺳﺘﺎ
در اوﺳﺘﺎ »ﻣﻴﺘﺮا« ﻧﺎم ﻓﺮﺵﺘﻪ روﺵﻨﺎیﯽ ،ﭘﺎﺳﺒﺎن راﺳﺘﯽ و ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ .ﮐﺮیﺴﺘﺎن ﺑﺎرﺕﻮﻟﻤﻪ در
»ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ« ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺳﺎﻧﺴﮑﺮیﺖ ایﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺹﻮرت »ﻣﻴﺘﺮا«
اﺳﺖ؛ یﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر روﺵﻨﺎیﯽ و ﻓﺮوغ ) وِدا( و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »درﺳﺘﯽ« ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺵﮑﻞ
ﭘﻬﻠﻮی ﺁن ﺑﻪ ﺕﺼﺮیﺢ »ﻧﻴﺒﺮگ« »ﻣﻴﺜﺮ« و »ﻣﻴﺘﺮ« اﺳﺖ .ایﻦ واژﻩ از ریﺸﻪ »ﻣﻴﺚ« ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎت هﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻇﻴﻔﻪ و ﺕﮑﻠﻴﻒ دیﻨﯽ اﺳﺖ و در وﻧﺪیﺪاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ
و واژﻩ هﺎی ﻣﻴﻬﻦ )ﻣﺌﻪ ﺛﻴﻨﺎ( و ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎ ایﻦ واژﻩ هﻤﺮیﺸﻪ اﻧﺪ .ﻓﺮدیﻨﺎﻧﺪو یﻮﺳﺘﯽ در »ﺕﺎریﺦ
ایﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻣﻬﺮ را راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮوغ ﻣﺤﺪث و ﻓﺮوغ ازﻟﯽ ،واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻓﺮیﻨﻨﺪﻩ و ﺁﻓﺮیﺪﻩ
∗
ﻣﯽ داﻧﺪ.
در اوﺳﺘﺎ از ﻣﻴﺘﺮا ﺑﻪ ﮐﺮات ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺮض
ﺵﺪﻩ ایﻢ در ﺑﺨﺶ ﮐﻬﻦ اوﺳﺘﺎ) ﮔﺎت هﺎ( ﻣﻴﺘﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در یﮏ ﺟﺎ
)یﺴﻨﺎی  -۵۴ﺑﻨﺪ  (۵ﺑﻪ ایﻦ واژﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮریﻢ ،وﻟﯽ در ﺑﻘﻴﻪ اوﺳﺘﺎ ذﮐﺮ ﻣﻴﺘﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ایﺰدی
از ایﺰدان اهﻮراﻣﺰدا ﺑﺎرهﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .یﺸﺖ دهﻢ »ﻣﻬﺮیﺸﺖ« ﻧﺎم دارد .یﮑﯽ از ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎم س.پ ﺕﻴﻠﻪ• در اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺬاهﺐ اﻗﻮام ایﺮاﻧﯽ«∗ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ایﻦ ﻣﻬﺮ یﺸﺖ
ﮐﺮدﻩ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ یﺸﺖ از ﺟﻬﺖ ﺕﺎریﺨﯽ یﮑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
زرﺕﺸﺖ یﺎ ﻋﻬﺪ زرﺕﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دیﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﭘﻴﺶ از زرﺕﺸﺖ و دوران ﺁریﺎیﯽ
اﺳﺖ و ﻣﻮیﺪ ایﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ زرﺕﺸﺖ یﺎ روﺣﺎﻧﻴﻮن زرﺕﺸﺘﯽ در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﺮ
ﻧﺎﭼﺎر ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ﺁن را در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ اﻟﻬﻪ،
یﮏ ایﺰد وارد ﺳﺎزﻧﺪ .در ﮐﺮدﻩ یﮏ ﺑﻨﺪ یﮏ ایﻦ یﺸﺖ ﺹﺮیﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻣﻬﺮ از
ﺟﻬﺖ ﺵﺎیﺎن ﺳﺘﺎیﺶ و ﻧﻴﺎیﺶ ﺑﻮدن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اورﻣﺰد اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺕﺎریﺨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺖ ﭘﮋوهﺶ
ﻣﺤﺘﻮی ﻓﮑﺮ ﻣﻬﺮ یﺸﺖ ﺁن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ ∗.در ﻣﻬﺮ یﺸﺖ ایﻦ ایﺰد ﺑﻪ ﻧﺎم »دارﻧﺪﻩ دﺵﺖ هﺎی
ﻓﺮاخ« و »اﺳﺐ هﺎی ﺕﻴﺰرو« ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ راﺳﺘﻴﻦ ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﻮش اﻧﺪام و
ﻧﺒﺮد ﺁزﻣﺎ ،دارای هﺰار ﮔﻮش و هﺰار ﭼﺸﻢ و هﺰار ﭼﺴﺘﯽ و ﭼﺎﻻﮐﯽ یﺎد ﺵﺪﻩ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ و ﭘﻴﺮوزی ﺑﺎ اوﺳﺖ ،هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﺴﺒﺪ ،هﺮﮔﺰ ﻓﺮیﺐ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﭘﻴﻤﺎن
ﺵﮑﻨﺪ ﺧﻮاﻩ در ﺧﺎور هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺵﺪ یﺎ ﺑﺮ دهﻨﻪ ﺵﻂ ا رﻧﮓ ،از ﻧﺎوک او ﮔﺮیﺰ ﻧﺪارد ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻣﺰدیﺴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺳﭙﺮ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﺮدﺳﺖ و زرﻩ زریﻦ ﺑﺮ ﺕﻦ دارد .ﺧﻮرﺵﻴﺪ ،دارﻧﺪﻩ ﺳﻤﻨﺪهﺎی
ﺕﻴﺰﺕﮓ از دور ﺳﺘﺎیﺶ وی را ﻣﮋدﻩ ﻣﯽ دهﺪ .ﮔﺮزهﺎ و ﻧﻴﺰﻩ هﺎ و ﻓﻼﺧﻦ هﺎ و ﺕﻴﺮهﺎ هﺮ ﻗﺪر
هﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺵﻨﺪ در او ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﮔﺮدوﻧﻪ او ﭘﺮ از ﺳﻼح ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎی ﻧﺒﺮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻮﻩ ﺧﻴﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ دﺵﻤﻦ ﻓﺮود ﻣﯽ ﺁیﺪ و او را هﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ایﺰد
ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺕﻴﺰ اﺳﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻩ هﺮا ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁیﺪ و از
ﺁن ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ هﺎی ﺁریﺎیﯽ را ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .هﺸﺖ ﺕﻦ از یﺎران او ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻩ
هﺎ و ﺑﺮج هﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیﺪﻩ ﺑﺎﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﮕﺮان ﭘﻴﻤﺎن ﺵﮑﻨﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وی دروغ
ﻧﮕﻮیﺪ ،ﻣﻬﺮ او را از ﻧﻴﺎز و ﺧﻄﺮ ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﺪ.
در ﻣﻬﺮیﺸﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ :
∗ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ  :ﭘﻮرداود ،ادﺑﻴﺎت ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ،ﻳﺸﺖ هﺎ ،ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﺎت  .۴٢٠-٣٩٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻬﺮﻳﺸﺖ
• Thiele
∗ ﭼﺎپ ﺵﻬﺮ  Gothaﺱﺎل  ١٩٠٣ﺻﻔﺤﻪ  ٣٢ﺑﻪ ﻥﻘﻞ ﺁﻗﺎی ﭘﻮرداود
∗ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻳﺸﺖ ،از ﮐﺘﺎب ﻳﺸﺖ هﺎی ﺁﻗﺎی ﭘﻮرداود

» از ﺕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺘﺮگ از زﻧﺎن ﺑﺮازﻧﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،از ﮔﺮدوﻧﻪ هﺎی
ﺑﺮازﻧﺪﻩ ،از ﺑﺎﻟﺶ هﺎی ﭘﻬﻦ و ﺑﺴﺘﺮهﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ « ) ﮐﺮدﻩ  ٨ﺑﻨﺪ ( ٢٠
» در ﻣﻴﺎن ﭼﺎﻻﮐﺎن ﭼﺎﻻک ﺕﺮیﻦ ،در ﻣﻴﺎن وﻓﺎﺵﻨﺎﺳﺎن وﻓﺎﺵﻨﺎس ﺕﺮیﻦ ،در ﻣﻴﺎن دﻟﻴﺮان
دﻟﻴﺮﺕﺮیﻦ ،در ﻣﻴﺎن زﺑﺎن ﺁوران زﺑﺎن ﺁورﺕﺮیﻦ ،در ﻣﻴﺎن ﮔﺸﺎیﺶ دهﻨﺪﮔﺎن ﮔﺸﺎیﺶ دهﻨﺪﻩ ﺕﺮیﻦ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺵﻬﺮیﺎری ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﺨﺸﺪ«◊ )ﮐﺮدﻩ  ١۶ﺑﻨﺪ (۶۵
» در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺕﺮ از ﻋﻘﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺵﺪ ،ﺑﻪ ﺁن اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ
ﻣﻴﻨﻮی از ﻋﻘﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺁن اﻧﺪازﻩ ﮔﻮش ﺵﻨﻮا
داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﻴﻨﻮی ﺕﻴﺰ ﮔﻮﺵﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺰار ﻣﻬﺎرت ﺁراﺳﺘﻪ اﺳﺖ .هﺮ ﮐﻪ او را دروغ
ﮔﻮیﺪ ،او ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﻬﺮ ﺕﻮاﻧﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺬارد .ﺁن ﻗﺎدر ﻣﻤﻠﮑﺖ روان ﮔﺮدد .از ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮیﺶ ﻧﮕﺎﻩ زیﺒﺎی دور ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﺪازد«) .ﮐﺮدﻩ  ٢٧ﺑﻨﺪ (١٠٧
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻬﺮ« ﻧﻮﻋﯽ واﺣﺪ و درﺟﻪ ﻣﻴﺜﺎق و ﻋﻬﺪ دوﺳﺘﯽ و وﻓﺎداری اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ در ﮐﺮدﻩ  ٢٩ﺑﻨﺪ  ١١۶ذﮐﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎن دو هﻤﺴﺮ درﺟﻪ ﻣﻬﺮ ٣٠اﺳﺖ ،ﻣﻴﺎن
دو هﻤﮑﺎری ،٣٠ﻣﻴﺎن دو ﺧﻮیﺸﺎوﻧﺪ ،۴٠ﻣﻴﺎن دو هﻤﺨﺎﻧﻪ  ،۵٠ﻣﻴﺎن دو ﭘﻴﺸﻮا  ،۶٠ﻣﻴﺎن ﺵﺎﮔﺮد
و ﺁﻣﻮزﺵﮕﺎر ،٧٠ﻣﻴﺎن داﻣﺎد و ﭘﺪر زن ،٨٠ﻣﻴﺎن دو ﺑﺮادر ،٩٠ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ ،١٠٠
ﻣﻴﺎن دو ﻗﻮم  ،١٠٠٠ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺮوان یﮏ دیﻦ .١٠٠٠٠
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻬﺮ« و »ﺧﻮرﺵﻴﺪ« در اوﺳﺘﺎ یﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎ ﺧﻮرﺵﻴﺪ یﺸﺖ ویﮋﻩ ﺧﻮد را دارد )»ﺧﻮرﺵﻴﺪ یﺸﺖ«( و ﻧﻴﺰ در »ﺧﺮدﻩ
اوﺳﺘﺎ« ﻧﻴﺎیﺶ ویﮋﻩ ای ﺑﺮای ﺧﻮرﺵﻴﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ دیﺪ ایﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم
از دیﺮ ﺑﺎز در ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﻂ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺑﺎﺧﺘﺮ زﻣﻴﻦ ،ﻣﻬﺮ را  Solinvicutsیﺎ
ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺵﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ در ﺧﻮد ﺧﻮرﺵﻴﺪ یﺸﺖ )ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ( ﻧﻴﺎیﺶ ﻣﻬﺮ و
◊
ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺰدیﮑﯽ ایﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺳﺖ.
 - ٣ﮔﺴﺘﺶ و ﻡﺤﺘﻮی ﮐﻴﺶ ﻡﻬﺮ
ﭘﻠﻮﺕﺎرخ ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف ﻧﻮﺵﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺕﻦ راهﺰن از اهﺎﻟﯽ ﺳﻴﺴﻴﻠﯽ در ﺳﺎل  ۶۵ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد
ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮ را در ﻗﻠﻤﺮو روم ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ایﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﻠﻮﺕﺎرخ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .روﺵﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎیﯽ هﺎی اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻘﺮار ﺕﻤﺪن هﻠﻨﻴﺴﺘﯽ در دوران ﺳﻠﻮﮐﻴﺪهﺎ
و ﺵﺎهﺎن اﺵﮑﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻮاع ﺟﻨﮓ هﺎ و ﻣﺮاودﻩ هﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ایﺮاﻧﻴﺎن و ﻣﺮدم ﺁﺳﻴﺎی
ﺹﻐﻴﺮ و دیﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم در ﺁن ازﻣﻨﻪ روی داد ،ﺁﺋﻴﻦ ایﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺳﻴﺎیﯽ و اروﭘﺎیﯽ ﺳﺮایﺖ ﮐﺮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺵﮕﺮف یﺎﻓﺖ و از راﻩ ﺳﻮریﻪ و ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺮیﻦ و ﺁﺳﻴﺎی ﺹﻐﻴﺮ ﺑﻪ روم رﻓﺖ .در ۶۶ﻣﻴﻼدی اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻧﺮون ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺕﻴﺮداد
ﭘﺎدﺵﺎﻩ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮ ﮔﺮایﻴﺪ •.اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﮐُﻤ ُﺪ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺎی ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺵﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .در زﻣﺎن دیﻮﮐﻠﻴﺴﻴﻦ و ﮔﺎﻟﺮیﻮس ﻣﻬﺮ ﺧﺪای اول روم ﺵﺪ .ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭘﻴﺮو ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮ ﺑﻮد .اﻣﭙﺮاﻃﻮران روم در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎرهﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ یﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻬﺮ را ﺕﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ایﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻴﺘﺮﺋﻮم ∗ ﻧﺎم داﺵﺖ.
ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮ ﺵﻤﺎل اﻓﺮیﻘﺎ ،ﺵﺒﻪ ﺟﺰیﺮﻩ ﺑﺎﻟﮑﺎن )ﮔﻮیﺎ ﻏﻴﺮ از یﻮﻧﺎن( ،ﺳﻮاﺣﻞ داﻧﻮب ،داﺳﻴﺎ
)ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( ،زﻣﻴﻦ هﺎی اﻃﺮاف رَن ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔُﻞ ،ﺵﺒﻪ ﺟﺰیﺮﻩ ایﺒﺮی و ایﺘﺎﻟﻴﺎ را ﻓﺮا

◊ ﺑﻪ ﺵﺒﺎهﺖ ﺱﺒﮏ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ادﻋﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥﺎن ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻥﻮع ﺱﺘﺎﻳﺶ هﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻥﺸﺎﻥﻪ ﻥﻔﻮذ ﮐﻴﺶ او در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺱﺖ و
ﻗﺪﻣﺖ اﻳﻦ ﮐﻴﺶ
◊ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﺸﺖ هﺎ ﺻﻔﺤﻪ ٣١٣
• » ﺕﻤﺪن اﻳﺮاﻥﯽ« ﺕﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻬﻨﺎم .ﻥﺸﺮﻳﻪ » ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻥﺸﺮﻳﺎت« ﺻﻔﺤﻪ ١۴٨
∗ Mithreum

ﮔﺮﻓﺖ و ﺕﺎ ﺟﺰیﺮﻩ ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ و »دیﻮار هﺎدریﻦ« در ﺵﻤﺎل اﻧﮕﻠﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ •.ﺑﺮ دیﻮار هﺎدریَﻦ
ﻧﻘﺶ هﺎیﯽ از ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺵﻬﺮﻟﻨﺪن )ﺳﻴﺘﯽ( ﻣﺠﺴﻤﻪ ای از ﻣﻬﺮ ﮐﺸﻒ
ﺵﺪ١٧.ﺟﺰ ﻣﺎﻧﻴﮕﺮی ﮐﻪ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻴﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺵﻮد ،هﻴﭻ ﺁﺋﻴﻦ
دیﮕﺮ ایﺮاﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮﺵﯽ ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺕﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ایﻦ ﭘﻮیﻪ ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮ
ﺳﺪی ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ از ﻋﻬﺪﻩ ایﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺁن ﺑﺮﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ را
ﺟﺬب ﮐﺮد و در ﮐﺎﻟﺒﺪ یﮏ ﮐﻴﺶ ﻣﺄﻧﻮس در دل هﺎی ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎی یﺎﻓﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻩ .ج.
ایﻠﻴﻒ ﻣﺪیﺮ ﻣﻮزﻩ ﺵﻬﺮ ﻟﻴﻮرﭘﻮل در ﻓﺼﻞ »ایﺮان و دﻧﻴﺎی ﻗﺪیﻢ« ) ﮐﺘﺎب »ﻣﻴﺮاث ایﺮان«(
درﺑﺎرﻩ ﺕﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ:
» ﺕﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﺳﺮیﻊ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ از زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﻼویﻮس در ﺳﺮاﺳﺮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺁﻏﺎز ﺵﺪ و در ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﻼدی در زﻣﺎن ﮔﺎﻟﺮیﻮس و دیﻮﮐﻠﺴﻴﻦ
ﭼﻴﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدد ...ایﻦ ﮐﻴﺶ ﻋﺠﻴﺐ در هﻤﻪ ﺟﺎ ﭼﻮن ﺁﺕﺶ در ﺟﻨﮕﻞ
ﺧﺸﮏ زﺑﺎﻧﻪ زد ،ﭘﻴﺮوزی ﺁن هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دیﻮﮐﻠﺴﻴﻦ )  ٢٨۴-٣٠۵ﻣﻴﻼدی ( و
ﮔﺎﻟﺮیﻮس ) ٣٠۶-٣١١ﻣﻴﻼدی ( وﻟﯽ ﺳﻴﻠﻴﻮس در ﺳﺎل  ٣٠٧ﻣﻌﺒﺪی در ﮐﻨﺎر داﻧﻮب ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﻴﺘﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎهﺪارﻧﺪﻩ و ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺕﺨﺼﻴﺺ دادﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺟﺎذﺑﻪ ای ﮐﻪ در
ﻣﺬهﺐ ﻣﻴﺘﺮا وﺟﻮد داﺵﺖ ﻋﻠﻮ ﻣﻌﻨﻮی ﺁن و ﻣﺒﺎرزﻩ دو ﮔﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ و ﺵﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺁن هﺮ روح ﭘﺎک و ﺑﯽ ﺁﻻیﺸﯽ داﺋﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺵﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺮ ﺑﺪی ﭼﻴﺮﻩ
ﺵﻮد«∇.
در ﺳﺎل  ٣٢۴ﻣﻴﻼدی ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻮس از اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺵﮑﺴﺖ یﺎﻓﺖ و
دوران روﻧﻖ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ در دوران اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ژوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎز روﻧﻘﯽ یﺎﻓﺖ وﻟﯽ ایﻦ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ زوال دوﻟﺖ
ایﻦ ﻗﻴﺼﺮ دﭼﺎر ادﺑﺎر ﺵﺪﻧﺪ .ﺁﺧﺮیﻦ درﺧﺶ ﻓﺮار و ﻣﺠﺪد ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ در دوران ﻗﻴﺼﺮ
اژﻧﻴﻮس در ﺳﺎل  ٣٩٢ﻣﻴﻼدی ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺁن ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺖ.
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﺸﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻬﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺕﺎریﺦ ﺁن هﺰارﻩ هﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ در ایﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺮاخ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎ اﮔﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﺤﺘﻮی ایﻦ ﮐﻴﺶ
ﭼﻴﺰی ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺑﻪ ویﮋﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﮐﻴﺶ در ایﺮان و ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮری
روم اﺵﺎﻋﻪ داﺵﺖ.
