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  )ع( حيمس حضرت ديع و مهرگان مهر،
  

ی ها هيپا نيتری اساس شمار از ، ابندی يم پرورشی اپيپ تكامل وی دگرگون روند در آه انسانها نيريدی ها سنت

 .شوندی م پنداشتهی بشرۀ جامعی فرهنگ تيهو

 ، انگارندی م گريكد يبا ونديپی ا رشته در را شتنيخو مردم ازی گروه  آه هاست روش و ها نيئآ نيچن ۀليبوس

 .سازندی م سريم را ندهيآ و كننديم فيتعر را شيخو مشترك ۀگذشت

 و كنديم را ليبدی ب آمكی اجتماع وی فرد تيهو حفظ بر ، بار پر وی غن راثيم نياز جانبه همهی آگاه و شناخت

  .تر سزاوار و روشنتر را لشيتجل و بزرگداشت ۀادام تياهم

 .گرفتنديم جشن را آنهای دو هر شروع و گرما و سرما داشتند، را فصل دو تنها ما اکانين

  .رماگ فصل آمدی پ و بود سرما فصل شروع ، مهرگان جشن

 فصل آغاز تا ،شدندی م برده ها لهيطو به انيچارپا و گشتيمی آور جمعی آشاورز حاصالت آهی زمان از فصل نيا

ی اديز نشاط و سرور با روز شش مدت به  مهرگان جشن .داشت ادامه بهار نخست روز و نو سالی عن يگرما

  .لدا يشب حلول تا ديگرديم برگزار

 "مهر" آمدن ايبدن شب ، رديگيمی افزون و شودی م روزيپ شبی كيتار بر روزی روشن بعده ب آن از آه را لدا يشب 

 ما آهن نيسرزم از زردشت دوران از شيپ  که باشديم آفتاب و نور النوع رب ، "مهر". اند درآورده حسابه ب

 و تاياناه  ، اوستای ها سروده در "مهر ".است بوده مروج  اسالم نيمب نيده ب  مردم شيگرا تا آن در و برخاسته

  .شماردی م خود دگانيآفر از  را مزدا اهورا

ی رسم نيد ، روم ورانتامپرا ازی ا عدهی پشتبان با و رفت روم و ونان يبه انياشكان دوران دريی ترايم ا يمهر نيئآ 

  .داشت رواج آنجا ، اروپا در تيحيمسۀ گستردی روزيپ وی الديم چهارم ۀسد تا آه ديگرد اريد آن

 حضرت تولد روز از آن در آه مبردس ماه پنجم و ستيب ، ايدن مشهور پژوهشگران و دانشمندان شتريب نظر اساس رب

 تيروا زينيی  روشنا و فروغ  ، مانيپ  ، عهد النوع رب "مهر" الديم ديع ، ديآی م بعمل بزرگداشت  امبريپ حيمس 
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 رفتيپذ حيمس حضرت الديم بعنوان همچنان را روز نيا اروپای مهرپرست بری روزيپ از بعد حيمس نيئآ . است شده

 .گرددی م ليتجل خيتار نيهم در زين اآنون تا آه

 دور آفتاب وی ئروشنا بای گانگ يو مانيپ  ، عهد ۀنشان عنوان بهی مقدس ۀهال آهی جوان صورته ب مهر زين اآنون هم

  .باشدی م موجود همچنان اش گذشته عظمت و ّرـف با اعظم پاپ مقر ، كانيوات آاخ در ، دارد خود سر

  .یجنور اول نه بود، بهار فصل اول ۀهفتی عن يمارچ ماه پنجم و ستيب  ش،يپ قرن دو تا اروپا در نو سال

  .است دهيگرد مرسوم بعد به آن دهم ۀسد از امروزه،ی الديم خيتار

 

  

 

 


