بررسي نمادهای مبارک و حاجی فیروز و خاستگاهآن ها
سودابه فضایلی
مقاله زیر در جریان سمینارهای جشنوارهی عروسکی تهران در ماه گذشته (تیر ماه) ارائه شد که در همان جلسه نیز بسیار مورد توجه میهمانان خارجی
در جلسه قرار گرفت ولی لطف سودابه فضایلی مثل همیشه باعث شد که مقاله قبل از چاپ در هر جای دیگری برای چاپ به آزما سپرده شود ،که از
این بابت باز هم مثل همیشه وامدار دوستی و لطف او هستیم.
مدیر مسئول

اس��طوره از دل دين و آيي��ن بيرون آمده و بر پاي هينمادها اس��توار
اس��ت .درك اساطير جز به كمك نمادها ميسر نيست .در واقع از دورهي
اساطيري اس��ت كه به قول "اوگوست كِنت" ،مرحلهي تئولوژيكي آغاز
ميش��ود.مرحلهي تئولوژيكي آن مرحلهاي است كه چون انسان خود را
اسير قواي ماوراء طبيعت حاكم برطبيعت ميبيند ،اولين بروزات تئولوژي
يا يزدانشناسي را در قالب اساطير ارائه ميكند.
اما اين آيينهاي قدس��ي براي عرضهي گس��تردهتر و ايجاد ارتباط
با مردم ،و آموزش به آنها ،به آداب و رس��ومي دس��ت يازيدهاند كه از
مهمترين آنها تئاتر و نمايشهاي عروسكي بوده است.
هنوز معلوم نيست كداميك از اشكا ِل نمايش اولويت داشته .بسياري
از پژوهش��گران عقيده دارند كه ابتدا نمايشهاي عروسكي بودهاند و به
تدريج نمايش با صورتك يا ماس��ك توس��ط انسان اجرا شده وسرانجام
نمايش با بازيگر يا تئاتر به وجود آمده است.
خ��ود واژهي "تئاتر" كه جزء اول آن (ته  ) theاز" تئو" و به معناي
خدا است ،نشان ميدهد كه در عهد باستان نمايشها فقط براي عرضهي
قصص و احاديث مقدس بودهاند.
بدينترتيب در سراس��ر جهان ،بسياري از چهرههاي اساطيري ،يا به
صورت عروسكهاي خيمهشببازي عرضه شدهاند ،يا در نمايشهاييبا
ش��ركت بازيگران ،و يا اجراهاي تكنفره .برخي از اين چهرهها كه ابتدا
همذات و همس��ان ،واحيان ًا متعلق به يك نحلهي باطني بودهاند ،گاه در
ِ
مختلف اجراي نمايشي ،مث ً
ال عروسكي يا نمايش
طول زمان با دو شيوهي
تكنفره ،هريك به سويي گرايش يافتهاند ،و چنان از هم متفاوت شدهاند
ك��ه فقط آنها را از طريق برخي عوامل چون لباسُ ،مفاد س��خنان ،زمان
حضور و غيره ميتوان شناسايي كرد.
بههرحال ،نمايشهاي عروس��كي نيز چون تئاتر ،بسيار قديماند ،و
ت آنها به  3000سال قبل از ميالد ميرسد .شواهدي از نمايشهاي
قدم 
عروس��كي اولي��ه ،در حفاريه��اي تمدن درهي س��ند به دس��ت آمده.
باستانشناس��ان در آنجاعروسكهاي سفالي با س��ر جداشدني كه قابل
حركت بهوس��يلهي نخ بوده ،پيدا كردهاند كه متعلق به  2500ق.م .است.

حماس��ههاي "مهابهاراته" و" رامايانه" ،كه اولي ش��رح زندهگي كريش��نا
و ديگري وصف زندگاني راما ،مظاهر خدا ويش��نو هس��تند ،وبس��ياري
از متون مقدس باس��تاني ديگر هندو در مورد عروس��كهاي نمايش��ي
س��خن گفتهاند؛ و يا اس��اطير هندو از برهما با لقب سوترهدهره(sutra
 )dharaيا نگاهدارندهي نخ نام بردهاس��ت .در پژوهشها معلوم شده كه
خيمهشببازي قبل از تئاتر سنسكريت ،اين قديمترين شكل تئاتر شرق،
وجود داشته است.
ش��واهدي كه از نمايشهاي عروس��كي در مصر به دس��ت آمده به
 2000ق .م .بر ميگردد .عروس��كهاي مفصلدار از جنس سفال و عاج
ك��ه با نخ به حرك��ت ميآمدند در مقابر مصري پيدا ش��ده .همچنين در
مفهومنگارهها(هيروگليفها) به عروسكهاي متحركي كه در نمايشهاي
ديني مصر باستان مورد استفاده بودهاند ،اشاره شدهاست.
