
  
  آن  جشن « يلدا » و پيشينه

  بخش دوم 

  

   آيا کريسمس همان يلدا است ؟؟ 
  آيينهای که از ميتراييسم به مسيحيت در آمدند

  
آيينهای کليسايی از همان  در سده های گذشته کوششهای بسياری از سوی رهبران کليسا بکار برده شد تا نشان داده شود که

آغاز بر شالوده های مسيحيت استوار بوده اند، ولی اينگونه کوششها تنها در ميان نا آگاهان هنايشی دارد نه در ميان 
    فرزانگان.

  
اين    عيسی که خود بنياد گزار مسيحيت است هرگز واژه ی ( کليسا ) را نيز بر زبان جاری نکرد تا چه رسد به آينهای آن.

عيسی با مردم کوچه و بازار يهوديه   و به چم انجمن است.  در زبان يونانی   )  Ecklesiaژه کوتاه شده ی ( اکليسيااو
    خود او نيز زبان فرهيختگان را نمی دانست.  سخن می گفت و می دانست که آنان زبان يونانی را نمی دانند، همچنانکه

  
زی همانند آن نبود. او می خواست دلهای شکسته ی مردمی را نوازش کند  يچعيسی هرگزدرانديشه ی سازماندهی انجمن يا 

که در زير چکمه های سپاهيان آهن پوش رومی ، و ستم کاهنان يهودی خرد و لهيده شده بودند، او برای نواختن دلهای 
امن و جهان گستر، و نه به  دخشکسته ی اين مردم ِ از اسب فرو افتاده نه به زبان يونانی نيازی داشت و نه به سازمانی فرا

سازمان يافته و نا سازگار با آموزه های او، اينها همه آيينهای ميترايی و برخی ديگر از آيينهای پيش از مسيحيت   آينهايی
    که کليسا بنای خود را برشالوده ی آنان استوار گردانيد و کاخی بلند برای خود فراز آورد.  اند
  

روز بيست و پنجم دسامبر را به نشان زاده شدن او جشن بگيرند!! اين کار را چندين سده  شنعيسی هرگز نگفت که پيروا
پيش از او پيروان « ميترا» می کردند و روز بيست و پنجم دسامبر را که خورشيد در دورترين جا از زمين جا می 

زاد روز خورشيد    Natalis Inverts Solisبنشانه ی زاده شدن خورشيد پيروزگر جشن می گرفتند و آن را(   گيرد،
   ١٨٣پوشنه ی سوم رويه ی  –تاريخ تمدن  –شکست ناپذير ) می ناميدند. ويل دورانت 

   
عيسی هرگز نگفت که در روز بيست و پنجم دسامبر درخت کاجی در خانه هاشان بگذارند و آن را با تارهای سيمين و زرين 

  بياويزند!!  ش ستاره ای (=خورشيدی)به نشانه ی ماه و خورشيد بيارايند، و بر تارک
       اين کار را چندين سده پيش از او ميتراييان می کردند .

   
عيسی هرگز نگفت پيروانش در کليسا سرود بخوانند و ارغنون « ارگ » بنوازند!! سرود خواندن و ارغنون نواختن در 

ه ترانه های دلنواز برای مهر می سرودند و با ساز و نواز نيايشگاه از سده ها پيش از او کار ميتراييان بود، آنها بودند ک
     شکوه خداونديش را می ستودند .

  
بنامند !! اين کاری بود که ميتراييان از سده ها پيش از او می کردند و   عيسی هر گز نگفت که پيروانش يکدگر را « برادر »

خواندند تا نشان دهند که همه پديد آمده از زهدان يک مادرند به هر سرزمينی که می رسيدند هم کيشان خود را ( برادر ) می 
  که همان ماگنا ماترا يا ( مادرزمين) است. 

  
عيسی هرگز واژه های کشيش و اسقف و کاردينال و پاپ و شماس را بکار نبرد . شماس يا « شماشا » که در مسيحيت  

و    و به چم خورشيد است،  و برآمده از زبان آرامی، ، Shemshaبرخاسته از واژه ی   پايگاهی پايين تر از کشيش است
به ( آفتاب پرست ) گفته می شود، همين نام بروشنی گويای اين نکته است که اين پايگاه از آيين ميترايی به مسيحيت راه پيدا  

    کرده است و کاری با آموزه های عيسی ندارد.
  

برای خود او بکار بردند، برای نمونه   خستين بار پيروان عيسین  واژه ی اسقف را که باز هم يک واژه ی يونانی است
ولکن الحال بسوی شبان و اسقف   يکم خود می نويسد : « ... شما گوسپندان گمشده بوديد  پطرس درباب دويم رساله ی

     جانهای خود برگشته ايد ...» .
  

ن سخن امين است که اگر کسی منصب اسقفی را تيموتاوس می نويسد: « اي  و پولوس نيز درباب سيم رساله ی خود به
بخواهد کار نيکو می طلبد* پس اسقف بايد بی مالمت و صاحب يک زن و هوشيار و خردمند صاحب نظام و ميهمان نواز و 

  و نه جنگجو و نه زرپرست ...» .   بلکه حليم،   راغب به تعليم باشد * نه ميگسار يا زننده يا طماع سود قبيح*
شاگردان او ، اين    يک واژه ی فرانسوی است که نه بر زبان عيسی جاری گرديده است و نه بر زبان  Cardinalکاردينال 

  فرانسوی به کليسا راه پيدا کرد.  واژه پس از گسترش مسيحيت در اروپا، از زبان



  
  عيسی هرگز نگفت که کشيشان جامه ی سياه و کاردينالها جامه سرخ بتن کنند.

