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 به  ـ با سعی بسیار ـان چیست و چرا بايد فايده ش،امروز ما نداشته باشند
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، که اين يکی در نیمه راه آن »جشن مھرگان«و » ماه مھر«ھر ساله، با فرارسیدن 
نوشته ... ماه فرا می رسد، مقاالت متعددی دربارهء مھر، مھرگان، میترا، میترائیسم و

استی، اما، به ر. شده و آئین ھای مربوط به ھريک از اين مفاھیم شرح داده می شوند
اگر آن مفاھیم و آئین ھا ربطی به زندگیِ  امروز ما نداشته باشند، فايده شان چیست و 

چرا بايد ـ با سعی بسیار ـ به بازسازی چیزھائی پرداخت که در حیاتِ  انديشگی و معنوی 
 ِ ما مرده اند و ديگر نقشی بازی نمی کنند؟

ما اکنون در آن به سر می در وضعیتی که  انم که در اوضاع سیاسیِ  امروز،می د
، مخدوش شدن ھويتی که خیال می کرديم داريم و به آن دلخوش بوديمبا  و ،بريم

فرھنگی ـ «در اين انديشه سر می کنند که با اين مشکل ) از جمله خود منو (بسیارانی 
، آنگونه که موجب »ھويت ايرانی« ِ  چه بايد کرد و چگونه می توان به بازتعريف»ھويتی
 منشاء ، از آنجا که نیزرو برای ملتی کھنسال شود، پرداخت؟ حیثیت و کسب آبءهاعاد

طبیعی مشکالت امروز ما ساختاری ضد انسانی است که به نام اسالم عمل می کند، 
 اسالم در ايران بنگريم و بخش ھائی از ھويت خود را ـ که باز ِ ما به پساپشتاست اگر 

 .به جلوی صحنه آورده و بر آنھا تأکید و تکیه کنیم از آن دوران می پنداريم ـ ءمانده

 ،اما آيا تکرار اينکه ايرانیان پیش از اسالم چگونه می انديشیدند و عمل می کردند
 می تواند ما را در رسیدن به ، آئین ھای متروک آنانِ و کوشش در راستای باز آفرينی

 جامعهء ما يا ءمتن گستردهر دھدفی که داريم ياری کند؟ آيا می توانیم چیزھائی را که 
پويا،  و يا به دست فراموشی سپرده شده اند ديگرباره به صورت اموری گشتهبیگانه تلقی 

آيا چه فرقی خواھد بود بین اينکه بخواھیم ـ در غیر اين صورت، خودی و يگانه در آوريم؟ 
و کنیم که مردم جای جھان بینی اسالمی بنشانیم و آرزه مثًال ـ جھان بینیِ  يونانی را ب

 ايران آن نگاه بیگانه را با آنچه که امروز دارند معاوضه کنند؟

 مردمی که در کھنِ  جھان بینی و گیتی شناختِ  به مدد ،بازسازی ھويت ملی ما
تنھا در پیکر ما وجود دارد، ھم آنھا ھنوز » ژن« و احتماًال چند ، ايران می زيستندِ سرزمین

جھان بینی ھنوز در آن که بتوانیم نشان دھیم بخش ھائی از  خواھد بوددر صورتی ممکن 
 ، نام و نشان ھائی متفاوتبخود گرفتن بخاطر عوض کردن صورت خود و ،ما زنده اند اما

اگر چنین استمراری وجود داشه باشد، اگر . کمتر می توانیم آنھا را بازشناسی کنیم
 آنگاه می توان امید داشت که ما ، باشد باستانی ھنوز در ما زنده و پوياِ چیزی از آن ھويت

 و بازگرداندن مردگان به جھان زندگان مشغول نیستیم؛ بلکه »احیاء موات«بیھودهء کار ه ب
بدان ھمت گماشته ايم که از آنچه داريم رفع شبھه کنیم، گرد و خاکشان را بزدائیم، 

 توسل با ،ی شودديگرباره معناھای اصلی شان را روشن سازيم، و نشان دھیم چگونه م
  ـ بی ھیچ احساس از خود بیگانگی ـ کهبرسیم به ھويت و معنويتی نوين ،به اين اقدامات
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ما را به خانوادهء ملل ھم و  ،و سرافرازی آورد ھم برايمان آبرو کند،ھم ما را در عالم يگانه 
 .متمدن بر گرداند

