
ه/مهر رث که در باره ميارمنی بديعی   اتروايتفسير    

در سرزمينهای جنوب قفقاز بر جای مانده است    
 

) در  دربند های قفقاز (دژبان، مرزبان بکيل(جاودانی، بيمرگ) پسر  عمرانبا  ميتراگارنده قبال طی مقاالتی از يکی بودن ن 
= نيمه  زرين گيس (سيمرغ دالی(مرزبان) و    داردژالن) گرجيها پسر (بيمرگ اميراناسطوره آذری کهن ده ده قورقود و همچنين با 

(شير   بانو گشنسب و  سرود دان) =گائو،( گيوپسر ) اسالوها خواب آلود ايوان، دور درخشندهويون= (  بيژن) و عقاب/نيمه شير
. شاهنامه سخن گفته ام  درخشان)  

ارمنستان (آرمانيان شاهنامه)  و گرجستان  انان در سمت سرزمين دوجه اشتراک اينان در بند و چاه و غار گرفتار آمدن اين جاو 
(سرور   سپيتمه(سپيد زرين تن) پسر   سپيتاک زرتشتبا  هرمس)=(  هر ثمي(سرزمين گرازان شاهنامه) است. گرچه در اين روايات 

ميخته است. دورتر در فينيقيه  آدر هم  ،ميترا پرست که ابتدا در واليات جنوب قفقاز حاکم بوده  سئورومتهایسفيد و درخشان) از 
(الهه زمين و جهان زيرين، ميری زير کاسيان) به   يرام(سرور من) پسر  آدونيستحت نام  ميثره/مهر(لبنان امروزی) آيين 

(در اصل ميثه/ميثره   صورت آيين رسمی فينيقيها در آمده بوده و يکی از پايه های اساسی اساطير خدايگانی مربوط به عيسی مسيح
گرديده است.  )یمنج  

از عهد ميتانيان هيکسوسی ميثره پرست در مصر با    ميثهو  ميثره دورتر از انجا  نامهای اين ايزد خورشيد و چراگاهها  به صور  
از اينجاست   گرديده است.(موسه)     موسیو  مصر معمايی ايزد خورشيد مصريان مطابقت داده شده و منشأ نامهای آتون/آمون رع

(مخلوق ميترا) است با  ميثر دات که در رابطه با چوپانی به نام  سوم (فريدون جشن مهرگان) سی و حتی کورشمو داستان پرورش 
  آگديس تيسفرزند الهه    (جوان خوشگل)  آتيسمشابهت پيدا کرده است. نام ايزد محبوب منطقه فريقيه يعنی  آدونيسو   اميراناز آن 

ميشود. دهنيز به صورت لقبی مهمی بر ميثره دي  (صخره)   

(پرگيس، بلقيس) در اسطوره گرجی اميران با مادر زرين گيس وی مطابقت دارد که حياتش  به   کيبله يعنی  آتيسگرچه نام معشوق  
 آشورمهر را با ايزدان خورشيدی بسيار محبوب اين ملتها يعنی ميثره/ ،در بابل و اشور  و عيالمداشتن آنها وابستگی داشته است.. 

(قاصد نيرومند خدايان=جبرئيل، همسر منزيت= ناهيد)   شيموت(گوساله رب النوع آفتاب) و   مردوکرشيد) و (خو شمس (خندان)، 
ايفی  ) و و ماه (الهه زيبايی آرخيم پسه (اردوی سور اناهيت) در نزد آريائيان صحراگرد شمالی سکاها   ناهيدبرابر ميگرفته اند. 

است.  شدهناميده مي   )، آرتميسآبها (بانوی نيرومند ژنی  

  (مخها= دارندگان شمشير) در مغان دشت مغاناحتماال هيئت سئورومتی آن همان شکل اوستاييش  اردويسوراناهيتا بوده است چه  
چنانکه از شواهد تاريخی و باستانشناسی بر می آيد  .آذربايجان  که همان دارندگان زبان اوستايی بوده اند اصل سئورومتی داشته اند

(موجود    گيه مرتنبه روم رسيده بود. در اساطير ايرانی  روم در بالکان همجوار سئورومتیمين جنگجويان از هآيين ميترايی 
(پدر مردم    تارگيتایبه جای  وی وداها)ه(الهه گاو شکل زمين= پريت  گاو نخستينو ) يونانيان  زئوسوداها،  دايائوس=  درخشان