  
کشيشان بتن می کنند رنگ « کالغ » و نخستين گامه از هفت گامه ی پارسايی بود که ميتراييان در می  جامه ی سياهی که

نورديدند، و جامه ی سرخی که کاردينال ها در آيين های ويژه بتن می کنند نشان سرخی آسمان بهنگام فراشد و فروشد 
ل سرخ ) سهروردی و جامه سرخ کاردينالها می توان قميان ( ع    در خورآيان و خوربران ( مشرق و مغرب) است.  خورشيد

  ی کاردينالها و آموزه های مسيح هرگز.   سرخی جامه   پيوندی جستجوکرد ، ولی ميان
  

عيسی نگفت باالترين پايگاه کليسا را ( پاپ = پدر ) بناميد . اين در آيين ميترايی بود که (پدرها = کيشبانان بلند پايه) در رده 
می ناميدند، و او کسی بود که تا واپسين روز زندگانی خود   )Pater Patrumگرفتند و ساالر پدر ها را ( یی باال جا م

  پيروان را رهبری می کرد « همان کاری که امروزه بدست پاپ ها سپرده شده است ».  
  

يهوديان   هم که آسوده روز عيسی هرگز نگفت روز يکشنبه دست از کار بکشيد و به نيايش و آسودگی بپردازيد، او شنبه را
  تا آنجا که يهوديان آهنگ کشتن او کردند.( يوحنا  بود و کارکردن در آن روز گناهی بزرگ بشمار می آمد نا ديده گرفت،

» می ناميدند و دست از کار می کشيدند و Sun day  اين ميترايان بودند که روز يکشنبه را « خورشيد روز=    )  ١٧:۵
  تن و روان پرداختند. ورشبه نيايش و پر

  
     نه تنها از آيين ميترايی، بلکه از آيين زرتشت نيز برخی از آيين ها به مسيحيت راه پيدا کرده اند، برای نمونه :

فشرده ی «هوم» که گياهی   با  و سپس آن را  در آيين زرتشتی موبدان نان و آب را می ستودند ( تقديس می کردند)
، می آميختند و می خوردند ؛ اين آيين هنوز هم نزد زرتشتيان بر جا است،و آن چنين است  Ephedra  با نام دانشی  است

آنرا   ناميده می شود و امروزه Zaothraکه فشرده ی « هوم » را با آب و نان پاکيزه می خورند ، اين آب در اوستا زاوثر 
  يا (آب مقدس) برگردان نمود. تا می گويند که می توان آنرا به آب سپن   Zorزور   يا  Zavrزور 

  
جای بسيار ويژه ای در کليسا برای خود بدست آورده است ،     )Holy water، بنام « آب مقدس » يا ( Zavrآب زور 

بزرگ سنگی پراز « آب مقدس » در آستانه کليسا می   بگونه ای که هنوز هم در کليساهای کاتوليک يک آوند ( ظرف)
  گام در آمدن به کليسا چند چکه از آن رابر سر و روی خود می پاشند .  بهنگذارند و نمازگزاران 

  
، چهار يا شش تکه نان هم خورده می شود. نام اين نان در اوستا درئون آمده است که   Zavrدر آيين زرتشت به همراه زور

ش را عشاء ربانی می گذارند، با اين نام( درون ) می گويند . امروزه همين کار ها را در کليسا انجام می دهند و   امروز آنرا
نوش جان می   بنام گوشت و خون عيسای مسيح  تکه های نان بدون خميرمايه را همراه با می سرخ  اندک دگرگونی که

  کنند.
  

ی با دليری می توان گفت که کليسای مسيح بر بنياد های مهريگری و آيين ميترايی و برخی ديگر از آيينهای ايرانی و اروپاي
  بنايی بلند از آن فراز آمد.   الوده ريزی گرديد و در درازای زمانش
  
  

  مهر پرستی  پيشينه ی
  

و تاز پرداخت ؛   ؛ اسکندر گجستک در بخشهايی ازجهان کهن به تاخت  پيش از زايش عيسای مسيح ٣٢٣تا  ٣٣۴از سال 
  به آتش کشيد و ويران کرد و سرانجام در جوانی بمرد. 

  
ساله باورهايی دينی در ميان  ٨٠فرمانروايی کردند؛ در اين دوره ی  ٢۵٠روی کار آمدند و تا سال  ها پس از او سلوکی

مردمان گوناگونی که با سلوکی ها در پيوند بودند بهم آميخت و آيينهای تازه ای پديد آمد . اين آميختگی و داد ستد دينی 
يان سپاهيان روی می داد ؛ در بيرون از اين کاخ ها؛ مردم ر مبيشتر در کاخ فرمانروايان و در پشت باروهای لشکری و د

فصلنامه ی ره آورد شماره  –ايران همچنان به آيين پيشين خود که آيين زرتشت بود وفادار ماندند . ( دکتر علی اکبر جعفری 
  ) ٢۶ی 
  

اندند . برخی گزارشات کهن ر مپس از او بر سر کا ٢٢۴پيش از عيسی اشکانيان بر سر کار آمدند و تا سال  ٢۵٠در سال 
ترسايی بر اريکه ی پادشاهی  ٧٨تا  ۵۴از زمان پادشاهی بالش يکم که در سال   نشان می دهند که گردآوری دوباره اوستا،

بود آغاز گرديد . در باره ی کيشها و آيينهای زمان اشکانی سخنان گوناگون بسيار گفته شده است ولی آنچه به روشنی پيدا 
پس از روی کار آمدن ساسانيان کوشش بسياری در زدودن   که اشکانيان هم مانند هخامنشيان زرتشتی بودند؛ استاست اين 

