
  جشن يلدا و پيشينه ی آن. بخش پنجم

  
  مهر نيايش –خورشيد نيايش   -گزيده هايی از مهر يشت 

  
 اين نوشتار آوردم بيشتر رنگ و بوی باختری داشت، چنانچه پيشتر نيز اشاره کرده بودم ،  آنچه را که در بخش های پيشين

و برای سده های بسيار   از جايی به جايی و از سرزمينی به سرزمين ديگررفت،  در گستره ی فراخدامنی که اين آيين
ازخاستگاه خود بدور افتاد، بسياری از ويژگيهای پرشکوه نخستين را از دست داد و سيمای دگرگونه ای پيدا کرد . در اين 

  ی فرهنگ ايران بنگريم وفرو فروغش را آنچنان که هست دريابيم . ميترا را در آيينه   واپسين بخش جا دارد که
  

 Mithاز ريشه ی  Mitrدر پهلوی ميتر   -آمده  Mithraنام اين ايزد بلند پايه در سنگ نبشته های هخامنشی به پيکر ميثَر 
گويش سانسکريت  Mitra ميترا  گفته می شود .  و در پارسی امروز « مهر »  به چم ( پيوستن) ،  در زبان سانسکريت،

  آن است .  
  

برخی از خاورشناسان آرش درست آن را ميانجی دانسته اند . ( يوستی ) خاورشناس نامی آن را ميانجی و پيوند ميان فروغ 
     ازلی و فروغ آفريده شده می داند ، به سخن ديگر « مهر » ميانجی آفريدگار است با آفريدگان.

  
به پيکر ( ميثَر ) آمده که می گويد : « ای مزدا اهورا    ۴۶تنها يکبار در بند پنجم يسنا   تشت)در گاتها ( سرود های اشو زر

، اگر دانا و توانايی که پيرو راستی است ، و بدرستی زندگی می کند ، بر پايه ی آيين ايزدی و از راه مهر (= ميثَر ) دروندی 
بپذيرد ، با خرد خود می تواند او را از گمراهی و تباهی و گزند  ( آدم ناراستکاری ) را که از او ياری می جويد بگرمی

  برهاند و به خود شناسی برساند. 
  

     در بخشهای ديگر اوستا مانند ونديداد و يشت دهم به چم پيمان و ايزد پيمان آمده است.
  برخی ديگر از خاورشناسان مانند دارمستتر آرش آن را دوستی و مهر ورزی گرفته اند . 

  سانسکريت ميثره فرشته ی روشنايی و پاسبان راستی و پيمان است .  در
  

ی ( لوحه ) گلينی است که در   کهنترين نوشته ای که بدست ما رسيده و نام ميترا را به همراه خود دارد بر روی پلمه
  نگهداری می شود .   پ.م نوشته شده و هم اکنون در گنج هانه ی کاپاتوکا ١۴٠٠

و از    بسته شده  Mitannniensو ميتانی ها   Hittites  که ميان هيتی ها  گيرنده ی پيمانی است در بر  اين پلمه
     دو خدای بزرگ هند و ايرانی در خواست شده است که نگهبان اين پيمان باشند .    Varunaو وارونا   ميترا

که ما امروز    کهنترين يشتی است  ست. اينيا ( مهر يشت) ويژه ی ستايش مهر ا  در اوستا يشت دهم بنام ( ميثر يشت)
  فرادست خود داريم.

  
در سرآغاز اين يشت ( مهر دارنده ی دشت های فراخ ) ستوده شده است ، او ايزدی است که شکوه و بزرگی می بخشد، 

ن دشمنان و بی خانه و خانواده ی مهر ورزان و راستان و پيمانداران را سرشار از سرور و شادمانی می کند، ولی خان و ما
  مهران و پيمان شکنان و نا راستکاران را ويران ، و روزگارشان را تيره و تار می سازد. 

