
 جشن « يلدا » و پيشينه ی آن ، آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟ 
)( بخش چهارم  

 

  بخش چهارم: مهر زاده می شود
 

در بخش سوم گفتيم که: ُزروان که خدايی نيرومند بود دو فرزند زاييد، يکی زيبا و خوشبو بنام اورَمزد، و ديگری زشت و بد 
و اهريمن پشتيبان دروغ و  ند، اورَمزد پشتيبان راستی و پيش برنده ی نيکی، اين دو در توانايی برابر بود  بو بنام اهريمن،

  پيش برنده ی بدی ها بود.
  

در دست اورمزد گذاشت تا با آن به جنگ اهريمن برخيزد و راه را بر   زروان تندر و آذرخش را ( که نماد چيرگی است)
سنگ مرمر سپيد رنگی در   رخش که در دست اورمزد بود باآذ  در گرماگرم اين جنگ کيهانی ،  تبهکاريهای او بربندد؛

زاده شد.( ابولقاسم   درون گاباره ای)= غاری ( که بر چکاد دماوند بود برخورد نمود وازبرخورد اين دو مهر( = خورشيد)
  )١٩/١٨شماره  –فصلنامه ی ره آورد  –پرتو : مهر برترين ايزد 

  
گ خارايی در کنار رودخانه ای می داند که درخت انجيری هم برآن سايه افکنده ولی کومون زاده شدن مهر را از درون سن

 بود. 
  

چه از   چه در پی برخورد آذرخش با ( سنگ مرمر سپيد در درون گاباره ای تاريک ) روی داده باشد،  اين رخداد خجسته
دن عيسی را از يک دوشيزه ی باکره ( درون سنگ خارا در کنار رودخانه ای)، همان است که بنمايه ی داستان زاده ش  (

 فراهم آورد.   بخوانيد سنگ خارا يا سنگ مرمر سپيد !!)
  

دسامبر) روی داد، و سپس تر در پی اشتباهاتی که  ٢٢اين رخداد فرخنده در آغاز چله زمستان ( روز يکم ديماه برابر 
و کليسای ايران (= کليسای شرق) برای اينکه خود درگاهشماری اروپاييان رخ نمود به بيست و پنجم دسامبر کشانيده شد، 

را از گرفتاريهايی که در پی جنگ ايران و روم برای مسيحيان ايران پيش آمده بود برهاند، روز زاده شدن عيسی را به 
نيان  فراتر برد تا به هيچ روی همانندی و همگامی با کليسای روم نداشته باشد، ياد آوری می کنم که ارم  (ششم ژانويه)

 هنوز هم ششم ژانويه را زاد روز عيسی می دانند نه بيست و پنجم دسامبر را. 
  

«            مسيحيان روم ( کليسای غرب ) را برای اينکه روز   به اين هم بسنده نکرد، بلکه  کليسای ايران ( کليسای شرق )
خانه هاشان می گذاشتند و آن را با تارهای جشن می گرفتند، و درخت سرو در   زاده شدن مهر» را بنام (زاد روز عيسی)

و از همين    پيروزگر، و تارهای سيمين به نشانه ی ماه می آراستند، بت پرست!! ناميد،  زرين به نشانه ی خورشيد
ادامه يافت .  ١٩٩۵دشمنی و ناسازگاری ميان دو کليسای ايران و روم ريخته شد واين تنش تا سال   شالوده های های  جا

گامی بسوی دوستی برداشت و   سال پاترياک ماردنخا چهارم ( يک سد و بيست و چهارمين پاترياک کليسای شرق) در آن
 بديدار پاپ شتافت و از آن زمان بنياد ناسازگاريها ميان دو کليسا برداشته شد.

  
ميانه و دو مرد کوچکتر ولی با در برخی از نگاره هايی که ازميتراخانه ها ی اروپايی بدست آمده مرد جوان باال بلندی در 

بدست دارند، يکی از آن دو شماله ی خود را رو   در دو سوی او ايستاده و هر يک شماله ای ( = مشعلی)  چهره ای همسان
     به باال و ديگری رو به پايين نگهداشته اند.