در اساطير آريائيان اسکيتی بوده و ، الههً آبها و زمين)آپی ( بوريستنود رهه  ال شکل و نيمه زن مارنيمه   دختر و )پاپای، گيتی
خويتو   ايزد رااسکيتان اين دو  (ماه) می باشند.  مثيانه(ميثره= خورشيد) و  مثيهدر اصل همان  مشيانهو  مشيهفرزندان ايشان 

وداها به نظر ميرسد الهه    پريتهویظر به نام ن  د.(نگهبان درخشان و زيبا) می ناميده ان  آرخيم پسه(خورشيد جنگاور) و  سورو
عيالميها نيز الهه زمين به شمار مير فته است.   پارتی  

اژدهاوشی را بر پرچم ملی خود نقش می نموده اند؛ لذا می توان پارت/پارتی را نام الهه مارشکل زمين در   الهه پارتيان از آنجاييکه
پارتيانی را که در قرن اول پيش از ميالد به همراه سکائيان دربيکی به سمت هند يورش  نام  نزد پارتيان به شمار آورد. منابع يونانی

به نام همين الهه    (راستی) در اصل اشاره  اشینام الهه اوستايی که  بعيد نيست (آژيانی= از نسل آژدها) ناميده اند.  آسيانیبردند 
سرزمين اصلی و    مار سرخدر اوستا بخش ونديداد از که  دبه نظر نمی رسبی جهت چه  بوده است.   (اژی)مارشکل زمين

 اشهآنجا و ديگر واليات آريايی پرستندگان (آريانا= خراسان/پارت) سخن رفته و ضمناً مردم  ارياويجخاستگاهی آريائيان يعنی 
کايی کناری يا سمرد يا  (يعنی درستکار  اشکو  ارشکريشه نامهای  مشابههاز سوی ديگر اشی  محسوب شده است. پيداست نام 

) می باشد. دلير  

 در منابع هيتی (ارمنها= قوم عقاب) می زيسته اند و  هاياساهااز ديرباز در ارمنستان شمال غربی در کنار  پارتيانشاخه ای از   
برخاسته قفقاز شده اند. در واقع اشکانيان ارمنستان از همين شاخه بومی پارتيان  (اژدها نژادان/ماريان) خوانده آزی ها تحت نام 

ناميده شده اند. خاليبيانبوده اند. در جوار اينها  در آغاز عهد هخامنشيان سکايانی ميزيسته اند که به نام خدای جنگ محلی   



از ايشان  منابع  کهن گرجی داليلی وجود دارد که در ميان اين سکائيان عنصر نيرومندی از ترکان وجود داشته اند، چه بعدها  
قير  (زاده صخره= ميثره) از اسبان   روشن/کوراوغلودر اسطوره اذری  .اند(ترکان دلير و جنگجو) اسم برده   کانتر بونتحت نام 

يعنی ايزدان اسب تمثال شب و روز می   ناستياهاکه بی ترديد اشاره به  ياد شده است وی (اسب روشن) ت آدور(اسب سياه) و   آت
(ساخ) می ناميده اند که هم به   سکا) بيشتر تحت نام خورشيد   کاسيان (ملت جاما نظير مسلم به نظر ميرسد سکاها ايزد مهر ر .باشند

مهر) است. ايزد خورشيد  معنی بزکوهی و گوزن (سمبل مرکب خورشيد) و نيز به معنی دوست (=  

پرهوش و  سياه   غکالو دو   ساگابه نام  جام می داری(خوشی= مثيه) با الهه ای  اودنجالب است ايزد خورشيد يک چشم ژرمنها  
(ساخا= ايزد ماه) و اسب خورشيدی   ميثرا(ساخ= ايزد خورشيد) و  ميثرهاسبی براق و اسمان پيمايی همراه شده است که يادآور 

(سگبالدار در بند جاودانه گرفتار امده همراه اميران)   کوروشابه نظر می رسد در اسطوره گرجی اميران از  ايزد مهر می باشند.
ويرانگری   بابلی يعنی ايزد نرگال سگ تمثال(آرتاشس) مراد باشد   کورش سومسوم (ارتاوازد ارامنه) فرزند  کمبوجيه بيش از آنکه