  از پرتو فروغ او است که خانواده و روستا و شهر و کشور سامان می يابند و استوار می مانند . 
دلير و مهين پرست ، اسبان تيز تک و گردونه   از فر و فروغ او است که در روستا و خانواده زنان زيبای بلند باال ، فرزندان

  های استوار و بنا ها ی با شکوه و بستر های نرم و نازک و خوشبو پديد می آيند . 
از فر و فروغ او است که مهر زنان در دل مردان و مهر مردان در دل زنان می نشيند تا فرزندان دلير و باال بلند و ميهن 

  روستا و شهر و کشور را آباد و سر شار از دارش و شادزيوی کنند. دوست پديد آورند و خانمان و 
و بيرون از نيازمنديهای   گستره ی آسمان است و فراخنای زمين، پناهگاهی است روشن و تابنده،  جايگاه فرمانروايی مهر،

  هر نياز . 
که پيمان شکسته   -ه دروغ گفته باشند در ميان دو سپاه هماورد ناگهان پديدار می شود، بازوان و چشمان جنگاورانی را ک

 -گوشهاشان را نا شنوا -از کار باز می دارد  -که دغاکاری و ناسپاسی کرده باشند  -که ناراستکاری کرده باشند   -باشند 
  و پاهاشان را از توان می اندازد تا در چنگ هماورد پرزور گرفتارآيند .  -چشمانشان را نا بينا 
  مهر بر چکاد بلند و درخشان البرز زيباترين جايگاهها را فرا ساخته است .   اهورا مزدا از برای

فرود می آيد و فروغ و فرش را به روی هفت کشور روی   مهر برای گسترش آيين بهی به همه جا سر می کشد و در همه جا
  زمين می گستراند. 

    شها است.نيکيها وارز  بخشنده ی همه ی  او نيرومند و چاالک و شتابنده است.
  او است که گله و رمه را تندرست و شاد و سرشار نگه می دارد.

  او است که بزرگی و شکوهمندی می بخشد، او است که فرزندان برومند در خانواده پديد می آورد . 
  او نه تنها ايزد جنگ است ، که خود جنگ آوری است پر شکوه و پيروز گر. 

    پيمان و نگهبان پای بندی و پيمانداری است. او ايزد روشنايی و فروغ است ، ايزد
توانايی است ، ايزد پيروزی است ، ايزد شهرياری و   ايزد پاسدار خانواده و شهر و کشور است، ايزد بخشنده ی دارايی و



  توانمندی و چيرگی است.
سرور خانواده و همه ی   –ا کد خد -فرماندار –ايزد راستی و سخن راست و زيبا است ، ايزدی است که همه از : شهريار 

  ديگر مردمان به او پناه می برند و از او ياری می جويند.
  هر زمان دو تن پيمانی ببندند دست ها را پيش رو نگهداشته و نام او را بر زبان جاری می سازند تا گواه پيمانشان باشد. 

  در مهر يشت آمده است :  
  

پيتمان ، بدان هنگام که من مهر فراخ چراگاه را هستی بخشيدم ، او را در ای س  « اهوره مزدا به سپيتمان زرتشت گفت :
  شايستگی و ستايش و برازندگی نيايش برابر خود که اهوره مزدايم بيافريدم .

بسته ای و نه آن پيمان که با يک اشون   ای سپيتمان ، مبادا که پيمان بشکنی : نه آن پيمان که با يک دروند (= ناراستکار)
  چه پيمان با هر دو درست است خواه با دروند و خواه با اشون».    استکار ) بسته ای،(= ر

   
« سياوش برای گريز از زشتکاريهای سودابه، از پدر می خواهد که او را در پايگاه فرماندهی به جنگ با تورانيان بفرستد 

ست ايرانيان که از فرماندهی سياوش و کاردانی که به مرزهای ايران دستيازی کرده بودند، در کوتاه زمان سپاه توران بد
رستم بهره مند بودند در هم شکسته می شود، تورانيان از در آشتی در می آيند، سياوش که پهلوانی است باال بلند و 

واالمنش، پيشنهاد آشتی را می پذيرد، ولی يک سد تن از فرزندان بزرگان توران را گرو گان می ستاند تا 
  پيمان شکنی کنند و درد سری برای ايرانيان فراهم آورند همه آنان بدست ايرانيان کشته شوند.   يانتوران  چنانچه