  

 
  
  



  
  

پيروز   ه در ميانه ی روز، بزرگ و پُر شکوه واست ک(مهر) آن جوان باال بلند که در ميانه ايستاده است همان خورشيد يا 
است که از کرانه ی خاور سر برون می  مهرباز خود   رو به باال نگهداشته،  آنکه شماله ی خود را  گر پرتو افشانی ميکند،

آن دو  است که در کرانه ی باختری رو به فرو شدن دارد. مهرو آنکه شماله ی خود را رو به پايين دارد باز خود   کشد،
  ناميده می شوند. (مهربانان)شماله دار همکاران مهر يا 

  
پدر و    ( همانگونه که در مسيحيتو اين همان اند . ولی هر سه نُماد روشنايی   مهر و مهربانانش اگر چه در سه پيکرند

  اين همان اند !!) پسر و روح القدس 
ند و در هفت اشکوب سپهر جا می گيرند، و بدين ترتيب هفت مهر و مهربانانش از زادگاه خود راهی بلندای آسمان می شو

  اختران يا هفت روشنان پديدار می شوند .
  

آسمان فرا می روند و در هفت اشکوِب (=طبقه) سپهر جای می گيرند و به ترتيبی   از زادگاه خود به سوی مهر و مهربانان
  ی آورند:يا هفت روشنان را پديد م » هفت اختران«  که در زير می آيد

  
  در سپهر يکم خورشيد

  ( =عطارد) در سپهر دومتير
  در سپهر سوم  يا زهرهناهيد 

  در سپهر چهارم  ماه 
  در سپهر پنجم  يا مريخ  بهرام

   يا مشتری در سپهر ششم برجيس
  

سمان چهارم، پديد می آيند که برترين آنها آ (هفت آسمان)يا ُزحل در سپهر هفتم جا می گيرند. در اين جايگزينی  کيوان
که برترين روشنان است، خورشيدی مهر   ترتيب  و فرود ترين آنها آسمان هفتم جايگاه کيوان است. بدين -جايگاه خورشيد

است و به رنگ زرد. در  زر است که در برترين سپهر نشسته است. در درخشندگی و در سنجش با توپالها ( = فلزات) 
  دليری و شکوه و شادمانی است. است که نُماد  شيرسنجش با جانداران 

  
در پايين ترين جايگاِه مهربان خوربری يا (مغربی) است و از اين روی رنگ آن بگفته ای سياه و به گفته ای نيلی  کيوان 

است که نشانه ی ترس و بزدلی و نيز دشمنی و کينه توزی است، در   ( = جدی)بزغاله است، در سنجش با جانداران 
    ( = فلزات) سرب است.سنجش با توپالها 

  
است که در باور مهريان چون به هنگام دميدن خورشيد بر کرانه  سرخيا (عطارد) که در سپهر دوم جاگرفته، به رنگ  تير

( جامه ی سرخ کاردينالها از اين نماد برگرفته شده است)   نمايان می گردد، واالترين رنگ ها و گاه نماد خرد خداوندی است
در سنجش با   ايگاهها ی مهربان خورآيی يا مشرقی است. در سنجش با توپالها (سيماب) يا جيوه است،. تير يکی از ج

جانوران (آدمی) يا دو پيکر آدمی (=جوزا) است، او را دبير سپهر و نُماد خرد و دانايی دانسته اند. تير دراوستا با 
است ، او ايزدی است که با درخشندگی فراوان و بارانيدن  از جايگاه بسيار وااليی برخوردار Tishtrayaيا      Tishtarنام

  خاک تفته را سيراب می کند وتر و تازگی و سر خوشی را برای زمينيان به ارمغان می آورد .  باران،
  

خشکسالی و ترسالی را به   –افسانه ی دلکش تشتر در اوستا ، ستيز ميان شايست و ناشايست ، روشنايی و تاريکی 
  ره نشان می دهد.زيباترين چه

  
رنگ آن سبز، و در سنجش با جانداران (ورزا) يا گاونر   در سنجش با توپالها مس،  در آسمان سوم است،  يا (زهره)ناهيد 
  نيز يکی از جايگاههای مهربان خورآيی يا (مشرقی) است.  ناهيد نماد شکوفيدن و بارندگی و شيفتگی است، ناهيد است.
در سنجش با توپالها سيم يا نقره، و رنگ آن آبی است، ماه   در سنجش با جانداران (الک پشت)، در آسمان چهارم است.ماه 

