سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند 8031

مقایسۀ دو روایت از افسانۀ نبرد با ایزد در اسطورۀ

«مهر» و عهد عتیق
کلثوم قربانی جویباری

1

(دریافت 8031 /0 /03 :پذیرش)8031 /83 /1 :

چکیده
یکی از افسانههایی که حول اسطورة «میترا» شکل گرفته ،نبرد او با ایزد خورشید در شب میالد
است .در فصل سیودوم سفر پیدایش عهد عتیق نیز افسانهای از نبرد یعقوب با الوهیم (ایزد)

نقل شده است که از نظر سبک ،مضمون و ویژگیهای نسبت دادهشده به خداوند ،قطعاً به عهد
عتیق تعلق ندارد؛ اما از نظر عناصر روایت ،شباهت بسیاری با روایت «آیین مهر» دارد .برخی از
این عناصر مشترک عبارتاند از :مبارزه با ایزد ،شب (آغاز نبرد) ،آب ،خورشید و صبح (پایان
نبرد) .مهمترین عنصر اساطیری مشترک در این دو روایت ،اعطای فره (برکت) است .با این
تفاوت که در برشیت ،الوهیم برکت را به یعقوب اعطا میکند و در روایت
افسانهای «میترا» ،مهر پرتوهای نور و فرمانروایی آسمان را به خورشید عطا میکند .در این
مقاله به بررسی عناصر مشترک و تفاوتهای این دو روایت خواهیم پرداخت .بهعالوه ،با توجه
به اینکه چنین روایاتی نمیتواند محصول یک آیین توحیدی باشد ،احتمال تأثیرپذیری از
آیینهای همجوار ،دور از ذهن نیست .لذا ،در این مقاله تماس فرهنگی میان آیین میترا و یهود
نیز از نظر تاریخی و جغرافیایی بهصورت مختصر بررسی شده است.
واژههای کلیدی :افسانه ،میترا ،عهد عتیق ،اسطوره ،نبرد ،کشتی.

 .8استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نویسندة مسئول).
kolsoomghorbani@birjand.ac.ir
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میترا (هندواروپایی نخستین ،)Lincoln, 1977: 201( *M(e)itro :وادها ،mitrá- :اوستا:
 Miϑ raفارسی باستان ،*Miça- :فارسی میانه mihr :و فارسی نو :مهر)( )Bartholomae, 1904: 1183یکی از مهمترین ایزدان در ادیان هندوایرانی است.
میلت ( ) 1907: 151برای این واژه ریشۀ ( *mei-دادوستد و مبادله) و گری ( 1929:

 )96ریشۀ � ( *mسنجیدن) را پیشنهاد میکند .کهنترین سند مربوط به میترا (8013
ق.م) پیماننامۀ بغازکوی( 8واقع در ترکیۀ امروزی) میان پادشاه هیتیها« ،شوپی لولیوما»
و میتانیها« ،ماتی وازا» یا «کورتی وازا» است (نیبرگ838 :8033 ،؛ آسموسن:8070 ،

 .)44پادشاهان و اعیان حکومت میتانی (موسوم به مریانو یا مریانی) هندوایرانی بودند.
در نتیجۀ مهاجرت آنان دین هندوایرانی به ایران وارد شد (همانجا) .سپس آیین ستایش
مهر از ایران به آسیای صغیر و بابل رفت و بعد از آن با سربازان رومی به اروپا راه یافت
و در دورة اشکانی مجدداً احیا شد ( .)Boyce, 1975: 106 - 118آخرین اسنادی که از
آیین میترا در اروپا موجود است ،به قرن پنجم میالدی باز میگردد (ورمازرن:8017 ،
 .)83از آنجا که صورتهای مختلف میترائیسم از هند و افغانستان امروزی و شرق ایران
(درمورد تندیسها و مُهرهای میترائیستی در شرق ایران ر.ک )Calliery, 1990: 79 - 98 :تا
غرب ایران ،ارمنستان ،آناتولی و تمامی سرزمینهای تحت حکومت امپراتوری روم در
اروپا و شرق میانه دیده میشود ( ،)Lincoln, 1977: 200لینکولن ( )ibid: 201ده

ساحت مختلف برای ایزد مهر پیشنهاد میدهد .در این مسیر پرفرازونشیبِ دستِکم دو-
هزارساله  ،آیین میترا خدایان بسیاری را از ادیان دیگر اقتباس و داخل در مسلک خود
کرده است .همینطور بهدلیل قدمت بسیار آن و هم بهدلیل میل به جهانشمولی آن
(ورمازرن843 :8017 ،؛ کومن.)01 :8013 ،
از سوی دیگر آیین میترا نیز تأثیر بسیار عمیقی بر ادیان و جهانبینیهای دیگر داشته
است .اگرچه هر چه از آیین میترائیسم میدانیم مبتنی بر حدس و گمان است (زیرا
امروز هیچ مهرپرستی در جهان وجود ندارد) ()Beck, 2006: 5؛ اما شاید بتوان گفت،
نخستین دینی که از میترائیسم تأثیر پذیرفت ،آیین زردشت بود (در مورد تحوالت دین
زردشتی و بازگشت به ایزدان پیش از زردشت در قرن پنجم قبل از میالد و تفاوتهای
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 .8مقدمه
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 807ـ  .)843البته ،برخی پژوهشگران معتقدند که زردشت آگاهانه وجود میترا را نادیده
میگرفت ()Boyce, 1969: 14؛ اما بسیاری از تأثیر و تأثرها بهصورت ناخودآگاه و در
قالب تداوم فرهنگی شکل میگیرد.
عالوه بر ادیان هندوایرانی ،آیین میترا بر ادیان سامی نیز تأثیر شگفتی داشته است.
آیین مغان میترایی مؤثرترین و پربارترین پدیدة اندیشۀ ایرانیان بود که نخستین و
مهمترین اثر آن نفوذ در دین یهودیت بود .دینی که در اثر برخورد با ادیان و
اندیشههای همجوار در حال گسترش فکری بود و در سراسر حوزة مدیترانه،
گسترش مییافت (کومن.)84 :8013 ،