در ديگر نقاط افريقا نيز سنت نمايشهاي عروسكي وجود داشته و
سر ِ
ي
دارد كه به احتمال قوي از مصر به آنجا رسيده است .در انجمنهاي ّ
بسياري از اقوام افريقايي ،از دوران قديم از عروسكهاي خيمهشببازي
يا بازيگران ماسكپوش��يده در نمايشهاي آييني و همچنين در مراس��م
شفابخشي و شكار استفاده ميشد.
تاريخ2000سالهي نمايشهاي عروسكي چين كه احتمال ميرود ابتدا
با پي -يينگ-خي ( )pi-ying-xiيا تئاترس��ايههاي فانوس شروع شده
باش��د ،ويا تئاتر سايههاي جاوه موسوم به وايانگ( ،)wayangهمهگي
وجهي قدس��ي داشته و آيينهايي در ارتباط با نيروهاي الهي و شيطاني
را مطرح ميساختهاند .همينطور نمايشهاي عروسكي تايوان ،بودايخي
( )budaixiبه نحوي ش��بيه به بونراكو ( )bunrakuژاپني بود .بونراكو
از آيينهاي معابد ش��ينتو برآمده بود و عروسكهاتجسم شخصيتهاي
مذهب شينتو بودند كه گاه نقش اين شخصيتهاي مذهبي را بازيگران با
ماسك و چهرههاي رنگ شده ايفا ميكردند.
در يونان باس��تان ب��ا اين كه آثار به ج��اي مانده از اج��راي تئاتر و
نمايشهاي تكنفره بس��يار اس��ت اما نمونههاي اندكي از عروسكهاي
خيمهشببازي پيدا شده ،با اينهمه در ادبيات باستاني يونان حضور آنها
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گواهي ش��ده اس��ت ،از جمله در آثار گزنفون حدود 422ق.م .همچنين
در آثار ارس��طو و افالطون ارجاعات بس��يار به عروسك خيمهشببازي
وجود دارد .حماس��ههاي ايلياد و اديسهي هومر در تئاتر ديونوسوس در
اكروپولي��س ،هم به صورت زنده و هم به ش��كل خيمهش��ببازي اجرا
ميشده است.
در روم باستان نيز عروسكهاي سفالي و عاجي متعلق به حدود500
ق.م.در قبر كودكان يافت شده كه بهطور يقين براي مراسم قدسي -آييني
بودهاند .بس��ياري از پژوهش��گران ،ايتاليا را س��رمنزل عروسكچرخاني
م��درن ميدانن��د ،با اينهم��ه در اينجا هم ابتدا كليس��ا ب��ود كه براي
عرضه كردن احادي��ث و قصص مذهبي و تعزيهها ()morality play

لباس سرخ ايندو ،صورت سياه شدهشان ،نقش
بشارتدهندهشان ،كه يكي بشارت بهارميدهد
وديگري گاه خود ،به اسم بشارت خوانده ميشود،
نشانگر جلوهي نمايشي يك مقام قدسييا دو
مقام همعرض معنوي هستند .هرچند هريك
از ايندو ،به دو نوع مختلف از نمايش روي
كردهاند ،يكي در خيابانها ميچرخد و آواز
ميخواند و ديگري در خيمهاي صفير ميكشد.
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عکس بونراکو

از عروس��كهاي خيمهش��ببازي اس��تفاده ميكرد .باور رايج اينس��ت
ك��ه واژهي ماريونت( ) marionetteاز نام تنديس��كهاي مريم عذرا
گرفته ش��ده ،و به معناي مريم جوان اس��ت .در ط��ول زمان ،كمدي به
اين نمايشهاي مذهبي  -آييني اضافه ش��د و س��رانجام باعث ش��د كه
اجراي نمايشهاي عروسكي در كليسا قدغن شود ،و بدينترتيب ،مانند
بسياري از نمايشهاي آييني ديگر خاستگاه دينياش گم شد .و اينگونه
بود كه نمايشهاي عروس��كي به بيرون كليس��ا منتق��ل گرديد و هزل و
هجو بدان راهيافت .بعد از آن "كمديا دال آرته" ش��كل گرفت .در همين
زمان بود كه داستانهاي آوازي ( ) cantastoriكه از سنت تروبادورها
گرفته ش��ده بود ،در گاريهايي كه ديوارههايشان نقاشي شده بودند ،به
وس��يلهي عروسكهاي چوبي و يا خوانندهگان دورهگرد به اجرا درآمد.
