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پنج

 چکیده

وسط فراتس کومون که در سدة بیستم میالدي ت ،مهرشناسیشاخۀ مطالعات  در میان پژوهشگرانِ

وم آیین مهرپرستی رومی وجود دارد و مجادالت بسیاري در خصوص اصل و مفهبنیان نهاده شد، 

رستی مایۀ مهرپ بناحتماالً نگارنده بر این نظر است که  .ر این خصوص اتّفاق نظر ندارندعموماً د

به آیین این ایرانی است اما در جریان گذر مهرپرستی ایرانی به غرب، عناصر و رسومی  ،رومی

غرب نیز  رد .تحت تأثیر فرهنگهاي مختلفی قرار گرفته استاین آیین ایزد افزوده شده است و 

که  در دست انجام است ،به خاور نزدیک امروزه تحقیقاتی مربوط .این آیین تحوالتی داشته است

ایزد  .امروز را تغییر دهد به آمده تا تدس روند مطالعات مهرشناسی و نتایج بهدرآینده  کن استمم

این رساله به بررسی شخصیت و کارکرد ایزد  .مهر در ایران و هند قابل شناسایی و بررسی است

ستی رومی مهر در منابع ایرانی، هندي و غربی پرداخته است و نظریات مختلف دربارة منشأ مهرپر

ایران و هند و غرب بر اساس منابع  بررسی ایزد مهر و کارکردهایش در . را مطرح کرده است

منابع درجه و  اصلیمنابع موجود جهت بررسی هدف مورد نظر، منابع . صورت گرفته است موجود

استان و فارسی ب هاي کتیبهاوستا و  ودایی میترا و مهریشت سرودیعنی منابع اصلی . باشند دوم می

و از طریق این منابع، ایزد مهر و کارکردهاي او در ایران و هند  اند بررسی شدهمتون دورة میانه 

ها و  موجود، یعنی مهرابه لِبراي بررسی میثرس در غرب نیز منابع دست او .شده است همطالع

پژوهشهاي و  تحقیقاتمنابع درجه دوم که  .اند مورد توجه قرار گرفته مانده ي برجايها نوشته

مقایسۀ تطبیقی  .اند و از نظریات و آراء آنها استفاده شده است دانشمندان است نیز مطالعه شده

در  .انجام گرفته استو رسوم آیینی رومی  ،شناختی باستان و عناصر مختلف در بازمانهاي نوشتاري

مهر در هند، و مهر در ایران،  مهر در ییفصلهادر سپس . اند معرّفی شده اصلیفصل نخست منابع 

مورد بررسی قرار ها با توجه به مفاهیم نجومی آنها  مهرابه ،در بخشی .شده است تحقیقغرب 

در فصولی به  .است شدهبررسی و تحقیق نیز در بخشی  ،تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت .اند گرفته

ربوط به مبازمانهاي  و ،و مهرگان ،و مهر منجی ،و ارتباط مهر با گاو ،بررسی مفهوم کنایی گاو

اي که از  نتیجه .فصول و نتایج آنها ذکر شده است پایان خالصۀ در .ایزد مهر پرداخته شده است

ستی در ایران با اگرچه مهرپرتوان چنین مطرح کرد که  شود را می این تحقیق حاصل می

اي  ریشه  یینکارکرد و شخصیت خداي هر دو آاحتماالً  مهرپرستی رومی یکسان نبوده است، اما

ظاهراً برخی از کارکردهاي البتّه  .یکی استایرانی و منشأ میثرس رومی با میثره  ددار  مشترك

در شخصیت توان  که آنها را می اند پوشانده شدهکنندة میثره در متون اوستایی  کلیدي و تعیین

فرهنگ عامیانه گذرد اما در  اگرچه از منسوخ شدن آیین ایزد مهر چند هزاره می .جستمیثرس 

بازمانها لزوماً نباید برآمده از اعتقادات مهرپرستان . توان بازمانهایی از اعتقادات کهن را یافت می

در این سرزمین آداب و باورهاي دیگري نیز جز مهرپرستی وجود داشته است که آنها نیز . باشند

است که این نکته در بررسی باورها اند و الزم  تأثیراتی بر جاي نهاده ي بازمانده،اورهابه نوعی در ب

   .یردو فرهنگ امروز مورد توجه قرار گ

      .مهر، میثره، میتره، میثرس، مهرپرستی، گاو، قربانی: هاي کلیدي واژه
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نھ

 پیشگفتار

دانشمندان و پژوهندگان بوده است و تحقیقات متعددي در ایزد مهر و آیین او همواره مورد توجه 

شده است،  جهان باستان پرستیده می ایزد مهر در منطقۀ وسیعی از .صورت گرفته استاین زمینه 

در دست نیست اما  در ایران اطّالعاتی این ایزدپرستش امروزه از آیین  .واحدالبتّه نه به صورتی 

براي تحقیق در مورد این ایزد و  .و کارکردهاي او در ایران و هند قابل بررسی است شخصیت

ن و میثرس در غرب میتره در هند، میثره در ایرا. آیین او تمامی جوانب باید مورد توجه قرار گیرد

رغرب از آیین پرستش د .از شخصیت این خدا به دست آید باید تحلیل شود تا تصویري شفّافتر

آثار مهري غرب نظیري در ایران و .نداها و تصاویر برجسته آثاري در دست است که نقش میثرس

توانند  آثار غربی نیز نمی .ده استابه آنها از این نقاط به دست نیاماي مش و نمونه هند ندارد