به تبع یهودیت ،آیین میترا بر مسیحیت نیز تأثیرگذار بوده است (برای دیدن فهرستی
از اشتراکهای آیین میترا با مسیحیت ر.ک :ربیعزاده 03 :8011 ،ـ 40؛ اشتروم:8013 ،
 .)00حتی برخی از پژوهشگران معتقدند «میترائیسم از نظر اصول عقاید ،تلفیقی است
از یهودیت و مسیحیت [به عبارت دیگر فرقهای است منشعب از این دو آیین] نه دینی
کافرکیشی که در فرهنگی رازآمیز بهوجود آمده باشد» (.)Nock, 1956: 111

نتیجۀ این دادوستدهای فرهنگی و سفرهای دور و دراز آیین میترا «پیدایش انبوهی
از روایات و افسانههای شفاهی دربارة میتراست» (کومن .)07 :8013 ،به همین دلیل
است که در سرزمینهای مختلف ،میترا را گوهر آتش ،خورشید ،سپندارمذ ،فرزند انسان
میرا ،محبوبۀ سیبِله ،0اسبسوار ،ایزد موکل بر ماه ،آتیس ،0سَبَزیوس( 4در کنار آناهیتا یا
آنائیتیس( )3ر.ک :همان 07 ،ـ  )01و حتی آپولو و خشثرپتی (Boyce, ( )xÍ aϑ rapati

 )1990: 4مینامند .از این روی پژوهشگران معتقدند برای دریافت اسطورة اصلی میترا
نباید به این روایت و افسانههای شفاهی که با اصول ابتدایی این دین ایرانی بسیار
متفاوت است ،اعتنایی کرد (همانجا).
این افسانهها گاه تأثیر و تأثرهای شگرفی را بازتاب میدهند که میتواند راهگشای
بررسیهای فرهنگی در دورانهای تاریک تاریخ باشد .یکی از این افسانهها ،افسانۀ نبرد
میترا با خورشید است .در این افسانه میترا در شب با ایزد خورشید کشتی میگیرد.
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سپس دو مبارز با هم پیمان میبندند.
بهنظر میرسد این افسانه را میتوان با روایاتی که در عهد عتیق ،سفر برشیت
(پیدایش) ،فصل سیودوم ،آیات  03ـ  00دیده میشود ،مقایسه کرد .احتماالً دادوستد
فرهنگی میان آیین مهر ایرانی و عبرانیان ،در زمان برخورد تمدن هندواروپایی نوز 1و
حوریان 7با سامیان عبری ،در هزارة دوم قبل از میالد رخ داده است .در روایت عهد
عتیق ،یعقوب در شب با یهوه کشتی میگیرد .یهوه تاب مقاومت در برابر یعقوب را
ندارد و به زمین میافتد و شکست میخورد .سپس دو مبارز با هم پیمان میبندند .در
ادامۀ مقاله ،به بررسی این موضوع و شباهتها و اختالفهای دو روایت از این افسانه
خواهیم پرداخت.
 .2پیشینۀ پژوهش
از زمان پیدایش متون درسی و تفسیری مرتبط با عهد عتیق ،علمای الهیات یهود و
سپس مسیح ،به توجیه و تفسیر این آیات پرداختهاند .تا قرن سوم قبل از میالد ،علمای
الهیات یهود حریف یعقوب (الوهیم) را «فرشتۀ نگهبان عیصو» (موسوم به سمائیل) یا
خود «عیصو» میدانستند (مایلز 813 :8033 ،ـ  )870که درصدد انتقام از اوست (ر.ک:
پیدایش ،فصل بیستوپنج ،آیات  03ـ  00و پیدایش ،فصل بیستوهفت) .ابنمیمون
ماجرای کشتی با یهوه را «یک الهام یا رؤیای پیامبرانه» میداند ( Rogerson, 1992: 133

 .)- 134در ترگوم انکلوس 1و بسیاری از کتب تفسیری دیگر «الوهیم» را «فرشتۀ
خداوند» ( )Hanson, 2006: 76و برخی دیگر «فرشته (میکاییل یا سموئیل)» و حتی
«روح محافظ رودخانه» ( )Ellens, 2004: 77و برخی دیگر یک دزد دانستهاند که از
قدرت یعقوب آگاه نبوده است ( .)Rogerson, 1992: 135بیشتر علمای الهیات مسیحی
معتقدند که این تنها یک رؤیای شبانه بوده است ()ibid: 133؛ بلکه برخی نیز معتقدند
که یعقوب «فرشتۀ خداوند» را بهمنزلۀ «صورت خداوند» چهره به چهره مالقات کرده
است .برخی نیز این «مرد /فرشته» را «عیسی» دانستهاند ( .)Ellens, 2004: 77البته ،نه
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خورشید تاب مقاومت در برابر میترا را ندارد و به زمین میافتد و شکست میخورد.
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فرشته را بهمنزلۀ «تجلی پیش از تجسم مسیح بهصورت یک مرد» در نظر بگیریم.
به هر روی ،در آثاری که به حوزة میتراپژوهی و یهود مربوط هستند ،تاکنون هیچ
اشارهای به شباهتهای این دو افسانه نشده است.
 .3بحث
 3ـ  .1نبرد مهر ـ خورشید و یعقوب ـ یهوه
در اساطیر «آیین مهر» آمده است که مهر در نیمشب میان شنبه و یکشنبه سوم و چهارم
دی ماه برابر با  04و  03دسامبر در کنار رودی و از دل صخرهای زاده شد (ورمازرن،
 .)31 :8017در افسانه هایی که حول اسطورة تولد میترا پدید آمده ،نقل شده است که
وی پس از تولد بر آن شد تا نیروی خود را بسنجد .از این روی ،نخست با ایزد
خورشید (سُل) زورآزمایی کرد .در این مبارزه که تا سپیده دم بهطول انجامید ،خورشید
تاب نیروی میترا را نیاورد و بر زمین افتاد و نیروی میترا را ستود .خورشید و میترا با
یکدیگر پیمان بستند .سپس میترا تاجی با پرتوهای درخشان بر سر خورشید نهاد .از آن
پس آن دو یاران وفادار و همپیمان شدند که در هر کاری پشتیبان یکدیگر بمانند
(آموزگار08 :8018 ،؛ کومن 844 :8011 ،ـ  .)843سپس در سپیدهدم خورشید به آسمان
رفت و روز آغاز شد.
روایتی افسانهای بسیار شبیه آنچه گفته شد ،در عهد عتیق آمده است .در ابتدای
فصل آمده است ،یعقوب پس از مجادله با البان و پسرانش ،به فرمان خداوند به همراه
زنان و فرزندان خویش ،حران 3را به مقصد کنعان ترک میکند .در راه ،کنار نهر زرقا