تروبادورها ،خنياگراني مس��يحي بودند كه س��نت آنها از قرن يازدهم از
پرووانس ش��روع ش��ده بود ،و اشعاري هرمس��ي و تمثيلي را ،در نعت
خال��ق ،زندهگي مريم عذرا ،جنگهاي صليبي ،س��تايش بهار و غيره به
صورت آواز ميخواندند.
در س��وي ديگر دني��ا در فرهنگ تئوتي ه��وكان (مكزيك مركزي)
پيكرهه��اي كوچكي با دس��تها و پاهاي متحرك متعلق به قرن شش��م
ميالدي به دس��ت آمده كه متعلق به مراسم خاكس��پاري و ديگر مراسم
آييني بودند.
و اما در خاورميانه بهخصوص در ايران ،خاستگاه اصلي نمايشهاي
خيمهش��ببازي ،و يا تكگوييهاي باس��تاني و يا تئاتري  ،وجه آييني-
قدس��ي واساطيريش��ان كمرنگ و يا بهكلي گم ش��ده است .پيشينهي
تئاتر و نمايشهاي عروس��كي در ايران نيز به عهد باستان برميگردد ،و
نش��انههايي متعلق به حداقل 1000ق.م .از آنها به دست آمده ،كه نشان
ميدهد براي اجراي مراس��م آييني ،تجليل قهرمانان اس��طورهاي ديني يا
ملي ،و يا لعن نيروهاي شيطاني و دشمن بوده ،از جمله ميتوان از"سوگ

سياوش" يا "مغ كشي" نام برد كه هنوز در بخارا اجرا ميشود .با اينهمه
ازنمايشهاي عروسكي  ،تئاتر يا رقص و يا تكگوييهاي آييني-ديني
ايران باس��تان ،هيچ نشانهي مش��خص و قابل استنادي در دست نيست،
مگر اشاراتي كه خوشبختانه در گزارشهاي برخي تاريخنگاران يوناني،
هرچند دس��ت و پا شكسته ،به دس��ت آمده است ،تا اثبات كند كه ايران
نيز در عهد باستان ،اجراهاي نمايشي داشته است .تعزيه و پردهخواني نيز
شكلهاي اسالمي شدهي آيينهاي باستان هستند.
بدينگونه با اين قياس تطبيقي ميتوان گفت  :اوالً ،تمامي نمايشهاي
عروس��كي و تئاتري در ابتدا مبتني بر آيينهاي قدسي باستان بودهاند و
كمترين نش��انهاي از انواع نمايشهاي باستاني ،بيرون از حيطهي آيين و
دين ديده نشده است .ثاني ًا ،هر چند به روشني معلوم نيست كه آيا اول
عروسكهاي خيمهش��ببازي نقشهاي آييني را جان ميبخشيدهاند و
يا بازيگران ،اما به روش��ني ميتوان وجه نمايش��ي برخي شخصيتهاي
اس��اطيري را در نمايشه��اي عروس��كي و يا نمايشه��اي تئاتري و يا
تكگوييها پيدا كرد .دو مورد از اين موارد مبارك و فيروز هستند.
لباس سرخ ايندو ،صورت سياه شدهشان ،نقش بشارتدهندهشان،
كه يكي بش��ارت بهارميدهد وديگري گاه خود ،به اسم بشارت خوانده
ميشود ،نش��انگر جلوهي نمايشي يك مقام قدسييا دو مقام همعرض
معنوي هس��تند .هرچند هريك از ايندو ،به دو نوع مختلف از نمايش
روي كردهاند ،يكي در خيابانها ميچرخد و آواز ميخواند و ديگري در
خيمهاي صفير ميكشد.
اما از منظر نمادشناس��ي رنگ سرخ لباس ايندو ،نماد اصل زندگي
است؛ سرخ رنگ آتش و خون ،و مظهر خورشيد است.
و ِ
رنگ سياه ِ صورت آنها با توجه به اين كه سياه بر محور شمال و
جنوب قرار ميگيرد ،نشانهي تعالي است .سياه رنگ زمين و ابر آبستن از
باران است .سياه رنگ مرگ است .اما اين مرگ عرفاني مقدمهاي است بر
تولدي ديگر .سياه نشانهي جميع رنگها است .در فلسفهي عرفان ،سياه
رنگ مطلق وعارف كامل است؛ انتهاي تمامي رنگها است .اين دو رنگ
سرخ و سياه دو نماد الهي و مقدس هستند.