  ماندمانها اشکانی بکار گرفته شد تا آنجا که فردوسی هم آگاهی چندانی از آنها نداشته است از اين رواست که می گويد : 
  

  نه در نامه ی خسروان ديده ام                     امده از ايشان بجز نام نشني                        



  
بوده اند ؛ اين گمان نادرست از آنجا برآمده است که برخی از   برخی بنادرست گمان برده اند که که اشکانيان « مهری»

شاهان « تيرداد » و پادنام بسياری ديگر ازاين   ، ولی نبايد فراموش کرد که  پادشاهان اين دوره « مهرداد » نام داشته اند
هم بوده است بنا براين نمی توان برای داشتن نام « مهرداد » آنان را پيرو آيين مهر بشمار آورد   « بالش » و « اردوان » 

  همان ) –؛ افزون برآنکه نام مهر داد را از زمان هخامنشيان هم داريم . ( دکتر علی اکبر جعفری 
  

که از آن ميان می توان از سکايان نام برد که به فرمانروايی   ايرانی هم بر سر کار بودندگر همزمان با اشکانيان چند تبار دي
در جنوب هند پيش رفتند و تا زمان يورش لشکريان   يونانيان پايان داده و در کشور گشايی و فرمانروايی تا مرز « دکن »

  . اسالم به دره ی سند به فرمانروايی خود درآن سامان ادامه داند 
  

مهر را خورشيد می دانستند و پرستشگاههای ويژه ای برای ستايش اين روشنی بخش جهان برپا می کردند و آن را (   اينها
Surya Mandira به چم « ماندگاه خورشيد » می خواندند ولی پس از گذشت زمان اندک اندک به آيينها ی هندی (

  ی آوردند و با هنديان درآميختند . رو گرويدند ؛ برخی بودايی و برخی ديگر به آيين هندو
  

در خراسان جای اينها را کوشانيان گرفتند که يکی ديگر از تبارهای ايرانی بودند که پادشاهی نيرومندی پديدآورده و پهنه ی 
شاهنشاه «  فرمانروايی خود را از افغانستان امروز تا باختر هند گسترش دادند، پادشاهان اينها نيز مانند هخامنشيان خود را

» می ناميدند . اينها در آغاز پيرو آيين زرتشت بودند و بر پولهای خود نگاره های گوناگونی از ايزدان با نامها ايرانی می 
زدند که يکی از آنها هم « مهر » بود که با پرتوهای خورشيدی بر گردونه ی چهار اسبی خود سواربود ، همان است که در 

  می شد .  ده ) ناميHelios(   يونانی
  

«    و فروپاشی فرمانروايی اشکانيان و سکاييان و کوشانيان در ايرانزمين،   )٢٢۴ -۶۵٢با روی کار آمدن ساسانيان (
  به شمار آمد .  همچون ايزد کيش زرتشتی بجای خود بازگشت و همچنانکه پيشتر بود ايزد پيمان و ( جدا از خورشيد)  مهر»

بيگانه ای که        هر همچون ( خدای پيروزگر) و ( خورشيد درخشان) در ميان جنگاورانی مچنانچه پيشتر گفته شد آوازه 
آوازه ی    و سپس تر، رفت و آمدها ی ميان ايران و روم،  پس از چيرگی يوناينان  در سپاه ايران مزدور بودند پيچيده بود،

دلباخته ی   خود امپراتور گرفته تا جنگاوران ساده،از   مهر همچنان برجای ماند و بسياری از سپاهيان سرزمينهای باختری،
    اين خدای پيروزی بخش شدند و پيروزی خود را از اودانستند.

  
  دستی دراز داشته اند.   بسياری بر اين باورند که سپاهيان و جنگاوران رومی در گسترش آيين مهر پرستی

  
  

  جايگاه زروان در آيين مهر
  

هر به کند و کاو بپردازد به هيچ روی از شناخت آيين زروانی بی نياز نخواهد بود، بنا براين ن مپژوهشگری که بخواهد در آيي
  جا دارد که در همين جا نگاهی به آيين زروانی بيندازيم .

  آمده و بچم زمان است .  Zarvan     يا   Zurvan  و در پهلوی به پيکر  Zrvanاين واژه در اوستا به پيکر 
    اينچنين همراه بوده است:  زه هايی (صفت هايی)فروزروان همواره با 

  بی کرانه    زمان   Akarana Zurvanزروان اکرن  
  زمان دراز      Zurvan Drajah  زروان دراژه
  زمان دير -  زمان درنگنده  Zurvan Drengah  زروان درنگه
  زمان درنگ خدای .  Daregho  Khvadata  درغو خودات

  
( زمان بی پايان ) که از آن  Zurva   aknarakان سخن به ميان آمده است يکی زروان اَکناَرک زم در پهلوی هم از دو

اورمزد از    دوازده هزار سال بريده شده است.  و ديگری زمان کنارکومند ( زمان کرانمند ) که درازايش به  اورمزد است
هزار ساله بخش بندی نمود و اهريمن از روی پس  سه روی همه آگاهی اين زمان را برای نبرد با اهريمن به چهار دوره ی

( دوازده هزار سال = زمان کرانمند ) دست اهريمن برای   در پايان اين چهار دوره ی سه هزار ساله  دانشی آن را پذيرفت.
    هميشه از هستی اهورايی کوتاه خواهد گرديد.

  
نوين نيز بجای « زروان » همواره از يک ايزد فرود پايه  تایبرده نشده است، در اوس   در اوستای کهن نامی از « زروان »

داده شده    « زروان »           بنام « زمان » سخن بميان آمده است ، شايد برای اين است که فروزه های زشتی را که به
  می گويد : من  بودند از او دور نگهدارند . برای نمونه در پاره ی نهم فرگرد نوزدهم ونديداد، اشو زرتشت به اهري

  
  ای اهريمن تبهکار ! 