83

(( )Coogan, 2001: 10با نام توراتی «نهر یبوق )Room, 2006: 42( )»88توقف میکند:
«و شبان گاه برخاست و دو زوجه و دو کنیز و یازده پسر خویش را برداشته و ایشان را
از معبر یبوق عبور داد» (برشیت 00 :00 :ـ  .)00یعقوب شب را تنها در کنار رود
گذراند و در همین جا بود که حادثهای شگفت کشتی گرفتن یعقوب با خداوند رخ داد:
یعقوب با خداوند کشتی گرفت و او را شکست داد .ماجرای «کشتی گرفتن حضرت
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تجسم جسمانی وی ،بلکه «کریستوفانی» .مکمیالن ( )1991: 56پیشنهاد میکند که این
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آیات  03ـ  00آمده است:
( )03و یعقوب تنها ماند و مردی تا سیدهدم با او کشتی گرفت ([ )01مرد] دید که
نمیتواند از عهدة او [یعقوب] برآید  ...و [مرد] گفت« :رهایم کن که سپیده در
حال دمیدن است» و [یعقوب] گفت« :رهایت نمیکنم تا اینکه برایم دعا کنی»

()01

و [مرد] به او گفت« :... :دیگر یعقوب نیستی؛ بلکه اسراییل هستی؛ چون با خداوند
و با مردم مجاهده کردی و پیروز گشتی» ( ...)03آنجا او را دعا کرد ( )08و یعقوب
نام آن مکان را «پنیال» نامید؛ چون خداوند را رودررو دیدم و نجات یافتم ( )00و
آنگاه که از پنوئل گذشت ،خورشید بر او تابید.

همین داستان در کتاب هوشع نبی ،فصل  ،80آیات  4ـ  3هم آمده است .در روایت
«برشیت» ،آیۀ  ،03صراحتاً از لفظ «الوهیم» بهمعنی خداوند استفاده شده است .در

روایت «هوشع نبی» نیز عبارت «با خداوند گالویز شد» ،در ترجمۀ عبارت عبری 'r'Í

 et-eloh-imآمده و لفظ «الوهیم» باز هم تکرار شده است .البته ،از آنجا که لفظ «فرشته»
(=  )mlʼ kنیز در این عبارت آمده است ،برخی «فرشته» را تفسیری متأخر از «الوهیم»
میدانند ( .)Theocharous, 2012: 85در این دو روایت کسی که با یعقوب کشتی گرفته

است با عنوانهای «مرد» (=  )'yÍو «فرشته» نیز معرفی شدهاند؛ اما کل ماجرا با عنوان
«کشتی گرفتن یعقوب با خداوند» مشهور است ( .)Muddiman, 2007: 577پس از
مبارزه ،نام «یعقوب» به «اسرائیل» تغییر کرده که از نظر ریشهشناختی به معنی
«مبارزهکننده با خدا»ست .یعقوب نیز پس از مبارزه نام آن مکان را «فنیئیل »80نهاد ،به
معنی «مواجهه با خداوند» .این در حالی است که در عهد عتیق ،خداوند حضوری
مقدس و دستنیافتنی دارد .این حضور به شخینا

80

(سکینه) تعبیر میشود .شخینا

همواره به هیئت آتش و دود و ابر (سفر پیدایش87 :83 ،؛ صحیفۀ اشعیای نبی،08 : 3 ،
00 :84؛ صحیفۀ حزقیال نبی8 :4 ،؛ انجیل متی87 :3 ،؛ نامۀ اول به قرنتیان 8 :83 ،84ـ 0؛
غزل دبوره83؛ مزمور  81:3ـ  )84ظاهر میشود.
شخینا را معموالً بهمنزلۀ یک عنصر عبرانی خالص میشناسند (هوک ،بیتا 837 :ـ
 .)833بنابراین مبارزه و کشتی گرفتن با خداوند بهصورت یک انسان مجسم ،با موارد
مشابه تجلی خداوند در عهد عتیق و عهد جدید (شخینا) ،همخوان نیست .به همین
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یعقوب علیهالسالم با خداوند» در عهد عتیق ،سفر برشیت (پیدایش) ،فصل سیودوم،

مقایسة دو روایت از افسانة نبرد با ایزد در اسطورة «مهر» و «عهد عتیق»______________ کلثوم قربانی جویباری

از این مباحث ر.ک.)Green, 2001: 788 :

در بخشهای بعدی مقاله ،به بررسی ارتباط روایت «آیین مهر» و روایت عهد عتیق
از این افسانه خواهیم پرداخت .مقاله در دو محور عمده دنبال خواهد شد .8 :دالیل
تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی اشتراک این دو روایت افسانهای در دو جهانبینی
متفاوت و  .0بررسی نمادهای موجود در هر دو روایت و تبیین شباهتها و تفاوتهای
آنها.

 3ـ  .3افسانههای عهد عتیق
قصههای عهد عتیق پیش از آنکه ضبط و ثبت شوند ،نسلها دهانبهدهان و بهصورت
شفاهی ،بازگو شدهاند (الرو ،8034 ،ب  .)10 /0 :8به همین دلیل تقریباً تمامی
پژوهشگران بر این امر اتفاق نظر دارند که ادبیات رسمی دین یهود ادبیاتی شفاهی،
آمیخته و ترکیبی است (گارودی 13 :8073 ،؛« )Ben - Amos, 1999: 140بدون تمایز
میان ادبیات رسمی و عامیانه» ( .)ibid: 176در جریان گردآوری ،تحول و توسعۀ منابع
دینی یهود ،افسانهها و اسطورههای اقوام همجوار به منابع تاریخی و دینی یهود وارد
شدند (Berger, 1938: 12؛ هوک ،بیتا003 :؛ پاتای8030 ،ب)837 :؛ زیرا تورات اصلی
از میان رفته بود و روحانیان یهودی آنچه را که در یاد و خاطر داشتهاند و میان مردم
رایج بود[ ،به تفاریق] جمعآوری کردهاند (شبلی033 :8311 ،؛ النگ .)01 :8030 ،برای
تاریخ گردآوری این داستانها گزینههایی که آورده می شود ،پیشنهاد شده است833 :
سال [پس از رحلت موسی (ع)] ( )Raglan, 1956: 13بین قرن سیزدهم تا چهارم قبل از
میالد (شیرزادی873 :8010 ،؛ مبلغی آبادانی ،بیتا )133 /0 :و جزء اینها .به همین دلیل
بسیاری از باورهای مذهبی یهود ،ریشه در افسانههای آیینهای همجوار آن مانند
میترائیسم (شولم 830 :8071 ،ـ  ،)830هلنیسم (حسینی )833 :8030 ،و دین زردشت
(پیادهکوهسار )47 :8013 ،تا مسیحیت جدید آلمانی (اپستاین )071 :8013 ،و فرقههای
مختلف اسالمی ازجمله اسماعیلیه (حمید )011 :8071 ،دارند (برای دیدن برخی از
روایتهای عهد عتیق که برگرفته از آیین میترا هستند ر.ک :مرکلباخ 4 :8034 ،ـ 000؛
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دلیل این داستان و تفسیرهای آن ،بحثهای فراوانی به همراه داشته است (برای بخشی