در دنیاي امروز، تنها ارائۀ به هر روي آثار بازمانده  .خوبی بیانگر آیین پرستش این خدا باشند به

مورد منشأ خداي  رد .سازد براي مهرشناسان ممکن میرا فرضیاتی با احتماالت و حدسهاي بسیار 

امروزه تحقیقاتی در خاور نزدیک در دست انجام است  .میثرس و آیین او اختالف نظر بسیار است

در این رساله  .و آیین او بگشایدتواند دري را به روي مهرشناسان جهت درك بهتر این ایزد  که می

  . این ایزد و آیین او بررسی شده است و نظریات مختلف در این خصوص نیز ذکر شده است

حوزة مهرپرستی غربی و نیز ایزد مهر در ایران و هند آثار متعدد و فراوانی نوشته شده است و رد

دو گروه پژوهشهاي بنیادین منابع له در این رسا. نظریات عموماً ضد و نقیضی نیز ارائه شده است

که مطالعات  باشندمیگروه اول شامل منابعی . اندمورد بررسی قرار گرفتهو پژوهشهاي نوین 

ن ین دست باید به آثار فرانتس کومواز ا وروند  می رحقیقات مهرشناسی به شمابنیادین و سرآغاز ت

همیت بسیاري برخوردار هشهایشان همواره از اورمازرن اشاره کرد که نظریات آنها و پژومارتین و 

توان  ایران دشوار نیست و به راحتی می ردطبیعی است که دسترسی به این نوع منابع . بوده است

گروه دوم که دسترسی به منابع اما  .از این آثار که ترجمۀ آنها به فارسی نیز موجود است، بهره برد

در ایران است راجر بک و مانفرد کالوس رشناسانی چون از مه يتحقیقات و آثار جدیدترشامل 

نگارنده زمانی را صرف شناسایی و گردآوري این منابع کرد و تا جایی که ممکن بود  .دشوار است

در مواردي  .وبگاه ممکن بود بهره جست طریق از دسترسی به آنهااز منابع آنالین و منابعی که 

توان به آثار کالوس اشاره  که از این دست می .ستفاده شدنیز به ناچار از ارجاعات غیرمستقیم ا

جویی در زمان  تر جهت صرفطبعاً اکتفا به منابع قدیمی. ممکن نبودکرد که دسترسی به آنها 

کارساز بود اما نگارنده تمام تالش خود را جهت بررسی منابع جدیدتر به کار گرفت و از آثاري که 

بهمن  دربا توجه به تغییر موضوع رساله که . د نیز بهره بردبه چاپ رسیده بودن 2012در سال 

پذیر  امکانمانده، باقیدر حدود هشت ماه زمان  ،شده بررسی همۀ منابع گردآورياتفاق افتاد  1390

رساله مورد استفاده قرار  رنند آثار راجر بک بررسی شدند و دبا این حال منابع مهمتر ما. نبود

این رساله موضوع مهم، . باید به گستردگی مطالب آن اشاره کرده رسالین ااز ویژگیهاي . گرفتند

از نظر زمانی بررسی کهنترین آثار مربوطه از . اي را بررسی کرده است برانگیز و پردامنه بحث

همۀ مناطقی که با این ایزد باید از نظر مکانی نیز . دوران باستان تا به امروز را بررسی کرده است

  ر پیچیدگی و ابهامات در مورد ایننکتۀ دیگ. گرفت اند مورد توجه قرار می تبط بودهو آیین او مر



ده

زمان بسیار کوتاه و کمبود منابع  .ایزد و آیین اوست که همواره مورد بحث دانشمندان بوده است

نگارنده . کشاند و طبعاً تحقیق حاضر از ایراد و اشکال به دور نیست کار تحقیق را به دشواري می

 .  امیدوار است که این پژوهش سرآغازي براي تحقیقات بیشتر و بهتر او در آینده باشد

در مقدمه رساله به معرّفی منابع موجود دربارة ایزد . ارائه شده است چند فصلین تحقیق در قالب ا

منابع هندي و منابع موجود در ایران. مهر پرداخته شده است متون که شامل متون اوستایی، 

نامۀ  کهنترین منبع هندواروپایی یعنی پیمان. فارسی باستان و متون دورة میانه است، معرّفی شدند

پس از معرفی این آثار نخست به . اند ه میتانی و آثار تاریخی مهرپرستی غربی نیز معرفی شد

. بررسی میتره در وداها پرداخته شده است و بدین منظور نگارنده سرود میتره را بررسی کرده است

. کند هایی از شخصیت او را روشن می این سرود تنها منبع منحصر به میتره در هند است و جلوه

در این بخش شخصیت میتره و ارتباط تنگاتنگ او با ورونه و دیگر خدایان ودایی بررسی شده 

فصل بعد . است  نشان داده شده بخشی از کارکردهاي این ایزد در ارتباط با خدایان دیگر و است

ررسی شده میثره در اوستا ب. هاي باستان و میانه اختصاص دارد به بررسی ایزد مهر در ایران و دوره

شناسی آن اختالف نظر بسیار است که به این نظریات اشاره  دربارة مفهوم واژة مهر و ریشه. است

پیمان است و دوست معنی ثانویه آن است و » مهر«اند که معنی اصلی  رخی معتقدب .شده است