  ،من بر تو چيره می شوم و ترا از خود می رانم.    اهورايی  ورجاوند  سخن ايزدی ) –با اين منژه ی ( گفتار اهورايی
  از خود می رانند .  آفريدگان نيک، با اين رزم افزار بر تو چيره می شوند و ترا



  ه به من داد . راناين رزم افزار را سپند مينو در زمان بی ک
  اين رزم افزار را امشاسپندان ، شهرياران نيک خوب کنش به من دادند .  

  
***  
  
اشو زرتشت برفراز کوهی در کرانه ی رود « درجا » نشسته و نيايش به بارگاه   فرگرد نوزدهم ونديداد،  درپاره ی سيزدهم 

  سپندارمذ) فرابرده وازاهوره مزدا می پرسد : ر وشهريو -ارديبهشت  -اهوره مزدا، و امشاسپندان نيک : ( بهمن 
  ای اهوره مزدا ، ای سپندترين مينو، ای دادار جهان استومند ، ای اََشون !  

                          تباهکار رهايی بخشم ؟  چگونه جهان را از گزند « دروج» و از آسيب «اهريمن» 
   َ                                                           ؟چگونه آاليش آشکار و نهان را از جهان دور کنم 

  چگونه « نسو » را از خانمان مزدا پرستان بيرون برانم ؟ 
  چگونه اََشون مرد را از آاليش پاک کنم ؟ 
  چگونه اََشون زن را از آاليش پاک کنم ؟  

  اهورا مزدا پاسخ داد : 
  دين نيک مزدايی را بستای.  ای زرتشت! 

  امشاسپندان، شهرياران هفت کشور روی زمين را بستای .  تشت !زر ای
  ای زرتشت ! آسمان زبرين و « زمان بيکرانه » و « وايو» ايزد زبر دست ( ايزد باد ) را بستای. 

  دختر زيبای اهوره مزدا ( ايزد زمين ) را بستای. –ای زرتشت ! باد نيرومند مزدا آفريده و سپندار مذ 
     وپژوهش دکتر جليل دوستخواه) ارشگز  -(اوستا 

   
آوری می کنم که ونديداد از بخشهای افزوده ی موبدان در دوره ی ساسانی است و هيچ پيوندی با آموزه های وخشور   ياد

    هيچ سخن ديگری را نبايد از زرتشت بشمار آورد.  بجز « گاتها »  اشو زرتشت ندارد،  بزرگوار ايرانی
  

آفريده ی    پهلوی است « زروان »  که يکی ازنامه های ارزشمند مانده اززبان  Zat  sparamم سپرزات ا ٢۴/١در پاره 
  در آنجا هم زروان از پايگاه وااليی برخوردار نيست.   نه آفريدگارهستی، بنا براين  اهورا مزدا ناميده شده است

  
های پهلوی آمده اند، دانسته می شود که زروان در   امهاز اين چند نمونه و نمونه های ديگری همانند آنها که در اوستا و ن

  نزد زرتشتيان، هرگز نتوانست پايگاه وااليی برای خود دست و پا کند.
  

» در باره ی زروان آمده است که : « ... همه کارهای   ولی در يکی از نامه های بجا مانده از زبان پهلوی بنام « مينو خرد
     است که دوره فرمانرواييش بی کرانه بوده و ايستا برگوهر خود است. او جهان وابسته به اراده و خواست

     ١٠/٢٧مينو خردپاره         
  

باز درهمان نامه آمده است : هيچ نيرويی را در کار سرنوشت کارساز نمی توان دانست، سرنوشت گريز ناپذير است، هنگامی 
چه بسا نادان و نا توانی که کار خود را بخوبی به پيش برد،  د وکه فرارسد دانا و توانايی در کار خود درمانده می شو

هنگامی که سرنوشت فرارسد، خرد و انديشه را توان چاره جويی نيست، و آنچه بايد به فرجام می رسد.» . ( مينو خرد پاره 
۴-٧/٢٣ .(  

  
يان آغازگرديد و سپس تر ران= جبريگری) بيشک پس از يورش اسکندر و شکست اي   گرايش بسوی انديشه های ( زروانی

در در دوره های اشکانی و ساسانی ، جايی برای خود در ميان ايرانيانی که زرتشتی نبودند باز نمود و بنام يک آيين جدا 
  سر( مستقل) شناخته گرديد.

  
های  شه پس از فروپاشی دولت ساسانی و روی کار آمدن اسالم ، کوشش های فراوانی در دور نگهداشتن مردم از اندي

جهان بينی همچنان ادامه يافت، چنانچه در « روايات هرمزد يار » آمده است   زروانی بکار گرفته شد ولی گرايش بسوی اين
و نيکويی و بدی در جهان  –« ... ديگر بدانند در آفرينش جهان و اختران و گردش فلک ها و روشنی و تاريکی : 

ديگر همه آفريده است و آفريدگار    زمان  فريده گويند و پيدا است که جز ازا آپهلوی جهان ر  است، ولی درنامه های  پديد
  –( زمانه ) را کرانه نيست، باال نيست، و بن پديد نيست، هميشه بوده است و هميشه باشد  -  زمان را هم گويند ( زمانه )

از روايت  ۶٢پوشنه ی دوم رويه  –يار زد ( روايات داراب هرم  هر که خردی دارد نگويد که زمانه از کجا پديد آمد ...
    دستور برزو)

  
زمينه ی باورهای زروانی بروشنی ديده می شود، سپس تر « دهريه » که (روزگار) و (زمان) را   در اينگونه نوشته ها،

( دهريه) نام               زروانی باربرداشتند و خود زروانی ها نيزگوهر کهن و آفريدگار هستی می دانستند از باورهای 
    گرفتند .