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

.)71 - 2
 3ـ  .2تماس فرهنگی هند و اروپاییان با عبرانیان
«حَبیرو»ها( 81عَپیرو( )87به معنی «گاریچی» ( Gray, 1958: 136 & Greenberg, 1955:

 )74یا عبریان ،شاخهای از گروههای سامی شمال غربی و قبایلی بیابانگرد ،مزدور ،یاغی
و چادرنشین بودند ( )Campbell, 1960: 15; Albright, 1961: 37که با کنعانیان،
ادومیان و موآبیان ارتباط تنگاتنگ داشتهاند ( .)ibidارتباط این قوم با ادومیان در سفر
پیدایش ( )00 :0آمده است« :و یعقوب کسی را نزد برادرش عیصو در دیار سعیر
فرستاد که همان سرزمین ادوم است» .نام دیگر عیصو ،اَدوم بود .از سوی دیگر در سفر
خروج ( )80 :0آمده است« :حوریان قبالً در سعیر زندگی میکردند؛ اما بنیعیصو این
شهر را از چنگ ایشان درآوردند و خود در آن ساکن شدند» .بنابراین ،میتوان گفت
مطابق توضیحات «عهد عتیق» دستکم بخشی از عبرانیان وارث تمدن حوریان بودند.
جزئیاتی نیز که دربارة آداب و رسوم اقوام سامی بادیهنشین در عهد عتیق ذکر شده
است ،نزدیکی بسیار زیادی دارد با آنچه که از الواح حوریان (هزارة دوم قبل از میالد)
بهدست آمده است (الرو /0 :8030 ،ب 18 :8؛  .)Cornfeld, 1961: 85حوریان از
اقوامی بودند که حدود  0333قبل از میالد در شمال بینالنهرین بین رود فرات و
سرزمین آرام (سوریه) میزیستند .بزرگترین دولتی که این قوم در آن ناحیه تأسیس
کرد ،دولت پادشاهی میتانی بود (الرو /0 :8034 ،ب  .)031 ،8کتیبههای میتانی (ازجمله
کتیبۀ بغازکوی) که در شمال بینالنهرین یافت شدهاند ،معلوم میدارند که در سدة
چهاردهم قبل از میالد ،خدایان هند و ایرانی مهر ،ورونه ،81ایندرا 83و ناستیهها 03ستایش
میشدهاند (بنونیست .)04 ،00 :8011 ،از آثار سومری و اکدی نیز چنین بر میآید که
حوریان در کوهپایه های غربی زاگرس و ماد غربی زندگی میکردند .نام سلسلهها و
سرکردههای این قوم نیز هویت هند و آریایی آنان را اثبات میکند (همانجا).
بنابراین ،روشن است که برخوردهای فرهنگی هند و اروپاییان و سامیان ،بهویژه قوم
عپیرو یا عبری قطعی است .در طومارهای روستای عمران( 08کرانۀ شمال غربی دریای
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اوالنسی31 :8017 ،؛ کومن 030 :8013 ،ـ 034؛ ورمازرن831 :8017 ،؛ Clauss, 2001:

مقایسة دو روایت از افسانة نبرد با ایزد در اسطورة «مهر» و «عهد عتیق»______________ کلثوم قربانی جویباری

مشاهده میشود که به عقیدة محققانی مانند شاکد چیزی جز نسخههایی از عقاید ایرانی
نیستند (راسل .)13 :8073 ،تأثیرهای فرهنگ هند و اروپایی هنوز هم از مناطق
فوقالذکر رخت برنبسته است .امروزه در اطراف فلسطین فرقهای مذهبی با عنوان
اِسِن 00وجود دارد که عادات و رسوم و باورهایشان با مزدیسنا و بهویژه مغان زردشتی
و میترایی تشابه فراوان دارد (کومن .)030 :8013 ،این تشابهات و بسیاری از عوامل
دیگر نشان میدهد که آیین میترا در نیمۀ دوم هزارة اول قبل از میالد بهطرز چشمگیری
در سراسر مناطق غربی تر قلمرو هخامنشی از آسیای صغیر تا بابل و ارمنستان ،گسترده
بوده است (جنولی .)31 :8010 ،یکی از نکات مهمی که ارتباط میان تمدنهای حوزة
بینالنهرین و میترائیسم را تقویت میکند ،وجود تصویر نمادین شخصیتی است که سر
شیر ،بدن اژدها و بال دارد ( .)Bivar, 1975, vol.2: 277در آثار مانوی نیز به این
شخصیت اشاره شده است ( .)Idemنقطۀ آغاز این دادوستدهای فرهنگی ،احتماالً بابل
بوده است .شاید از همانجا بوده است که آیین میترایی با شتاب بهسوی آسیای صغیر
گسترش پیدا کرد ( .)Russel, 1992: 45این مغان ،گماشتۀ شاهی بودند و بیشتر در
محل اقامتگاه زمستانی شاه ،یعنی بابل ،ساکن بودند (جنولی31 :8010 ،؛ آسموسن،
 .)41 :8070درنهایت ،در اثر این دادوستدهای فرهنگی ،آناهیتا با ایشتر ،00اهورا مزدا با
بعل 04و میترا با شمش 03یکی شد (کومن.)00 :8013 ،
 3ـ  .2عناصر مشترک و متفاوت دو روایت از افسانه
پیش از این گفتیم که میتوان عناصر مشترکی را که در ادامه آورده میشود در دو
روایت افسانهای پیشگفتۀ عهد عتیق و «آیین مهر» بررسی کرد .8 :شب (آغاز نبرد)؛ .0
آب؛  .0خورشید؛  .4پیمان یا آفرین (برکتبخشی) و  .3روز (پایان نبرد) .تفاوتهای
این دو روایت نیز به این ترتیب است :در این مبارزه ،یعقوب بهشدت آسیب دیده؛
آسیبی که تا آخر عمر با او مانده است؛ اما میترا گاو آسمانی را قربانی میکند .از سوی
دیگر ،در روایت عهد عتیق ،ایزد (مغلوب) به یعقوب (غالب) قدرت و برکت بخشیده؛
اما در روایت «مهری» ،میترا (غالب) به ایزد خورشید (مغلوب) فره ایزدی بخشیده است
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مرده) که به طومارهای بحرالمیّت مشهور هستند ،نسخههایی از عهد عتیق به زبان عبری