حال ش��باهت رنگ وش��كل جامهي فيروز و مب��ارك ،و وظيفهي
بشارتدهندگي آنها ،اين س��ئوال را به ذهن ميآورد ،كه آنها متعلق به
كدام آيين قدسي بودهاند؟

يك هزاره و نيم پس از اشو زرتشت (متولد  1768ق.م) نيمه شب
در كيشهاي عصر باستان ،چهرههايي وجود دارند كه در گذشتههاي
ميان ش��نبه بيست و چهارم و يكشنبه بيست و پنجم دسامبر  272ق.م
دور بس��ي آش��نا و در ميان پيروان به آن كيش مورد س��تايش و نيايش
بودهان��د ،اما امروزه كام ً
سوشيانت مهر ،از مادرش آناهيتاي عذرا ،در ميان يك تيرهي سكايي در
ال از مي��ان رفتهاند ،يا تغيير صورت دادهاند ،و يا
ش��رق ايران زاييده شد (كليس��ا در نيمهي دوم قرن چهارم ميالدي تولد
تنها نشانههايي جزيي از آنها باقي مانده است .نحلهي سلحشوري ميترا
حضرت مس��يح را  25دس��امبر اعالم كرد و آن را ش��روع سال ميالدي
نيز يكي از آنها است.
دانس��ت ،لكن به باور ارتدوكسها روز تولد حضرتش  6ژانويه اس��ت.
مهر ،در پارس��ي باس��تان ،ميترا و در زبان پهلوي ميثره ،ايزد واسط
به هرصورت حضرت مس��يح  272سال پس از مهر ،در همان
ميان آفريدگار و آفريدهگان است .او ايزد محافظ عهد و پيمان و
روز به دنياآمد)1(.
ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه است .اهورامزدا براي وظيفهي
كيش ميترا در زوال آيين بغان (پاگانيس��م) در غرب نضج
پاس��باني و نگهباني ،هزار گوش و ده هزار چش��م به ايزد مهر
گرفت  ،و از آن جا كه پرس��تندهي اهورا
داده است.
اما نميبايس��ت ايزد مهر باس��تاني در بسياري از باورها ديده شده ،از جمله در بود و از ايزدان پيروي ميكرد ،نش��انهي
اوس��تا را با سوش��يانت مه��ر تاريخي به عرفان غرب ايران ،كه مراسم و آيينهايشان پيش��رفت مفاهيم ديني بود ،و پيروي از
آن بس��ي غرور آفرين گرديد ،از اين رو
گون��هاي تخلي��ط كرد كه كي��ش ميترا را
ملك
هفت
دارد،
ميترايي
آيين
به
شباهت
بسي
گس��ترهاي جهاني را طي كرد ،و يونان و
كه يك نحلهي باطني عهد باس��تان بود،و
به عقيده ي بس��ياري از محققان از بطن مقرب ،هر بار بر روي زمين در قالبي انساني ايتاليا ،غاليا و س��لت و ايرلند و بريتانيا،
دين زرتش��ت بر خاسته بود ،با بر چسب ظاهر ميشوند .پس ميتوان نتيجه گرفت كه كش��ورهاي پ��روس و اس�لاو و ديگر
كش��ورهاي اروپاي��ي غربي و ش��رقي و
مهرپرستي به عنوان يك انحراف در
دين ذات ايزد مهر در قالب انساني سوشيانت مهر
حتا چين را در نورديد .اما به قول فرانتز
زرتشت به حساب آورد ،زيرا در بسياري
از باورها ديده ش��ده ،از جمله در عرفان تجلي كرده است و با اصطالح عرفاي كرد ،كوم��ون مهرش��ناس بلژيكي ،ش��ايد به
غرب ايران ،كه مراس��م و آيينهايش��ان سوشيانت مهر ،ذات  -بشر ايزد مهر بوده است .عمد ،از خاس��تگاه ايرانياش جدا ش��د،
تا به جايي كه خاستگاه اصلي آن به كلي
بسي شباهت به آيين ميترايي دارد ،هفت
فراموش گرديد.
ملك مق��رب ،هر بار ب��ر روي زمين در
در كي��ش ميترا هفت مرتبه يا مقام باطني وجود داش��ته ،و
قالبي انساني ظاهر ميشوند .پس ميتوان نتيجه گرفت كه ذات
پيروان اين نحلهي باطني ( )sacratusدر مراحل پيش��رفتهي
ايزد مهر در قالب انس��اني سوشيانت مهر تجلي كرده است و با
ره��روي خود ب��ه مراتب پدر( )paterپوش��يده ( )cryphiosس��رباز
اصطالح عرفاي كرد ،سوشيانت مهر ،ذات  -بشر ايزد مهر بوده است.