  
ولی کيکاوس خرد باخته تر   رستم جهان پهلوان ايرانی ، خبر اين پيروزی و داستان گروگان ها را به نزد کيکاوس می برد ،

  ده از بد خويی : از آن است که تن به چنين پيمانی سپارد ، با خشمی بر آم
  

  جوان است و بد نارسيده است بروی         به رستم چنين گفت گيرم که اوی
  

  تو که خود پهلوان جهان ديده ای چرا تن به چنين پيمان سپردی: 
  

  فسون (کاردان)    پر   دانش   با   مرد  يکی           کنون     فرستم   سياوش    بنزد                       
  ببند     ترکان   پای     گران  بند  به            بلند   کن   کاتشی     بفرمايمش                       

  که سرشان بخواهم زتنشان گِسست             پس آن بستگان را بر ِ من فرست                       
  

ن با افراسياب را به هيچ روی نخواهد شکست،  او می داند که سياوش پيما  رستم پرورش دهنده و آموزگار سياوش است،
اين درست است که افراسياب؛ دشمنی است فرومايه و زشتکار، ولی اينهم درست است که پيمان را نمی شود بدستاويز فرو 

با مبادا که پيمان بشکنی : نه آن پيمان که   مايگی دشمن ناديده گرفت و شکست، چنانچه اهورا مزدا به اشو زرتشت فرمود :
چه پيمان با هر دو درست است خواه با دروند و خواه با    يک دروند بسته ای و نه آن پيمان که با يک اشون بسته ای،

  اشون».  
  پس به کيکاوس می گويد :  

  آنچه اندر خورد با گناه   مگر              پيمان شکستن مخواه  ز فرزند                              
  زبن   زپيمان نگردد  سياوش              سخن    بايد   گفت  چرا  نهانی                               

  
بسوی سياوش می فرستد که   ولی کيکاوس که سرشتی بيگانه با خوی و فرهنگ ايرانزمين دارد پيکی را به پيامبری

ود به جنگ با افراسياب برخيز و کار گروگانها را نزد من فرست تا بدست دژخيمان خود سر از تن هاشان جدا کنم و تو خ
  تورانيان را يکسره کن .

  
سياوش مرد جنگ است، ولی نه مرد جنگی بی فرهنگ، او خود آيينه ی تمام نمای فرهنگ ايران است، او می داند که خون 

است نه برای خون بيگناهان را نبايد ريخت ، که پيمان بسته شده را نبايد شکست ، که جنگ برای کوتاه کردن دست دشمنان 
  ريختن و نغمه ی شادمانی را از روی زمين برداشتن : 

  نبرد   روزگار  و از  ز ترکان               کرد  پر انديشه  دل  پدر  زکار                           
  نامدار   زخويشان شاهی چنين               سوار  گرد  همی گفت سد مرد                           
  شاه   بنزديک   اگرشان فرستم               بيگناه   همه نيک خواه و همه                           
  دارشان    بر  همانگه کند زنده               کارشان  از   نيندشد     مپرسد                           
  سرم    بر   پدر  ز کار  آيد  بد                بنزديک يزدان چه پوزش برم                           

  
شکست اهورا مزدا، و پيروزی اهريمن است ، و او مردی نيست که پشت به اهورا مزدا    سياوش می داند که شکستن پيمان

کند وبا شکستن پيمان، خرسندی اهريمن را فراهم آورد. فرمان پدر و فرمان شاه را می توان شکست ولی پيمان را نمی توان 
  ت، پس به افراسياب می گويد : شکس

  مهی    و گر چه بمانم زتخت                تهی  نکردم  سر  تو   زپيمان                            



  بجايی که کرد ايزد آبشخورم                 بگذرم  تا  بگشای  راه  يکی                            
  نهان   ماند  زکاوس  که نامم                وری جويم اندرجهانيکی کش                            
  بغنوم   زمان  ز پيکار او يک                نشنوم  سخن  او  بد  ز خوی                            

  
ر نباشد، بادا که می گويد راه بروی من بگشا تا بروم به هرجايی که اينجا نيست ، به جايی که فرمان ِ شکستن ِ پيمان در کا