 ، ايرانییِ جھان بیندر  ،»مھر«وم  مفھ،از نظر من در اين راستا است که،
ماقبل پیدايش  جوامع در درون که ؛ مفھومی است استرمفھومی بنیادين و آغازگ

پرورده شده و به صورت بنیاد يک جھان بینی پر شاخ و برگ » تمرکز سیاسی«فرگشتِ  
ـ که نشان از تمرکز و تک گفتاری » خدای يگانه«در آمده، و سپس، در روياروئی با مفھوم 

ارد ـ مقاومت کرده و از ده ھزار سال پیش تا ھمین امروز ھمچنان در و زدايش گوناگونی د
و من، در اين مقاله، می خواھم به اين مفھوم . حیات معنوی ايرانیان حضور داشته و دارد

 .زنده و در کار ـ اما صورت عوض کرده و اغلب بیمار ـ بپردازم

*** 

خوانده می شوند تا وسعت » ھند ـ و ـ اروپائی«که اکنون (در اينکه اقوام آريائی 
 ء، قبل از شروع مھاجرت بزرگشان به جھات شش گانه)پراکندگی شان مشخص گردد

ی ھزاران سال پیش، دارای جھان بینی و گیتی شناخت منسجمی بوده اند، شکدر عالم 
 و شباھت ھای انکار ناپذير عناصر فرھنگی و زبانی ،تعدد منابع اصیل از يکسو. وجود ندارد

، از سوی ديگر،  از گیتی ای در منطقهء گستردهـ» ژنتیک«کنون کشفیات نوپای ـ و ا
 در آسیای  در دور دست تاريخ يک تمدن و فرھنگ يگانه کهوجود قطعیِ ھمگی ما را به 

 .مرکزی پديد آمد و در اقصای عالم پراکنده شد رھنمون می شوند

دهء جھان بینی و گیتی بديھی است که در آغازگاھان ھر تمدنی، عناصر پديد آورن
الھام گرفته و، در » ساختار جامعه«و » محیط زيست«شناختِ  مسلط بر آن، از دو منبع 

ء ھر کدام  دربارهھر اطالعیدر نتیجه، . دن متحول می شو با آنھا دائمتقابلدر عین حال، 
مون  آن جامعه رھنِ ھنگی و تمدنی اين رابطه می تواند ما را به مجموعهء فراز دو سوی

 ھمچون نشانه ھائی ھستند  ما از گذشتهدر اين مورد اطالعات ھر دم افزايندهء . دشو
 .  راھنمائی می کنندمعماکه يک کارآگاه را به کشف اسرار يک 

امروزه اين يقین حاصل شده است که در جھان بینی و گیتی شناخت باستانی 
 ـ مرکزيت »معنوی«ديگری  و »مادی« دو مفھوم ـ يکی ،»ھند ـ و ـ اروپائی«مردمان 

 . داشته اند

 ِ  مرکزيت از آن خورشید بوده است که ـ به لحاظ وضع آن زمان،»مادی«در عالم 
کی ھا محسوب می شده نعمت ھا و نی زندگی ھا و ءمحیط زيست ـ سر منشاء ھمه

 سرچشمهء زندگی، فصول، روز و شب، گرما، و روشنائی؛ عنصری که پھنای است؛
 می گشايد، در آن می خرامد، در حضورش ماه و ستارگان وشنیِ  خود به رآسمان را

 تاريکی، سردی، ِ گیر و چون از چشم ھا پنھان می گردد، زمان چیوند؛ناپديد می ش
 سوسو زن جرأت ظھور و خودنمائی پیدا می ِ پژمردگی و مرگ فرا می رسد و ستارگان

 .کنند

یتی شناخت اين مردمان چه بوده  مرکزی در جھان بینی و گِ »معنوی«اما مفھوم 
که آنان عامل يقین داشت ، به داليل متعدد،  می توانبه نظر می رسد که اکنوناست؟ 

 را در عنصر جامعهء خويش خانواده و دوستی و ِ پیوستگی و استمرار و شادزيستی
 آدمیان را به ھم می »عشق«از نظر صائب آنان، .  يافته بوده اند)»مھر«يا  (»عشق«
شراکت و ندد، صلح و دوستی می آفريند، آفرينندگی و زايش را موجب می شود، پیو

