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3Tتأثير ميترائيسم بر مسيحيت 
 

3T هشيارها برون اند زين جرگه/ پرستش به مستي است در كيش مهر 
 »عالمه طباطبايي«

در برخورد با پيروان سـاير   يك آيينپيروانِ . است  شده پژوهان امري روشن و شناخته دانان و دين تأثيرگذاري اديان و مذاهب بر يكديگر از نظر تاريخ
، اديان متـأخر ها بر  تأثيرات دين يهود بر مسيحيت و هر دوي اين. دادند ها وام مي گرفتند و يا به آن ها وام مي از آن را يد و مراسماديان، برخي از عقا

بـود، در   كه آيين جديدي بـراي ايرانيـان بـه ارمغـان آورده     )Zoroaster(زرتشت . جويي پنهان بماند موضوعي نيست كه از چشم هيچ فرد حقيقت
هاست  ترين آيين آريايي باستاني »كيش مهر«. دسي خود نيز به رسميت بشنا را در آيين تازه »كيش مهر«اچار شد بسياري از عقايد و مراسم پايان ن

بلكـه بـر مـذاهب     )Zoroastrianism(ي رگـ  تنها بـر زرتشـت   كيش مهر نه. دارد -گيرترين آيين در تاريخِ بشر  جهان -كه ريشه در خورشيدپرستي
 .است گيري داشته ويژه مسيحيت تأثير چشم ود بهبعديِ خ
در . پرداخـت  ميي كـيشِ مهـر خـواه    در قسمت اول به بررسيِ خورشيدپرستي و تاريخچه. ميپرداز به بررسيِ اين موضوع مي جا در سه قسمت در اين

ايـن ديـن و   ِ  ميـان هـاي   م و در آخر شـباهت يكن رسي ميرا بر ميترائيسمهاي انتقالِ اين آيين به اروپا و تبديل شدنِ آن به  قسمت دوم عوامل و راه
به دليلِ تقـدمِ زمـاني   ما   به اعتقاد ؛ميده م ارائه مييا به آن رسيدههاي بسيار  بررسياي كه پس از  گيري را با نتيجه يم و مقالهشمار مسيحيت را برمي

توانـد   ثيرگذاريِ ميترائيسم بر مسيحيت و پيروانِ مسيح است كـه مـي  ي تأ ها نشانه مسيح در اروپا، اين شباهتحضرت گسترشِ كيش مهر بر ظهور 
 .دارانِ ميترائيسم هستيم جذاب و سودمند باشد  براي مسيحيان و ما ايرانيان كه ميراث

 و كيش مهر خورشيدپرستي -1
خورشيد را  ،مقابل دادند و در ريمني نسبت ميهاي اوليه هميشه از تاريكي و سرديِ شب در هراس بودند و اين شرايط سخت را به نيروهاي اه انسان

علت پرستش خورشيد در اكثر نقاط جهان اين بوده كه اين پديده از جملـه اولـين   . شمردند مظهر نيكي و منشأ روشنايي دانسته و آن را مقدس مي
كـه از نقـش    هـاي اوليـه بعـد از ايـن     انسان. تداشته اسآمده كه نقش اساسي در زندگي مردمانِ ابتدايي  هاي موجود در طبيعت به حساب مي پديده

 هـايي  آيـين در نتيجـه مراسـم و    ،ي خود تصور نمـوده  مرئي از آفريننده ياين پديده را چهره و نماي ،ي خود آگاه گرديدند خورشيد در زندگي روزانه
نمودند و همين راز و نياز و دعـا در   اده و رازونياز ميدر هنگام طلوع خورشيد به سمت آن ايست بامدادانبه عنوان مثال  ؛انجام دادند اوجهت رضايت 

 .گرديد بشريتترين تفكر مذهبي در ميان  ي پيدايش قديمي گاهي زمينه مقابل خورشيد صبح
سـعي نمودنـد    ،ي بعد موفق به كتابت و نقاشي گرديدنـد  و در مرحلهپا نهادند ي كشاورزي و دامداري و استقرار دائم  به مرحله كه آن ها بعد از انسان

 ديگـر ها حيوانات، گياهان و  آن. بر روي آثار سفالين و غيره تصوير نمايند در سپس سنگ و داخل غارها وخارامحيط پيرامونِ خود را بر روي سنگ، 
تـرين   برجسـته د، نتوانست شكل خاصي براي خورشـي آدمي جا كه  ها را كشيدند و از آن آنتجريدي موجودات اطراف خود را ديده و تصوير واقعي يا 