در واقع این مبحث یکی از . دانند را دوست میآن برخی نیز بر خالف آن معناي اصلی 

مهر در ایران و هند را به واسطۀ متون و آثار . برانگیزترین بخشهاي مهرشناسی است بحث

اي  اما این ایزد و آیین پرستش او در خارج از ایران و در حیطۀ گسترده. توان شناخت ذکرشده می

مهرپرستی ایرانی و غربی . خواندند را در غرب میثرس می مهر. شده است شناخته مینیز در غرب 

برخی بر این . نظریات ضد و نقیضی دربارة اصل و ماهیت میثرس وجود دارد. اندنوع متفاوت ود زا

یافتۀ آیین پرستش ایزد مهر در ایران است که به  باوراند که آیین فراگیر این خدا در غرب تداوم

آنچه . بابل رفته است و در آنجا تغییراتی در آن رخ داده است و سپس راهی غرب شده است

اي است از باورهاي گوناگون بابلی و یونانی و  است آن است که شخصیت این خدا آمیزهروشن 

چه از آیین ننکتۀ مهم آن است که آ. غیره که ظاهراً در خداي ایرانی میثره ترکیب شده است

هاي مهرپرستی غربی را  گیري نیست و نشانه مهرپرستی غربی بازمانده است درایران قابل پی

هاي غربی و تصاویر و نقوش آن به دست  اي از مهرابه در ایران نشانه. ران یافتتوان در ای نمی

آنجاکه در غرب نوشتۀ از .ایران شکل گرفته استاز نیامده است و ظاهراً این ترکیب در خارج 

گیري دشوار است و برخی نیز با اتکا  مکتوب تاریخی از این آیین در دست نیست، بررسی و نتیجه

دربارة تأثیر و یا عدم تأثیر مهرپرستی غربی بر . اند یج نادرستی به دست آوردهبه تصاویر نتا

. اند برخی به شدت با تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت مخالف. مسیحیت نیز نظریاتی ارائه شده است

صرف نظر از تحقیقات دانشمندان .  در این رساله تا حد امکان به این مقوله نیز پرداخته شده است

که بنیانگذار آن ذبیح بهروز و . دگاهی ویژه در ایران دربارة آیین مهر شکل گرفتغربی، دی

داند و دربارة زایش مهر و غیره  این دیدگاه آیین مهر را ایرانی می. رو آن محمد مقدم بود دنباله

ورهاي در برخی از با. نظریاتی دارد و قائل به این نظر است که مهر شخصی تاریخی بوده است

پایی از اعتقادات مهري مانند گاوکشی در روشی شبیه به گاوکشی در ه در خاور نزدیک ردبازماند



یازده

اي  ریات تازهظشود که شاید به دست آوردن اطالعات بیشتر در آینده ن مهرپرستی غربی دیده می

مهرابه ها ساختمان و نقوش و جزئیات بسیار مهمی دارند و وابستگی تنگاتنگ و غیر . را پدید آورد

را بررسی  ها و ارتباط آنها با نجومراجر بک به خوبی مهرابه. قابل انکار آنها با نجوم آشکار است

گزارشهاي کوتاه مورخان، آثار  .کرده است و نتایج جالب توجهی به دست آورده است

دهد که البته به  شناسی و مطالعات ادیان همگی در کنار هم تصویري از آیین مهر ارائه می باستان

این توان به بهبود  اندازة کافی روشن نیست و همواره با یافتن نکاتی جدید و دیدگاهی تازه می

زد اندازي از این ای اند تا چشم در این رساله منابع شرقی و غربی بررسی شده. تحقیقات امیدوار بود

ارتباط مهر با . فصل دیگري به گاو و مهر اختصاص یافته است. و آیین و سرگذشت آن ارائه شود

گاو از اهمیت بسیاري برخوردار است به ویژه در مهرپرستی غربی که گاوکشی مهر از 

مفهوم کنایی گاو . رود و ظاهراً نمادي از آفرینش است می رآن به شمابرانگیزترین بخشهاي  بحث

 در واند  ها سوشیانت اوستا منجی در .ا بررسی کرده استاوستا مورد نظر نگارنده بوده و آن ر رد

دانیم که در مهرپرستی غربی  می. هیچ کجاي اوستاي موجود سوشیانت میثره معرفی نشده است

بار دیگر خاطرنشان . مهرگان نیز در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. منجی میثرس است

برخوردار است و با توجه به زمان بسیار کم و  سازد که این موضوع از گستردگی بسیاري می

برانگیز که منابع بسیار و متنوعی از سراسر جهان قدیم دربارة آن  موضوعی چنین گسترده و بحث

این زمان  ره است و نگارنده کوشیده است تا دناپذیر بود موجود است کاستی در این کار اجتناب

درآمدي باشد براي  ع به انجام رساند تا پیشاالمکان پژوهشی در خور این موضو مختصر حتی

 . آینده رد تحقیقات بعدي نگارنده

  

  

  

  

  



دوازده

 روش کار 

این رساله سعی بر آن بوده است که تحقیق مستقیماً از طریق منابع دست اول صورت پذیرد و  رد

و سپس شدند  تحقیقسرود ودایی میتره و مهریشت اوستا . متون باستانی و میانه بررسی شوند

 .دندشله ذکر اکه مضمون آنها مورد توجه نگارنده بوده است در متن رس هابندهایی از این سرود

هاي  کتیبه .البته بندهایی از بخشهاي دیگر اوستا نیز در رساله مورد استفاده قرار گرفته است