                                                                                                             خورشيد جهان زيرين منظور گرديده است. و
                                           

يک غار مهری در فولکلور ارمنی  : )زاغ يا  (  کالغدر اينجا مطالبی را به اختصار از مقاله جان اندرو بوبل تحت عنوان صخرهً    
  است،، به ترجمه مرتضی ثاقب فر کتاب دين مهر در جهان باستان که مجموعه گزارشهای دومين کنگره بين المللی مهر شناسی

 مربوط بدان را در پايان مطالب و توضيح مقاله شرح ی اساسی اينبيان قسمتها بعد از .ن می کنيم که حاوی نکات بديعی است بيا
                                                                                                                                                يم:ضميمه می نماي 

" اين که ميثره (ميتره، مهر) در ارمنستان پيش از پذيرش مسيحيت مورد پرستش قرار داشته، واقعيتی کامالً تأييد شده است.    
  ارمنيان کافر دستگاه ايزدان ايرانی را دربست پذيرفته بودند و پرستشگاهی در باگاياريچ، واقع در ارمنستان باال (پکريچ امروزی

ويران شد. اين   ميالدی توسط تيرداد سوم و گرگوری روشنگر 300ت ارزروم ترکيه) به مهر اختصاص داشت که در حدود  در ايال
نکته که خاطره ای از اين خدايان کفار تا امروز در ميان ارمنيان باقی مانده است نخستين بار توسط مارديروس آنانيکيان مطرح  

ارمنی، در بخشی که به مهر مربوط ميشود، می نويسد:                                            وره های شد. او در کتاب خود به نام اسط  

در منطقه ساسون (تارائونتيس قديم) يک پهلوان افسانه ای به نام مهر وجود دارد که در بارهً او قصه های عاميانه فراوانی می گويند 
ز وارد شده است. می گويند او هنوز با اسب خود در غاری به نام زيمپ زيمپس  شناسی ني در افسانه های مربوط به آخرت   که حتی

وارد شده باشد. او در آنجا چرخ تقدير را تغيير می   (علی القاعده خود مثيه/ميثره) دربند است که ممکن است در شب معراج مسيح
                                                                                           دهد و سپس در پايان جهان ، روز قيامت ظهور خواهد کرد.

اشاره آنانيکيان در اينجا در اين جا به قسمتی از يک حماسهً مردمی مشهور به ديويد ساسونی يا بی باکهای ساسونی است.  
در پاريش برگزار شد، فشرده ای   1948که در  ورشناسی چيتونی، فولکلورشناس ارمنی، در کنگرهً بين المللی يازدهم خا - م.ديکران

ارکرت گردآوره بود. در  اسپ  - خود از اين حماسه را بيان کرد که مبتنی بر چهار حکايت مختلف که از منطقه وان  از برداشت
                                              چنين بيان شده است:                                               مهرجوانسخنرانی فشردهً او، داستان 

مهر جوان (نظير واريانت گرجيش اميران) به صورت پهلوانی غول پيکر به دنيا می آيد. از تمام دشمنان پدر نامدارش انتقام 
شق او شده و  ش، که عاميگيرد. اما بی آنکه پدر را بشناسد، با او می جنگد و با اين کار به نفرين پدر دچار ميشود. زن عموی جوان 

، او را به نا درستی به عمل نامشروع متهم می سازد. مهر چاره ای جز اين نمی بيند که بر سر قبر پدر و  او امتناع کرده است
که در آنجا   را وانمادرش برود و از ايشان بخشايش بخواهد و راه نجات را بپرسد. پدر و مادرش با ديدن او زنده ميشوند و راه 

می رود و با کره اسب خود کورکيک   خره ای سخت تراشيده شده است، به او نشان می دهند. مهر به آنجار درون صغاری د
ميشود. آنگاه تخته سنگ به هم می آيد و مهر و   غارسنگی آن را هدايت می کند، وارد  کالغ سياهیکه  (کره اسب درخشان) جاللين

در حضور کالغ حافظ  بند) در درون    در چرخی ابدی گرفتار آمده ند زنجيراسبش (نظير اميران و سگ بالدارش کوروشای در ب 
غار زندانی ميشوند. هر سال در شب معراج درهای آسمان گشوده ميشوند تا مائده ای الهی بر زمين فرو افتد؛ مهر از غار بيرون 

يشود؛ مهر آن خوراک را می خورد  ر بسته مو به درون غار باز می گردد، در غا می آيد و بخشی از خوراک ايزدی را بر ميدارد
که برای تمام سال او کافی است. مهر هنوز در داخل غارسنگی وان توسپه است. شبانه روز دو شمع در دو سوی او می سوزد.  