  
  سه گروه از گروههای اسالمی هستند که از اين آيين ايرانی بارور گرديده اند.  و جبريه  –دهريه  –قدريه 

  
  در قران نيز آيت بسياری هست که نشان از اين جهان بينی دارند، برای نمونه : 

از سوره ی اعراف آمده است: هر که را خدا هدايت فرمود هم او است که هدايت يافته و آنهايی که او گمراه  ١٧١ در آيه ی
  کند هم آن کسان زيانکاران عالمند.

  
  آيه ی سيزدهم سوره ی سجده می گويد:

حتمی است که دوزخ  ق هر نفسی را بکمال هدايتش می رسانديم و ليکن وعده ی ح  و اگر ما به مشيت ازلی می خواستيم  
  را البته از ( کافران) جن و انس پرسازيم.

  
دانسته می شود که اين آيين در عربستان پيش از اسالم نيز جايگاه ويژه ای برای خود   ازبرخی از نوشته های اسالمی 

ين نشئه  همسوره ی الجاثيه آمده است : کافران گفتند زندگی ما جز   داشته است چنانچه در آيه ی بيست و سوم
  مرگ و زندگی طبيعی است و جز ( دهر ) کسی ما را نمی ميراند و حشر و نشر و قيامتی نيست.  نيست،  دنيا
  

در خبر است که جمعی در زمان حضرت رسالت از پريشانی وقت شکايت کردند واز شدت   در « مجمع البحرين » آمده است
که ما در وی   را بد گفتند و دشنام دادند که بدا روزگارا  له ( زمانه)گ زمانه و مشقت ايام گله نمودند و در اثنای شکوه و

  حضرت رسالت ايشان را منع فرمود و نهی کرد و فرمود : ( دهر را بد نگوييد ، زيرا که دهر خدا است ! )    گرفتاريم،
  ۶۴٠ی رويه   –برگرفته از فرهنگ نامهای اوستا پوشنه ی دوم   مجمع البحرين زير واژه ی دهر  

  
  :   مولوی بلخی را نيز تا اندازه ای می توان برخوردار از اين جهان بينی ايرانی بشمار آورد

  نمی دانم  نمی دانم  را  جادو  نقاش  اين  من              نمی دانم  نمی دانم  تو را    نه   ايوان   اين   من  
  من اين خوشخوی بد خو را نمی دانم نمی دانم               پريشانم   دارد   همی    گريبانم ،   گيرد   همی  
  نمی دانم نمی دانم   را   من اين شير و آهو  که              يکی شيری همی بينم جهان پيشش گله ی آهو  
  ه اين سيالب و اين جو را نمی دانم نمی دانم ک               کرده  جو  جويای   بربوده ، مرا  سيالب   مرا  
  من اين زن را و اين شو را نمی دانم نمی دانم          لک چون شو خورند فرزند چون گربهزمين چون زن ف   
  را نمی دانم نمی دانم  دست و بازو  که من آن                می پرد    تير  دم  هر   قدرت  بازوی  زدست  
    نمی دانم نمی دانم  را  قالو  و  و قال  قيل  که            مش کن چند می گويی؟ چه قيل و قال می جويیخ  

  ديوان بزرگ شمس                                                                                                                          
  

پس از زاده  گار زمان را که فرزندان خود رافرزند اورانوس (آسمان) و خداوند Cronos  در استوره های يونانی کرونوس
  شدن تکه تکه می کرد و می خورد می توان تا اندازه ای با زروان ايرانی هم گوهر شناخت.

  
يونانی   در سنگ نبشته ی خود از خدايان ايرانی و برابرهای   پيش از عيسی ) ٣۴تا   ۶٩(   يکم Antiochosآنتيوخس 

  = اهورا مزدا   Zeus – Oromasdesزئوس ارمس دس   ونه :ياد کرده است ، برای نم  آنها
     مهر  Mithra= ميثر        Mitresميترس 

    = بهرام        Artagenesآرتا گنس 
پوشنه ی دوم رويه ی   –= زروان اکرن . فرهنگ نامهای اوستا    Khronos Apirosخرنس آپی رس   و سرانجام

۶۴۴    
  

خدای نابودی و تباه کننده ی   Shivaدرآنجا شيوا   اريم .دای « زمان بی کرانه » نشانی ددر افسانه ها ی ودايی نيز از خ
چيزها است، خدايی است که مردم از او در هراسند . خدايی است که آغاز و انجامش پيدا نيست، دو خدای ديگر ( برهما و 

د آمد، اينها ميليونها ال رفت و ديگری به ژرفا ها فروتا آغاز و انجامش را پيدا کنند، پس يکی بسوی با  ويشنو ) اراده کردند
  سال فرا رفتند و فرود آمدند و سرانجام دانستند که (شيوا =زمان بيکرانه( را نه سری هست و نه بنی .