اشاره شده است  ری و مانوي که در آنها به ایزد مهفارسی باستان و متون فارسی میانۀ زرتشت

انه، نتیجه متون باستانی و می رنگارنده پس از تحقیق د. بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند

المقدور دوري  خطا و اشتباه حتیاز را با پژوهشهاي دانشمندان در متون مذکور سنجیده است تا 

گلدنر و مک دونل دیده شدند و براي سرود در مورد سرود ودایی میتره، پژوهشهاي  .ته باشدجس

ومباخ، آثار ه وستاییبراي دیگر متون ا. ندداوود بررسی شدگرشویچ و پور پژوهشهايمهریشت 

در . اند نویسی شده متون اوستایی بر پایۀ متون گلدنر حرف .شدند مطالعهاینسلر و نارتن و دیگران 

مورد متون دورة  رد .ه استنیز به آثار کنت و اشمیت مراجعه شدهاي فارسی باستان  مورد کتیبه

ه سایت تیتوس متون دورة میانه، ب دربراي بررسی دقیقتر مهر  .میانه نیز همین روش اتخاذ شد

)Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien(  مراجعه شد و متونی

کاربرد این واژه  زا االمکان موردي تا حتی ندررسی شددر آنها به کار رفته بود ب mihrکه واژة 

   .نادیده گرفته نشده باشد

ون پهلوي از شیوة و در آوانویسی متنویسی متون اوستایی به شیوة هوفمان صورت گرفت  حرف

در بخش  .وشی داده شده است نیبرگ و فره هاينویسی ف حرمواردي نیز  رد. مکنزي پیروي شد

 هاي چون کومون و ورمازرن و بک دید برجسته نو آثار مهرشناسااثر پورفیري منابع غربی نیز 

نده از طریق کتب گوناگون و باشند که نگار منابع اصلی مهرپرستی غربی تصاویر می .شده است

  .وجود را بررسی کرده استتصاویر م نیز بررسی وبگاه

میترا و مهر آمده است و البته در به  ،متن رساله ایزد مهر به صورتهاي میثره، میتره، میثرس رد

هرگاه ایزد مهر در متون ودایی مورد نظر بوده است، . کارگیري این الفاظ عمدي در کار بوده است

است و براي کاربرد این ایزد در اوستا از میثره و در غرب از میثرس  به کار رفتهمیتره صورت 

چنانچه ایزد مذکور در دوره هندوایرانی مورد نظر بوده است، میترا به کار رفته  .استفاده شده است

هرگاه به طور کلی از این ایزد سخن رفته است از صورت فارسی آن، مهر، که نزد ما  و است

آیین مهر در غرب را آیین میثرس، اسرار میثرس، اسرار رومی و  .لح است استفاده شده استمصط

مکان مقدس مهرپرستان  .است به کار رفتهاین اصطالحات در رساله . اند مهرپرستی غربی نامیده

 نامهاي .در این رساله از نام مهرابه استفاده شده است. خوانند را برخی مهرابه و برخی مهرکده می

  . اند خاص التین در پانوشتها و گاهی در متن آمده
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  مقدمه. 1

  

اي در تاریخ آنها مدیون وجود آن در رخدادهاي هر نکتهکه آیینها آغازي قطعی ندارند،  ازآنجا

نیازي در مطالعات هندوایرانی درك زبان و فرهنگ هندواروپایی پیش. پیشتر از آن در گذشته است

  .)Ara 2008, p. 41(است 

اما نظریۀ کورگان. ارددربارة خاستگاه آریاییان نظریاتی وجود د 
1

امروز مقبولیت بیشتري داشته  به تا 

این نظریه را ماریا گیمبوتاس. اند است و آن را پذیرفته
2
مبناي مدل . در اواسط قرن بیستم پیشنهاد کرد 

هاي هندواروپایی  با زبانهاي مرتبط  فرهنگمانده از يجارشناختی ب بقایاي باستان مقایسۀ گیمبوتاس

این  مسیر تحوالت، تبارشناسی و این فرهنگها استخراج عناصر مشتركبر مبناياین مدل  .است

تدفین است  ةترین عنصر در این میان، شیو مهم. یابد میتر در هاي کهن و فرهنگها نعناصر را در تمد

معتقد گیمبوتاس . شوند می گان نامیدهکه کور شدتمرکز ممانندي  گیمبوتاس بر گورهاي بزرگ و تپهو 

 ساالر بوده زنجو، شکارچی و  که صلح وجود داشته استاز فرهنگ اروپایی کهن  صورتی است که

او ایزدبانوي زنده این فرهنگ در کتاب مهمبازسازي گیمبوتاس از. است 
3
گیمبوتاس . است  ارائه شده 

فرهنگی متفاوتی در میان ساکنان اروپا رواج ي وم، بافت ماد چهارم پ ةپیش از هزارمعتقد است که 

دریاي مازندران دریاي سیاه و میانهاي  ها استپ بر مبناي مدل کورگان، خاستگاه آریایی. داشته است

از جایی در  ،پیش از آن ا احتماالًساختند، ام خود را بر ۀن اولیها در این منطقه تمد آریایی. است

  هاي نهاي اول و دوم حرکت این مردم تمد موج. زیستند ولگا میی روداوکراینِ امروزین و نزدیک

                                                
1. Kurgan 
2. M. Gimbutas 
3. The Living Goddesses



  مقدمه  3

بهار . نک. دنوردی بعدي از آسیاي میانه تا رود دانوب را دردر حرکت را پدید آورد و یمنا و مایکوپ