  خود خواهی و خواب آلودگی دانسته شده و از جايگاههای مهربان خوربری يا (مغربی) است. –نماد افسردگی 
ند . در سنجش با توپالها (آهن) و به گفته در آسمان پنجم است، آن را دژخيم يا (جالد) سپهر نيز می خوان  يا (مريخ) بهرام

ای (برنج) و رنگ آن نارنجی است، با آن که بهرام نُماد جنگ و خونريزی و ستمگری است، با اينهمه در سنجش با 
  بهرام نيز يکی از جايگاههای مهربان خور بری (مغربی) است.  ( = حمل) است! برهجانداران 

  
و در سنجش با توپالها (ارزير) يا قلع   م است . در سنجش با جانداران ماهی( = حوت)در آسمان شش  (ُمشتری)  يا برجيس

است، رنگ آن خاکستری و يا بنفش است. برجيس يکی از پايگاههای آسمانی مهربان خور آيی يا ( مشرقی) است، اين اختر 
کيوان   و بهرامو  ماهاز اين روشنان مانند  خوانده اند و نُماد دادگری و داوری است. بدينگونه است که برخی داور سپهررا 

درونمايه شان گراينده به سوی اهريمن تاريکی است! و برخی    با آن که در نمای بيرونی (= در ظاهر) دستياران مهرند، ولی
در يا خورشيد گراينده به سوی اورمزد و روشنايی، شماره ی روشنان  مهر همراه با تير و ناهيد و برجيس  ديگر مانند

از اين روی بوده است که     وابستگی به دو مهربان برابر است و بار ديگر ياد آور بايستگی برابری يا (تعادل) در جهان،
(مرخشه ی بزرگ) گام نهاده کيوان را  Astrologyايرانيان باستان و پس از آنان هر کس که در زمينه ی اختر ماری يا 



  سعد اکبر يا   يون بزرگهما و برجيس يا مشتری را   نحس اکبر يا 
  ١٣۶٧بهار  ١٨  فصلنامه ره آورد شماره  دانسته است. ابوالقاسم پرتو

  مولوی بلخی در دفتر يکم مثنوی در پيوند سرنوشت آدميان با ستارگان می گويد:
  

  مه ورا با اختر خود هم تکی است        هر که را با اختری پيوستگی است                    
  

دير باز برخی از روزهای هفته را برای انجام کاری شايست و برای انجام کاری نا شايست دانسته اند در پيوند اين که از 
باورداشته اند که روشنايی هر اختر در روز ويژه ای بيشتر به   مهريانهريک از روزها با يکی از هفت روشنان است . گويا 
  بترتيب زير نام گزاری کردند:  ند با اخترانزمين می رسد و از اين روی روزهای هفته را در پيو

  
  همين پيوند را نشان می دهد Mondayو در پيوند با تابش ماه است ، در زبان انگليسی هم    که همان دو شنبه مه شيد

  که سه شنبه است  بهرام شيد
  که چهار شنبه است  تير شيد 

  
  شيد آمده است)که پنجشنبه است ( در برخی از گاهشمارها اورمزد  برجيس شيد 

  که آدينه است  ناهيد شيد
  که شنبه است  کيوان شيد

  
که همان يکشنبيه و آسوده روز مهريان بود که هنوز هم آسوده روز مسيحيان است ، در زبان انگليسی هم  مهر شيدو 

Sunday    .همان خورشيد روز يا روز مهر است  
  

  است : گاو مادهانوران که در سنجش با ج  پس از روشنان آسمان می رسيم به زمين
  

  يا چرخ چهارمم که خورشيد کشم ؟!      که جهان بردارمگاو زمينم من                     
  (پانويس برهان قاطع) 

  
  زمين از بهر قربان آمده گاو باالی       پشت گاوخون قربان رفته از زير زمين تا              

  انی)( خاق    گاو باالی زمين اشاره به ماه است
  

  کلی اجزای گيتی را کنند از هم جدا          گاو زمينشاه بود آگه که وقت ماهی و          
  خاقانی 