فداکاری و آبادانی را در پی می آورد؛ و چون از میان برخیزد زمانهء چیرگی نفرت، جنگ، 
  .ويرانی، و مرگ فرا می رسد
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و در اين میان، چه شباھت عمیقی بین عنصر مادی خورشید و عنصر معنوی مھر 
تاريخ فرھنگ ھا ، در واقع. د جلوه گاه ديگری باشدن که ھر يک می توانآنساوجود دارد، 

 ھر اجتماعی، چون زمان منظم کردن و منسجم شدن زندگینشان می دھد که، در 
 با  مرکزی آنھاصر مادی و معنویاجھان بینی ھا و گیتی شناخت ھا فرا رسد، نخست عن
 ،مربوط به آنھا و پیوندشاندھای ھم يکی انگاشته می شوند و، سپس، ھمهء دست آور

نام می » ھورا شناسیا « به زبان ايران باستاند کهن درون مجموعه ای سر ريز می کدر
 از آن به عنوان خود،امروز ء ما، در سخن روزمرهاين ھمان مفھومی است که و . گیرد
راخور بیعی ـ به فصر طپیوند ھر عن دينی کھن، از ءدر ھر مجموعه. نام می بريم» دين«

 پديده ،ھر عنصر معنویِ  مورد احترام آن جامعه ـ با اش» محیط زيستی «قدرت و تأثیر
و به تعبیر آريائی ھا، (» خدايان«ساخته می شوند که » نیمه آشکار و نیمه پنھانی«ھای 

 . نام دارند)  ھا»اھورا«

بوده » مھر«و » خورشید« بزرگ و اصلیِ  اقوام آريائی  آمیزهء ی» ھوراا/ خدا «
 خورشید و آتش ،»دين میترائی« در .می شده استشناخته » میترا«که با نام است 

 در درون اين اھورا نیزو تجلیگاه معنوی  می رفته اند؛بشمار  اين اھورانمودگارانِ  مادیِ  
 و با محسوب می شده عشق و مھر که خانهء(» دل«ی به نام جايگاھدر انسان، سینهء 

 را گرامی می» اھورا میترا«آريائیان .  قرار داشته است) فرق دارد»قلب «ِ مفھوم پزشکی
 و پاسبان پیوندھا و قرارھا ی مھر و دوستءداشتند چرا که او نگاھبان زندگی و آفريننده

او ھم بر آسمان و ھم در دل آدمی حضور داشته و استمرار زندگی و . بوده است
 .خوشبختی او را ممکن می ساخته است

و و مھرگان جشن سپاس از اوست که تابستانی ديگر را در باوری و مھر، ماه ا
ھمدلی به پايان رسانده و می رود تا به خواب زمستانه اش فرو رود تا در بلندترين شب 

 ديگرباره زاده شود، زمستان را ،نام دارد) »دمیال«مشتق از واژه (» يلدا« که ،سال
 .ک فلک بنشاندبشکند، بھار را بیاورد و تابستان را بر تار

قرار » میترا« باستانی، ھمه چیز در ارتباط با دينِ  يا »اھوراشناسی«در اين 
 »وارونا«و اھورا ) خداوند خرد (»مزدا«ی ديگر ـ اھورا » اھورا«داشته است، بخصوص دو 

. ـ که يکی شان با اقوام مھاجر به ايران آمده و ديگری به ھند رفته است) خداوند قانون(
 ، اند و»مھر« دار و فرمانبر تابع»قانون« و ھم »خرد« ھم ،»دين میترائی« در بدينسان،

خردِ  بی مھر به .  ھر دو به عناصری اھريمنی مبدل می شوند،بدون اين ارتباط
سلطه و خودکامگی مجريان خودپسندی و تخريب جھان می انجامد و قانون بی مھر به 

 .قانون می انجامد

ی مستقل و آزاد  پذيرش انسان ھااقتضای مھرورزيدن. تاما اين پايان ماجرا نیس
گذاشتن به  به احترام ، و اجتناب از اين دو؛ اجتناب از خشونت و زورگوئی ھمھم ھست،

چند گفتاری و اھمیت يافتن خرد جمعی و مشارکت پذيرش عقايد و آزادی ديگران، 
ھیچکدام اين ھا بدون . جامدھمگانی و خودمختاری واحدھای خانوادگی و قومی می ان