  
آنچنان بيمی در دل مردم باستان پديد آورد که نگاره های هراس   روزگار = دهر = و تقدير  زمانه =   زمان =  زروان =

که امروز هم لرزه بر اندام آدمی می   رداختند، اين نگاره ها براستی آنچنان هراس آورندوری از او کندند و به نيايشش پآ
افکنند، از آنجا که اين نگاره ها بيشتر از مهرابه ها و نيايشگاههای ميترايی بدست آمده اند، کوشش برای شناخت پيوندهای 

  در آيين ميترايی آغاز گرديد . ميان اين دو آيين، و جايگاه زروان
  

يا نه، هنوز هم گفتگو در ميان   از آن زروان اند  البته بر سر اينکه اين نگاره های ترسناک در نيايشگاههای ميترايی
برخی از پژوهندگان اين نگاره ها را ازآن اهريمن دانسته، و ريختن خون جانوران را که در آيين   پژوهشگران ادامه دارد،

(    با  ولی همانندی نگاره های بدست آمده از مهرابه ها   ای اهريمن گذاشته اند،يی برای زروان می شده است به پميترا
   وارون اين گفته ها نشان می دهند .  در دوران ودايی،  خدای زمان)



   
خدای بی آغاز و و بی  ) که پيکری است از شيواKala  ها با ويژگيهای ( کال  همه ی ويژگيهای نگاره زروان در مهرابه

  برای نمونه :   ان در آيين ودايی برابری دارند،فرجام زم
  
  شيوا نيز شيری يا ببری را می کشد و پوستش را به تن می کند .  –سر شير در نگاره ی زروان    -
است،      وا نيز چنيندارد، شي  هردو را در کنارهم  زنانگی و مردانگی است، زهار( آلت تناسلی)  زروان دارای ويژگی   -

اين دو در کنار    ) که زهار زنانه است،Yoniکه زهار مردانه، و ديگری ( يونی   ) Linga  مبسته يکی ( لينگادو نشان ه
  يکديگر نيروی آفرينش و زايندگی شيوا را نشان می دهند.

      گرد بدن هردو ماری چنبره زده است.  -
  .  و بسياری نکته های همانند ديگر  هر دو با آتش سر و کار دارند...  -

فروزه   را کنار هم بگذاريم در آنجا نيز هماننديهای بسيار خواهيم يافت، برای نمونه  و ( زروان)  هر گاه فرنام های ( شيوا)
  ها ( صفت) ی شيوا : 

    به چم هراس آور Agharاگ هر    -
  به چم چيره گر و فرمانروا  Ishana  ای شان   -
  همانندی دارند.  م های ديگری همانند اينها همه با فرنامها ی زروانخداوند بزرگ و پيشنا  Mahesha  مهش    –
  
  

  نگاره ی زروان در نيايشگاههای ميترايی
  

  زروان با سر شيری دژم نمودار گشته است .    در برخی از نگاره های ميترايی
کرش پيکر آدمی است که بر پي  ه ی کوچکتر نگاشته شده ولیبر تارک اين شير نگاره ی سرگاو و يا شير ديگری به انداز

  روی کره ای ايستاده است .  
  

که گويی   ماربزرگی هفت دور بگرد پيکرش چرخيده است. دم اين مار بر روی کره و سرش آنچنان با سر شير پيوسته است
  يک سر است. 

  
درسنگ نگاره ی   بزرگبسيار با بالهای فروهر کوروش  دو بال گشوده و آماده ی پرواز بر پيکرش روييده اند که همانندی

  دشت مرغاب دارند . چهار پر اين دوبال آماده ی پرواز سخن مولوی را بياد می آورند که :
  

  تو ازکجا و ره بام و نردبان تا بکجا        تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری
  

  ه ای ( کليدی) را می فشارد. در دست راستش، دستواره ( عصا ) و با دست چپش گشايند
  

   اينک ببينيم که اين نماد ها را چگونه گزارش ( تفسير) می کنند :
  
و نا    نشان داده شده و گاه با خشمی هراس آور، نشان چيرگی  چگونگی چهره ی شير که گاه با پوزه ی نيم گشوده -

دی تباه کننده ی زمان کی بهم فشرده است نشان نيرومندلنوازی روزگار است. دهان نيم باز و چانه ی او که بگونه ی ترسنا
  می کشد و نابود می کند.  است که همه چيز را به کام خود

  
  ماری که به گرد پيکرش چنبره زده نشان گردش خورشيد است بر پرگاره ی ( مدار) خود .  -
  
يشتر جا کر زروان نگاشته شده و در ببر روی پي  نيسنگ اختران ( منطقه البروج)  نشانه های  در برخی از نگاره ها -

  ( منطقه البروج).   اين هفت چنبره ی مار اشاره است به نيسنگ اختران  مار هفت بار به دور زروان چرخيده است،  ها
  
چوبدستی که بدست دارد نشان توانمندی و فرمانروايی بی چون و چرای او است که سرکوبگرانه بر همه ی باشندگان  - 

  روايی می کند .فرمان  هستی
  

 –سلطه گر  -جبار( = زورگو    –نيم که هللا نيز در قران با فرنام هايی مانند : ملک القدوس( = پادشاه مقدس) فراموش نک
( = درمشت   قابض   –سخت چيره )  –بسيار چيره   قهار ( =   -گردکش )  –خود بين  –خود خواه   (=   متکبر  -قاهر ) 
–ذليل کننده   مذل ( = –   خوار کننده) –پست کننده  –= فرا اندازنده  خافض(   –   درهم شکننده) –تنگ کننده  –گيرنده 

 –عقوبت دهنده  –منقم ( = انتقام گيرنده    –توانا )  -زورآور –نيرومند  –قادر (= توانمند   -پست کننده )  –خوار کننده   
و جز اينها نام برده شده و   -  فريبکار ) -دو دوزه باز -پر مکر –ده فريب دهن –بسيار مکر کننده   مکار(=    –کينه کش) 

  آيه های بسياری که ترس از او را در دل مومنان می کارد، به اين چند نمونه يه ژرفی بنگريد: 