از ناراستکاريهای پدر بياسايم. افراسياب با مهری پدرانه سياوش را به توران فرامی خواند و دختر خود فرنگيس را هم به 
که در پی دژمنشيهای گرسيوز آهنگ کشتن او می کند، در آنجا هم سياوش برای پدافند  همسری به او می دهد ، ولی هنگامی

از جان خود دست بسوی جنگ ابزار نمی برد تا بهيچ روی پيمان با افراسياب را نشکسته باشد، چراکه پيمان بسته بود که  
از داستانها ی شاهنامه سر برون کشيده و نخوهم جنگيد!!. اين يکی از نمودارهای پرفروغ فرهنگ ايران است که من با تو 

  رخ نشان می دهد.
  

سپاه ايران به يک    فرهنگ ايران را دشمنان هم می دانند، در يکی از جنگهای سخت ميان ايران و توران،  اين ويژگی
يد و پروانه پيروزی بزرگ دست می يابد، بزرگان توران به زنهار خواهی نزد شاه می روند که دست بکشتار تورانيان نگشا

دهد که سپاهيان توران به آرامی به خانه های خود برگردند، شاه واالتبار ايرانزمين اين زنهارخواهی را می پذيرد و پيمان 
می بندند که جنگاوران توران می توانند جنگ ابزار بر زمين بگذارند و بی هراس به خانه های خود برگردند، برخی از 

آورند و سراسر سپاه بی   ايرانيان يورشی دو باره  وده ی توران انديشناک می شوند که مباداجوان و کار ناآزم  سپاهيان
جنگ ابزار توران را يکسره از ميان بردارند ، ولی بزرگانشان که کار آزموده تربودند به آنان دل آسودگی می دهند که 

  :   بيمناک نباشيد
  از اين در کنون نيست بيم زيان            زپيمان نگردند ايرانيان                      

  
ايرانيان با ما پيمان بسته اند که اگر جنک ابزار بر زمين بگذاريم، می توانيم بی هراس به خانه ها ی خود برگرديم ، اگر 

  شت.آسمان وزمين بهم بريزند، اگر درياها بخشکند و کوهها فرو ريزند ، ايرانيان از پيمانی که بسته اند برنخواهند گ
اينگونه سخن ها در شاهنامه برای خوشايند دلها نيست ، اينها چهره هايی درخشان از فرهنگ ورجاوند بنياد نا است، و 

می   اينهمه از پرتو فروغ « مهر » است که ايزد پيمان و نگهبان پای بندی و پيمانداری است، و پيمان شکنان را به سختی
که دارنده ی   آن ايزد بلند پايگاه اهورا آفريده را  واالمنديش را بستاييم،  واالتبار خودپس جا دارد که همانند نياکان   شکند.

  دشتهای فراخ است و پيمان شکنان را به کيفری سخت می رساند .
  
 –و ستايش، بلند آوازگی و پيروزی باشد برای مهر ايزد  -برای خشنودی اهورا مزدا، می ستايم او را با بهترين نمازها   «

  ايزدی که هزار گوش دارد و ده هزار چشم و دارنده ی دشت های فراخ است .  
  

می ستايم مهر ايزد را و درود و ستايش می کنم ايزدی را که چراگاههای سبزگون و گسترده اش بر گاهواره ی زمين آرامش 
  –هايش از شمار فزون است  که نيکويی –بخش است . ستايشم پيش کش آن ايزدی باد که نگاهبان راست ترين گفتار است 

که هميشه بيدار و بی  –و با هزار چشم ِ هميشه بيدار ، بينای دورترين دورها است  –که پيکرش برازنده و بلند و استوار 
  خواب و نا فريفتنی است . 

  
در درون کشور و  –که چون نگينی زرين پيرامون کشور را فرا گرفته ، که نگاهبان پيمان ها است ، که هماره همه جا هست 

  در بيرون کشور و فراز و فرود آن .  
  

با شا خه های سبز برسم (  –با آيين های دين  –می ستايم مهر ايزد را ، و آن اهورای بزرگ بی همتای آفريننده آن را 
می   گرفتند) شاخه های باريک و کوتاه که از درخت گز يا درخت انار با آيينها ی ويژه می چيدند و بهنگام نيايش بدست می

  ستايم ماه را ، و آن خورشيد را ، ستارگان را و مهر را که سرور همه ی کشور ها است .  
  