( )milesش��ير ( )leoپارس��ي ( )persesكالغ (( cornixو پي��ك
سوش��يانت به معناي منجي و وارسته ،در زبان يوناني  Sebesioدر
خورشيد  )helio) dromusميرسيدند .اين اسامي غريب فقط القابي
زبان التين ( Sabazioكه بعدها لقب حضرت مس��يح شد) ،به هر يك
خش��ك و خالي و بدون كاربرد نبودند ،بلكه همهگي سرشار از مفاهيم
از موعودان زرتشت اطالق ميگرديد .اوستا ظهور آخرين سوشيانت را
ِ
نمادين بودند .در برخي موارد ،آنان كس��وتهايي متناس��ب با مقامشان
قيامت عام اعالم كرده است .بنابر سنت زرتشتي سه
در آخرالزمان و در
ميپوشيدند .لباس مهري عمدت ًا شلوار سرخ ،باالپوش سرخ با كمربندي
موعود پس از زرتشت به فاصلهي هزار سال از يكديگر به دنيا خواهند
بر روي آن ،كاله سرخ سركج بود.
آمد .اسامي آنها در اوستا چنين ذكر شدهَ :فروهر اوخشيت ارتهَ ،فروهر
به قياس ميتوان گفت كه حاجي فيروز نيز جلوهي نمايش��ي يكي
اوخش��يت نمنگه (يا نمه) و َفروهر استوت ارته ،كه اين آخرين در روز
از مقامات مهري اس��ت .از جمله استداللهايي كه به اثبات مهري بودن
رس��تاخيز عام ظهور خواهد كرد .اين سه اوشيدر يا سوشيانت ،همذات
حاجي فيروز ميتوان آورد ،واژههاي مصطلح اوس��تايي در ميان پيروان
با يكي از امشاس��پندان (هفت ملك مقرب دين زرتش��تي) هستند .اين
يوناني كيش مهر اس��ت ،كه خاس��تگاه برخي از اين واژهها را كه اصل
س��ه موعود مزديس��نا بر طبق روايات ديني از اعقاب زرتشت به شمار
يوناني نداش��ت ،بلكه اصل آن پارس��ي باس��تان بود ،نميشناختند اما از
ميروند .نطفهي اين س��ه پسر در درياچهي هامون پنهان است ،تا زمان
طريق متنهاي قدس��ي مهري در ميان آنها رواج يافته بود .يكي از اين
ظهورشان فرارسد.
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مقامات مهری

لباس مهري عمدت ًا شلوار سرخ ،باالپوش سرخ با
كمربندي بر روي آن ،كاله سرخ سركج بود.
به قياس ميتوان گفت كه حاجي فيروز نيز
جلوهي نمايشي يكي از مقامات مهري است.
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واژهها نبرذ ( )nabarzeبه معناي فيروز و فاتح است ،كه لقب ايزد مهر
و سوش��يانت مهر بود و بر نقش برجستههاي ميترايي نقر شده بود .نبرذ
( )nabarzeواژهاي اس��ت كه در فارس��ي امروز به صورت "نبرد" و به
معناي مبارزه باقي مانده است .پس نبرذ يا فيروز يكي از القاب ايزد مهر
و سوشيانت مهر بوده است.
واژهي "حاج��ي" از  hagiosيوناني به معناي مقدس اس��ت ،كه به
تمام مقامات مهري اطالق ميشده است (واژههاي  hagiographyبه
معناي تذكرهي اولياء  hagiolatryبه معناي تقديس اولياء hagiology
به معناي تاريخ و ش��رح كتابهاي مقدس ،در زبان انگليسي ،و با امالء
و تلفظي اندك متفاوت در همهي زبانهاي غربي ،ريش��ه از همين كلمه
گرفته اس��ت) .بدين ترتيب حاجي فيروز برابر هاجيوس نبرذ hagios
 nabarzeو به معناي فيروز مقدس بوده است.
ام��ا وجه آييني و قدس��ي حاجي فيروز و مبارك را ش��ايد بيش از
همه بتوان در شباهت غريب آنها با بابانوئل جستجو كرد .چندان مدتي
نيس��ت كه محققان دريافتهاند بابانوئل جلوهي نمايش��ي يكي از مراتب
مهري به نام «پدر» بوده است .پدر( )paterيكي از مقامات اعالي مهري
است كه مانند بابانوئل هداياي آسماني را به پيروان تقديم ميكرده است.
كاله س��ركج و لباس سرخ بابانوئل مش��خص ًا مهري هستند .او در زمان
ميالد مهر (ش��ب يلدا ،انقالب ش��توي) ،و سپس در زمان تولد حضرت
مسيح با همين كاربرد ظاهر ميشد و ميشود.
مش��ابهات زي��ادي ميان بابانوئ��ل و "پدر" در آيين ميت��را و اودين،
خداي نورس��يِ آيين پيشامسيحي ش��مال اروپا وجود دارد .از آنجايي
كه رس��وم مربوط به بابانوئل با رس��وم مندرج در اناجيل ارتباطي ندارد،
ريش��ههاي مخلوط او و خاس��تگاه نامعلومش ،موجب شده كه او را از
جملهي نمايندگان پيشامسيحي كريسمس ،و برآمده از جشنهاي بغانه
چون س��اتورنالياي رومي ( از  17دس��امبر تا 23دسامبر) و يولهي ژرمن
(در انقالب ش��توي) بدانند ،اما مگر تا همين اواخر ،اشارهاي به ريشهي
مهري او نشده است.