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

حد مجال مقاله بررسی خواهیم کرد.
 3ـ  2ـ  .1شب و طلوع خورشید
مهر در نیمشب سوم و چهارم دی ماه ( 04و  03دسامبر) (ورمازرن)31 :8017 ،و در
غاری تاریک زاده شد (مقدم .)34 :0307 ،میترا در همان شب با ایزد خورشید نبرد کرد.
پس از نبرد نیز اجازه داد خورشید به آسمان برود و روز آغاز شد .یعقوب نیز در شبی
تاریک با خداوند گالویز شد و پس از اینکه او را رها نمود ،خورشید طلوع کرد .در
روایت «میترا» عنصر شب و طلوع خورشید ،اهمیت اساطیری فراوان دارند؛ اما در
روایت «برشیت» ،بار نمادین آن بیشتر است.
در آیین مزدیسنا مهر خدای انوار مینوی است (بنونیست04 :8011 ،؛ تاراپورواال،
 .) 810 :8017مهر بیش از هر ایزدی با خورشید همراه است و پس از غروب خورشید،
پاسدار و نگهبان آسمان شب است (دوستخواه .)841 :8011 ،بنابراین ،شب و روز
(طلوع خورشید) در آیین مهر کمال اهمیت را دارد .این تصویر معموالً بهصورت قربانی
گاو (از سوی میترا یا شیر) در مهرابهها نشان داده میشود .شیر بهمنزلۀ نماد ملی ایران
(در کنار خورشید) جزئی از کیش میترایی بهشمار میآمده؛ زیرا شیر نگهبان میترا بوده
است .گاو نیز نمادی از ماه است (قائمی .)834 :8038 ،در بسیاری از تندیسهای میترا،
گاو در دگردیسی خود با قوسی که در گردن ،زیر شکم یا شاخش پدید میآید ،به ماه
تبدیل میشود (مرکلباخ .)070 ،011 ،030 ،041 ،047 ،048 ،001 :8034 ،در الیۀ کهن
اسطورة مهری ،قربانی گاو نخستین را نمادی از انقالب ربیعی و نجات طبیعت از سرما
و رسیدن به گرما و برکت (همان )833 ،و رستاخیز و تجدید حیات طبیعت نیز
دانستهاند (ر.ک :رضی .)813 :8010 ،پنجه افکندن شیر بر پشت گاو نشانۀ آغاز روز و
شروع زندگی است (ر.ک :ضابطی جهرمی .)44 :8013 ،بنابراین ،هر طلوع خورشید به
معنای از نو پدید آمدن جهانی است که بدون نور آشفته است .گویی که آسمان هر
بامداد از نو آفریده میشود (مرکلباخ.)013 :8034 ،
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و خورشید نیز پرتوی از خود به میترا میبخشد .در بخشهای بعدی این عناصر را در

مقایسة دو روایت از افسانة نبرد با ایزد در اسطورة «مهر» و «عهد عتیق»______________ کلثوم قربانی جویباری

یعقوب از کینکشی عیصو ،هراسان است و به همین دلیل سالها به دور از زادگاه خود،
نزد البان زیسته ،حاال در مسیر بازگشت ،خانوادهاش را با هدایای بسیار بهسوی عیصو
روانه کرده و شب را به تنهایی بهسر میکند .در روایت طبری آمده است« :چون میان
یعقوب و برادرش عیصو اختالف ایجاد شد ،یعقوب  ...شبها راه میرفت و روزها
مخفی میشد .ازین رو اسرائیل نامیده شد» (بابایی .)17 /8 :8034 ،یعقوب پیشتر
(برشیت )03 :01 :نیز نگرانی خود را از این سفر ابراز کرده است؛ اما درنهایت ،وی در
نبرد با الوهیم پیروز میشود ،از او برکت میگیرد و همزمان ،خورشید طلوع میکند .این
فرایند بهصورت نمادین می تواند پایان شب طوالنی ترس ،آوارگی و فرار و نویدبخش
آغاز روز پیروزی او بر عیصو باشد؛ کما اینکه در ادامۀ داستان نیز او بر عیصو غلبه
مییابد .تغییر نام یعقوب به «اسرائیل» نیز میتواند بهصورت نمادین ،نشاندهندة طلوع
روز و روزگاری نو در زندگی یعقوب و خاندان او باشد .در متن عهد عتیق هم بر
طلوع خورشید تأکید شده است« :و آنگاه که از پنوئل گذشت خورشید بر او تابید».
 3ـ  2ـ  .2دریافت فرمان و فره و قدرت
در هر دو افسانه پس از پیروزی ،اعطای فره و برکت روی میدهد :در برشیت ،خداوند
برکت و فره را به یعقوب اعطا میکند و در افسانۀ میترا ،مهر پرتوهای خورشید و
فرمانروایی آسمان را به خورشید عطا میکند :سل ،خدای خورشید از سوی میترا
بهسمت فرمانروای جهان منسوب میشود (کومن.)831 :8013 ،
در آیین مهر ،این خویشکاری از طریق ایزدان خورشیدی به میترا منتقل شده است.
مهر پس از پیروزی بر خورشید ،سوار بر گردونۀ خورشید ،به آسمان رفت و از آن
زمان ،شخصیتی یگانه بهشمار آمدند (آبادی باویل03 :8033 ،؛ اشتروم.)00 :8013 ،
بهگونهای که گمان میرفت که زایش مهر همان زایش خورشید است؛ در شب «میالد
اکبر» (بیرونی .)008 :8030 ،از سوی دیگر در حوزة بینالنهرین نیز ایزدان خورشیدی
شمش (جنولی ،)31 :8010 ،نهّونته( 01بهار )443 :8018 ،و اینشوشینک( 07همان)033 ،
با مهر آمیخته شدند (در این مورد ر.ک :همان434 ،؛ اسماعیلپور و همکاران:8030 ،
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در روایت «برشیت» نیز میتوان همین اهمیت را بهصورت نمادین درک کرد:

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

قدرت خدایان به انسانها بوده است (ر.ک :الرو /0 :8030 ،ب 1 :8ـ  .)037این نیروی
فراطبیعی که در ایالمی کیتین یا کیدن ،در بابلی کیدینو( 01بهار )434 :8073 ،و در
آشوری ملمو

03

خوانده میشد (اسماعیلپور و همکاران )03 :8030 ،وارد فرهنگ

هندواروپایی شده است و با عنوان خورنه 03یا فره شناخته میشود.
در اساطیر ایرانی ،ایزد مهر (خورشید) واسطۀ انتقال فر کیانی از اهورا مزدا به
پادشاهان است .مطابق مهریشت فر کیانی یا فر آریایی به ایزد مهر تعلق دارد و او
میتواند این فر را به پادشاهی اعطا کند یا از او بگیرد (مهریشت :بند  831ـ 888؛
 .)Boyce, 1975b: 115-116به سخن دیگر« ،مهر واسطۀ بین آفریدگار و آفریدگان
است» (اوشیدری.)448 :8013 ،
با وجود شباهتهای بسیار دو روایت ذکرشده ،باید به یک تفاوت مهم نیز توجه
داشت .در روایت «برشیت» ،ایزد مغلوب (خداوند) ،برکت را عطا میکند و در روایت
«مهر» ،ایزد غالب (مهر) .این عمدهترین تفاوت دو روایت از این افسانه است .این
تفاوت از کجا ناشی میشود؟ به عقیدة نگارنده این تفاوت ،محصول قرائت یک عنصر
اسطورهای در یک آیین توحیدی و یک آیین غیرتوحیدی است :عنصر میانجی.08
 3ـ  2ـ  .3مهر ،میانجیِ بخشیدن ،یعقوب ،میانجیِ گرفتن
بنونیست ( 43 :8011ـ  )71در فصل چهارم کتاب دین ایرانی ،هنگام بررسی
روایتهای مورخان یونانی ،تئوپومپس و پلوتارخ ،به روایتهایی اشاره میکند که میترا
را میانجی خواندهاند .در اینجا بهنظر میرسد مطابق نظر گایگر «بعضی از صفتهای
اصلی مهر به سروش (ایزد حامل پیام)» (همان )13 ،و برخی خویشکاریهای سروش

نیز به مهر منتقل شده است .بسیاری از بخشهای «سروشیشت سر شب» (پنجاهو-
هفتمین هات از یسنا) از مهریشت وام گرفته شده است (راسل .)14 :8073 ،در
کفاالیای قبطی (از کتابهای مانی) میترا را با «فرستادة (میانجی) سوم» برابر دانستهاند
که در نظر آنان به معنای خدای خورشید نیز هست (آسموسن43 :8070 ،؛ جعفری
دهقی و همکاران.)801 :8033 ،
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 .)04یکی از وظایف و کارکردهای تمامی این ایزدان خورشیدی ،تفویض و انتقال
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انسانها بوده و بهنحوی نقش پیامبرگونه داشته است؛ نقش مهر در اساطیر ایرانی
نیز مؤید همین ارتباط پیامبرگونۀ مهر با انسان است (بهار.)417 :8018 ،

بنابراین ،دور نیست اگر بیندیشیم که خصوصیات پیامبرگونۀ مهر سبب مشتبه شدن
پیامبران به وی گردد .کما اینکه مشابه این دادوستد در مورد مهر و جمشید،
پادشاه ـ پیامبر اساطیری ایران روی داده است (همان 001 ،ـ  .)007بهنظر میرسد ورود
این افسانه به آیین یهود نیز با همین مالحظات بوده است .در قرائت جدید عهد عتیق،
پیامبر ،با الگوگیری از ایزد مهر ،هنوز میانجی آسمان و زمین و واسطۀ فیض برکت
خداوند بر زمین است؛ اما در عین حال انسان نیز هست .انسانِ پیامبر در یک دین
توحیدی ،ویژگیهایی دارد که قابل مقایسه با ایزدِ پیامبر و حتی پادشاه ـ پیامبر در یک
جهانبینی چند خدایی نیست .میترا نه گیرندة وحی آسمانی ،بلکه قهرمانی غلبهناپذیر
است (اشتروم)00 :8013 ،؛ اما یعقوب در عین اینکه قهرمانی غلبهناپذیر است ،پیامبر
نیز هست .بنابراین ،الزم است در افسانه تغییراتی اعمال شود .این تغییرات سبب
میشود که مهمترین تفاوت دو روایت این افسانه شکل بگیرد :میترا بخشندة برکت
است و یعقوب ،گیرندة آن! در عین حال باید توجه داشت که در سنگنگارة مهرابهها
دو نوع رابطه میان میترا و ایزد خورشید مشاهده میشود .8 :در بسیاری از سنگنگارهها
زانو زدن خورشید در برابر میترا تصویر شده است ،در حالی که میترا تاجی از نور بر
سر ایزد خورشید مینهد (برای نمونه ر.ک :مرکلباخ843 ،037 :8034 ،؛ ورمازرن،
883 :8017؛ همان )881 ،و  .0اما در برخی از شمایلها نیز دیده میشود که دور سر
خدای خورشید را هالهای از نور فراگرفته که یکی از پرتوهای آن متوجه میترا و بهسوی
او در جهش است (در این مورد ر.ک :مرکلباخ .)400 ،480 ،833 ،813 :8034 ،بدین
ترتیب این احتمال پیش میآید که «شاید ایزد خورشید میانجی اهورامزدا و میترا باشد و
میترا نیز به سهم خود با قربانی کردن گاو مقدس ،میانجی بین اهورا مزدا و انسان است»
(ورمازرن .)883 :8017 ،روایت دوم« ،مهری» ،به روایت «برشیت» بسیار نزدیک است؛
زیرا ایزد مغلوب (خورشید /یهوه) به حریف پیروزش (میترا /یعقوب) فره و قدرت
اعطا میکند.
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میترا در ریگودا و به احتمال بسیار در فرهنگ هندوایرانی رابطی میان خدایان و