∗
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺎﻃﻴﺮ ﻣﻴﺘﺮاﺋﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﮋوهﻨﺪﻩ ﺑﻠﮋیﮑﯽ ﮐﻮﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﺨﺴﺖ از ﺹﺨﺮﻩ
ای در ﻏﺎری ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺮوزﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺵﺒﺎﻧﺎن ﻇﺎهﺮ ﺵﺪ و ﺵﺒﺎﻧﺎن از ﻃﻠﻌﺖ ﻓﺮیﺒﺎی ﺁن
ﻓﺮﺵﺘﻪ او را ﺵﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎیﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺮ در ﻏﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﺵﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ یﺎ ﻣﻴﺘﺮﺋﻮم هﺎی ﺧﻮد را در ﻏﺎرهﺎ و یﺎ در زیﺮزﻣﻴﻦ هﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻬﺮ ﭼﻮن
ﺑﻪ ﺹﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺕﺠﺴﻢ یﺎﻓﺖ ﮔﺎوی را ذﺑﺢ ﮐﺮد و از ﺧﻮن او زﻣﻴﻦ را ﺁﺑﻴﺎری ﻧﻤﻮد وﺣﺎﺹﻞ
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺁن ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮیﺶ از ﺧﻮن و ﮔﻮﺵﺖ ذﺑﻴﺤﻪ ﺧﻮد ﻧﺎن و ﺵﺮاب
ﻣﻘﺪس ﺧﻮراﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﻋﺮوج ﮐﺮد و ﺑﺎر دیﮕﺮ در زﻣﺮﻩ ﺟﺎویﺪاﻧﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ درﺁﻣﺪ .اﺵﻌﻪ ای
ﮐﻪ ﮔﺮد ﺳﺮ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﻧﻴﺮویﺶ را دیﺪ
ﭘﺮﺕﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮد ﺳﺮش ﻧﻬﺎد .ﻣﻬﺮ داور روز ﺟﺰاﺳﺖ و در ﺁن ﺟﻬﺎن ﺵﻔﻴﻊ ﺁدﻣﻴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮ ﺧﺪ ای ﺵﻔﻴﻊ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻢ اﺳﺖ و ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮدیﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺟﻬﺎن را از ﻋﺪل ﭘُﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﺳﺘﻤﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻴﮑﺸﺪ .ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺟﺮیﺎن ﻋﺒﺎدت
ﻣﻬﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او و اﺟﺮاء ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺎوات را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و یﮑﺪیﮕﺮ را »ﺑﺮادر« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎیﺴﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﮕﺬرد:
• هﻤﺎن ﮐﺘﺎب – ﺻﻔﺤﺎت ١۵٠-١۴٩
 » ١٧ﻥُﻪ ﮔﻔﺘﺎر در ﺕﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن « .ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ – ﺵﻬﺮﻳﻮر  ١٣۴٠ﺟﻠﺪ دوم ﺻﻔﺤﻪ ٢٩٣
∇ » ﻣﻴﺮاث اﻳﺮان « زﻳﺮ ﻥﻈﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮرﺁرﺑﺮی .ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺱﯽ از » ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺕﺮﺟﻤﻪ و ﻥﺸﺮ ﮐﺘﺎب« ﺱﺎل  ١٣٣۶ﺻﻔﺤﻪ ٧۴
∗ Cumont

اﺳﺎﻣﯽ ایﻦ هﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻼغ ،ﭘﺎرﺳﺎ ،ﺳﺮﺑﺎز ،ﺵﻴﺮ ،ایﺮاﻧﯽ ،ﭘﻴﮏ ،ﺧﻮرﺵﻴﺪ،
ﭘﺪر )یﺎ ﭘﻴﺮ(◊ .در در ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺕﻌﻤﻴﺪ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺵﺪ ﺑﺪیﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در
ﮐﻨﺎر ﻇﺮﻓﯽ ﻣﺸﺒﮏ ذﺑﺢ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در زیﺮ ﺁن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎیﺪ ﺕﻌﻤﻴﺪ یﺎﺑﺪ ﻣﯽ ایﺴﺘﺎد و از
ﺧﻮن ذﺑﻴﺤﻪ ﺕﻌﻤﻴﺪ ﻣﯽ ﭘﺬیﺮﻓﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺳﻢ »ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧﯽ« ∇ یﻌﻨﯽ در ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺧﻮردن ﻧﺎن و ﺵﺮاب ) ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻮﺵﺖ و ﺧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮ( اﺟﺮاء ﻣﯽ
ﮔﺮدیﺪ .ﺵﺒﺎهﺖ ﻓﺮاوان ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧﯽ و ﺕﻌﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎیﺮ ایﻦ ﺁداب در
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺕﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﮐﻴﺶ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎیﺮ ایﻦ ﺁداب در
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺕﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﮐﻴﺶ ﻣﺴﻴﺢ از ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﺑﺎیﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺕﻌﻄﻴﻞ روزیﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻪ هﻨﻮز در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ روز ﺧﻮرﺵﻴﺪ • ﻧﺎم دارد و
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﺕﻮﻟﺪ ﻣﻬﺮ )روز  ٢۵ﺳﺎﻣﺒﺮ( وﭘﻴﺮوی از ﺹﻠﻴﺐ و ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻧﺎﻗﻮس و
ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻴﺶ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺕﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﺎن از ﺕﺮﺳﺎیﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ یﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ∗  ،وﻟﯽ ایﻦ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زیﺮا ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎیﯽ
ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ .ﺁن هﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪیﺲ ژوﺳﺘﻦ ﺵﻬﻴﺪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺪیﺤﻪ « • و ﺕﺮﺕﻮﻟﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺮوف
ﻣﺴﻴﺤﯽ در ﮐﺘﺎب اﻗﻮال ﻣﻠﺤﺪان ∇ ﺑﺮ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺵﻌﺒﺪﻩ ﺵﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺁن را ﭼﻨﻴﻦ

ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺵﺒﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻄﻮرﻩ ﺵﻨﺎﺳﺎن و ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺘﻮﻟﻮژی ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ را ﮐﻪ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺁیﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن هﺎ ﻣﯽ زیﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن هﺎ ﻋﺮوج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در زﻣﺮﻩ ﺟﺎویﺪاﻧﺎن ﻻهﻮت وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ » ﺧﺪایﺎن
ﻣﻴﺮﻧﺪﻩ و رﺳﺘﺎﺧﻴﺰﻧﺪﻩ « ﻣﯽ ﺵﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺑﺴﻴﺎری از اﻗﻮام و ﺧﻠﻘﺖ هﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﻨﻴﻘﯽ و یﻮﻧﺎﻧﯽ ﺁدُﻧﻴﺲ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮی اُﺳﻴﺮیﺲ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ یﻮﻧﺎﻧﯽ دیﻮﻧﻴﺲ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺁﺕﻴﺲ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ هﺎی ﺁﺳﻴﺎی ﺹﻐﻴﺮ و یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎی دیﮕﺮ ،هﻤﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁﻣﺪن ﺧﺪایﺎن

ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻣﺮگ ﺁن هﺎ و رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺁن هﺎﺳﺖ.
اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ هﻤﻴﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎ ﭘﺪیﺪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاهﻴﻢ دیﺪ
اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﻬﺮ در داﺳﺘﺎن ﺵﻔﺎﻋﺖ و ﻣﻬﺪویﺖ ﺵﻴﻌﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺵﺘﻪ زیﺮا یﮑﯽ
از ﻣﺨﺘﺼﺎت » ﻣﻬﺮ « هﻤﻴﻦ ﺵﻔﺎﻋﺖ ووﺳﺎﻃﺖ اﺳﺖ .ﭘﻠﻮﺕﺎرخ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ یﺎد ﺁور ﻣﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ
در دیﻦ زرﺕﺸﺖ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ هﺮﻣﺰش ) ﺁهﻮرا ﻣﺰدا( و ﺁرﻣﻴﻨﻮس ) اهﺮﻣﻴﻦ ( ﻧﻤﻮدار دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮر
و ﻇﻠﻤﺘﻨﺪو ﻣﻴﺘﺮس) ﻣﻬﺮ ( واﺳﻄﻪ ایﻦ دو اﺳﺖ .یﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ اﮔﺮ اهﻮرا ﻣﺰدا را
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺁﺳﻤﺎن روﺵﻦ روز ﺑﺪاﻧﻴﻢ و اهﺮیﻤﻦ را ﻣﻈﻬﺮ ﺵﺐ ﺕﺎریﮏ  ،در ﺁن ﺹﻮرت ﺧﻮرﺵﻴﺪ
ﺣﺪﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ایﻦ دو و ﺑﻪ اﺹﻄﻼح » ﻓﺮوغ ﻣﺤﺪﺛﯽ « اﺳﺖ ﮐﻪ از » ﻓﺮوغ ازﻟﯽ «
اورﻣﺰدی ﻧﺎﺵﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.