 در غیاب مھر، خرد و قانون دست به دست ھم می . ممکن نیست»مھر«حضور عنصر 
 .دھند و جھنم را بر زمین می آفرينند

اينگونه است که من در آغازگاھان تاريخ سرزمینمان به جھان بینی شگرفی بر می 
 :بیرون کشید منطقی از دل آنصورتی ه بمفاھیم زير را خورم که می توان 

است، و » زندگی اجتماعی«، که گرما بخش و آفرينندهء »مھر« اصالت دادن به -
 سايه آن، بکارگیری خرد در 

 .است» ديگری«پذيرش وجود مستقل » مھر« پی بردن به اينکه الزمهء تحقق -
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نام » اشا«ھمانکه ( حقوق ديگران بر اساس قانونی برآمده بر بنیان مھر  پذيرش-
 ). داشت

  کثرت گرائی و چند صدائی، پذيرش ضرورت -
 ،به عنوان شرط تحقق مھر آزادی و انتخاب ھمگان  پذيرش-
ن خود با جھانیان و با محیط زيست که معنای مادی وحدت وجود  ھمپیوند دانست-
  است،

  اجتناب از خشونت و کشتار و انھدام، حتی به ھنگام دفاع از خويش،-
 بر معانی، پوست بر مغز، ظاھر بر باطن، ريا بر  ھاصورت راه ندادن به برتری -
 رفتار،

 ھری که خردمندانه و خردپذير نیست، نپذيرفتن م-
 بر نمی آيد و آن را مزاحم کار خويش می بیند، تحقیر خردی که از مھر -
 نی که بر بنیاد مھر و شناخت حقوق ھمگان ساخته نشدهوانی خار شمردن ق-
 ، باشند

 ... و-

 ايرانی جھان بینیِ در که  ،»مھر«وم  مفھ،از نظر منگفتم که، ن حال اما در عی
 تاريخی و جان پايدار ايرانی ما پاک ء، ھیچگاه از حافظه استرمفھومی بنیادين و آغازگ

بلند  اين راھپیمائی  ای ازبه لحظات عمدهپس، بگذاريد .  تا به امروز راه آمده استنشده و
 .ھم اشاره کنم

زرتشت، ،  اقوام آريائی به سوی فالت ايرانمھاجرت بخشی از ِ در پیاگرچه 
تحولی در جھان بینی قوم خود ايجاد کرد و در آموزه ،  جھان)و نه پیامبر(نخستین حکیم 

ستود اما در بیش از اھورا میترا  به اھورا مزدا، خداوند خرد، برتری داد و او را ھای خويش
بايد مشکل .  وجود ندارداين دومییت  نشانه ای از انکار اھمی سخنانشھیچ کجا

 . زرتشت را درک کرد تا راه حلی را که ارائه داده است بخوبی دريافت

بنظر من، زرتشت، ھمچون يک آسیب شناس اجتماعی، متوجه آن شده بود که 
 که توانسته بودند )»کرَپـن ھا«با نام  (در طی قرون، و در پی پیدايش آخوندھای میترائی

ئی تشکیالت مذھب میترائی را با آئین ھا و قربانی ھای پیچیده اش بوجود از دين میترا
آورند و بر گردهء مردم سوار شوند، جامعه به سوی انحطاط و دور شدن از زيبائی ھای  

 مردم ،دلیل تبلیغات آخوندیه  ب،زرتشت ديده بود که. بود دين کھن خود حرکت کرده
 ی و قربانی کردن ھارده و به آداب و ترتیب ھامعناھای دلکش دين کھن خود را فراموش ک

او می ديد که برای نجات دين میترائی .  مذھبی پرداخته اندِ خرافی بی معنا و مخرب و
 . بايد با مذھب و آخوند میترائی بجنگد؛ و چنین کرد

ھان ، اھورا مزدا را بر کشید و در مرکز ج مذھب میترائیاو، برای جنگیدن با خرافات
، خردمندی »خرد« ديگر زمان تبلیغ در مورد اھمیت ، به گمان او قرار داد؛ چرا که،بینی خود