  آمدش چون سپر اندر جبين گاو زمين        حمل سپاه ترا خاک چو طاقت نداشت              
  خواجه سلمان  

  
ناميده شده و دايه ی فريدون است . از سوی ديگر «   يا گاو پرمايه –گاو برمايون اين همان گاو است که در شاهنامه بنام  

  هم هست .  زمستانو نماد  ماه گاو» نُماد
مرد جوانی زانوی چپش  درپيکره ای که از مهرابه های اروپايی بدست آمده و در گنج خانه ی واتيکان نگهداری می شود، 

ست، اين پيکره همانندی بسيار با سنگ نگاره های را بر پشت گاوی فشارداده و دشنه ی خود را در گردن گاو فرو برده ا
پلکان تخت جمشيد دارد که شيری بر پشت گاوی پريده و در کار دريدن او است، بيشک ميان پيکره ی واتيکان و سنگ 

  نگاره ی تخت جمشيد پيوندی در ميان است که نگاه مهربان پژوهشگری را در خواست می کند.
  
  است.  شير و در سنجش با جانوران  ،  زردر سنجش با توپالها  رشيدمهر يا خو پيش تر گفتيم که  

  است که در سنگ نگاره ی تخت جمشيد بر پشت گاوی پريده و در کار پاره کردن او است. شير اين همان 
  

وی در اينجا گاو نماد زمستان است، و اسب و شيرهر دو نماد تابستان ، اين شيری که در نگاره ی تخت جمشيد بر پشت گا
  گاو ) نشان می دهد . را بر زمستان (=  ) تابستان =) شيرچيرگی   جهيده، بگونه ی نمادين

  



  
   

  نگاره ی تخت جمشيد
  
  
  

در پيکره ی گنج خانه ی واتيکان هم، آن مرد جوانی که زانوی خود را بر پشت گاو فشرده و دشنه را در گردنش فرو برده 
  است. خورشيد ، يا بغ مهرهمان   است

  

  
  

  گاو( يا خورشيد و زمين ) –مهر 
  

  پرتو روشنايی است که بر زمين تابيده و آن را بارور کرده است.  دشنه ای که در گردن گاو فرو رفته بگونه ی نمادين
در  خرچنگ و يک  مار و يک سگدر اين پيکره و پيکره های ديگری که در گنج خانه های اروپا نگهداری می شوند يک 

  ه می شوند.پيرامون گاو ديد
  
يار و انباز خود کردند، با   از جانورانی است که ايرانيان باستان از ديرزمان ارزش آن را دريافتند و در کار و زندگی سگ 

اينکه ايران سرزمين بهترين گربه ها است، ولی اين جانور هرگز نتوانست جايگاه وااليی در فرهنگ ايران برای خود دست و 
نوری است دلير و وفادار و پاس دارنده ی خوبی، بيش از هر جانور ديگری توانست خود را به پا کند، ولی سگ که جا

و در نيروی بويايی هيچ يک از   ايرانيان نزديک کند . گفته اند که نيروی شنوايی سگ هشتاد برابر بيش از آدمی است،
که  (دينکرد)خروس ستوده شده است، و در جانداران بپايش نمی رسند. در اوستا سگ در رديف اسب و شتر و گاوميش و 

می خوانيم: « سگی که هميشه پاسبان گله است خوب می داند که بره ای در   يکی ديگر از نامه های دينی ايرانيان است
ميان گله از آن کدام مادر است ! هرچند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند 

آسيب ناگهانی را دريافته گوسپندان را از گزند توفان برهاند. در هنگام روز گله را بچراگاه راهنمايی کند و پاس دارد که  و
گوسپندی از چراگاه بيرون نشود و يا بچراگاه همسايه در نيايد. در شب هنگام کارش دشوارتر و سخت تر است شب را بيدار 

هيچگونه آسايش نمی پذيرد» . شوربختانه پس از اسالم سگ از جايگاهی وااليی که  می گذراند ، بجايگاه خود نمی رود و
  نزد ايرانيان داشت فرو افتاد و در رديف نجس ها جا گرفت!!