◊ ﺵﺎرل ﺁﻥﺸﻠﻦ » ،ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺬهﺐ« ﻣﺒﺤﺚ » ﻣﻴﺘﺮاﻥﻴﺴﻢ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ « ﺻﻔﺤﺎت  .١٩۵-١٩٨ﭼﺎپ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﺵﺪ ادﻳﺴﻴﻮن ﺱﻮﺱﻴﺎل ١٩۵٠
∇ Eucharistie
 Communion
 ﺧﻮردن ﺁب » زور« و ﻥﺎن » درون « در ﻥﺰد زرﺕﺸﺘﻴﺎن از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺱﺘﯽ اﺱﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺱﻢ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻥﯽ ﺵﺒﺎهﺖ دارد.
• Sunday
∗ ﺕﺎرﻳﺦ ﺕﻤﺪن .وﻳﻞ دوراﻥﺖ .ﮐﺘﺎب ﺱﻮم .ﺟﻠﺪﺱﻮم .ﺻﻔﺤﻪ ١٣١
• Apologie
∇ Deprascriptione
 ﺵﺎرل ﺁﻥﺸﻠﻦ » .ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺬهﺐ « .هﻤﺎن ﺟﺎ.
 ﻳﻮ .پ .ﻓﺮاﻥﺘﺴﻒ ».در ﻣﺼﺐ دﻳﻦ و ﺁزاداﻥﺪﻳﺸﯽ« .ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺵﻮروی .ﺻﻔﺤﻪ ٣۶۴

 - ۴ﻡﻬﺮ و ﺧﻮرﺵﻴﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ اوﺳﺘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻬﺮ« و »ﺧﻮرﺵﻴﺪ« ،ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
هﻤﺮاهﻨﺪ ،وﻟﯽ دﻗﻴﻘﺎ یﮑﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از دیﺮﺑﺎز ایﻦ دوﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ هﻢ در ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
اﺳﺘﺮاﺑﻦ یﮏ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮرﺵﻴﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻴﺘﺮس«
ﻣﯽ ﺵﻨﺎﺳﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ هﻠﻴﻮس یﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺁﭘﻮﻟﻦ روﻣﯽ یﮑﻴﺴﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻗﺎی ﭘﻮرداود در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد درﭘﺸﺖ هﺎ  ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
» ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﺁن هﻢ »اﻟﻴﺸﻪ« ﻣﻮرخ ارﻣﻨﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﻼدی ﻧﻘﻞ از وﻋﺎظ
زرﺕﺸﺘﯽ ﮐﺮدﻩ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ» :ﺧﻮرﺵﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺵﻌﻪ ﺧﻮد ﺟﻬﺎن را روﺵﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺣﺮارت ﺧﻮد ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران راﻧﻀﺞ دهﺪ  ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺨﺎوت یﮑﺴﺎن و داد
و دهﺶ ﻣﺴﺎوی ﺧﻮیﺶ ﻣﻬﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ«....
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن هﺎی ﺳﭙﻴﺪﻩ دم ﺕﺎریﺦ ،ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺪیﺪﻩ ای ﺳﺨﺖ ﺟﺎذب ،ﻓﺮیﺒﺎ ،ﺧﻴﺎل
اﻧﮕﻴﺰ و ﺵﮕﻔﺖ ﺁور ﺑﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ دیﺪﮔﺎن راز ﺟﻮی ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ هﺮ ﺑﺎﻣﺪاداز ﭼﺎک ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻓﻠﻖ
روی ﺕﺎﺑﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺵﺪ و ﭘﻮیﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را درزیﺮﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻮریﻦ ﺁﺳﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﻏﻮان دود ﺁﻟﻮد ﺵﻔﻖ ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﮔﻮیﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی ﭘﺮﺕﻮان ﺳﻮار ﺑﺮ
ﮔﺮدوﻧﻪ ای از ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁزاد وﺳﺒﮏ ﺳﺎر ﻣﺰرع ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﻮد.
ﭼﻴﺰی از ﻧﻴﺎیﺶ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن هﺎی ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺕﺎریﺦ ﻋﺎدی ﺕﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻮرﺵﻴﺪ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺸﺎء دو ﺧﻴﺮ و دو ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮﻣﺎ و روﺵﻨﯽ اﺳﺖ وﮔﺮﻣﺎ و روﺵﻨﯽ ﻣﻨﺸﺄ
زﻧﺪﮔﯽ .داﻧﺶ اﻣﺮوز ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﮔﻮی ﻣﺎوراء ﻋﻈﻴﻤﯽ اﺳﺖ از ﺑﺨﺎر ﺕﻔﺘﻪ
هﻴﺪروژن وهﻠﻴﻮم ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺵﺶ هﺰار درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮔﺮدﺑﺎدی
دارد و در  ١۵٠ﺑﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁن ﺳﻮی ﻣﺎ ﺳﻴﻼﺑﯽ از ﭘﺮﺕﻮ ﮔﺮﻣﺎ و اﻣﻮاج ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را در
اﮐﻨﺎف ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دیﻮاریﺨﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از زﻣﻴﻦ ﺕﺎ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺑﺮ
اﻓﺮازیﻢ ﺁن ﮔﺎﻩ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺘﺸﻌﺸﻊ از ﺧﻮرﺵﻴﺪ را ﺑﺮ روی ایﻦ دیﻮار ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزیﻢ ﺁن
دیﻮار در ﻋﺮض یﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاهﺪﮔﺪاﺧﺖ .ﺳﻄﺢ ﺧﻮرﺵﻴﺪ دﻩ هﺰار ﺑﺎر از ﭘﻼﺕﻴﻦ ﻣﺬاب
درﺧﺸﺎن ﺕﺮ اﺳﺖ و از هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁن  ٨۴هﺰار ﻗﻮﻩ اﺳﺐ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺕﺮاود ﮐﻪ ﺕﻨﻬﺎ یﮏ
دویﺴﺖ و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻢ ﺁن ﺑﻬﺮﻩ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺵﻮد .ﻧﻮر ﺧﻮرﺵﻴﺪ در زﻣﻴﻦ ﻣﺎ  ۴۶۵هﺰار
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﺪر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺧﻮرﺵﻴﺪ در ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺵﺮایﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎدهﺎ و اﺑﺮهﺎ و
اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ ،رﺵﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺕﯽ و ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﮐﺮﻩ ﻣﺎ ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻢ و ﻗﺎﻃﻊ دارد .ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺪیﺪﻩ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ« ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ .در ﭘﺮوﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎم دارد ﻧﺒﺎﺕﺎت زﻣﻴﻨﯽ و ﺁﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺳﺒﺰیﻨﻪ)ﺧﻀﺮﻩ اﻟﻮرق یﺎ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ( ﻣﻴﺰان ﻋﻈﻴﻤﯽ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺵﻴﺪ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ .اﻧﺮژی
ﻣﺠﺬوب ﺑﻪ ﺟﺮیﺎن ﺕﻐﺬیﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺒﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در زﻣﻴﻦ ﻣﺎ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮیﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
 ١٧۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺕﻦ ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺵﻮد و در ﺕﺮﮐﻴﺐ اﺵﻴﺎء ﺁﻟﯽ )ارﮔﺎﻧﻴﮏ( وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد و از
ایﻦ راﻩ ﻗﺮیﺐ  ۴۵٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺕﻦ اﺵﻴﺎء ﺁﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺟﻮف زﻣﻴﻦ ،در
ﭘﻮﺳﺘﻪ هﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺮﻩ ،در ژرﻓﺎی ﺁب دان هﺎ ذﺧﺎﺋﺮ هﻨﮕﻔﺘﯽ از ذﻏﺎل ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﺕﻮرﺑﻮ و
ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺁﺕﺸﯽ ﺑﻴﺎﻓﺮوزد و ﭼﺮاﻏﯽ روﺵﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮرﺵﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺵﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن هﺎی ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺕﺎریﺦ از ایﻦ ﺣﻘﺎیﻖ اﻃﻼع ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺁن هﺎ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرخ ارﻣﻨﯽ اﻟﻴﺸﻪ از ﻗﻮل اﻧﺪرزﺑﺪان زرﺕﺸﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺕﺠﺮﺑﻪ
روزاﻧﻪ ﺧﻮیﺶ ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮیﺶ را ﻣﯽ دیﺪﻧﺪ و در اﻧﺪیﺸﻪ ﭘﻨﺪارﺑﺎف ﺁن هﺎ ایﻦ ﮔﻮی ﭘﺮ
ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﺹﻮرت اﻟﻬﻪ ای زیﺒﺎ در ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺹﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﺰاﺕﯽ ﺵﮕﺮف اﺳﺖ  :ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ،
ﺣﻴﺎﺕﺒﺨﺸﯽ ،داد ودهﺶ.
 ادﺑﻴﺎت ﻣﺰدﻩ ﻳﺴﻨﺎ .ﺟﻠﺪ اول .ﺻﻔﺤﻪ ۴٠۶
 ورﻥﺘﺴﻒ ﺑﻠﮕﻴﺎﻣﻴﻨﻒ  » ،ﺕﺘﺒﻌﺎﺕﯽ درﺑﺎرﻩ ﮐﻴﻬﺎن « ﻣﺴﮑﻮ .ﻥﺸﺮﻳﺎت دوﻟﺘﯽ .١٩۵٢ .ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت ٣١١-٢٨١

هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺕﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺕﺮ وارد ﮔﺮدیﺪ ﭘﺮﺕﻮ ﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺕﺠﻠﯽ ﺧﻮرﺵﻴﺪ وﭘﻴﻮﻧﺪی
ﮐﻪ ایﻦ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺕﺎب ﺑﻴﻦ ﭘﺪیﺪﻩ هﺎ واﺵﻴﺎء ﻣﯽ ﺁﻓﺮیﻨﺪ در ذهﻦ اﻧﺴﺎن اﻧﺪیﺸﻪ هﺎی دیﮕﺮی ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺨﺖ .ﺧﻮرﺵﻴﺪﻣﻈﻬﺮ ﺁﻓﺮیﻨﺸﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ از راﻩ ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ داﺋﻤﯽ وﻓﻴﻀﺎن ﺣﺎﺹﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﺵﺪ .ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺁن ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﺵﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ در ﭘﺮﺕﻮی ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮاب
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد .هﻤﻪ ایﻦ هﺎ در دﻣﺎغ اﺳﻄﻮرﻩ ﺳﺎز ﺑَﺪوی ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ داﺳﺘﺎن هﺎی
ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰد  :اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ در زیﺮ ﻃﺎق ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﺪیﺪ ﻣﻴﺸﻮد ،
ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺮ ﻓﺮیﺒﺎ در زیﺮ ﻃﺎق ﻏﺎر ﻧﻴﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ .و اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺕﻮ ﺧﻮرﺵﻴﺪ
ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺧﻮد در ﻣﻠﮑﻮت ﻧﻴﻞ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺕﺎزد ،ﭘﺲ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎیﮕﺎهﻤﻴﻨﻮی ﺧﻮد ﻋﺮوج ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ایﻦ اﺳﻄﻮرﻩ ﮐﻬﻦ ﭼﻨﺎن در دل ﻣﺮدم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻃﻐﻴﺎن زرﺕﺸﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻬﺮ ،اﺟﺎق ایﻦ ایﺰد ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪ وﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ دیﺪ رﺧﻨﻪ ایﻦ ﺁﺋﻴﻦ در ﺕﻤﺪن ﺟﻬﺎن از ﺁن
هﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ وﺳﻴﻊ ﺕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
 - ۵رد ﭘﺎی ﻡﻬﺮ در ﺕﺎریﺦ ایﺮان
از دیﺮﺑﺎز ﺕﺮﮐﻴﺒﺎت و اﺳﺎﻣﯽ زیﺎدی دراﻟﺴﻨﻪ اوﺳﺘﺎیﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﻬﻠﻮی و دری از ریﺸﻪ
ﻣﻬﺮ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮ دروغ ،ﻣﻬﺮ زیﺎن ،ﻣﻬﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻣﻬﺮﮔﺴﺎر ،ﻣﻬﺮﮔﺎن،
ﻣﻬﺮک ،ﻣﻬﺮیﻦ ،ﻣﻬﺮﻧﻮش ،دَر ﻣﻬﺮ)ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ زرﺕﺸﺘﯽ(  ،ﻣﻬﺮ ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺎ  ،ﻣﻬﺮداد ،ﻣﻬﺮان،
ﻣﻬﺮاب ،ﻣﻬﺮﮔﺸﻨﺴﺐ ،ﻣﻬﺮﺑﺪ ،ﻣﻬﺮ ﺑﺮاز،ﻣﻬﺮ ﺑﻮزیﺪ ،ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ﻣﻬﺮﮔﻴﺎﻩ ،ﻣﻬﺮ ﺕﺮﺳﻪ و ﻏﻴﺮﻩ.