اما او . تنھا به مدد خرد است که می توان به جنگ خرافه رفت.  فرا رسیده بودو خردپذيری
 .  خرد با مھر را گسست و نه میترا را بی مقدار ساختءھرگز نه رابطه

 ساختارھای اجتماعی حکم می ِ  پیدايشِ  ھمانگونه که قانون ازلیزمان گذشت و
که می توان آن را ( از دل آموزه ھای او نیز مذھبی جديد ،پس از اودو قرنی کند، 

بدينسان، در .  بر زمین جوالن دادندبوجود آمد و آخوندھای آن نیز) ندخوا» زرتشتیگری«
ھايش نام جديد که آخوند (» میترا گری«سرزمین ايران و از دل دين میترائی، دو مذھب 

در کنار ) نام گرفتند» موبد«که آخوندھايش  (»زرتشتی گری«و مذھب ) را يافتند» مغ«
و ) از خراسان تا کردستان(نیمهء شمالی ايران بود  مغان بیشتر یقلمروحضور يافتند؛  ھم

 ). از سیستان تا خوزستان( موبدان در نیمهء جنوبی ايران گسترده بود یقلمرو
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يش مذاھب و سازمان ھای مذھبی گريزی نیست اما اھمیت تاريخ اگرچه از پیدا
برقراری آزادی ھای  در آن است که رھبران سیاسی جامعه توانستند با  ايرانباستانی
 نکردنشريک و در کنار ھم زيستن معتقدان به مذاھب گوناگون، اجازه دادن به مذھبی، 

ی شناختن تنھا يک مذھب رسماز طريق که اغلب از (ھیچ کدامشان در قدرت و حکومت 
و  . و زدايش چند صدائی و اجبار در عقیده جلوگیری کنند، از تمرکز قدرت)یردصورت می گ

 يکی صدور اعالمیه حقوق بشر از جانب  را می توان در دو واقعه ديد؛اين ھمزيستی اوج
ن ـ مغان و موبدا او که خاکسپاری مراسم ی و ديگر،کورش ھخامنشی به ھنگام فتح بابل
در آن شرکت کرده و ھريک مطابق آئین خود و ھمچنین دينکاران يھودی ـ ھمگی 

  .کردندسوگواری 

 پرداخت و از اھورا میترا دور بیشتر به اھورامزدا داريوش ھخامنشیاگرچه سپس، 
 و تساھل  ھخامنشیان به تعادل بین اين دو اھورا، بالفاصله پس از مرگ او، اماشد

 دو قرنی را به ، در سايهء پیوند مھر و خرد، برگشتند و ايرانکورشمذھبی و عقیدتی عھد 
 .آسودگی و آبادانی زيست

 در ی کوتاهتوقف از شیباز نگاه تاريخی که بنگريم، آمد و شد اسکندر مقدونی 
 مھرآئین بر ِ  خراسان نشینِ به زودی اشکانیان.  نیست تاريخ جاری يک فرھنگءچرحه

شواھدی که . ی مدت ھای مديد آسايش به ايران بر می گرددايران مسلط می شوند و برا
از نوع حکومت اشکانیان در دست است، ھمچون انتخابی بودن پادشاه و وجود مجلس 

که می توانست شاه را خلع و نصب کند، و نیز ايجاد حکومت منطقه ای » مھان«
) »مھری«يا (ی ی آئین میترائاجتماع نشانهء کارکردھای ، ھمهو نظاير آن) فدرالیسم(

ن را به آئین در نام شاھان اين سلسله گرايش آشکارشا» مھر «ءنیز وجود واژه. بوده است
 . دمیترائی نشان می دھ

 را ،و نه زرتشت، »زرتشتي گری« مھر بريدند و راه ساسانیان اما يکسره از آئین
ان بینی  يک جھنه يک مذھب که یزرتشتآئین تفاوت اين دو در آن است که . برگزيدند

 و يک مذھب است» زرتشتیگری« اما ، از ھم جدايندحکومتھب و امذامور  است و در آن
. يکی شدن آن با حاکمیت در تضاد با اصول بنیادين جھان بینی ايرانی قرار می گیرد

 موجب زرتشتی گری در سازمان مذھبیارادهء معطوف به قدرت  و وجود ھمانگونه که شد
 يک آخوند ،ساسان، جد بزرگ ساسانیان.  شاه يکی شوند که آخوند وآن گرديد که
 مھر و خرد در عصر ساسانی، ءبا افول رابطهو  . فارس بودو رئیس آتشکدهءزرتشتی گر 