و با گذشت زمـان كـه از نقـش خورشـيد در پيـدايش فصـول و       (+) صورت سمبليك  درنظربگيرد ابتدا آن را به ،ي موجود در طبيعت و جهان پديده
لوع خورشيد و گرد بيانگرِ ط احتماالً چليپاي راست .كشيد Swastika )     ( صورت چليپاي شكسته آن را به ،وجود آمدنِ روز و شب آگاهي يافت به

 .است گرد بيانگر غروب خورشيد و شب بوده روز و چليپاي چپ
P0Fهـا  نگار يوناني، مغ تاريخ )Herodot(ي هردوت  به گفته. است گويا پرستش مهر از دورانِ پيش از مادها در ايران رواج داشته

1
P     يكـي از قبايـل مادهـا

امـا   ،ظاهر به ترويج اين دين پرداختند ها به گويا پس از چيرگي آيين زرتشت، مغ. اشتندگويان و كاهنانِ يوناني بر عهده د بودند كه نقشي چون غيب
ي اهـورامزدا   روحانيـان زرتشـتي ناچـار شـدند مهـر را در گـروه ايـزدان آفريـده        كه  پرستي را وارد آيين تازه كردند تا جايي هاي مهر آرام انديشه آرام

 .)Dehno 44(است  د بار در كنارِ نامِ اهورامزدا آمدهچن »مهر«نامِ  )Avesta(در اوستا . قراردهند
در آسـياي صـغير بـا چيرگـيِ     . هاي ديگر بردنـد  پاي اهورامزدا به عنوان مظهر شجاعت، قهرماني و وفاداري به سرزمين شاهان هخامنشي ميترا را هم

 )Viansey 18(انساني گرفت  هم آميخت و صورتي در) خداي خورشيد(مبدل گشت و با آپولو  Mithraمهر به ميترا  يونانيفرهنگ و زبان 
ايـن  . لقب دادنـد  »مهرداد«دورانِ اشكاني اوجِ گسترش آيين مهر در ايران و خارج از ايران بود تا جايي كه دو تن از پادشاهانِ بزرگ اشكاني خود را 

 همـوارتر هاي نفوذ اين آيين ايرانـي بـه اروپـا     مين دوران راهدر ه )Dehno 46. (اند زيسته هاي دوم و اول قبل از ميالد مسيح مي پادشاهان در قرن
 .شد

 ورود كيش مهر به اروپا -2
ي آشـنايي يونانيـان    شد كه زمينه نشينِ بسياري براي كنترلِ ايرانيان در كنار شهرهاي ايراني ساخته در دوران اسكندر و جانشينانش، شهرهاي يونان

 دهند رواجكردند باورهاي خود را در ميان ايرانيان  هاي فراوان از خدايان خود سعي مي ان با ساختن مجسمهگرچه يوناني. را با كيش مهر فراهم آورد
 .)Dehno 45(خداي ايرانيان، ميترا را با خود به آسياي صغير و سپس به يونان و روم بردند  ،اما در عمل
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بـراي   سـت توان و جنگ با تاريكي و پليدي بـود كـه مـي    ،و پيمانوفاداري  ميترا خداي شجاعت،. نظاميان نقش مهمي برعهده داشتند ،در اين ميان
ي  بـا روحيـه  نظـر،  اي داشت كه ايـن نيـز بـه     جايگاه ويژه ميترائيسمدر  )Sacraments( سلسله مراتباز سوي ديگر  !نظاميان خداي جذابي باشد

كـيش مهـر را نداشـتند ولـي      )Mithraeum(هـاي   گـاه  پرستشها يا  بابهمهري ورود به  ان اجازهنجالب است بدانيم كه ز. نظامي بسيار تناسب دارد
ميترائيسـم   )Seven sacraments or mithraic ranks(ي  ي طي كردنِ هفت مرحله پرستش كنند اما اجازهدر دل توانستند خداي مهر را  مي

 .ارتر نمايدگري سازگ ي نظامي تواند ميترائيسم را با روحيه را نداشتند كه اين موضوع نيز مي
تا از اين طريـق خـود را از حمايـت ايـن      ،هاي رايج در ميان سربازان رومي، پذيرش خدايان دشمن بود تي مهم ديگر اين است كه يكي از سنّ نكته

 .)Speidel 1-3(مند كنند كه گويا در اين ميان ميترا و آناهيتا بيش از ديگر خدايان ايراني مورد توجه قرارگرفتند  خدايان نيز بهره
ديدند كه در آراي دينـي   ها هيچ ضرورتي نمي تعصبات مذهبي به شكل امروزي آن مطرح نبود و انسان ،بايد توجه داشته باشيم كه در دوران باستان

باشـند بـه همـين     چند خدا ايمان داشـته به دادند تا از تفكرات چند دين بهره ببرند و  بنابراين به خود اجازه مي ؛وجود آورند خود انسجام منطقي به
 .ست به روم و يونان راه پيدا كنددليل ميترا توان

 تأثيرات ميترائيسم بر مسيحيت -3
تـوان آن را   ها به حدي بارز و جدي و پرنفـوذ اسـت كـه نمـي     اين شباهت. توان پيدا كرد هاي بسياري در مراسم و اعتقادات اين دو آيين مي شباهت

تر از مسيحيت است و ميترائيسـم   به اين دليل كه كيش مهر بسيار كهن احتماالً. دي در ميان اديان دانستحاصل تصادف يا اشتراك در اصول اعتقا
ها دليل تأثيرگذاري ميترائيسم بـر مسـيحيت    است، اين شباهت گردد و چند قرن پيش از پيدايش مسيحيت وارد اروپا شده سال قبل برمي 4000به 

 :ميشمار ها را برمي ين اين هماننديتر رين و روشنت در ادامه مهم. است و نه حالت ديگري
 
1-5T 5شنبه روز يكT . با توجه به اهميت خورشيد در ميترائيسم، روز يكشنبه ياdies solis      اسـت كـه بـه     روز مقـدس كـيش مهـر و ميترائيسـم بـوده

 !گويند مييا همان روز خورشيد » Sunday«شنبه،  دقت كنيد كه مسيحيان به يك .است مسيحيت نيز وارد شده
2- 5T5ستايش خورشيدT .ِآفتـاب  فرومـردن  هاي آغازين هنگـام برآمـدن و    ساختند و مسيحيان در سده ورودي كليساها را به سوي مشرق مي معموالً در

روند اما بـه   مسيحيان به كليسا مي«: است كردند تا جايي كه پاپ لويي يكم گفته بوده ايستادند و خورشيد را ستايش و كرنش مي ها مي برفراز بلندي
هم او بود كه در برانداختن ميترائيسـم و پرسـتش خورشـيد چنـان پـاي      » .پردازند كه خداي يگانه را پرستش كنند به ستايش خورشيد مي جاي آن

 .)Shwerrtheim 206(فشرد كه مردم ديگر جرئت نگاه كردن به خورشيد و ستارگان را نداشتند 
3-5T  5)جشن كريسمس(آذين بستن كاج و سروT. از ميتـرا و يـاران   تصـويري  . درخت كاج و سرو ازجمله درختان مقدس در آيين مهر و ميترائيسم بود

علـت احتمـالي تقـدس درخـت كـاج در      . هاي درخت كاج هستند دست آمده كه در حال بيرون آمدن از درونِ برگ آلمان بهي او در ديبورگ  دوگانه
آراسـتند و   اج را مـي ك )Solstice(پيروان ميترا در شب يلدا . ترين شرايط زمستاني و نيروهاي اهريمني است كيش مهر، مقاومت آن در برابر سخت

چراغاني كردن ايـن درختـان   . پيچيدند ها مي هاي دور و نزديك به دور آن ي كهكشان زرين به نشانهديگري و  )اي نقره(گون  سيم دو رشته نوار، يكي
آويزنـد نمـادي از روشـناييي و يـادآور      اي كه بـاالي درخـت كـاج مـي     ستاره. استي از آداب ميترائيسم ديلتقگويا در آغاز سال نو توسط مسيحيان 

 ).Dehno 88(است درخشيدن خورشيد از فراز درخت كاج 
4- 5T5زادروز مسيحT .در نظـر پيـروان ايـن ديـن، ميتـرا در       .است به دنيا آمده ،پيروان ميترائيسم بر اين باور بودند كه ميترا در درازترين شب سال، يلدا

كه در زبـان يونـاني    -خود در شب يلداميترا با تولد . بود تاريكي بر روشني پيروز گردد و دنيا را تاريكي فراگيرد اي متولد شد كه چيزي نمانده  لحظه
دانند كه بسيار نزديك به شب يلدا در تقويم  دسامبر مي 25تولد مسيح را ). Dehno 87(توانست دنيا را از تاريكي نجات دهد  -به معناي تولد است

دانـيم معمـوالً    طور كـه مـي   باشد زيرا همان ه ها در طول اين دو هزار سال حاصل شد شايد اين چند روز اختالف از تغيير تدريجي تقويم. كنوني است
روز پـس و پـيش   هـا در حـد چنـد     بـار تقـويم   چندصدسال يـك  و هر است هتعيين حساب سال و ماه در عهد قديم به شكل كامالً دقيق ممكن نبود

 .اند شده مي
5- 5T5نام مسيحT . شود و در اروپا  مي خوانده» مهر«ميترا در فارسيMithra .آوايي اين دو با نـام مسـيح    تواند شباهت نميMessiah    اتفـاقي باشـد و

 .است Mithraي همان  احتماالً مسيح تغيير شكل يافته
6-5T 5نداشتن پدرT .ي آسـمان   در اين آيين نماد آسمان است؛ بنابراين ميترا زادهو كوه صخره . آيد به دنيا ميشود و ميترا از دل آن  اي آبستن مي  صخره

اي  مريم بدون در كار بودن شوهري باردار شد و از آسمان نطفـه  حضرت كه باورمندندنيز  نچنان كه مسيحيا هم ،شناسيم است و پدري براي او نمي
 .)Vermaseren 91(در بطن او جاي گرفت 

7-5T 5ازدواجT 5T5نكردنT )5TRemaining Celibate5T( .همسري  ي گويا پيرواني كه در مرحله)bridegroom(P1F1
P بـه مراحـل    ماندند و امكـان ارتقـا   باقي مي

از ازدواج نيـز   رود كـه پيـروان مراحـل بـاالتر     احتمـال مـي  . كردنـد  بستري ميترا را اختيار مـي  وفادارانه تا پايان عمر هم ،آوردند دست نمي باالتر را به
 ).Vermaseren 200- 201(هاي فكري مهم در دين مسيحيت نيز هست  اين عدم رغبت به ازدواج از سنت. كردند خودداري مي

                                                      
هاي كيش مهر بـر   ي تأثيرگذاري درباره. ي كيش مهر هم اتفاقي نيست گانه راستي هفت مرحله بودن عرفان و مراحل هفت. ي كيش مهر گانه يكي از مراحل هفت 1
 .ي تحقيقات خود را براي سايت ما بفرستيد صوف و عرفان پس از اسالم، خودتان تحقيق كنيد و نتيجهت
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8- 5T5عروج به آسمانT . ي  )ارابه(ميترا پس از كشتن گاو و برگزاري ميهماني با يارانش، بر گردونهSol، د و در مسـيري  وشـ  سـوار مـي   ،خداي خورشيد
چنين هنرمندان مسيحي در تصوير كردن سفر روح بـه   هم. به آسمان مسيح كند، نظير عروج عيسي پيچاپيچ از ميان هفت اختر به آسمان عروج مي

 ).Vermaseren 127(اند  ن تحت تأثير تصويرهاي برجامانده از پرستندگان ميترا بودهآسما
9-5T 5تقدس عدد هفتT .6آورد و يـاران او   پديـد مـي  را خورشيد  ،ميترا در آسمان هفتم. روند اش به آسمان مي ميترا و دو يار هميشگي ،در ميترائيسم 

گذر از هر آسـمان ويژگـي آن    كند و در مي هبوط روح انسان از آسمان هفتم به زمين. را) شتريم(ي تير، ناهيد، ماه، بهرام، كيوان و برجيس  ستاره
موجب تقـدس  اين باور . دوباره از اين هفت مرحله بگذرد و با ميترا يا خورشيد يكي شود پس انسان بايد با پااليش روحش ؛كند آسمان را كسب مي

ـ  در مكاشـفه . شـود  يت نيز عـدد هفـت عـددي مقـدس فـرض مـي      در دين مسيح. است عدد هفت در آيين ميترا بوده كـه   -)Johannas(ا ي يوحنّ
 ). Shwerrthiem 209(است  بارها به عدد هفت اشاره شده -است م نوشته شده 69تا  68ي مسيح است و حدود  ترين اثر باقي مانده درباره قديمي

 .است باشد كه به اروپا نيز سرايت كرده اعتقاد ديرينه داشتهها نيز ريشه در همين  تقدس عدد هفت براي ما ايرانياحتماالً 
10-5T گانگي  سه)Trinity 5T( .آريـا مـن   . هاي برجامانده از ميترا، دو يار ديگر در كنـار ميتـرا هسـتند    نگاره در تمام سندها و سنگAryaman )  ايـزد

 cautopatesو ) نماد طلوع خورشيد يا آغاز بهار( cautesر هند و د asiو  Syaosa ؛در ايران) ايزد سرنوشت( Behagaو بهاگا ) نگهبان ايرانيان
در ديـن  ) القـدس  پـدر، پسـر، روح  (گانگي و تثليث  ي اعتقادي به سه توانند ريشه گانه مي اين خدايان سه. در اروپا) نماد غروب خورشيد يا آغاز پاييز(

 .مسيح باشد
11-5T 5اصطالح پدرT . هاي بعدي توسط مسيحيان نيز به كار رفـت و امـروزه    شد كه در دوران وحانيون اطالق ميبه ر» پير«و » پدر«در كيش مهر لفظ

 ).Dehno 50(گويند   نيز مسيحيان به روحانيون خود پدر مي
12-5T 5كاله مخصوصT .گذارد هاي ديني بر سر مي نام كالهي كه پاپ هنگام آيين Tiar         است كه همان كالهـي اسـت كـه بـه پـدر ميترائيسـم هديـه
 )!Shwerrtheim 210(نام داشت  Tiarردند و تاج پادشاهان مادي و پارسي نيز ك مي
13-5T  5.يا ارغواني قرمزپوشيدن لباسT ها لباس سرخ بـه تـن    ها، پاپ و همگي كاردينال ها مانند بخشيدن تاج به كاردينال هاي بزرگ كاتوليك در آيين

 .طلوع خورشيد است نمادپوشش ميترا به رنگ سرخ است كه ها،  هاي برجامانده در مهرابه ي پيكرنگاره در همه. دارند
14- 5Tرباني  يمراسم عشا)Eucharistie(.5T گيرنـد و شـراب    روند و از دست كشيش نـان مـي   رباني، مسيحيان بامدادان به كليسا مي يدر مراسم عشا
چنين بيانگر يـاري و كمـك بـه يكـديگر      ي بزرگ و هم ي پيوند ميان پيروان يك خداي مشترك و تشكيل يك خانواده رباني نشانه عشاي. نوشند مي

هاي اين مراسـم مهـم مسـيحيت در آيـين ميتـرا       ريشه ،به نظر). Dehno 90(گيرد  در اين مراسم پيوند ديني جاي پيوند خويشاوندي را مي. است
رويد كه از ايـن دو شـراب و نـان بـه      گندم ميي  از خون او درخت انگور و از دمش خوشه ،شدن گاو مقدس به دست ميترا پس از كشته. نهفته است
 ).Shwerrthein 210(آيد  دست مي

ي نان و شراب در رأس فهرست مخـارج   شود كه هزينه مي خوبي ديده ها بر روي ديوار آن يادداشت شده و به هاي مراسم مذهبي يكي از مهرابه هزينه
ها مجلـس   نگاره است زيرا در اين سنگ هاي بعد تخريب شده سط مسيحيان متعصب دورههاي يكي از ديوارها تو نگاره ي آوانتن، سنگ در مهرابه !است

بـود   شـد، تصـوير شـده    مـي  فرصـ رباني و شـام آخـر مسـيحيان اسـت و در آن نـان و شـراب        يمهماني ميترا و يارانش كه بسيار شبيه مراسم عشا
)Vermaseren 129.( 

15-5T 5نماد چليپاT )Swastika( .بشر است كه در كيش مهر جايگاه خاصي  يترين نمادهاي دين د نماد چليپاي شكسته از قديميش طور كه گفته همان
پس از گسترش مسـيحيت، پيـروان   . رفته گيري مسيحيت در اروپا، چليپاي شكسته به عنوان نماد ميترائيسم به كار مي احتماالً قبل از شكل. داشت

هـاي   به همين دليل تصميم گرفتند تا اصول يـا نمادهـايي از آيـين    ،دم اروپا را باطل سازنداين دين جديد موفق نشدند كه تمام تفكرات قديمي مر
؛ درنتيجـه شـكلي   گيرنـد كار طور كامل در دين خود به مسيحيان نتوانستند يا نخواستند چليپاي شكسته را به. قديمي را در دين خود محفوظ دارند

رسد اين است كه شايد آناني كه تازه بـه آيـين    ي ديگري كه به ذهن مي فرضيه. گزين آن كردندشود جاي شبيه به آن را كه امروزه صليب ناميده مي
به گـردن آويختنـد امـا     پا را كه نماد ميترائيسم بودي تسلط سياسي كيش مهر براي پنهان كردن مسيحيت خود، چلي مسيح گرويده بودند در دوره

 .ن اين صليب از يادها رفت و به نماد مسيحيت تبديل شدعلت واقعي آويخت ،هاي بعد مرور و با آمدن نسل به
 هامون سبطي -نگار حصاري
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