  وقتی اين چرخ از حرکت بيايستد، مهر سوار بر اسب از گور   چهری فلگ که  چرخ کيهان است در برابر چشمان او قرار دارد.
د خارج خواهد شد، و آن گاه جهان قديم به پايان می رسد و سلطنت مهر، که به معنای فرمانروايی عدالت برای همگان سنگی خو

                                                                                                                                             است، آغاز ميشود.... 

با رسيدن بر سرگور پدر به خواب رفت و رؤيايی  تبعيد شده، تفصيل داستان بر سر قبر والدين رفتن مهر از اين قرار است. مهر
 ديد که صدايی به او می گويد: 



داشت.  ی نخواهی ) تو را نفرين کرده، تو مرگ را نخواهی ديد و وارث در اصل دايائوس=عزيز، مهر، مهر، ای مهر. پدرت داود (   
او بيدار ميشود و خود را بر روی گور پدر می اندازد و   تا صخره کالغ سياه برو و درون شو و تا روز رستاخيز در آنجا بمان. 

خطاب به پدر می گويد: پدر بر خيز؛ پدر بر خيز؛ از خواب شيرينت بر خيز، آنان امروز مرا از سرای ساسون (=تختگاه خورشيد، 
اند. آنان درهای آن جا را به روی من بسته اند.... امروز برف آمده، و پای پسرت مهر يخ زده است...  رون کرده تخت جمشيد) بي 

 آنان امروز مرا از سرای ساسون محروم کرده اند. 

آواره ام.  (سرزمين ميثره/مهر) را به من بده. تا آن جا بروم و ساکن. من يتيمی سرگردانمف از دری به در ديگر  مصربيرون بيا و  
پدرش از درون گور پاسخ ميدهد. پسرم، چه کار می توانم بکنم؛ پسرم از دست من چه بر می آيد؟ قدرت بازويم رفته است، موی  
ريشم ريخته است. رنگ رخسارم پريده است. نور چشمانم گريخته است. مار و کژدم در من النه کرده اند. پسرم، مصر به ملک  

ا ه صخره کالغ برو! نان تو پخته و خوراک تو آماده شده. پسرم، از روزی که تو به دني الغ برو، ب مصر تعلق دارد. به صخره ک
آمدی صخره کالغ در سر تو نوشته شده است. به صخره کالغ در تپه توسپان برو. برو ای قابيل بی مرگ، پهلوی من هنوز درد 

وارد غار سنگی  (=درخشان)    وانمی کند. من تو را نفرين کردم؛ در آنجا مرگی در روی زمين برايت وجود ندارد. برو در دشت 
، به سوی گور مادر رفت. سنگی شود، و پدرش نيز ديگر به البه های او پاسخ نداد شو. اما مهر که قصد نداشت وارد غار  

بر خيز مادر، برخيز، از خواب شيرينت برخيز. منم پسرت، که از سينه ات شير خورده ام. هفت ماه بر روی قلب مهربانت از من   
اين جهان کسی را به شيرينی مادرم نديدم. بيرون بيا  رپرستاری کردی. سراسر جهان را بارها گشتم و مردمان بسيار را ديدم. اما د

(تهران) را به من بده. من آنجا را از آن خود خواهم کرد. امروز آنان مرا از سرای ساسون محروم کرده اند؛ من در به در سر   ری
م بکنم؟ از دست من چه کاری  ن گردانم؛ من يتيمی تنهايم. بگو مادر، به من بگو چه کنم؟ مادرش پاسخ ميدهد: پسرم من چه می توا

و کژدم ها در    مارها. ساخته است؟ موهای سرم ريخته، رنگ از رخسارم گريخته. نور از ديدگانم رفته، ظرافت دستهايم ناپديد شده
 من النه کرده اند. پسرم ری(تهران) مال شاه ايران است. 