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

در افسانههای «مهری» آمده است که پس از پیروزی میترا بر ایزد خورشید ،کالغ ،منادی
خورشید ،پیام کشتن گاو را به میترا میرساند (اوالنسی .)08 :8017 ،میترا گاو را قربانی
میکند تا رهروانش بتوانند گوشتش را بخورند و خونش را بنوشند .البته ،در آیین میترا
تنها گاو نیست که قربانی میشود؛ بلکه در این آیین آزمونهای بسیار دشواری وجود
داشته است که نماد دیگری از قربانی انسانی است .نشانههایی از وجود این آیین در
میترائیسم نیز بهدست آمده است (ورمازرن( )030 :8017 ،در مورد آزمونهای متعدد و
گاه وحشتانگیز تازهواردان به دین مهر ر.ک .همان 831 ،ـ  .)811راهبی به نام نونوس
( 1ـ  7ق.م) .دربارة گذراندن امتحانات نوآموزان مینویسد« :نوآموزان بعد از تحمل
پنجاه روز گرسنگی ،آزمونهای سختتری پیش رو داشتند .بدن آنها را میخراشیدند
و آنها را بیست روز در برف نگه میداشتند» (ورمازرن .)818 :8017 ،نوآموز پیش از
رفتن به درون قربانگاه ناچار بود با سختی فراوان و تحمل ضربات شالق خود را تطهیر
نمایند (کومن .) 833 :8017 ،تبرک شدن برای مقام سوم ،دربرگیرندة مراسمی با شمشیر
و تاج گل است که ترتولیان آن را گزارش میدهد .برای رازور تاجی از گل تدارک
دیده میشد که نشانۀ برکت بود؛ اما دستیابی به این تاج مستلزم مبارزه با فردی مسلح
به شمشیر بود .رازور باید دو بار او را شکست میداد (مرکلباخ .)880 :8034 ،اینجاست
که شباهت روایت «برشیت» با «آیین مهر» آشکار میشود .آزمونهای بسیار دشوار و
پرخشونتی که به منظور تشرف و اهلیت سالکان برقرار بود  ...نشئتگرفته از یک دورة
شبانی است (کومن .)41 :8013 ،یعقوب نیز بهمنزلۀ پیامبری متعلق به فرهنگ شبانی،
همین آزمون سخت را پشت سر گذاشته و با قربانی کردن خود ،برای نسل خود ،برکت
و جاودانگی کسب کرده است .این روز برابر تقویم یهود ،روز دهم از ماه تشری و «یوم
کیپور» (روز کفاره) محسوب میشود (ایموتو .)733 :8013 ،در این روز که مهمترین
عید یهودیان است ،قربانیهای مختلف ازجمله گاو سرخ ،بز (برای عزازل) ،قوچ،
مصاف ،عود و جز آن ،همراه با مراسم بسیار پیچیده برای بخشیده شدن گناهان و
دریافت برکت ،انجام میشود .به اعتقاد یهودیان ،در همین روز موسی(ع) نیز از کوه سینا
بازگشت .همین روز ،یعنی  83ماه مهر ،روز پایانی جشن بزرگ مهرگان است و
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 3ـ  2ـ  .2مسئلۀ قربانی

مقایسة دو روایت از افسانة نبرد با ایزد در اسطورة «مهر» و «عهد عتیق»______________ کلثوم قربانی جویباری

 .)33 :8010در روایت «برشیت» آمده است:
( )03و یعقوب تنها ماند و مردی تا سیدهدم با او کشتی گرفت ([ )01مرد] دید که
نمیتواند از عهدة او [یعقوب] برآید و دست به ران او [یعقوب] برد و در کشتی با
او به ران یعقوب آسیب زد  )00( ...و آنگاه که از پنوئل گذشت خورشید بر او
تابید ،در حالی که او از رانش میلنگید  )00(.از این رو ،بنیاسراییل عرقالنساء را که
روی ران است تا به امروز نمیخورند؛ چون خداوند به ران یعقوب بر عرقالنساء
آسیب زد.

البته ،به عقیدة برخی از مورخان ،افسانۀ کشتی گرفتن شبانۀ یعقوب با یهوه دارای
خاستگاه علتشناختی و خاستگاهِ تابویی آیینی است؛ زیرا این ماجرا با تحریم خوردن
وتر یا رگ چهاربند حیوانات پیوند مییابد (گری .)031 :8034 ،این قصه در شکل
موجود ،خواسته است  ...روشن کند که  ...چرا عبریان خوردن قسمت زردپی گوشت
ران را حرام میدانند (الرو /0 :8034 ،ب  .)073 :8باید توجه داشت که دو نوع رفتار
توتمی در خصوص توتم و تابو در اقوام مختلف وجود داشته است :گاه تقدس توتم
(بیشتر در الیههای جدیدتر و اسطورهزداییشدة کیش توتمی) در حرمت کشتن و
تحریم خوردن گوشت آن جلوهگر میشده است .گاه نیز توتم ،در الیههای کهنتر ،با
آیینی خاص و در ایامی ویژه ،قربانی یا خورده میشده است (قائمی.)834 :8038 ،
 3ـ  2ـ  .2آب
آخرین عنصر مشترک این دو روایت افسانهای ،آب است .یعقوب کنار نهر زرقا با
الوهیم کشتی گرفت .این رود عموماً با نام توراتی «نهر یبوق» شناخته میشود ( Room,

 )2006: 42که دومین رود بزرگ جنوب اردن است ( .)Coogan, 2001: 10میترا نیز در
کنار یک رود زاده میشود و با خورشید مبارزه میکند .در بسیاری از تصاویر یافتهشده
از میترا وی به همراه کوتس و کوتوپاتس ،ساتورن ،اسانوس ،نپتون و دیگر ایزدان
مرتبط با آبها و برکت در کنار دریا یا رودخانه دیده میشوند (ورمازرن.)31 :8017 ،
افزون براین باید توجه داشت که به روایت اسطورههای ایرانی ،میترا از ایزد بانوی
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مهرپرستان پیمان میان مهر و خورشید را با ضیافتی آیینی جشن میگرفتند (جنولی،