می ستايمش با آيين های دين ، آن ايزدی را که دارنده دشتهای   –آن ايزدی را که شکوهمند است   –می ستايم با همه ی جان 
  ران است .  سبزه رسته ی فراخ ، که آسايش بخش و نگاهبان سرزمين اي

  
می ستايم مهر ايزد خوش پيکر نيرومند را که هيچ گاه به دام فريب پای نمی افکند . می ستايمش که ره آورد ما می سازد آن 

  بهترين بخشش های اهورايی را : آزادی و بهروزی و رهايی در داوری و تندرستی و پيروزی و پاکی و پارسايی را . 
د فرازين پايگاه گرفته را ، با همه ی جان و نيرو می ستايم آن نيرومند ترين و سود رسان می ستايم آن ايز  –من می ستايم 

اينهمه را   –ترين ايزد را با آيين های دين ، با سرود های دل انگيز از جان خاسته که با بهترين گفتارهای آيينی بهم آميخته 
  برای ايزد مهر که دارنده ی دشت های فراخ است .  

  
و پاداش اهورايی از آن زنان و مردانی  –را است که همه آگاهی از کردارهای راستين ستايشگرانه ی مردم دارد و مزدا اهو

  است که نگاهداری آيين ها ی دين شان، و ستايش آنان برای مهر ايزد به راستی و درستی باشد.
  :  ه خورشيد نيايش داشته باشيماز آنجا که مهر با خورشيد پيوندی ناگسستنی دارد، شايسته است که نگاهی هم ب



  پيروز و فرخنده باد خورشيد درخشان ، خورشيد بی مرگ ، و خورشيد تيز اسب .   «
  

با انديشه و گفتاروکردارنيک ، به سوی خورشيد روی کرده و می ستايمش . ای اهورا مزدا، خورشيد درخشان تيز اسب را 
  می ستايم که آفريده ی تو است . 

شکوهمند هستيد . منم رهرو راه اهورا مزدا، که   –ای امشاسپندان که بسان خورشيد  –باد همگان  و ستايش بر شما
و اين   –  فروغ او است ، و منم بر افکننده ی و خوار کنند ه ی انگره مينو( منش خشمگين) –درخشش روشنايی خورشيد 

  را می آموزد .  گفتار نيک و کردار نيک  –است راه پارسايان، راهی که انديشه ی نيک 
منم گريزنده از بدانديشی و بد گفتاری   –منم ستاينده ی نيک انديشی و نيک گفتاری و نيک کرداری با همه ی جان و روان 

وبد کرداری با همه ی جان وروان . اکنون سرود می خوانم و نيايش می کنم برای شما ای امشاسپندان، و پيشکشتان می کنم 
  نيک را .انديشه و گفتار و کردار 

می پرستم اهورا مزدا و ستايش می کنم امشاسپندان و مهر ايزد را که دارنده ی دشت های فراخ است. و خورشيد تيز اسب 
و  –و می ستايم آن فروهر پاک زرتشت را  –و ستايش می کنم روان آفرينش را و کيومرس انسان نخستين را  –درخشان را 

  ی نيک و پاک که بودند و هستند و خواهند بود . ستايش من باشد برای همه ی آفريده ها
مرا   اکنون در پرتو اين گزينش ، ای مزدای بزرگ،   بر گزيده ام راه راستی را ، راه نيک انديشی را ، و آن راه نيرومند را.

   زندگی بهی بخش . اينک دست ها را بسوی خورشيد ، آن درخشان ترين بر می آورم و سرود گويان می ستايمش .
برايش سرود می خوانم اين چنين : خورشيد جاودان تيز اسب را می ستايم که دارنده دشت های  –برايش سرود می سرايم 

فراخ است . خورشيد را می ستايم که زرين و درخشنده است ، که نام آور و دارنده ی هزار گوش و ده هزار چشم می باشد ، 
  رها ، تيز نگر و زيبا و با زيب و فر و بلند باال و خوش پيکر است .  که بی خواب ، هميشه بيدار ، شاه همه ی کشو

  اهورا مزدا ميان ايزدان او را درخشانترين بيافريد ، باشد که به ياری ما در آيند ، اهورا مزدا و آن فروغ جاودانش . 
  ستاره ی باران زای تشتر را می ستايم و ستاره هايی را که گردش جای دارند .