روز ﺕﻮﻟﺪ ﻣﻬﺮ ﮐﻪ روز ﺕﻌﺎدل ﺧﺮیﻔﯽ اﺳﺖ و در ﺕﻘﻮیﻢ ﮐﻬﻦ ﺁﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،روز ﺟﺸﻦ
ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺳﺖ .ﺁیﺎ اﻧﺪیﺸﻪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺲ از ﺕﺴﻠﻂ اﺳﻼم در ایﺮان ﻓﺮو ﻣﺮد؟ ﺳﺨﺖ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻬﺮ در ﺕﮑﺎﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﺕﺄﺛﻴﺮ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻬﺮ در ﮔﻨﻮﺳﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺕﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺁن در ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻪ هﺮ دو از ﺟﺮیﺎﻧﺎت
ﻣﻬﻢ دوران هﻠﻨﻴﺴﻢ اﺳﺖ اﻣﺮیﺴﺖ درﺧﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁیﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎء ﻣﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ و
ﺳﻬﺮوردی » ﺣﮑﻤﺖ اﻟﺸﺮﻗﻴﻪ « ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﺁیﺎ اﺹﻄﻼﺣﺎﺕﯽ از ﻗﺒﻴﻞ»ﺵﻴﺪ« و »ﺵﻴﺪان ﺵﻴﺪ«
ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد از ﻣﻨﺸﺄ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﻟﻔﻆ »ﻣﺤﺮاب« از
»ﻣﻬﺮاﺑﻪ« ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺖ از » ﻣﻬﺮ« و » ﺁﺑﻪ« درﺑﺎرﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در
ﺑﺮرﺳﯽ هﺎی دیﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﻔﺖ.
ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ »ﺧﺮاﺑﺎت« ﻣﻌﺮﺑﯽ اﺳﺖ از »ﺧﻮرﺁﺑﺎد« .ﺁیﺎ ﮐﻴﺶ ﺵﺮاب ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﺮاﺑﺎﺕﻴﺎن
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد و اﻟﻔﺎظ ﻣﻎ و ﻣﻎ ﺑﭽﻪ و ﺟﺎم ﻣﯽ ﻣﻐﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺁﺛﺎر ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮاوان ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺣﮑﺎیﺘﯽ از ﻗﺪس ﺑﺎدﻩ در ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﻘﺎیﺎیﯽ از ﺁداب ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ◊.ﺁیﺎ اﻧﺪیﺸﻪ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد و ﺵﻔﺎﻋﺖ ﮔﺮی اﺋﻤﻪ در روز ﻣﺤﺸﺮ در دیﻦ ﺵﻴﻌﻪ ،ریﺸﻪ ای در ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﺪارد و ﺁیﺎ در ﭼﻬﺮﻩ ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎزﺕﺎﺑﯽ از ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻘﺪس ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎیﺪ دیﺪ؟ ﻧﺎﺕﺎن ﻣﻨﺪرﺑﻠﻢ در اﺛﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ ﮐﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﺮ هﻤﺮاﻩ ﺳﺮوش و َرﺵَﻦ روان راﺳﺖ ﮔﻮیﺎن را ﺳﺮ ﭘﻞ
ﺹﺮاط از دﺳﺖ دیﻮهﺎی دوزخ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دهﺪ و ایﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺵﻔﺎﻋﺘﮕﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ در
ﺹﺤﺮای ﻣﺤﺸﺮ ﺵﺒﺎهﺖ ﺕﺎم دارد .ﺁیﺎ درویﺸﯽ و رﻧﺪی ) ﮐﻪ ﺧﻮد ایﻦ دو اﺹﻄﻼح از ﻗﺪﻣﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ایﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دهﺪ ( در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺕﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﭘﺪیﺪ ﺵﺪ و ﺁیﺎ ﻋﺮﻓﺎن در ﺕﺎریﺦ
 ﺧﺰﻳﻨﻪ دار دارﻳﻮش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺕﻮرات .ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا .ﺑﺎب اول .ﺑﻨﺪ ٨
 » ﺁﺑﻪ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ .دو زﺑﺎن ﻓﺮاﻥﺴﻪ  Abbatو در زﺑﺎن اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ  Adobeو در ﻓﺎرﺱﯽ اﺑﺪﻩ از هﻤﺎن رﻳﺸﻪ اﺱﺖ.
◊ هﺮﺕﺴﻔﻠﺪ ﺑﺮ ﺁن اﺱﺖ ﮐﻪ در ﮐﻴﺶ زرﺕﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻥﻮﺵﻴﺪن ﻋﺼﺎرﻩ ﺱﮑﺮﺁور ﮔﻴﺎﻩ ه ﻮم ،در دوران ﺱﺎﺱ ﺎﻥﯽ ﺵ ﺮاب ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ رﻓﺘ ﻪ
اﺱﺖ .ﻣﯽ ﺕﻮان اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺱﺘﯽ داﻥﺴﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﮐﻴﺶ ﺵﺮاب و دﻳﮕﺮ ﻥﻮﺵﺎﺑﻪ هﺎی ﺱﮑﺮﺁور در اﻳ ﺮان دارای
ﺱﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ اﺱﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻊ اﺱﻼﻣﯽ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ از ﻋﻬﺪﻩ ﺁن ﺑﺮ ﺁﻳﺪ.

ﻣﺎ درﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای دیﺮیﻦ ﻧﺪاﺵﺖ ؟ ﺁیﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺸﻖ ،ﻓﻴﻀﺎن ،و ﺕﺠﻠﯽ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در وراء »ﮐﺒﺮیﺎ« و »ﻧﻴﺎز« )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺹﻄﻼح دل اﻧﮕﻴﺰ ﺵﻤﺲ ﺕﺒﺮیﺰی(
هﻤﻪ و هﻤﻪ دارای ریﺸﻪ هﺎی ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺁیﺎ ﺕﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ ایﻦ هﻤﻪ از ﻧﻮر و ﭘﺮﺕﻮ و ﺕﺠﻠﯽ و ذرﻩ و ﺧﻮرﺵﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺎیﻪ هﺎ و رﻣﻮزی
ﺣﺎﮐﯽ از وﺣﺪت وﺟﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اﺳﺖ؟ ﺁیﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮک ﺹﻮﻓﻴﺎن و واژﻩ » ﭘﻴﺮ« ﮐﻪ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺕﻄﻮری از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ هﻤﻪ
ایﻦ ﺳﺌﻮال هﺎ در ﺧﻮرد ﺕﻌﻤﻖ و ﺳﺰاوار ﭘﮋوهﺶ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺁن هﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵﺪ درﺁن
ﺹﻮرت یﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁیﺪ و ﺁن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻴﺸﯽ ﻃﯽ
هﺰاران ﺳﺎل وﭘﻴﻮﻧﺪ ﺵﮕﺮف ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﻞ هﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻼت ایﺮان زیﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﻃﺒﻴﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﮐﻴﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﺕﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدیﻢ ،ﺕﺤﻮﻟﯽ ژرف را ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ و از یﮏ ﻣﺬهﺐ
ﻧﺎﺕﻮراﻟﻴﺴﺘﯽ ﺵﺎیﺪ ﺑﻪ یﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺵﺪﻩ و ﮔﺎﻩ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺹﻮرت اﻟﺤﺎد ﭘﺮﺳﻮز و
ﮔﺪاز ﺵﻴﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت رﺵﺘﻪ ﺣﻴﺎﺕﺶ ﻧﮕﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
هﺮ اﻧﺪازﻩ ایﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺮای اﺟﺮاء یﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺕﺮ ﺿﺮوریﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺕﻔﺴﻴﺮ
دیﮕﺮی ﮐﻪ از ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺧﻴﺮا در ایﺮان دادﻩ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻘﻨﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﺁن
ﺕﻔﺴﻴﺮیﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب » ﻗﺼﻪ ﺳﮑﻨﺪر و دارا« ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮐﻤﯽ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهﻴﻢ :
در ﺳﺎل  ١٣۴٣ﺁﻗﺎی اﺹﻼن ﻏﻔﺎری ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻗﺼﻪ ﺳﮑﻨﺪر و دارا« ﻧﺸﺮ داد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺁن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺁﻗﺎی ذﺑﻴﺢ ﺑﻬﺮوز ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﻣﺸﺒﻊ ﻧﮕﺎﺵﺘﻪ اﺳﺖ .اﺹﻞ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﺕﺮدیﺪ در ﺹﺤﺖ داﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎیﯽ هﺎی اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﺑﻪ ویﮋﻩ ﺁﻣﺪن او ﺑﻪ
ایﺮان و هﻨﺪ اﺳﺖ .ﺁﻗﺎیﺎن ﺑﻬﺮوز و ﻏﻔﺎری درایﻦ ﺑﺎرﻩ دﻻیﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت درﺧﻮرد
ﺕﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺹﻠﯽ در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ دیﮕﺮ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرﻩ ﻣﻬﺮ
ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮهﺎی ﺑﺪیﻌﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺮوز ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺮوﻧﻮﻟﻮژیﮏ ﺧﺎﺹﯽ ﮐﻪ
درﮐﺘﺎب ویﮋﻩ ایﺸﺎن )ﺕﻘﻮیﻢ و ﺕﺎریﺦ( ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ زیﺴﺘﻪ و اﻟﻔﺎظ ﻣﻬﺮ وﻣﻴﺘﺮا و ﻣﻴﺸﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻴﺴﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
» در ﺳﺎل ١۴۵۴رﺹﺪ زرﺕﺸﺖ ،در روز ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ )دی ﻣﺎﻩ ﻓﺎرﺳﯽ( و ﮐﺮیﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺵﺪ و در  ٢۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﺵﺪ و در ۴ﺵﻬﺮیﻮر ﻣﺎﻩ روز ﻋﻴﺪ ﺵﻬﺮیﻮرﮔﺎن ﺳﺎل ١۵١٨
ﻣﺎر ،رﺹﺪ زرﺕﺸﺖ ،ﻧﺰدیﮏ ﻧﻴﻤﻪ ﺵﺐ ،ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺕﺒﻠﻴﻎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ،در ﺳﻦ ۶۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺵﺖ «!
ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺮوز و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی ایﺸﺎن ﺁﻗﺎی ﻏﻔﺎری ﺑﺮ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ دیﻦ ﻣﻬﺮ ،دیﻨﯽ ﺑﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ،زیﺮا دوﻟﺖ اﺵﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎیﻪ دیﻦ ﻣﻬﺮ ادارﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ هﻢ ﻣﻬﺴﺘﺎن
)ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻴﺎن( داﺵﺖ ﮐﻪ ﺵﺎهﻨﺸﺎﻩ را در ﺁن ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰیﺪﻧﺪ و هﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮایﻔﯽ و ﺑﻪ ﺵﻴﻮﻩ ﻓﺪرال ادارﻩ ﻣﯽ ﺵﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ایﻦ ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،دیﻦ ﻣﺴﻴﺤﯽ
یﺎ زرﺕﺸﺘﯽ ادیﺎن اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ،زیﺮا وراﺛﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺨﺎب و ﺕﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﭘﺬیﺮد .اردﺵﻴﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﮐﻪ یﮑﯽ درایﺮان و دیﮕﺮی در روم ﻣﻬﺮ
ﭘﺮﺳﺘﯽ را ریﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دیﻦ هﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺕﺨﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ زیﺎﻧﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ
ﺕﺎریﺦ زدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺮوز و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ایﺸﺎن ﺁﻗﺎی ﻏﻔﺎری ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دیﻦ ﻣﻬﺮ ﮐﻪ از روح ﭘﺎک
ﻣﺮدم ایﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻴﺶ ﻣﺮﻣﻮز و ﺧﺪﻋﻪ ﺁﻣﻴﺰ و دﻏﻞ ﻣﺎﻧﻴﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺎ هﻤﻴﻦ اواﺧﺮ در
ﺕﺎریﺦ ﻻﻧﻪ داﺵﺖ و ﻣﻨﺸﺄ هﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ هﺎیﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ایﺮاﻧﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ!
ایﻦ ﺑﺤﺚ هﺎ را ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﺁزاد یﮑﯽ از ﭘﻴﺮوان ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﺟﺮایﺪ ایﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ هﻤﻪ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺵﺨﺺ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ و ﻣﺤﻘﻖ داریﻢ و ﺑﺎ هﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺛﻨﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺕﻘﺒﻴﺢ اﺳﺘﺒﺪاد و وراﺛﺖ از ﺧﻼل ﻧﻈﺮیﻪ هﺎی ﺑﻬﺮوز رخ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺕﻔﺴﻴﺮ ایﺸﺎن از ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﮔﻮیﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ

اﻓﺮاﻃﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺕﺨﻴﻞ دور ﭘﺮواز ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز ایﻦ ﺕﻔﺴﻴﺮات اﺳﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت
ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎیﯽ درﺑﺎرﻩ ایﻦ اﻧﺪیﺸﻪ هﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ .زیﺮا اﻇﻬﺎر ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻻزﻣﻪ رد ﺑﺮ ﻧﻈﺮیﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺕﮑﺎء ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد ،اﺟﺮاء
ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻘﺎدیﺴﺖ.
ﭘﻴﺶ از ﭘﺎیﺎن ﺳﺨﻦ ذﮐﺮ ﻧﮑﺘﻪ دیﮕﺮ ﺑﯽ ﻓﺎیﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
یﮑﯽ از یﺎدﮔﺎرهﺎی ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻣﻬﺮ ) ١۶هﺮ ﻣﺎﻩ ( از ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺵﺪ و ﺟﺸﻦ ﺁﻏﺎز ﺵﺶ ﻣﺎهﻪ زﻣﺴﺘﺎن ) زیﻪ ﻧﻪ ( اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮروز ﺟﺸﻦ ﺁﻏﺎز ﺵﺶ
ﻣﺎهﻪ ﺕﺎﺑﺴﺘﺎن )هﻤﻪ ﻣﻪ( اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻨﺖ ﺟﺸﻦ
ﻣﻬﺮﮔﺎن را اﺣﻴﺎء ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ایﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻴﺖ دﻟﮑﺸﯽ از ﺣﺎﻓﻆ ﺁوردیﻢ ﮐﻪ در ﺁن » ﻣﻬﺮ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺵﻴﺪ
اﺳﺖ و ایﻨﮏ ﺑﻴﺖ دیﮕﺮی ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ وﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم ایﻦ
ﻣﻘﺎل ﺑﺎﺵﺪ :
ﮐﻢ ﺕﺮ از ذرﻩ ﻧﺌﯽ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ،ﻣﻬﺮ ﺑﻮرز
ﺕﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕﮕﻪ ﺧﻮرﺵﻴﺪ رﺳﯽ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن

