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                    حسینی حسنیار شغنانی       نوشته: 

 
 

 کانادا -منتلایر
 
 

     ۲۰۰۲      دسمبر    ۰ ۲
 
 
 
 

 
                                                                                       چله زایش مهر، زایش نخستین یکتاپرست و یزدان شناس، پیاا  وور روشانایی، مبشار پیاروزی روشانایی  

                                                                                      باار تاااریکی، نخسااتین داااای پناادار نیاار، ر تااار و رااردار نیاار را باار امااو  دوسااتان و  ماادیاران خااویش 
  .                 شادباش ارض میدار 

 
                                                                              شماری مرد  پامیر در طول سال دو بار یعنی تابستان و زمستان واقا  میرارددچ چلاه ناو       راه          چله مطابق 

                                           شماریهای رایج چه در زمان باستان و چه بعاداز                                             شماری اامه یا سنتی است ره با  یچ یر از راه        از راه
       یشاه در                     شاماری منحصار باه فارد ر                                                             ون مطابقت ندارد، در یر رال  منحصر به فرد استچ این نو  از رااه

                                            ای پامیر مشغول شبانی بودندچ چلاه تابساتان و                                                        تاریخ باستان، نخستین اقوا  وریایی دارد ره  نوز در دره
                                                                                               زمستان داللت بر ون میکند ره نیاران شبان ما سال را به دو بخش ررما و سرما تقسی  رارده انادچ اینروناه 

                                      اه خبری نبوده استچ فقط  ماین دو فصال از                                                         تقسی  بندی میرساند ره  نوز از تقسی  بندی سال به دوازده م
                                                                                               سال برایشان حایز ا میت بوده و بسچ اینکه چرا چله زمستان بیشتر از چله تابستان در بین مرد  بازتاا  

                                             داللت بر طوالنی بودن سرما شدید است ره از یاد ا    ،                                             یافته است و از ون طی مراس  خاص تجلیل مینمایند
  .         نرفته است

 
   (    بهمن   )                       شرو  میشود و تا د   دلو   (   ماه    دی   )                                    مرد  پامیر چهل روز است ره از اول جدی             چله در فر نگ 

     ۈ                                                                 ای چله بزرگ و چله خاورد نیاز یااد میکننادچ در میاان ایان دو چلاه دو ایا                             ادامه داردچ را ی از ون بنا 

  . ن ۈ                                               )جشن( مرسو  میباشند، یکی خیر پچار و دیرری خیرچز

 
                    جشان خیرپچاار را برپاا    ،                                     زرگ ره وفتا  باه چارخاناه ) روزن( میرساد                               در وخر ماه جدی یعنی پایان چله ب

                                                                                         میدارندچ درین مراس  در نخستین صبح پایان چله بزرگ غذای مخصوص بنا  راچی پختاه میکننادچ بعاداز 
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                                                                                      ون ره راچی پخته شد یر زره از ون را ررفتاه بار روی ساتون سامت راسات در ورودی خاناه مای مالنادچ 
  .                      ی رردن برای خورشید است                      این سنت به معنای قربان

 
                                                                                           فر نگ یا برپاداشتن جشن خیرپچار فقط در بین اقاوا  پاامیری ناه بلکاه در فاالت ایاران نیاز زماانی رایاج 
                                                                                        بوده و ارنون به دست فراموشی سپرده شده استچ در فر نگ معاین در زیار چارچاار یاا چهارچهاار وماده 

                                 روچر در زمستان ره سردترین روز ای    ه                      بزرگ و چهار روز اول چل   ه                          است: چهار چهار: روز وخر چل
 .       سال است

 
      ن نیاز  ۈ               ن می ویدچ خیرچز ۈ                                                    رد یعنی د   دلو ره پایان چهل رووز چله است؛ جشن خیرجز و            در وخر چله خ

                                                                                   منحیث یر جشن دارای مراس  خاص میباشدچ درین جشن ره جشان پایاان سارما اسات در خاناه یار ناو  
                                                        یااد میکننادچ رناد  روبیاده را در درون راوزه  ماراه باا روشات )                                         غذایی را پخته میکنند ره بنا  باچ )حلای ( 