يكي از مش��خصات حاجي فيروز يا "هاجيوس" نبرذ صورت سياه
يا سياه ش��دهي او است .جالب اين كه بابانوئل نيز همراهي دارد موسوم
ب��ه " "pieten Zwartيا "پدر س��ياه" ،كه وظيفهي ش��عرخواني براي
ك��ودكان به عهدهي او بود .بنا بر س��نت  Zwart pietenميرقصيد و
پشتكوارو ميزد ،گاهي جوابهاي عوضي و نشانيهاي عوضي ميداد.
 Zwart pietenيا پدر س��ياه در اساطير نورس��ي (و به روايتي اودين)
ش��يطان را شكس��ت ميدهد و او را از آسمان ميراند ،كه اين شيطان را
ميتوان نماد زمس��تان ديد ،كه حاجي فيروز او را ميراند و بشارت نور
و بهار ميدهد.
از ديگر چهرههاي مش��ابه پدر س��ياه ،بايد از "موس��ياوه" (مخفف
موسي سياوه) يعني موسي سياهچرده ،ملقب به داود نام برد كه در عرفان
غرب ايران ،يار سلطان سهاك ،بنيانگذار آيين حقيقت ،و يكي از هفت
مقام معنوي اين آيين ،موس��وم به هفتن بود .موس��ياوهِ ،س َمت دليلي بر
پيروان س��لطان س��هاك را داش��ت .به هريك از هفتن يكي از روزهاي

عکی ایزد مهر

هفته تعلق داش��ت ،كه روز موسياوه چهارش��نبه بود ،و شايد ارتباطي با
چهارشنبهسوري داشته باشد .سرخي غروب مربوط به موسياوه است .و
همچنين زمس��تان متعلق به اواست ،از اين رو نذر اول زمستان به عشق
او برگزار ميشود كه در ارتباط با شب يلدا ،تولد مهر يا مسيح و حضور
بابانوئل اس��ت .تويل يا چوبدست نازكي به دست دارد ،همچون مهر يا
بابانوئل ،و باش��لقي بر س��ر چون كاله مهريان .حيوان متعلق به او گوزن
است ،كه گوزن را نزد بابانوئل نيز بازمييابيم.
حال ببينيم هاجيوس نبرذ يا حاجي فيروز و همذات و يا همعرض
باطني او ،مبارك در نمايشهاي عروس��كي جلوهي نمايشي كداميك از
هفت مقام مهري ميتوانند باشند.
پ��در ( )paterباالترين مقام مهري بود و چنان كه ديديم جلوهي او
همچنان در بابانوئل به تبريك شب يلدا در انقالب شتوي ديده ميشود.
پوشيده ( )cryphiosصورت را با حجابي پنهان ميكرد ،و يا با تور
سياهي آن را ميپوشاند ،اين عمل احتماالً براي ابراز يك مفهوم نمادين
بوده  ،و يا براي اين كه در چشم ديگر پيروان نامريي بماند .اين مقام شايد
به زنان تعلق داشته ،هر چند هيچ يك از محققان حضور زن را در حلقهي
ي��اران مهري تأيي��د نكردهاند ،و علت زوال كي��ش مهري را همين نكته
دانستهاند ،اما با قياس با ديگر نحلههاي باطني ،به خصوص آيين حقيقت
در غرب ايران،كه برخي محققان به شباهت ميان ايندو آيين يقين دارند،
در مي��ان هفت تن مقامات باطني ،همواره ي��ك زن حائز آن مقام بوده ،
نام او پير رزبار و مادر سلطان سهاك بوده است .از سوي ديگر ستارهي
حاميِ "پوش��يده" زهره يا ناهيد ،همذات آناهيتا ،مادر مهر بوده است .به
هر صورت "پوشيده" مفهوم نماديني را القاء ميكند كه شايد مشابه آن را
در مريم عذرا بازيابيم كه ماريونت از اسم او آمده است.