  .392-384، صص 1387

واروپاییان دانیم که فرهنگ هند می. )Ara 2008, p. 44(هندواروپاییان در سه موج وارد اروپا شدند 

ساالر نیز  مردساالر بوده است و آنها با مهاجرت خود به نقاط بسیاري از جهان، با فرهنگهاي بومی زن

برخورد و آمیزش فرهنگها، به ایجاد فرهنگهایی با صورتی تازه انجامید که براي . اند داشته برخورد

  . بود هاي زیرین و فرهنگهاي سازندة آنها آگاه تحلیل آنها باید از الیه

خدا را در فرهنگهاي گوناگون سامی و اروپایی بررسی کرده است، -جیمز که پرستش آسمان

خدا عموماً نقش -سازد که در میان سازمانهاي اجتماعی چادرنشین و پدرساالر، آسمان خاطرنشان می

مانهاي اجتماعی مادرساالر در ساز. فرمانرواي برتر و آفرینندة جهان و پدر بشر را بر عهده داشته است

اي آسمانی نیاز دارد  ایزد گرایش به برتر بودن دارد اغلب به پایه- و وابسته به کشاورزي، اگرچه مادر

که او برخی عناصر نباتی ذاتی خود و کارکردهاي باروري سازندة زندگی در اشکال  حتّی درحالی

ود تصاویر مذکّر مربوط به دوران کهن در فراوانی تصاویر مؤنّث و کمب. گوناگون را حفظ کرده باشد

دهد که آیین ایزدبانو رسم نسبتاً  ، نشان میحفّاریها، از اروپاي مرکزي به سمت شرق تا میانرودان

  . )Ibid., p. 42(یکپارچۀ سراسر جوامع کهن گوناگون بوده است 

ساالر تالقی داشته است و با آن  ی زنفرهنگ هندواروپایی در فالت ایران نیز با فرهنگهاي بوم

آمده از ایالم و جیرفت نشان از اهمیت جنس  دست شناسی و آثار به اطّالعات باستان. آمیخته است

فرهنگ مردساالر به دلیل دارا بودن . مؤنّث و نقش برتر او در اعتقادات و ساختار جامعه دارد

اما با این حال عناصري از فرهنگ . ر غلبه کندساال ویژگیهایی چون جنگجویی توانست بر فرهنگ زن

  . ساالر را در خود پذیرفت زن

به  خداي مذکّر هومبان. جابجا شدن نقش خدایان مؤنّث و مذکّر در ایالم نشان از این واقعیت دارد

نظام خدایان  گیرد و نفوذ فرهنگ هندواروپایی در تدریج جاي خداي برتر مؤنّث یعنی کیریریش را می

  .)52-50، صص 1386مجیدزاده . نک(ایالم قابل مالحظه است 

در پی مهاجرت هندواروپاییان و در ربع سوم هزارة سوم پیش از میالد تقریباً همۀ اروپاي کهن از 

اصطالح اروپاي کهن به اروپاي نوسنگی . )Ara 2008, p. 45(نظر اقتصادي و اجتماعی دگرگون شد 

شود، مردمی که از هزارة هفتم تا سوم پیش از میالد در اروپا ساکن  اییان گفته میپیش از هندواروپ

  . )Ibid., p. 44(بودند 

  . )Ibid., p. 45(دین هندواروپایی رسمی شد اما آیین ایزدبانوي اروپاي کهن نیز انتقال یافت 
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ت نمادها نشانگر سوي متفاو و کارکردها و تصاویر اروپاي کهن و خدایان هندواروپایی و سمت

که اروپاییان کهن به  هندواروپاییان غالب شدند، درحالی. شناسی متغایر است وجود دو دین و اسطوره

  . )Ibid., p. 44(عنوان جریانی تحتانی باقی ماندند 

میان دو گروه هندي و ایرانی هم، از نظر زبانی و هم، از . اند اي از هندواروپاییان هندوایرانیان شاخه

هندیان و ایرانیان پیش از جدایی با هم . )Ibid., p. 55(فرهنگی نزدیکی بسیاري وجود دارد نظر 

زیستند و هندوایرانیان  آنان در آسیاي مرکزي کنونی می. گفتند زیستند و به یک زبان سخن می می

  . )Ibid., p. 56(شوند  آغازین نامیده می

و نقاط بسیاري در جهان غرب رواج  در ایران و هند در این رساله خواهیم دید که مهرپرستی

همانگونه که گفته شد براي درك این دینِ تأثیرگذار جهانی و . داشته است، البتّه نه به صورتی واحد

وپایی ، باید به عقبتر بازگشت و تاآنجاکه ممکن است بررسی را از دورة هندوارایزد یا خداي آن، مهر

  .  آغاز کرد

شده  صرف نظر از اشاراتی که در متون ایرانی و هندي به شخصیت، کارکرد و پرستش ایزد مهر

ناممکن  است، دست یافتن به چگونگی پرستش این ایزد و آیینهاي مرتبط با آن در ایران و هند

در غرب براي  چگونگی پرستش میثرس. د نداردنماید، چراکه منبع مستقیمی براي دریافت آن وجو می

نیز در اصل، مبتنی بر تصاویر و نقوش  تر است، اما دریافتهاي دانشمندان از آیین میثرس ما روشن

اند تا با  پژوهشگران کوشیده. مانده از این آیین است که سرشار از نمادهاي گوناگون است برجاي