  
  از نا فرمانی من بترسيد و بفرمان من باشيد ...  سوره ی بقره : ١۵٠آيه 

  باش...  و پرهيزکار  هميشه خدا ترسسوره ی احزاب : ای پيغمبر   ١آيه ی 
  سوره ی يونس: ... به آنها بگو چرا خدا ترس نمی شويد ... ٣١آيه ی 
  سوره ی نحل : خدای يکتا فرمود که خدا يکی است از من بترسيد...  ۵١آيه ی 
ايد از کسی غير از سوره ی نحل : هر چه در آسمانها و زمين است همه ملک خدا است ...آيا شما بندگان بايد ب ۵٢آيه ی 

  تدر بترسيد...خدای مق
  سوره ی انفال : مومنان آنهايی هستند که چون ذکری از خدا شود دلهاشان ترسان و لرزان شود... ٢آيه ی 

  سوره ی انفال : ای اهل ايمان اگر خدا ترس و پرهيزکار شويد ... ٢٩آيه 
  سوره ی بقره : و از خدا بترسيد... ١٩۴آيه ی 

  ا ترس و پرهيزکار باشيد..ی تغابن : پس تا توانيد خدسوره  ١۶آيه 
  سوره ی طالق : .. و هر که از خدا بترسد خدا گناهش بپوشاند ۵آيه ی 
  آل عمران : ای اهل ايمان از خدا بترسيد چنانکه شايسته ی خدا ترس بودن است...  ١٠٢آيه ی 
  ن هراسان شود...سوره ی حج : ... آنهايی که چون ياد خدا کنند دلهاشا ٣۵آيه ی 

  
زروان بدست دارد نشان دهنده ی آن است که بستن و گشودن همه ی درب ها در آسمان و زمين   ای ( کليدی ) کهگشاينده 

  در دستان او است .  
  

عيسی نيز به يکی از شاگردانش بنام پطرس گفت : کليد های ملکوت آسمان را بتو می سپارم و آنچه بر زمين ببندی 
  ١٩:١۶يی در آسمان گشوده شود .متی گردد و آنچه در زمين گشا درآسمان بسته

  
راهيابی به   يهود می گويد : وای بر شما ای فقها زيرا کليد معرفت ( = معرفت چگونگی  و در جای ديگری به کيش بانان

   ۵٢:١١لوقا   را بر داشته ايد، خود داخل نمی شويد و داخل شوندگان را هم مانع می شويد  ملکوت آسمان)
  

ر باب يکم مکاشفه ی خود عيسی را چنين گزارش می کند : پايهايش مانند برنج صيقلی که در کوره يوحنای رسول نيز د
تابيده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسيار* و در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشيری دو دمه تيز 

همانندی ميان عيسی و   به آفتاب نيمروز است،قوتش می تابد ( اشاره  بيرون می آمد و چهره اش چون آفتاب بود که در
زروان شگفت انگيز است !! بياد داشته باشيم که شير نماد آفتاب هم هست) و چون او را ديدم مثل مرده پيش پاهايش افتادم 

اد زنده شدم و اينک تا ابد االبو دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش * من هستم اول و آخر و زنده * و مرده 
  نزد من است !! ) .   هستم و« کليد های موت و عالم اموات»

  
  زمان شتابنده ) است.   دو بال چهار بخشی که بر پيکر خود دارد نشان دهنده ی شتاب رفتار او(=  -
  
که مار با  مرد بودنش پی برد، چرابه زن يا   نمی توان  زروان با اينکه در همه ی نگاره ها برهنه نگاشته شده است ولی  -

بيشک اين کار از روی آگاهی انجام گرفته چرا که زروان خدايی    پيچش خود زهارش ( آلت تناسلی اش) را پوشانيده است.
خدايی است دو   او نيز همانند شيوا  است خود زا که هم خودش را می زايد و هم سراسر هستی را از خود پديد می آورد،

  جنسی.
  
ر باختر آفريقا پيدا شده درپايانه ی سرش گودالی است که در آن آتش می افروخته اند، و در نگاره تنديسی که از زروان د  -

زبانه های آتش بيرون می شوند و اين زبانه ها با زبانه های آتشگاههای پيرامونش بهم آميخته و اين   ی ديگری از دهانش
= شيوا دارنده ی آذرخش و زبانه          خدای بيکران Maha Kala  کال  ز مهادر نوشته های ودايی ني  همان شده اند.

ولی اين تنها زروان و   از پرتو اين آتش آسمانی است که بر روی زمين آتش ها ی ديگری زبانه می کشند،  ی آسمانی است،
نمونه های زير  ين سرشتی برخوردارند،شيوا نيستند که اينگونه آتش افروزی می کنند، خدايان دينهای ابراهيمی نيز از چن

  درستی اين سخن را گئاهی می کنند: 
  
موسی نشان می دهد: موسی گله پدر زن خود يترون   در باب سيم سفر خروج، يهوه صبايوت خود را در بوته ی آتش به  

آتش از  * خداوند در شعله ی   ( جبل هللا!!؟؟) باشد آمد  را شبانی می کرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به حوريب که
     ميان بوته ای بر وی ظاهر شد ..

  
  در آيه دوازدهم از سوره بيستم اين سخن تورات را گواهی می کند:  قران هم

نزديک شد ندا شنيد که ای موسی من پروردگار تو ام نعلين از خود بدور کن که اکنون در وادی   چون موسی به آن آتش
  مقدس قدم نهاده ای.