                                                                                          رله، پاچه و شاکمبه ( شا  در تناور پار از وتاش میرذارناد تاا پختاه شاودچ فاردای نخساتین روز پایاان چلاه 
                                                                                      رد قبل از برومدن خورشید ون را صرف میکنندچ بعداز خاوردن بااب باا شاک  سایر بایاد طلاو  نخساتین  و خ

                                                                  وز سکوت نظاره رنندچ رسا  دیرار نیاز دریان روز باه اجارا رذاشاته میشاود راه         از چهل ر               خورشید را بعد
                         راردن خورشاید )خیار دااوداو(    (                                                               درین اواخر به دست فراموشی سپرده شده است، و ون را بناا  رار  ) دا 

                                                                                         یاد میکنندچ یر چو  باریر را میریرند در تنور زده روشن میکنند و بر نور خورشید ره طریاق روزن 
                                                                                 انه شده میرذارند و میرویند: ای خورشید مان تارا رار  میکان  باه نیات ونکاه تاو  ا  مارا رار             خانه وارد خ

                                                                                              رنیچ یا به تعبیر دیرر به خورشید انرژی مید ند به قول امروزی نور خورشید را چارب میکنندچ این نیاز 
           ورشاید تح اه                                                                                  خود بنا  فدیه و جزیه دادن به خورشید استچ وتش را ره نماد پاری و منب  ررمی اسات باه خ

  .      میکنند

 
  ن  ۈ                                                    وفتاا  ساارن اساات و  ایچ حررات نمیکنادچ باا فارا رسایدن خیرچااز    ،                            باه بااور مارد  در چهال روز چلاه

  .                                                                                     شمارش روز ای سال را وغاز میکنندچ شمارش روز ا یا تقوی  سازی بر اساس رردش خورشید میباشد

 
                               زمساتان باه شاکار حیواناات میرفتناد                                                  شماری در بین مرد  بخصوص چوپانان و شکارچیان ره در          این راه

                            سال اند مرگ و میر رله  اا در    ی   ا                                                         از ا میت خاص برخوردار بودچ در چله ره سردترین روز ا و ش 
      ن خطار   چاو                              در چهال روز چلاه باه شاکار نروناد،                                                    بیابان بیشتر میباشدچ شاکارچیان نیاز تارجیح مید ناد راه
                                           های سرد چله روایتهای زیااد در باین مارد  وجاود                                                  سرماخوردری بیشتر از ایا  معمولی میباشدچ درباره شب

                                                                                        دارند ره در شابهای چلاه از شادت سارما سانرها در زیار و  یاخ میبندنادچ روسا ند و غژرااو در صاحرا از 

  .                                                                          شدت سرما می میرندچ  مچنان یر روایت دیرر    رایج است ره به شکارچی بر میرردد

 
                                        ونکه صید خو  ریرشان مای ویاد شا  در راوه مای                                   غ  مخال ت پدر شکار میروند، بعداز   الر             سه برادرالی

                                                                                                 پایندچ مادر از پریشانی مانند دانه رند  بر روی تابه بریان استچ را ی فرزندانش را زنده تصور میکناد و 
                                                                                             را ی خود را در لباس ازا و مات  می نشاند و  زاران نو  از ت کر و تصور را خیالش می پروراندچ پدر 

                                                                 جربه است تا نیماه شا  خیلای پریشاان و ساررردان میباشاد و بعاداز نیماه شا                           ره مرد روزرار دیده و با ت
                                                                                    راحت میخوابدچ به  مسرش    توصیه میکند ره راحت بخوابد خطر رذشتچ چون چله روچار در  ماین 
                                                                                          نیمه ش  به پایان رسیدچ سرما رسی را بعداز  مین ساات تهدید نمی رندچ خلص راال  فاردا ساه جاوان باا 

                                                                     ل  میرسندچ پدر جویای احوال میشود ره ش  بر ونها چطاور رذشاتس ساه جاوان در                 صید خود صحت و سا
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                                                                                                پاسخ به پدر جوا  مید ند ره : تا نیمه ش  خیلی سرمای سوزان و شدید بود ره نتوانستی  بخوابی چ بعاداز 
  .                                                             نیمه ش   مه چیز اوض شدچ بخوا  رفتی  و از شدت سرما    راسته شد

 
                                                                       بنا  " یلدا " یعنی تولد یا زایش    یاد میکنندچ مرد  از درازترین ش  ساال                           چله یا درازترین ش  سال را 

                                                                                                تحت نا  یلدا تجلیل میکنند ولی شاید رمتر رسی از خود پرسیده باشد ره یلدا ره به معنای تولد اسات، شا  
                                      تولد ریست، ری درین ش  تولد یافته استس

 
                                         نان جاای ناداردچ جاای پاای یلادا را باا ساه روز                                                  یلدا  ر چند واژه اربای اسات ولای در تقاوی  سانتی مسالما 

                                                                                                 تاخیر در تقوی  مسیحیت می بیننی چ مسیحیان بر این باور اند ره در ش  یلدا ایسی مسیح بدنیا ومده استچ 
    ۲۲                                                                                        مسیحیان نیز درین باره اسناد و مدرک قان  رننده در دسات ندارناد راه دابات رناد راه ایسای مسایح در 

                                                                تولد یافته استچ رویهمرفته این رس  به یر سنت در باین مسایحیان مبادل                              دسامبر سه روز بعداز ش  یلدا
                          و  ا  فکار نیساتند، ونهاا نیاز     ه                                رچند مسیحیان نیاز دریان ماورد  مارا                                شده و در تقوی  مسیحی جای داردچ  

  .                                               برای تولد ایسی مسیح روز ای مت اوت را قایل  ستند

 
                                               را جشن می ررفته اندچ مسیحیان تقریباا چهارصاد ساال      چله(                                ها پیش از تولد مسیح ، ش  یلدا )            وریاییها قرن

                                                                                     از تولد ایسی مسیح تصمی  ررفتند راه یار روز را باه اناوان روز مایالد مسایح تعیاین رننادچ تصامی       بعد
                        خا  رنندچ در باره تاریخ  ت                                دسامبر را انوان روز میالد مسیح ان    ۲۲                                 اربا  رلیسای رو  بر ون شد ره روز 

  .                           یل چهاررانه چیزی نیامده است ج            قرون و نه ان                           تولد مسیح در  یچ رتابی نه

 
            خورشایدی( در       ۰۶۳۱                                                                     درتر ابدالحسین زرین رو  در رتا  ) قلمارو وجادان از فلساطین تاا رو  چ چاا  

                                                                      ون رونه ره از انجیل متی و انجیل لوقا برمی وید والدت ایسی بایاد یار یاا دو   ״       نویسد:       ، می   ۰۱۲     ص حه 
    ۲۲                                                        اده باشدچ تاریخ والدت او    از روی قط  معلاو  نیساتچ تااریخ                                سال قبل از تاریخ رسمی میالد رخ د
                                                     میالدی برای روز والدت او تعیین ررده بر وفق اسناد مصاادف      ۶۲۳                               دسامبر را ره رلیسای رو  در سال 

                         ذ بودچ بر وفق روایات متی             یا از ون ماخ  -                 وفتا  شکست ناپذیر              خدایران مهر و   -                     است با روز والدت میترا
                                                                             بیت لح  نزدیر اورشلی  به دنیا ومد اماا در جلیال نزدیار ناصاره و شامال فلساطین بازرگ               و لوقا وی در

      مېدرا  ״.                                                                  شد و انوان ناصری و نصارا ره منسو  بدان پنداشته می شود از  مین جاست

 
                      ایس  راردش رارده بادانی       مېدرا                                  ( به میان ومد الز  است رمی در داالن      مېدرا                           حال ره سخن از مهر و میترا )