  
در اين پيکره بودن سگ در کنار ميترا نشان دهنده ی نيروهای نيک مزدايی برای پاسداری و نگاهبانی از داده های زمين 

  پديدار می شوند. ( تابش پرتو خورشيد بر زمين )فتن دشنه ی ميترا در گردن گاو يا است که در پی فرو ر
  



  

  
  
  

است که چندين ويژگی دارد ، نخست اينکه همه ساله پوست کهنه را از خود دور می کند و پوستی تازه به تن  مارجانور دوم 
 Frash(فرش کرت و بگفته ی اشو زرتشت   می کشد، در فرهنگ ايران اين پوست اندازی نماد نو شوندگی و نوزايی،

Kart(  .است  
  

بنياد آموزشهای زرتشت و فرهنگ ايران را شالوده ريزی می کند. دراين جهان بينی، آفرينش   نوشوندگی و نو سازی جهان،
رينش دانسته می بلکه فراگردی است نا ايستا، واز آنجا که آدمی دستيار اهورا مزدا در کار آف   نه آغازی دارد و نه فرجامی،

کسی است که بتواند مارگونه باشد و نه تنها پيرو اشا)  –اََشَون (= راستکار   شود، پس کار آدمی همان کار خدا است.
انديشه و گفتار و کردار خود را تازه بتازه و نو بنو کند ، بلکه در نو سازی و بهسازی جهان نيز بکوشد و هر روز جهان 

  ندان خود و روستا و شهر کشور، و جهان پيرامون خود فراهم آورد، بگفته ی مولوی :تازه تری برای خود و فرز
  بيخبر از نو شدن اندر بقا            هرزمان نو می شود دنيا و ما

  
زرتشت اين گوهر نو شوندگی را می شناخت، همچنانکه نگارگرانی که پيکر ميترا را می ساختند نيز از آن آگاه بودند، 

در پاسارگاد بر روی سنگ می کندند، با آگاهی از اينگونه نُماد ها   رجاوندی که تنديس فروهر کوروش بزرگ راهنرمندان و
 ماربود که دو مار به نشان نوشوندگی و داشتن چشمان خورشيد گونه، بر دو سوی تاج شاهنشاهی کوروش بزرگ گذاشتند، 

  و شوندگی زمين و پويش نا ايستای آفرينش باشد.در کنار ميترا جا داده شد تا نشان دهنده ی نوزايی و ن
  

با چشمان خورشيد گونه ی خود می تواند راه خويش را در ژرفای تاريکی پيدا کند . اين بزرگترين آرمان  ماردوم اينکه 
چاه نادانی  ايرانی بوده است که بتواند همانند مار با چشمانی دور نگر و هميشه بيدار شايست را ازنا شايست باز شناسد و در

  نيفتد .
  

به سخن ديگر با همه ی اندامهای تن اش با زمين در پيوندی   با همه ی تن اش بر روی زمين می خزد،  مارسوم اينکه 
هميشگی است، نه مانند ما آدمها که تنها دو کف پای خود را برزمين داريم و آنها را هم در کفش فرو کرده ايم تا پيوند خود 

  يکسره از ميان برداريم و خود را از دهش های زندگی بخشش بی بهره بگذاريم.را با زمين مادر 
  

به اين مار اشاره ای دارد آنجا که می گويد: « زرتشت سی ساله بود که زادبوم و    چنين گفت زرتشت نيچه هم در سر آغاز 
يش سر خوش بود و ده سال از آن درياچه ی زادبوم خويش را ترک گفت و به کوهستان رفت. اينجا با جان و تنهايی خو

و بامدادی با سپيده دم برخاست، برابر خورشيد گام نهاد و با او چنين گفت: ( ای  –آزرده نشد. ولی سراجام دلش دگر گشت 
اختر بزرگ ، تو را چه نيک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنيشان می بخشی! تو ده سال اينجا به غارم 

من و (عقاب) و (مارم) نمی بوديم تو از فروغ خويش و از اين راه سير می شدی، ليک ما هر بامداد چشم  برآمدی، اگر
  براهت بوديم، سر ريزت را از تو بر می گرفتيم و تو را بهر آن سپاس می گذاشتيم.» . 

  
که درونمايه ی    است  Frash Kartهمان فرش کرت   و مار – ارتا فرورديا  فروهر همان عقاب بروشنی پيدا است که 

  و بنياد انديشه ها و جهان بينی زرتشت است .  هستی
  

نماد زايندگی   و برخی ديگر مانند زنده ياد احمد حامی  نماد گذشت زمان،  البته برخی از مهر شناسان مار را در اين پيکره،
  و باروری نيز دانسته اند .

  



گاو چسبيده و می  کژدم بر ُزهار(آلت تناسلی)   ی است. در اين نگارهاست که بيشک يک باشنده ی اهريمنکژدم جانور سوم 
  خواهد با نيش زهر آگين خود زمين را از باروری و آبادانی باز بدارد.

  
و کژدم از ياران اهريمن است ، ولی نکته ی بسيار شايان ژرف   در اين نگاره سگ و مار از ياران نزديک و همکاران مهر،

م کژدم رو بباال و آماده ی نيش زدن نيست بلکه دمش پايين و در امتداد زمين است ، اين نشان می دهد  نگری اين است که د
  که اهريمن نيروی خود را از دست داده و توان آسيب رساندن بر زهار گاو و باز داشتن زمين را از باروری ندارد.

گندم و بوته ی مو   خوشه    تيغه ی روشنای با زمين يا از برخورد  در برخی از نگاره ها از جای دشنه مهر بر پشت گاو
  روييده و باروری زمين آغاز گشته است. 

  
اند و در کنار او که دوتن از آنها مهر در نگاره ای که در رومانی يافته اند در نمايش بارور کردن زمين پنج تن همراه 

ی رو به پايين، دو ستاره ی روشن ديگر همانند مهربانان اند که يکی شماله ی خود را رو به باال نگاهداشته و ديگر
و در نگاره ای که در گنج  با پنج يار مهر پيوند می يابد،   فرشتگانی در آسمان نمايان شده اند که بالهايشان از دو سوی

شانه گرفته تا نماينده شده که با کمان خود ابرها را ن ميترايا  «بغ مهر»نگاهداری می شود،  کارلسروههموزه) ی   خانه يا (
  ببارند و بر سرسبزی و خرمی زمين بيفزايند.

  

  
   

در سوی راست آسمان در اين نگاره ، نيم تنه ی زن بسيار زيبايی در ميان کمان ديده می شود، آن کمان ماه نو است ، و آن  
که فرشته گونه بال و در سوی چپ آسمان در باالی سر مهربان خور آيی (مشرقی) زن ديگری هست   زن زيبا ماه پُر ،

  و بگونه ای همه را بهم داده است .   گشوده
  

  
   

مهر پرتو خود را دشته واربرپشت گاو ( زمين ) فرو کرده، مهربانان خورآيی و خوربری شماله های   در اين نگاره باز هم
  خود را رو بباال و روبه پايين دارند ، باز همان سگ و مار و ماه و ستاره..

  



  
  

انار است، چه پيوندی ميان انار و خورشيد است؟ آيا پوست کلفت انار نماينده همان   ينهای جشن يلدا پاره کردنيکی از آي
  سنگ مرمر در درون گاباه نيست؟

  آيا دانه های سرخ انار همان سرخی آسمان پيش از فرا شد خورشيد و بهنگان فرو شد خورشيد نيست؟
  اردينالها شده است؟آيا اين همان سرخ نيست که رنگ جامه ی ک

  سهروردی پيوندی در ميان نيست؟ (عقل سرخ)و  (سرخ)آيا ميان اين 
  

  
  

  نگاره ی ديگر از مهر
  

  
  



اين آتش که نماد مهر است در سينه ی عيسا چه می کند؟ هنرمندی که اين نگاره را آفريده از آيين مهری چه می دانسته  
  است؟ 

( بغ ند، آن فروغ شادی بخش خورشيد چيست؟ آيا پيوندی ميان عيسا ودر پشت آن دل که مسيح به آن اشاره می ک
  نمی توان ديد؟  مهر)

  در بخش پنجم اين جستار را ادامه خواهيم داد. 

  

  

   

  نگاره های ديگری از مهر در بارورکردن زمين
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
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