سرباز ( )milesآن مقام مهري است كه اعضاي لشكر رخنه ناپذير
ميترا ( )sol invictusرا تش��كيل ميدادند .رهروي كه به مقام س��رباز
مهر ميرس��يد ،در مراسم تحليف خود با يك تاج و يك شمشير معرفي
ميشد ،او تاج را به عقب ميراند تا تاج بر شانههايش ميافتاد و ميگفت
ميترا تاج او است ،و بعدها ديگر تاج بر سر نميگذاشت ،نه در ضيافتها
و نه هنگامي كه به او افتخار نظاميگري داده ميش��د ،بر پيش��اني سرباز
در هنگام رس��يدن به اين مقام عالمتي گذاشته ميشد كه بر خالف آيين

مهرسوشيانت بوده ،و بش��ير فرا رسيدن بهار .او طاليهدار اعتدال ربيعي
مسيحي ،تدهين نبود ،بلكه عالمتي به شكل صليب ،با آهن تفته بر پيشاني
بودِ .
پيك خورشيد نيز شلوار و باالپوش سرخ مهري بر تن داشت و تاج
او گذاش��ته ميشد تا خدمتاو به عنوان سرباز ،در نحلهي سلحشوري
خورشيد را بر سر .او با رقص و آواز فرا رسيدن بهار را خبر ميداد .پيك
مهر دايمي باشد.
خورش��يد درپنج روز آخر اسفند (پنجهي بزرگ) ظاهر ميشد ،يعني در
ش��ير ( )leoهمذات با زروان بود ،كه در اوستا گاه در رديف ايزدان
پنج روزي كه َفروهر نياكان وفاتيافته براي سركشي به بازماندهگان خود
آمده و ايزد زمانهي بيكران خوانده شده ،و همذات با خداي زما ِن يوناني
از آسمان فرود ميآمدند .پيك خورشيد به نشانهي درگذشتهگان صورت
كرونوس بوده ،و از آن جا كه كرونوس با سرشير عرضه ميشد ،همذات
خود را سياه ميكرد ،اما اين مرگ زمستاني با پيراهن سرخ او به نشانهي
شير مهري پنداشته شد .كساني كه به مقام شير ميرسيدند ،صورت خود
خورشيد خبر از تولد دوباره و آغاز بهار ميداد.
را با نقابي به ش��كل شير ميپوشاندند.در مراسم تشرف به مقام شير ،بر
چنان كه ذكر ش��د در انقالب شتوي ،مقارن شب يلدا ،براي
دس��تها و گلوي او عسل ريخته ميشد .مهريان براي عسل
ميالد مهر جشن بر پا ميشد ،اما از سوي ديگر شواهد بسيار هست
خ��واص خارقالعادهاي قايل بودند و عقيده داش��تند عس��ل
كه در اعت��داالت (اعتدال ربيعي و خَ ريفي ،با
تحت اثرات ماه توليد ميش��ود و آن را
عنوان روزهاي مقدس نوروز و مهرگان) جشن
غذاي وارس��تهگان ميدانستند  .درطي
بابانوئل جلوهي "پدر" مهري است ،و
ميتراكانا  mithrakanaبرگزار ميگرديد .در
مراسم ،كس��اني كه به مقام شير مشرف
ميتراكان��اي مقارن اعتدال ربيعي ،يعني نوروز،
شده بودند ،چون شير نعره ميكشيدند ،هر ساله تولد مهر و حضرت مسيح را
و اي��ن عمل هنوز در يك��ي از حركات بشارت ميدهد ،هاجيوس فيروز يا فيروز جشن تحليف نوگروندگان مهري برپا ميشد.
و بدينگونه بابانوئل جلوهي "پدر" مهري
يوگا ديده ميش��ود .ش��ير مظهر زمان و
مظهر ق��درت و عقل و عدالت اس��ت .مقدس (حاجي فيروز) نيز جلوهي "پيك اس��ت ،و هر ساله تولد مهر و حضرت مسيح
را بش��ارت ميدهد ،هاجيوس فيروز يا فيروز
جال��ب اين كه حضرت مس��يح ،ش��ير خورشيد" است و مژدهي فرا رسيدن
مق��دس (حاجي في��روز) نيز جل��وهي "پيك
يهوديه ،لقب داش��ته ،بدين خاطر كه او بهار و نوروز را ميدهد و خبر از جلوهي
خورشيد" اس��ت و مژدهي فرا رسيدن بهار و
نيزهمچون ميت��را ،صاحبزمان خوانده
زمستان.
ظلمت
از
پس
مهر
كامل
ن��وروز را ميدهد و خبر از جلوهي كامل مهر
ميشده است.
پس از ظلمت زمستان.