آنسان که  ، به انحطاط کشید شگرف رفته رفتهدارِیآن ھمه تمدن سازی و کشورکار 
 . در پای اعراب گرسنه قربانی شدايران کھن

، اگرچه در ايران پس از اسالم. مرگ آئین مھر ھمراه نشداما فتح ايران با 
آخوندھای مذھب زرتشتیگری گروه گروه به اسالم پیوستند و مذھب خود را به مذھب 

در سلک باقی ماند و پیروانش، ر ھمچنان زنده و پويا  آئین مھتسنن ترجمه کردند، اما
اگر در تاريخ . لیم مسلمانان نکردند و آئین کھن خود را تسجنگیدند با اعراب ، ايرانیمبارزان

  ايرانیان با اعراب خیره شويم در می يابیم که اغلب اين مبارزاتءمبارزات چھارصد ساله
و غیره، » خرمدينی«و » پاکدينی« بر پايهء آئین مھر، اما با نام ھائی ھمچون دفاعی

دين يافت شود که شايد مھمترين نمود اين امر در قیام بابک خرمو . سامان داده شده اند
 .وفور و آشکارا ديددر سراسر داستان زندگی اش می توان الگوھای مھر آئینی را به 

قلمروی مھمی که آئین مھر توانست در آن به حیات معنوی خود ادامه دھد اما 
در طول اين آئین نیز البته و . از آن ياد می کنیم» رفان ايرانیع«ھمانی است که با نام 

نیز ود آئین کھن میترائی، صورت ھای منحرف متعددی پیدا کرد که در آنھا زمان، ھمچون خ
» خرد«گاه پرداخت و  »خرد« به تحقیر »مھر« ؛ گاه مھر و خرد از ھم گسیخته شدءرابطه
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 و خرافه  و خرابات نشینی گری راه درويشی، بدينسان، ورا منکر شد» مھر «ضرورت وجود
 ھموار شد طه و ظلم و جور حکام، از سوی ديگر، از يکسو، و سلپرستی و شطح و طامات

م شاھد آن شده و رسید که، روزگاری بس دور، زرتشت حکیبه ھمان انجطاطی و جامعه 
 .علیه آن قیام کرده بود

عرفان مھرآئین اصیل ايرانی اما ھمچنان در گوھر ادبیات شگرف ما زنده ماند و 
 را به امکان داشتن زندگی خوشبخت و دستمايه ای شد که تا ھمین امروز راه آمده و ما

مگر از حافظ تا سپھری، از موالنا تا شاملو، و از  .سرفرازی در آينده نويد می دھد
داريم که به انکار سراغ در تاريخ ادب و انديشه مان  بزرگی را ،میرزا آقاخانسھروردی تا 

 رزيده باشد؟ آنھا خودداری و صريح يا از تبلیغو برخاسته ی کھن میترائیارزش ھا

 را بفھمیم و تخم »مھرگان« و »مھر« می پندارم اگر معنای  مناينگونه است کهو 
بارور آن را در جان انسان امروز بنشانیم، ديگرباره شاھد زايش و رويش درختی خواھیم 

مردم به شد که در اعماق جان فرھنگی ما ريشه دارد و می تواند ما را برای رسیدن 
ن ارزش ھای کھن بومی ما شده که تازه دو قرنی است منادیِ  ھماـ جھان متمدن امروز 

 . ياری کند ـاند

 :می خواند» مھرآئینآئینهء «خود را » دل«به قول حافظ، که 

 دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
 مرد يزدان شو و ايمن گذر از اھرمنان
 کمتر از ذره نئی، پست مشو، مھر بورز

 سی، رقص کنانتا به خلوتگه خورشید ر
 پیر پیمانه کش ما، که روانش خوش باد،

 !پرھیز کن از صحبت پیمان شکنان: گفت

  ـ مھر راستین رستاخیز و نوزائی آئین بزرگ جشن ـ اينمھرگاندر آستانهء باری، 
آرزو می  شما ھمهء  ايران را در دل  کھنمدار و آزادی خواه ناطلوع خورشید فرھنگ انس

 .مانه بادمھرگان تان شاد. کنم
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