  .         ایس  چیست     مېدرا  و        مېدرا   ره 

                                                                                      راایس  یا مهرپرستی یا مهردوستی و یاا مقادس شاماری خورشاید یکای از قادیمی تارین باور اای اقاوا     مېد
                                                                                             وریایی است ره ودار ون  نوز    در بین اقوا  پامیری  مچنان پابرجا و بروناه نسابی دسات نخاورده بااقی 

  .         مانده است

 
                                                       خورشید و یا مقدس شمردن خورشید میباشادچ مهار پرساتی نخساتین                   به معنای روشنایی،        مېدرا            واین مهر یا 

                                                                                             دین وریایی میباشدچ واین مهر یکی از منتشرترین ادیان در زمان خود بود، راه نزدیار  ماه چهاان را فارا 
  .    ررفت

 
                                                                            روایتهای زیادی نقل شده اندچ یکی از روایتهاییکه در مورد نقل شده این است ره ؛        مېدرا               در مورد مهر یا 

     مېاث                                                                    ) روشنایی( در طاوالنی تارین شا  زمساتان در غااری در پاامیر تولاد یافاتچ وااین      مېث         د مهر یا    ایز
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                                                                                        سالهای سال تا ظهور زرتشت دین رسمی اقوا  وریاایی و دیان خاانواده رسات  و زال باودچ ظهاور زرتشات 
     مېاث   ا                                                                      از مقا  ایازدی باه زیار وورده شاد و باه وی مقاا  یار فرو ار داده شادچ تنازل مقا     مېث          سب  شد ره 

                                                                                      بااااث جنرهااای شاادید و ریخااتن خونهااا در میااان ایااران و تااوران شااد، و یکاای از الاال نار ااایی رساات  از 
                                            ای دینی سب  شد ره زریر بارادر رشتاسا   ماراه                                              رشتاس  نیز ریشه در باور ای دینی داردچ رشمکش

                    دچ رشتن اس ندیار باه         رشته شون                                                                    چند ن ر از بزرران ایران بدست تورانیان ره بر دیانت اجدادی خود بودند، 
  .                                 رست  نیز از  مین جویبار و  میخورد     دست

 
     وماده  Mitra                    و در سانساکریت میتاره Mithra   ره   مېدا                      ای پادشاا ان  خامنشای                      در اوساتا و در رتیباه     مېاث

          اسات راه باا      مېاث                       شودچ مهر در حقیقت  ماان                             شده، و امروز مهر نامیده می Mitr                     است، و در پهلوی میتر

                             ترین ایازدان وریاایی اسات راه در               یکی از رهن     مېث                             مبدل شده استچ چنانچه ر ته شد                   رذشت زمان به مهر
          دیاار باوده                                                                                       پامیر به دنیا ومده است، و مدتها قبل از ورود وریاییها به فاالت ایاران اماروزی دیان رسامی ون

  .                           صلی ( ره نماد خورشید میباشد )     مېث               استچ االمت واین 

 
                                                                          به ص ت ایزد سندی در دست نیستچ ونچه راه میادانی  وریاییهاا راه بارای نخساتین باار      مېث             وغاز و ستایش 

         وااین خاود     ،                                                                                  برای دست یابی به مناب  بیشتر طبیعی و چرارا ها به سوی فالت ایران و  ناد پرارناده شادند
  ن                     پایش از مایالد( و  مچناا     ۳۲۲  –     ۳۱۰                                                        را نیز بر اقوا  بومی تحمیل نمودنادچ  ارودوت ماورخ یوناانی ) 

  .                      در ایران سخن رانده اند     مېث                      پیش از میالد( از پرستش      ۶۳۲  -   ۳۶۰        رزن ون )

 
                                            پیش از میالد حکاری شده است، در انااتولی ترریاه       ۰۶۲۰                                       یر سند ازدواب به شکل سنگ نراره ایکه در 

                               را مای پرساتیده انادچ در واقا  ایان        مېدارا                                                         بدست ومده نشان مید د ره در میاان مردماان  یتای و میتاانی نیاز 
  .                                                            دیمی ترین سندی است ره در غر  زادراه مهر شا د پرستش ون میباشد ق