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

متعددی از میترا ،شاهد این هستیم که میترا با پرتاب تیر بهسوی صخره (ابر ،گنبد
آسمان) از آن آب جاری میکند (ر.ک :کومن 030 :8013 ،ـ 034؛ ورمازرن:8017 ،
(ع)

 .)831این داستان یادآور باب هفدهم سفر خروج است :موسی

به حضور خداوند

رفت و گفت« :من با این قوم چه کنم؟ هر آن ممکن است مرا سنگسار کنند» .خداوند
در جواب موسی(ع) فرمود« :برخی از بزرگان بنیاسرائیل را همراه خود بردار و پیشاپیش
مردم بهطرف کوه حوریب حرکت کن .من در آنجا کنار صخره ،پیش تو خواهم ایستاد.
با همان عصایی که به رود نیل زدی ،به صخره بزن تا آب از آن جاری شود و قوم
(ع)

بنوشند» .موسی

همانطور که خداوند به او دستور داد ،عمل کرد و آب از صخره

جاری شد» .معجزة آب ،پس از ضیافت میترا و خورشید ،مهمترین اشتراک میترائیسم با
یهودیت و مسیحیت است (.)Clauss, 2001: 71 - 2

 .2نتیجه
با توجه به آنچه در مقاله گفته شد ،روشن است که افسانۀ نبرد (کُشتی) با ایزد و
شکست او یکی از افسانههای مشترک میان آیین میترا و آیین یهود است .این اشتراک
نشان میدهد که قصههای عهد عتیق پیش از آنکه ضبط و ثبت شوند ،نسلها ،بهصورت
شفاهی و سینه به سینه ،بازگو و در بسیاری موارد از آیینهای غیرتوحیدی تقلید و
برگرفته شدهاند .نخستین تماسهای آیین مهر و یهود ،در دوران حکومت حوریان و
تمدن نوز بوده است .عناصر مشترکی که در ادامه آورده میشود ،در دو افسانه قابل
بررسی هستند .8 :شب (آغاز نبرد)؛  .0آب؛  .0خورشید؛  .4پیمان یا آفرین
(برکتبخشی) و  .3روز (پایان نبرد) .تفاوتهای این دو داستان نیز به این ترتیب است:
در این مبارزه ،یعقوب بهشدت آسیب دیده ،آسیبی که تا آخر عمر با او مانده است؛ اما
میترا گاو آسمانی را قربانی میکند .از سوی دیگر ،در روایت عهد عتیق ،خداوند
(مغلوب) به یعقوب (غالب) قدرت و برکت بخشیده است؛ اما در روایت «مهری» ،میترا
(غالب) به ایزد خورشید (مغلوب) فره ایزدی بخشیده است و خورشید نیز پرتوی از
خود به میترا میبخشد .این عمدهترین تفاوت دو روایت از این افسانه است .به عقیدة
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آناهیتا ،دوشیزة آب و باروری ،زاده شده است (مقدم0307 ،ش.ش .)08 :در پردههای

مقایسة دو روایت از افسانة نبرد با ایزد در اسطورة «مهر» و «عهد عتیق»______________ کلثوم قربانی جویباری

توحیدی است :عنصر میانجی .بدین مفهوم که نقش مهر در اساطیر ایرانی ارتباطی
پیامبرگونه میان خدایان از یکسو و خدایان با انسان از سوی دیگر است؛ اما با ورود
این عنصر به عهد عتیق ،یعقوب ،اگرچه میانجی آسمان و زمین و واسطۀ فیض برکت
خداوند بر زمین است؛ اما در عین حال انسان نیز هست .بنابراین ،میتوان گفت :میترا
بخشندة برکت است و یعقوب ،گیرندة آن.
پینوشتها
1. Boghāz-köi
2. Cybele
3. Atis
4. Sabazius
5. Anaitis
6. Nuz
7. Huries
8. Targum of Onkelos
9. Harran
10. Zarqa
11. Jabbok River
12. Penuel
13. Èekinah
14. Corinthians
15. song of Deborah
16. ḥabiru
17. «apiru
18. Varuna
19. Indra
20. Nasatya
21. Khir-Bet Qumran
22. Essen
23. IÍtâr
24. Bal
25. ÈamaÍ
26. Nahhunte
27. InÍuÍ inak
28. Kidinnu
29. Melammu
30. Xwarnah
31. mesistes or mediator
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نگارنده این تفاوت محصول ورود یک عنصر اسطورهای غیرتوحیدی به یک آیین

سال  ،7شمـارة  ،03بهمن و اسفند _______________________8031دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

 کتاب مقدس.ـ آبادی باویل ،محمد ( .)8033آیینها در شاهنامۀ فردوسی .تبریز :دانشگاه تبریز.
ـ آسموسن ،جی پی (« .)8070آیین میترا (مهر)» .ترجمۀ کیکاووس جهانداری .کلک .ش  43و
 .41صص  44ـ .33
ـ آموزگار ،ژاله ( .)8018تاریخ اساطیری ایران .تهران :سمت.
ـ اپستاین ،ایزودور ( .)8013یهودیت :بررسی تاریخی .ترجمۀ بهزاد سالکی .تهران :مؤسسۀ
پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
ـ اسماعیلپور ،ابوالقاسم و گلشن اسماعیلپور (« .)8030نقش خدایان ایالمی در شکلگیری
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Abstract
One of the stories about the myth of Mithra is her war with the god of
sun on the birthday. On the other hand, one of the most questionable
stories in Bible is the wrestling of Yaghoub with Elohim, the style,
theme and features of which attributed to God does not certainly
belong to the Old Testament. But so far as the elements of narrative
are concerned, it is similar to the narrative suggested by Mehr
religion. According to the similar fiction in the Mithra religion, this
article suggested that the wrestling with the goddess has moved from
oral fiction of Mithra religion to Judaism. We considered the historical
study of cultural contact that seems to have started from the era of
Huris rule and Nuz civilization. In addition, some common elements
like night, water, the sun and the morning are also reviewed. The most
important mythological element of this narrative is to grant Farrah
(blessing); however, the difference is that in the genesis, Elohim
grants the blessing to Yaghoub, while in Mithra, the Mehr grants the
light beams and the rule of the heavens to the sun. This difference is
due to the transfer of one mythic element from a non-monotheistic
religion to a monotheistic one.
Keywords: Tale; Mithra; old testament; myth; war; wrestling.
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