جای تو ويران شده، لباسهايت پاره شده. به اندازه  . در سرنوشت توست. به صخره کالغ برو، به صخره کالغ برو کالغصخره  
کافی در جهان آواره بوده ای. پس تا وقتی که پای اسب تو در زمين خشک فرو نرفته آزادی که در جهان بگردی. اما هنگامی که 

ه غارسنگی وان  ب  پای اسبت به زمين خشک رسيد. بايد در غار سنگی اقامت کنی. ديگر جايی در روی زمين برايت وجود ندارد.
مهر دوباره با مادرش سخن ميگويد و مادر باز همان پاسخها را می دهد. سر انجام سوار اسبش کولت جاللين  در تپه توسپان برو. 

(تختگاه خورشيد) رهسپار يافتن غار سنگی ميگردد. شاهزاده ای در استان پاس در    ساسون(اسب درخشان آسمانی) ميشود و از 
، اما مهر با ضربه شمشيری اسب را رها ميکند و به سواری ادامه ميدهد. اکنون  و اسب مهر را با کمند ميگيرد  ستکمين او نشسته ا

 با کمال نوميدی، خود خداوند را مورد خطاب قرار ميدهد و می گويد: 

برای پيکار با مهر از ان ؛ آن " ای خدا، يا به جنگ مهر بيا، يا روحش را از اين جهان ببر." خداوند هفت فرشتهً سوار فرستاد 
اسبهايشان فرود آمدند. از ظهر تا شب، در سراسر روز با هم جنگيدند. اما مهر هر چه بيشتر از شمشير تابان خود استفاده ميکرد، 

  در نمی توانست آسيبی به فرشتگان برساند. چون فرشتگان با پرتاب تيرهای بسيار مهر را به ستوه آوردند، مهر به کلی در کار خود
را گرفته است.  مانده شد. سر را به سوی آسمان بلند کرد و به نيايش پرداخت: "خداوندا نفرين پدرم دامنم  

رگ پايين تنه ام پيچ خورده و بيرون زده است. در اين جهان وارثی ندارم تا روز واپسين داوری ، مرگ به سراغم نمی آيد.  
ری و در را به روی مهر بگشايی. پس چنين کن و اورا به صخره وان هدايت  ت آوخداوندا، به درگاهت التماس ميکنم. بر مهر رحم

(اسب  توسپانآرام گيرد." آنگاه چشمانش را به سوی زمين برگرداند و ديد اسپش وارد دشت فرما شايد که روح او تا روز رستاخيز 
ميکرد. قار سياهی در هوا قار کالغ  چه ديد؟  - شده است..... سراسر دشت را نگريست نيرمند)  

زخمی کرد. کالغ به پرواز آمد و دور شد و مهر با اسبش در پی او تاخت. به تخته سنگ   تيری به سوی کالغ افکند و او را   
بزرگی رسيد که بدان تخته سنگ می گفتند. تخته سنگ همانند غاری دهان گشوده بود. او نگريست و کالغ را ديد که وارد غار شد.  

      عقب چرخاند. وقتی چرخيد، پاهای اسبش بر روی زمين نماندند، بلکه تا زانو در زمين فرو رفتند.ن به مهر اسبش را روی زمي 
                                                                                                                                       

به عقب کشيد و در برابر غار ايستاد و به گريستن پرداخت. به فرمان خداوند تخته سنگ از هم   ی غار سر انجام، مهر اسبش را سو 
باز شد و مهر با اسبش به درون رفت.....وقتی وارد شد، از اسب فرود آمد و آن را بست. در غار بسته شد و مهر و اسبش در درون  

هً جو به درشتی لمبر آدمی شودف تو و اسبت در غار خواهيد ماند. تا ه دان ماندند. صدايی از باالی سنگ گفت: ای مهر، تا وقتی ک
وقتی زمين چنان سخت و استوار شود که به تواند پاهای اسب تو را تاب بياورد. هنگامی که چنين روزی برسد، مهر و اسبش  

     خواهد کرد و آنگاه خواهد مرد."  يران دوباره از غار بيرون خواهند آمد. مهر سرتاسر گيتی را در خواهد نورديد. همه جا را و



= داور بزرگوار لقب ميثه/ميثره) تخته سنگ معجزه آسا باز ميشود و  مه دی، مسيه( مسيحسالی يکبار، در نيمه شب عيد معراج 
بر ميگردد و  نگ مهر و اسبش بيرون می آيند، اما زمين نرم تر از آن است که بتواند وزن آنان را تحمل کند و او دوباره به درون س