پارس��ي ( )persesيادآور اصليت
مبارك ك��ه او را هم��ذات حاجي فيروز
ايران��ي كي��ش مهري اس��ت ،و كس��ي
ي��ا هاجيوس نبرذ يا مقامي همع��رض او در آيين مهري ميدانيم،
ك��ه به اين مقام ميرس��يد ، ،لباسهاي ش��رقي و رداهايي با
ب��ا ورود به قصههاي مردمي و با آميختن به سياس��تهاي روز و
بته جقههاي ايراني ميپوش��يد و كاله س��ر كج مهري بر سر
گرفتن چهرهاي انتقادي در عهد صفوي و قاجار ،به صورت خبررسان و
ميگذاشت .به "پارس��ي" نيز در طي مراسم عسل خورانده ميشد و در
منتقد و بذلهگو ،و به نحوي پيشگو ايفاي نقش كرد ،درست مانند هوگين
مورد او عس��ل براي حفظ فضايلش بود .از روي نقوش س��ه مغي كه بر
و مونيم يعني كالغهاي همراه بابانوئل .صداي صفيرآساي او مانند صداي
يك كاشي در راونا واقع در ايتالياي مركزي پيدا شده و تصوير سه مغي
كالغ ،مگر براي "پدر" وديگر همراهانش نامفهوم بود ،و نشانهي تمثيلي
را نش��ان ميدهد كه در هنگام ميالد حضرت مس��يح حضور داش��تهاند
صداي برمالكنندگان و افشاگران .براي فهميدن صداي مبارك ،مرشدي
و از روي لباسه��اي ش��رقي آن��ان مي توان حدس زد ك��ه طرح لباس
الزم بود تا سخن او را ترجمه كند و حتا گاه آن را تلطيف نمايد .اسمايي
آنها به ش��كل هم��ان لباسهايي بوده كه رهروان مه��ري وقتي به مقام
چون الماس و زمرد كه مبارك را بدان ميخوانند در نمادشناسي نشانهي
"پارسي"ميرسيدند ،بر تن ميكردند.
پاكي و شفافيت است.
كالغ ( )cornixازمقامات مهري است كه پيروان ،پس از رسيدن به
حال چه مب��ارك همذات "هاجيوس
اين مقام ،در هنگام برگزاري آيينها نقاب پرنده به صورت ميگذاشتند و
نبرذ" يا "حاجي فيروز" باشد ،يا همذات
صداي پرنده را تقليد ميكردند .رنگ كالغ سياه است اما جست و خيز
 Zwart pietenپدر سياه ،يار بابانوئل،
او چندان شادمانه نيست  ،بلكه هشدار دهنده است و خبرآور.در اينجا
ي��ا جلوهي نمايش��ي موس��ياوه از ياران
بايد يادآوري كرد كه از ديگر همراهان بابانوئل نيز دو كالغ موس��وم به
س��لطان س��هاك ،و يا جلوهي نمايش��ي
"هوگي��ن"  Huginبه معن��اي "روح" يا" فكر" و "موني��م" يا "مونين"
پيك خورش��يد از ياران مهر باش��د ،و يا
 Munimب��ه معناي "حافظ��ه" بودند .اي��ن دو كالغ از همراهان اودين
مقامي همعرض آنان داش��ته باش��د و خود
نورسي نيز بودهاند ،و اصل خلقت به شمار ميرفتهاند .و ميبينيم كه در
همذات هوگين و موني��م از ياران بابانوئل و
هفت مقام مهري ني��ز  Cornixيا كالغ حضور دارد كه نكتهي ديگري
اودين نورس��ي باشد ،و يا جلوهي كالغ مهري،
در اثبات مهري بودن بابانوئل است .در نمادگرايي پس از بررسي دقيقي
تفاوت چنداني ندارد ،چراكه در نحلههاي باطني،
در مراسم و باورهاي اقوام گوناگون معلوم شده كه جنبهاي منفي در مورد
همذاتان و همعرضان ،مقامي مساوي دارند .بههر
كالغ وجود نداشته است .به مثل در چين و ژاپن ،كالغ نماد حقشناسي
صورت مبارك نيز به احتم��ال قوي بازماندهاي
از والدين اس��ت ،يا نشانهي عش��ق خانوادهگي است و يا عالمتي سعد
نمايشي از آيين مهري است كه از خاستگاه خود
وبش��ارتدهندهي نيكيها .كالغ در ِسفر آفرينش نماد هوشياري معرفي
به دور افتاده ،و وجه آييني -قدسياش فراموش
ش��ده است .در يونان نمادي خورش��يدي ،و وقف آپولون خداي عشق
شده است.
است .در افسانههاي سلتي ،كه مذهبشان شباهت تام با آيين ميترا دارد
كالغ را پيشگو و بشير ميدانستند.
پي��ك خورش��يد ( )helio dromusآخرين مقام اس��ت .او ِ
پيك
 .1در این مورد تنها اشارات مندرج در متن مقاله آمده و منظور هیچگونه مخالفت با اعتقادات آن دسته از مسیحیان که تاریخ مذکور را به عنوان
تاریخ تولد حضرت مسیح (ع) قبول دارند نیست.
عکس نبرذ
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