توان  اما تحلیل این نمادها کار دشواري است و نمی. این نمادها آیین میثرس را بازسازي کنند تحلیل

اگرچه در نقوش و تصاویر، بر خالف متون مکتوب، جعل و تصرّف . اي از آنها داشت برداشت قطعی

سی آنها اي نیست و براي برر دهد، با این حال دریافت زبان و رمز نمادها کار ساده و تحریف رخ نمی

قطعاً آیین . االمکان خطاي کمتري رخ دهد باید فرهنگهاي مربوطه و آثار آنها را بررسی کرد تا حتّی

میثرس که در غرب رواج داشته است، از فرهنگها، آیینها و آداب و تفکّر و نمادهاي دیگري که در 

قی فرهنگهاي گوناگون، تال. غرب وجود داشته است تأثیر گرفته است و نیز بر آنها تأثیر نهاده است

صورتی تازه از آیین پدید آورده است که درك و شناخت آن منوط به درك موقعیتی است که این 

. آیین با صورتی نو در آن شکل گرفته است

تواند چندین مفهوم  زیرا می ،میرچا الیاده معتقد است که نماد دینی داراي ارزشهاي چندگانه است

وجه غیر . تواند نماد باروري، بازپیدایی زندگی، زمان، سرنوشت و دگرگونیها باشد می ماه. را بیان کند
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توانند  افزون بر آن نمادها می. شود قابل دسترسِ حقیقت، به مردم عادي توسط نمادها فهمانده می

  . )Olson 2011, p. 245(نشانگر موقعیتهاي متضّاد نیز باشند 

، ، آتشداللت بر وجود خداي رعد، و وجود آیینهاي خورشید کورگانشناسی  اکتشافات باستان

. )Ara 2008, p. 23(دارد  و مار ، گراز، سگ، گرگاسب، گاو

عابد و غیره در صورتهاي مختلف به دست آمده است تصاویر و نمادهایی که از گورستانها و مدر 

رنگ سیاه نمایانگر . اند هاي پیشگوي مرگ فاخته و جغد پرنده. وجود دارد  هایی براي مرگ نشانه

 مار. سفید، رنگ استخوان، نماد مرگ است. ، و سرخ نمایانگر زندگی و نو شدن فصلی استزمین

زده،  زده یا حلقه دهد که مار چنبره توضیح می گیمبوتاس. )Ibid., p. 46(ی است نماد نیروي زندگ

حلقه، نماد  30-29حلقه نماد ماهی است که در حال کامل شدن است، و با  17تا  14اغلب با 

یا زهدان نشان داده  زده، رو به باال از آب مارهایی که به صورت حلقه. است روزهاي چرخۀ ماه

دهند، به ویژه  را نشان می اند و احتماالً باززایی شوند، بر گورها، معبدها و بر سفالها نقش شده می

  .  ).apud Ibid(اند  با هم تصویر شده وقتی مار و درخت

دانگی در اساطیر هندواروپایی بر تکریم مارها به عنوان نماد نیروي زندگی، تکرار چرخه و جاو

  . مانده است، اما اغلب با مفهوم منفی در برخی از سنّتهاي متأخّر جاي 

ظاهراً در دین هندواروپایی، اکثر نامهاي خدایانِ مادینۀ هندواروپایی محصول فرهنگهاي 

زدبانوي اروپاي ای. اندهندواروپایی بومی مناطقی است که هندواروپاییان به آنها مهاجرت کرده پیش

تصاویر . کهن باید پس از مهاجرتهاي هندواروپاییان متعاقباً با خدایان هندواروپایی یکسان شده باشد

هندواروپایی که با خدایان هندواروپایی یکی شدند، گسترة بزرگی از کارکردها را تحقّق  مادینۀ پیش

  ).Ibid., p. 47(بخشند  می

شناسی اروپاي کهن صورتی مادینه است که نمایانگر  ستانموضوع اصلی نمادپردازي دینی در با

در . این مادینۀ بکرزا منبع یگانۀ زندگی است. زندگی است اي زایش و مرگ و باززاییرمز چرخه

اي نشان داده شده است که در همۀ گیاهان و جانوران، آبها شناسی، او نیروي آفریننده هاي باستان یافته

 .Ibid., p(او مادر ازلی و بخشنده است . قابل تشخیص است و ماه ، خورشیدها، در زمینو چشمه

45.(  

ها خدایان مذکّر به عنوان محافظان حیوانات وحشی و طبیعت  در سنّت اروپاي کهن و در نگاره

  ). Ibid., p. 45(اند توصیف شده
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در ). Ibid., p. 47(نمایانده شده است  واروپایی خداي رعد به شکل گاودر نمادپردازي هند

صورت مشابه آن در تصویرنگاري اروپاي کهن، ایزدبانو از سر گاو زاده شده است که اغلب به 

لوسیوس آپولیوس. تعبیر شده است اسطورة آفرینش
4

، شاعر رومی، در رمان االغ طالیی
5

التین در ، به 

دهد و خود  آید و پاسخ می بیرون می یزیسا. کند استغاثه می Isis سدة دوم میالدي، از ایزدبانو ایزیس

بعدها در . او ملکۀ دوزخ نیز هست. کند را مادر همه چیز و سرور همۀ نیروهاي آسمانی معرّفی می

هاي شفابخش و  زندگی و چشمه ، که با آببا مریم مقدس بخش و مادر زمینزندگی دورة مسیحیت