در غار به رويش بسته ميشود. در دو ساعتی که او در بيرون غار سپری می کند، خوراک ايزدی از آسمان فرو می افتد و مهر و  
گردند.و تا يکسال گرسنه ن  شدهاسبش آن قدر از آن می خورند که سير   

سب اين موهبتهای آسمانی است. در غار مهر پيشاپيش  اش کهر کس در آن شب بيدار بماند و همهً اين چيزها را ببيند، آرزوی قلبی  
گشوده است و هر کس جرئت وارد شدن به غار را داشته باشد می تواند هر قدر بخواهد طال بردارد و بيرون آيد. در آنجا انبوه طال  

نان را واداشته که بگويند:  آو آز حرص و نقره بر هم انباشته شده اند. چه بسيار مردمانی که کوشيده و آنها را بدست آورده اند! اما 
بر داريم. اما ديگر خيلی دير شده بوده است. در به روی انان بسته شده و آنان در غار محبوس مانده اند. رت بگذار بيش  

می   شمعیمهر و اسبش تا امروز هنوز سالم و سر حالند (ما خود نديده ايم، از ديگران شنيده ايم) شب و روز در هر سوی ايشان  
وزد. تا امروز مهر در کنار اسبش نشسته است. او چنان غول پيکری است که هنگام دم پهنای سينه اش به هفت ارش (بيش از سه  س

متر) ميرسد. ميگويند موهای تنش چنان رشد کرده که سرتاسر بدنش را پوشانده است. در جلو اسبش هميشه يونجه تازه ريخته شده  
تابستان هميشه سبز و تازه اند...                                                                                   ان و اين يونجه ها در زمست  است.

                                                                              

است،   بابلی/ايرانی، جشن منسوب فروهرها) وروزعيد ن  همان (تقريبا عيد پاککه سومين يکشنبه پس از  يکشنبه سرخيک روز 
به کليسا ببرد و آن را با آتش مقدس محراب (مهراب) روشن کند. دختر با مشاهدهً دود شمع هايی  شمعیمردی به دخترش گفت که 

 که از درون غار سنگی بيرون می زد، با خود انديشيد جايی که شمع ميسوزد بايد قاعدتآً کليسا باشد.

چشمش به مهر و اسب او افتاد که داشتند از مائده ای که از آسمان  ون غار رفت و در غار در پشت او بسته شد. آنگاهبه در پس 
افتاده بود، می خوردند؛ دختر نيز با آنان مشغول خوردن شد و هر سه سير شدند. يکسال گذشت تا احساس گرسنگی کردند. آنگاه در 

اشت و به خانه باز گشت. پدرش پرسيد : ا بر دغار باز شد و دختر شمع روشن ر  

منظورت چيست؟ من که همين آالن رفتم، شمعی روشن کردم، نايستادم و فوراً   هک دختر يکسال گذشت، کجا بودی؟ دختر پاسخ داد 
ی  خت گردويک در - مرد خيلی گنده ای با اسبش. دم در چه ديدی؟   - بر گشتم. پدرش پرسيد: آنجايی که تو رفتی چه کسی بود؟ 

"عجب آنجا چه خوردی؟" دختر گفت چيزی مثل يک قرص نان، نذری که از آسمان افتاده بود. من از آن   بزرگ، چيز ديگری نبود.
                              خوردم، مرد و اسبش نيز، بعد ديديم ديگر گرسنه نيستيم.

در آن چوپان ضمن   کواوغلومی آورد که نظير اسطوره آذری انی را جان آندره بويل بعد از اين قسمت داستان مالقات مهر با چوپ  
(چرخ فلک) به پايان می  چخری فلکخبر از پديد آمدن تفنگ سالح جديد می دهد. اين اسطوره با مراقبه و تأمل مهر بر   صحبت

 رسد: 

غار   خط ميخی بر در سنگیيند. با نيز ميگو آنجا را درگاه مهر   در آنجا در درون غار سنگی شهر و درياچه وان است. رمه " 
در درون اين غار در حال چرخش است. آن نشانه ای است از خورشيد که اوج ميگيرد و روز و   چرخ فلکچيزی حک شده است. 