  



هريکی مجمره ی خود را گرفته آتش بر آنها نهادند و بخور   ن هارون ( يکی از بزرگان بنی اسراييل )ناداب و ابيهو پسرا  -
آتش غريبيکه ايشان را نفرموده بود بحضور خداوند نزديک آوردند ؛ و آتش از حضور خداوند بدر شده   بر آن گذاردند ؛

  ١:١٠. الويان  ايشانرا بلعيد وبحضور خداوند مردند . )
  
هنگام کوچ بسوی کنعان؛ بنی اسراييل دچار بيماری وبا می شوند و بنزد موسی گله می آورند که چراما را از مصر  ب - 

بيرون آوردی تا دچار چنين روزگار بدهنجار شويم ؛ خداوند از اين ناسپاسی بخشم می آيد و بموسی و برادرش هارون می 
را ناگهان هالک سازم ) اما موسی با قوم همدردی می کند و برای  عت دور شويد تا ايشانگويد : (... از ميان اين جما

در آن بگذار و بخور بر آن    آتش مذبح  خواباندن خشم خداوند به برادرش هارون می گويد: ( ... مجمر خود را گرفته از
  ۴۶:١۶ خداوند بر آمده و وبا شروع شده است ..) . اعداد  بريز زيرا غضب از حضور

        
ه از ميان آتش با بنی اسراييل سخن می گويد:... شما نزديک کوه ايستاديد و کوه تا بوسط آسمان به آتش و تاريکی يهو  - 

ابرها و ظلمت غليظ می سوخت * و خداوند از ميان آتش متکلم شد و شما آواز کلمات اورا شنيديد ليکن صورتی نديد بلکه 
   ١١:۴ هفقط آواز شنيديد ) . تثني

         
نمايان می سازد و با او پيمان می بندد که در   جدعون ( يکی از سرداران و زورآوران بنی اسراييل )  اوند خود رابهخد  -

می کشد و گوشتش را برای يهوه می   خواهد داد ؛ جدعون برای سپاسگزاری بزغاله ای  جنگ با دشمنان ياريش
... آتش از صخره بر آمده ؛ گوشت و قرصهای نان   و ناگهانرا بر روی سنگ بگذار يهوه می گويد گوشت قربانی    آورد،

  ٢٠:۶فطير رابلعيد !!) داوران 
    
دادن برتری نيروی يهوه بر خدايان   يکی از انبياء يهود بنام ايليا که از نام آوران کتاب مقدس است ؛ در جايی برای نشان -

و     هيزم می گذارد و فرمان می دهد تا آب فراوان بر گوشت می کند و بر   تکه تکهگاوی را می کشد ؛ گوشت آنرا   ديگر ؛
بر هيزم بريزند بگونه ای که نتوان با آن هيزم آتشی افروخت ؛ سپس بدعا می ايستد و از خداوند می خواهد که او را نزد 

سوختنی و هيزم و  ش يهوه افتاده قربانی.. آنگاه آت  هماوردان شرمنده نکند و نيروی بر تر خويش را بنمايش بگذارد :
    ٣٧:١٨اول پادشاهان   را بلعيد و آبرا که در خندق بود ليسيد !!  سنگها و خاک

      
برای سپاسگزاری از يارمنديهای او چند جاندار را می کشد و بر   داود مذ بحی (کشتارگاهی ) برای خداوند بنا می کند و -

  ٢۶:٢١اول تواريخ   ح نازل کرده او را مستجاب فرمودآتشی از آسمان بر مذب... خداوند   و  مذبح می گذارد
  
زيرا اينک خداوند   اشعيا يکی از بزرکترين انبياء يهود چنين نبوت می کند : ... خداوند بر دشمنان خود غضب خواهد نمود -
بانجام رساند ؛ ويش را با شعله آتش خواهدآمد و عرابه های او مثل گرد باد تا غضب خود را با حدت و عتاب خ  آتش  با

   ١٢:۶۶اشعيا   زيرا خدا وند با« آتش » و شمشير خود بر تمامی بشر داوری خواهد نمود ...)
           

غيرت خدا از جنس آتش است؛ به حزقيال يکی ديگر از انبياء می گويد : ... بنا براين خداوند يهوه چنين می فرمايد هر  -
  ۵:٣۶م نموده ام ...) حزقيال بضد بقيه امتها تکل باتش غيرت خود  آينه

   
   ٢۴:۴تثنيه   باز می گويد :... زيرا که يهوه خدايت آتش سوزنده و خدای غيور است -
   
همانند آتش خواهد بود : .. اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش   نجات دهنده موعود بنی اسراييل  -

طالب او می باشيد ناگهان به هيکل خود خواهد آمد يعنی آن رسول عهدی که   ااخت و خداونديکه شمروی من مهيا خواهد س
مسرور می باشيد * هان او می آيد قول يهوه صبايوت اين است اما کيست که روزآمدن او را متحمل تواند شد و کيست    از او

   ١:٣اهد بود ) مالکی در حين ظهور وی تواند ايستاد زيرا که او مثل « آتش قالگر» خو
      
اينها چند نمونه ازپيوند آتش با يهوه در آيين يهود بودند، اينک نگاهی هم به آيين مسيح بيندازيم و پيوند آتش را با عيسی  

  نگاه کنيم .
  
می گويد تعميد دهنده ی ديگری ( عيسی) سخن   ميدهد ولی از آمدن  يحيی تعميد دهنده مردم را در رود اردن به آب تعميد 

  ١٢:٣و شما را بروح القدس و به (آتش) تعميد خواهد داد . متی که : ... ا
  

پنطيکاست رسيد بيک دل در يکجا بودند *   روح القدس همانند آتش بر سر شاگردان عيسی ريخته می شود ( ... و چون روز
* و زبانه   دند پرساختدر آنجا نشسته بو شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را که  که ناگاه آوازی چون صدای وزيدن باد

    ١:٢اعمال رسوالن   منقسم شده مثل زبانهای آتش بديشان ظاهر گشته بر هر يکی از ايشان قرار گرفت) .   ها
  
  
  



  پايان بخش دوم
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