                                                                                خدای  یتی و یا میتی نبوده بلکه از راه ایران به ونجا رفته استچ بعید نیست ره جااده      مېث             معلو  است ره 
                                                           در  یتای و میتای نقاش داشاته باشاد، تاردد بازرراناان ساب  روناق ایان      مېاث                          ابریش  در مروب ساختن واین 

  .       ده باشد       دیانت ش

 
     ونکاه ״                                شاده و خواساتار ساتایش او شاده اسات:  د     ( یاا   مېاث                                             در رتا  مقدس  ندیان " ودا" از مهر یاا میتارا ) 

                                                                                        خااود را مهاار یااا دوساات مینامااد ، مردمااان را راارد  اا  میاازوردچ مهاار نرا بااان زمااین و وساامان و ساارزمین
                          مهر! ونکه در پرتراه نیساتی      ُ                  ای پُر روغن ووریدچ ای                                              است، بی ونکه چش  فرو بنددچ برای مهر پیشکش

                                                                                           است و برای تو خوراک نیروبخش پیشکش می رند ، باید بررزیده تار باشادچ ونکاه تارا، ای پسار ودیتای باا 
                                                                                         یار پیمااان میسااتاید ، از سااوی تاو نرهبااانی میشااود ، او زخاا  نخوا اد خااورد چچچ و  اایچ رزناادی از دور و 

 ״ چ                       نزدیر به او نخوا د رسید
 
                                                               ه ستایش،  مچو یر سرور به جهان وماده اسات، از ایان دسات ریاری شایساته                      این مهر نیر منش شایست ״

                                                                                        نیایش، از این نیر اندیشای ساود بخاش ، میخاوا ی  بهاره مناد شاوی چ رمار و  مرا ای مهر)میتارا (، راه 
ّ                                                        نرا بان سرزمین  است، سود بخش استچ فّر او و نا  نیر او پاینده استچ مهر ره وشنایی اش فرا رساتر                                     

                                                                    ی اش باار وساامان و بااا نیاار نااامی اش باار جهااان خاااری شااهریار اساات ، پاانج ساارزمین              اساات ، بااا ساارور
 ״ چ                                                                 فرمانبردار مهر است ، ره نیروی او برتر استچ او یاور  مه خدایان است
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               در جاییکاه قارار      مېاث                        مقاا  خاود را از دسات دادچ      مېاث                                          چنانچه در باال متذرر شدی  ره باا ظهاور زرتشات 
  .    ه شد                             داشت توسط زرتشت به زیر انداخت

 
                                                                                            مهر پرستی ره از طریق وسیای صغیر به رو  و از ونجا به دیرر نقااط اروپاا و شامال افریقاا منتشار شاد، 

                                                                     بعداز ظهور مسیحیت نیز در مناطق متذرره از جایراه مناس  برخوردار بودچ 
 

  چ                                                                                       ورود مسیحیت باه رو  و رسامیت یاافتن در درباار امپراتاور پایاه  اای ااتقاادی مهار را متزلازل سااخت
  .                 در ونجا قرار داشت       مېدرا                                          مسیحیت تازه وارد در جایی قرار ررفت ره قبال 

 
                                                                                واین پیش از تاریخ است و ردا  سند مکتو  از ون در دست نیست،  رونچه ره تاا باه اماروز        مېدرا       رچند 

   بار        راایسا    ېݑ                               ینی در جهان نیست ره باه انادازه م                                                   رسیده سینه به سینه به رونه ش ا ی ح ظ شده استچ  یچ د
                                                                                            ادیان دیرر تادیررذار بوده باشدچ  ریار از ادیاان بنوباه خاود از وماوزه  اا و باور اای مهرپرساتی نساخه 

  .                برداری نموده اند

 
                                                                        اینرونااه روایاات شااده اساات رااه وی بااار نخساات از درون ساانری جهیااد و در  مانجااا مااورد        مېداارا       پیاادایش 