  ). Ibid., p. 48(درختان مرتبط است، آمیخته شد 

 تنها یک مادر زمین. تاریخی است ایزدبانوي مادر تصوري نادرست براي خدایان مادینۀ پیش

)Mother Earth (و مادر مرگ )Mother of the Dead ( وجود داشته است و دیگر ایزدبانوان را نباید

و جادو و  هاي بعدي این ایزدبانو به افسونگر تبدیل شد و با شیطان در دوره. تحت این عنوان خواند

  ). Ibid., p. 48(تاریکی و شب و مرگ مرتبط دانسته شد 

دینه، همچنین در آسیاي مرکزي و درة سند به دست آمده هاي ما نظیر این توصیفات در مورد چهره

سیاسی که توسط  - شناسی تمدن آمودریا و تغییرات اجتماعی توصیف کشفیات باستان. است

مند دهد که حکومت اشرافی مردانۀ محلّی عالقه فرهنگهاي مردانۀ غالب آورده شده است نشان می

بخشد ستایش  ن ایزدبانو را که هرساله به جهان زندگی میبوده است که خود را برتر ببیند، اگرچه تمد

  ). Ibid., p. 45(کند  می

در اروپاي کهن . ، شاخها و سر گاو در هنر خاور نزدیک و اروپاي کهن وجود داردهاي گاو پیکره

منبع زندگی، به مانند سنّتهاي هندواروپایی گاو نه تنها به عنوان نمادي از زندگی بلکه به عنوان نماد 

  ).  Ibid., p. 49(شود  آشکار می انسانعنوان جانداري حیاتی و الزامی در زندگی 

که همانطور که گفته شد در فرهنگ هندواروپایی و دیگر فرهنگهاي جهان  مارو  نمادهاي عقرب

دانیم که در اعتقادات  می. گیرد د توجه قرار میمور شده است، در بررسی آیین جهانی مهر شناخته می

غربی مار را موجودي  اما نقوش مربوط به مهرپرستی. اند  زرتشتی، این دو موجوداتی منفی و اهریمنی

  . ۀ مثبت مار دست یافتهتوان به وج در فرهنگ عامیانۀ امروز ایران نیز می. کند منفی معرّفی نمی

بوده است که   اي پرستیدند و احتماالً آیین آنها مهرپرستی را می میثره نیان پیش از زرتشتظاهراً ایرا

پس از اصالحات زرتشت، میثره هنوز به عنوان خدا . چگونگی آن امروزه براي ما روشن نیست

                                                
4. Lucius Apuleius (125 –180 CE) 
5. The Golden Ass 
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شدند،  پرستان توصیف می دئوه توسط مردمانی که اصالحات را نپذیرفته بودند و کسانی که در اوستا

کنند، اما  است که زرتشتیان آن را لعن می اي ملعون، کژدمه کامل از نشانه اي نمونه. شد پرستیده می

  . )Soudavar 2003, p. 30(باورهاي عامیانه آن را به عنوان نماد خورنۀ میترایی زنده نگه داشتند 

  . )Ibid., p. 29(. با خورنه نک و مار ربدربارة ارتباط عق

اي نیک و حتّی مورد  که به مدت یک هزاره به عنوان آفریده توان چنین حدس زد که عقرب می

 ودهدانسته شود، نمادي میترایی ب شده است، پیش از آنکه در زرتشتیگري خرفستر تکریم درك می

خورنه را براي بخش مشخّصی از جمعیت ) ها منقوش بر سکّه(در ترکیب با شاخهاي قوچ  و است

در سنّت ایالمی و  عقرب و مار. )Ibid., pp. 29-30(کرده است  ایرانی تحت سلطۀ ساسانیان ارائه می

هایی مثبت به شمار آمده از کرمان مربوط به سه هزار سال پیش از میالد نماد دست در نقوش به

  . )Ibid., p. 120(روند  می

تواند خورنه و نیرو ببخشد، بلکه توانایی آن را دارد که آن  نه تنها می در میان خدایان زرتشتی میثره

  .)Ibid., p. 25( )از مهریشت 27و  16بندهاي . نک(را بازپس بگیرد 

کار دشواري است و قطعاً با حدس و  ط آنها با آیین مهرپرستیبررسی نمادها و تشخیص ارتبا

این دشواري هم، در مورد مهرپرستی ایرانی و هم، در مورد مهرپرستی . احتمال بسیاري همراه است

  .غربی صادق است

بومی و هاي محلّی و  دانشمندان مهرشناس در تحلیل خود از نمادهاي مهري، منابع و آثار و نشانه

بنیان این آیین، اگرچه اختالف نظر دربارة آن بسیار است، با . اند هندواروپایی را مورد توجه قرار داده

فقر اسناد، کار پژوهش را دشوار ساخته است و عمر بلند و طوالنی . فرهنگ هندواروپایی مرتبط است

ین آیین، چهرة اصلی این خدا و بسیاري از و آیین او، و نیز گستردگی مناطق تحت نفوذ ا ایزد مهر

  . نمودها و ویژگیهاي آیین او را از دید ما پنهان داشته است
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  مهر ةمنابع موجود دربار. 1- 1

  . اند در اختیار داریم محدود منابعی که براي شناخت ایزد مهر

را دارد درست در وضعیت کسی قرار دارد  که قصد تحقیق در دین مهر کومون معتقد است کسی

. پردازد و تنها منبع او کتاب عهد عتیق و کلیساهاي قرون وسطی استمی که به تحقیق مسیحیت