ايان را ستاينده ام ، و زمان بی کران ( زروان ) را که جام سپهر است . پاکی را می ستايم ، و دانش را که مزدا  سپهر بی پ
  داده است و نماياننده ی راست ترين راه . 

 روان خودم  می ستايم  -ستايشگر آيين بهی مزدا هستم ، می ستايم همه ی ايزدان مينوی را، و همه ی ايزدان اين گيتی را،  
و فروهرم را و همه ی فروشی های پاکان و پارسايان را ، و ستايشم برای آن خورشيد فروغمند بی مرگ تيز اسب   –را 

  باشد. 
ستايشگرم آن خورشيد جاودانه ی تيز اسب را، می ستايم خورشيد را درپگاه ، آن هنگامی که زرينه پرتوش گيتی را در 

، سد ها و هزارها و آن ايزدان ، آن ذره های روشن تابناک را که از چشمه ی  خشان می سازد . ايزدان بلند پايه ی مينوی
ی اهورا مزدا است و اين روشنايی که از سر    خورشيد می تراود ، از سپهر باال بر زمين می گسترانند ، به زمينی که داده

زمين را از غبار تاريکی و آلودگيها  چشمه ی خورشيد بر بستر بال ايزدان ، برپهنه ی زمين سرازير می شود ، تن و پيکر
می شويد و گياهان در جام خاک ؛ اين انگبينی را که از چشمه ی خورشيد ره آورد شده می نوشند و می بالند . و اين روشنی 

پاک کننده است ، آن چنانکه زندگی بخش می باشد. پاک می کند آبهای روان و ايستاده را ، آب چاه ها کاريز ها ،  –زرين 
  ، و رود ها را .    درياها ، برکه ها

و اين خورشيد زرينه بال تيز اسب بی مرگ را می ستايم ، که هر گاه رخ نمی نمود و تاريکی اهريمنی را که پيکر زمين را 
ديوان آن چه را که در هفت کشور هستی داشت به تباهی می کشيدند و ايزدان مينوی نيز  –پنهان ساخته بود ، نمی زودود 

  نايی نداشتند تا راه گيرشان باشند . توا
  کسی که می ستايد خورشيد را ؛ ياريش می نمايد تا در برابر تاريکی ، تباهی ديوان و راهزنی دزدان نيروی دو چندان يابد . 

او که می ستايد خورشيد را ، مرگ را از دروازه ی زندگی خود می راند ، ستايش خورشيد ، ستودن اهورا مزدا است ،  
  ايش امشاسپندان است و ستايش آن فروهر بلند پايه خود . ست

  او که می ستايد خورشيد بی مرگ تيز اسب را می ستايد همه ی ايزدان مينوی سپهر باال و زمين را .  
و او  –و ده هزار چشم  –که ده هزار گوش دارد  –ستاينده ام آن مهر ايزدرا ، که دارنده ی دشت های فراخ و گسترده است 

  ت که جنگ ابزارش گرزی است ديو افکن . اس
با همه ی جان می ستايم مهر ايزد را ، و دوستی و همگرايی را ، آن دوستی بی ريو و رنگ و بی آاليش را، چونان دوستی 

  يی که ميانه ی ماه است و خورشيد . 
اورنگ جهان است ، که فرش زرينه پرتوش گيتی گستر است . آن خورشيد تابنده ی بی مرگ تيز اسب و می ستايمش که 

  با همه ی آيين های دين و با گفتار و کردار و و انديشه ی نيک .   پايانی ندارد . می ستايمش
آن    –ستايشگرم آن مردان و زنانی را را که نگاهدارنده ی آيين و به جا آورنده ی آيين های دين اند و آگاه است مزدا اهورا 

  ان و زنان درست آيين . بهترين ، از اين شايسته ترين مرد
  
  

  بنمايه ها : 
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