                                                                                              پرستش شبانان ره شا د پیدایش او بودند قرار ررفتچ حاال این روایت را در  میجا داشاته باشای  و باروی  
           ه اناد و یاا                                                                    از مهرچ تما  ونهاییکه اداای پیامبری میکردند، اداا میکردند چوپاان باود                      به سرا  پیامبران بعد

                                                                                             الها  و وحی ره برایشان ومده در  نرا  شبانی بوده استچ دست ر   مه شغل چوپانی و یا چیزی شابیه ون 

  .            را داشته اند

 
                                                                                             مهر با خورشید    و نگ شد و یر راو نر را بدا  انداخت و به درون غار رشاید تاا قرباانی رنادچ رااو از 

                                                 در مهر نیز میخواند به زا  فرمان داد تا رااو فاراری                                    فرار ررد و رریختچ خورشید ره او را پ     مېث    دست 
                                                                                           را بکشدچ از درون راو رشته شده خوشه رند  و شاخه انراور روایادچ قرباانی در ساه دیان ابرا یمای رایاج 

  .                                    است ره ریشه در باور ای مهرپرستی دارد

 
              را از بدی جادا                                                                             مهر به وسمان اروب ررد و بار دیرر به زمین بررشت و به مردران حیات بخشیدچ خوبی 

                                                                                        ررد و راوی را قربانی نمود و خاون ون را باا شایره مقادس )  او ( مخلاوط نماود و معجاون ون را بدسات 
  .                                                       بزرران قو  سپردچ  ررس از این مشرو  بخورد جاودانه میرردد

 
                                                                                             رلیسا این داستان را ره در باره مهر روایت شده بود ررفتند و به ایسی مسیح نسابت دادنادچ ایسای مسایح 

                                                                                         وسمان رفت و روزی بر میرردد به مردران توان روستاخیزی را مید د و نیکی را از بدی جدا میکندچ     به

  .                                                                                 مین روایت در باره مسیحیت در دیانت زرتشتی و یهودیت و  مچنان اسال  نیز روایت میشود

 
  :     پرستی     مېث                 درجات   ترانه در 

 
                      مقا  خدمترذاری مهرابه

 .                    ز بینی و بلند پروازی                              مقا  رری یوس)رررس( به معنای تی
           مقا  سرباز
         منص  شیر
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        پارسایی
         مهرپویا

 .                 مقا  پدر و یا پیر
 

                                برررفته شده استچ مزید بر این در      مېث                                                        تقدس ادد   ت در مسیحیت و ا ل ارفان و اسماایلیان از واین 
      دی  و       ای قا            اا و تمادن                 بسایاری از فر نگ                                                      بسیاری از فر نرهاا و تمادنهای قادی  و جدیاد بارای اادد   ات

                                                                                                 جدید، برای ادد   ت احترامی بیش از سایر ااداد قاالندچ ایا    ترانه   ته در نظر بنی اساراایل، طبقاات 
                                                                                         وسمان و زمین در نظر مرد  قدی  بابل،   ت باار زناده شادن انساان در ماذ   بر ماا،   ات قاد   مرا ای 

                         ورات،   ت روح پلید و   ات                                                                 اروس و داماد در  ند،   ت فرشته مقر  زرتشتیان،   ت نر و ماده در ت
                                                                                         رناه ربیره مسیحیت، طبقات   ترانه وسمان در اسال ،   ت راو الغر و   ت راو فرباه در روایات یوساف 
                                                                                            در قرون، قراء سب  )  ترانه(، قرارررفتن   ت قسمت بدن در سجده نماز مسلمانان بر زمین،   ت وادی 

                                      مراه داریوش  خامنشی،   ت خوان رست  در                                                سلوک در تصوف،   ت انسان نقش شده در باالی در  ورا
 .   اند                                                               ای   ترانه ورامراه رورش ربیر در پاسارراد  مری از  مین نمونه              شا نامه، پله

 
                                                                                        در ادبیات فارسی نیز ادد   ت نقش مهمی داردچ   ت پیکر نظامی و   ت اورنگ جامی از رتا  معتبار 

                 شعر فارسی  ستندچ