شب می چرخد که مانند اسبی چموش باال و پايين ميپرد. اين چرخ گردنده کره خاکی است و مهر هميشه به تماشای آن مشغول  
و ديگر نچرخد، آنگاه درگاه مهر باز خواهد شد. در آن روز مهر آزاد خواهد شد و بيرون خواهد   چرخ بايستدوزی اين است. اگر ر 

"                                      آمد و گيتی را ويران خواهد کرد. اما چه روزی ما اين خواهيم ديد؟ وقتی که دنيا به اخر رسيده باشد.   

درون غار يا چاه کنار درياچه  از مهرپرستی به زرتشتيان و   موعود و جاودانی منجیپيداست که منی فوق چنانکه از اساطير ار
قاچ   و  قاچاست و اسطورهای مهر  همين چرخ فلکبه تشابهه و  اشب يلد   هندوانهً البد گردی  شيعيان و مسيحيان رسيده است.

ی افتد.اتفاق م يلدااست که در شب  تقسيم سال به فصول و ماه هاآن  کردن  

اخذ شده    تقسيم سال يعنی  ياردااست و از کلمهً اوستايی  تقسيم سالبه معنی در اساس ايرانيش   يلدا بر اين اساس معنی لفظی نام  
تبديل ميشده است. در زبان اوستايی و پارسی باستان حرف ل وجود نداشته   لغالباً در پهلوی به حرف   رچه حرف اوستايی   است.

گرفته و آن   تولدرا  در زبان خويش به معنی    يلداانهای ديگر را "ر"  تلفظ می نموده اند. مهعهذا ملل سامی رف "ل" زب است و  ح
که مناسبت تامی با طوالنی  گرفته اند خورشيد شکست ناپذير(مسيح، مشيه، مثيه/ميثره) يا همان   ايزد خورشيد ميالدرا به معنی 

. (تجسم طفوليت خورشيد) داشته استتعاقب آن و  کوتاهترين روز ميلدا  شب سال   

با اسب آسمان پيمای خورشيدی وی   ايوان خواب آلودبه خواب رفته، ايزد خورشيد تحت نام  مهردر اساطير اسالو نيز نظير  
به   (زگموگ بابلی) نيز در اساس  جشن نوروزهمانطوری که شب يلدا به ايزد خورشيد آريائيان تعلق داشته است  همراه است.



منتسب    مردوک/ آشورکهن فالت ايران و بين النهرين اختصاص داشته و به ايزد خورشيد و جنگ بين النهرينی ها يعنی  بوميان
جشن نوروز را به وی نسبت   جايگزين نموده و بنياد  )= کاسی(جام خورشيدی درخشان جمشيدبوده است که ايرانيان نام ايشان را با 

.داده اند  

رايی که در آثار ميتانيان ميثره پرست هم ديده ميشود گفتنی است. مطابق گفته ابوريحان بيرونی در ميت  خورشيدیچرخ راجع به   
.نصب بود بر سر ميگذاشتندچرخ که بر آن دايره ای مثل  خورشيدتاجی به شکل  مهرگانآثارالباقيه پادشاهان ايران در جشن   

عيد  به صورت منحصر به فرد آن تحت نام  ه و منسوب به صخره ش و بانی چشمگاوک مهرنزد ملل سامی واسالمی عيد متعلق به  
می نمايند . نام تقسيم يا گوسفندی را قربانی نموده و گوشت آن را  گاوشب يلدا  هندوانهمحفوظ مانده است که در آن به جای  قربان 

سنگی به وی به     ايی چشمهپيدو  قربان عيدفريقيها) که   آگديس تيس(=صخره،  هاجر(يعنی خدای شنوا) فرزند   اسماعيل
(يعنی بسيار شنوا) است.                                        هزارگوش است که در اوستا ملقب به دارنده  مهراختصاص دارد همان ايزد 

                                                                                                                  

 

داده اند.قرار  به جای يکديگر اشتباهی زير تصاوير  توضيحاتپيداست   

                        



 

(ساگاريا= منطقه    زکريافرزند  (جاودانی غسل تعميد دهنده)يحيی معمدان ده) و (مسح کنن  سيحماين تصوير بيانگر تعلق اصل القاب 
بسيار  ويون =(  بيژن ،هم مطابق گفته ابوريحان بيرونی در آثارالباقيهاست چه سوای اين سند،  (ميثه، موسی) ميثرهبه  صخره ای)

را در چشمه ای غسل تعميد می دهد. کيخسروميثره)  ، درخشان  
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