  . )16، ص 1383ورمازرن  به نقل از(دهد دست می کمبود اسناد، اطّالعاتی ناکافی دربارة مهر به

سند هندواروپایی، متون هندي، منابع ایرانی شامل متون  اند از یگانه عبارت منابع موجود دربارة مهر

  .هاي دورة میانه، و منابع غربی هاي فارسی باستان و نوشته اوستایی، کتیبه

  . دربارة سند هندواروپایی در بخش بعدي سخن خواهیم گفت

توان به صورت کلّی در دو گروه منابع شرقی و منابع غربی تقسیم  را می منابع موجود در مورد مهر

  .کرد

اطّالعاتی به  است، دربارة جزئیات دین مهر هاي ایران و هندمنابع شرقی، که شامل اسناد و نوشته

در این . ز چگونگی پرستش او آگاه شدتوان از ایزد مهر، و نه ا از طریق این اسناد می. دهنددست نمی

منابع ایرانی نیز در جاي خود معرّفی . اند مورد نظر بوده رساله از میان متون هندي، بیشتر وداها

  .شوند می

شناسی ها و مدارکی از باستاننوشتهسنگ. شناسی است هاي باستان منابع غربی، آثار تاریخی و یافته

که مربوط به مناطقی چون امپراتوري روم و سوریه و آلمان کهن و انگلستان، و به دست آمده است 

اما این . )10- 9، صص 1383ورمازرن (مربوط به فاصلۀ زمانی میان سدة نخست تا پنجم میالدي است 

 آنچه از این تصاویر. دهندو تنها تصاویري را در اختیار ما قرار می اند آثار فاقد نوشتۀ ادبی و تاریخی

  . )10همان، ص (بشر است  منجی آشکار است آن است که میثرس

  

  ییهندواروپامنبع . 1-1- 1

ها، یتّپایتخت سرزمین ح ،میالدي در بغازکوي 1907، در سال کهنترین سند مربوط به ایزد مهر

هوگو وینکلر طتوس، واقع در شمال غربی آسیاي صغیر
6

. )Wynne-Tyson 1972, p. 20(کشف شد  

ورمازرن (گردد  رس است و به چهارده سده پیش از میالد مسیح بازمی سند مذکور الواحی از خاك

  . )15، ص 1383

                                                
6. Hugo Winckler 
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-یلولیوما، و پادشاه دستی، سوپتّصلحی میان فرمانرواي ح در سدة چهاردهم پیش از میالد پیمان

نامه هر یک از دو طرف، خدایان خود را در پایان متن این پیمان. ها، ساتیوازا، امضاء شدنشاندة میتانی

ها در این قرارداد  شدة میتانی خدایان نامبرده. به عنوان ضامن گواه گرفتند و از آنان یاري خواستند

  . )Duchesne-Guillemin 1978, p. 187(یندرا، و دو ناستیا ، ورونا، ااند از میترا عبارت

ا، حضور دارند ود نامه، در کهنترین منبع هندوایرانی، ریگ همۀ خدایان مذکور در پیمان

)Gershevitch 1967, p. 4(.  

پس به طور طبیعی باید نام او . شناختندرا می دهد، که هندواروپائیان میترانامه نشان میاین پیمان

   .)16، ص 1383ورمازرن (در منابع هندوایرانی وجود داشته باشد 

و ورونا، آمده  ، پس از نام میترانامۀ میتانی ایندرا به جاي ورثرغنهبرخی بر این باوراند که در پیمان

گیرد که شگفت نیست اگر در ودا نام  چنین نتیجه میو بویس  )Boyce 1975a, vol. I, p. 54(است 

 ,.Ibid(ها بر عهده داشته باشد  وظایف ورثرغنه را در همکاري با اسوره هورثرغنه نیامده باشد و ایندر

vol. I, pp. 64-65( .  

  

  وداها. 1-2- 1

متون . و ایران قابل مالحظه است هند همانگونه که مطرح شد، رد میتراي هندوایرانی در متون

زیادي برخورداراند و مفاهیم و زبان آنها ارتباط تنگاتنگی با  اهمیتهندي و متون ایرانی، هر دو، از 

سازد که در جریان مطالعات خود، چه  این ارتباط بسیار نزدیک، پژوهشگران را ملزم می. هم دارند

ناممکن است که به نتایج  بنابراین بدون یاري اوستا. روه را بررسی کنندایرانی و چه هندي، هر دو گ

  . )Macdonell 1974, p. 7(برسیم  قطعی دربارة منشأ اصلی خداي میتره

خویشاوندي کهنترین صورت زبان اوستایی با گویش ودایی در نحو، واژگان، طرز بیان، وزن و 

را واژه به  توان همۀ عبارات اوستاقوانین آوایی، میبا کمک اي زیاد است، که ازهسبک شعري به اند

  . نیست زیادوابستگی در زمینۀ اساطیر به هیچ وجه تا این اندازه . واژه به ودایی برگرداند

مفاهیم اساطیري به همراه  ، جابجاییها و انتقاالت قابل توجهی درالبتّه اصالح دینی توسط زرتشت

ا در اختیار داشتیم، شباهت در این خصوص باید ود به قدمت ریگ اي چنانچه ادبیات اوستایی. آورد

  . بودبسیار بیشتر می

توان به این اصطالحات همسان بسیاري در ارتباط با مراسم آیینی وجود دارد که از آن دست می

  : موارد اشاره کرد


