
 
 

پس از  جشن و آئين مهر گان كه ريشه در فرهنگ " مهرًى" ميترائى " َدارد از چند هزار سال پيش تا هم اكنون در فالت ايران بر گزار مًى گردد و
است. وروز از أهميت ويژه اى بر خوردارآيين هاى ويژه ن  

سال پيش بر پا ساختند و " أين  ٥٠٠٠در  و شاهنشاهى إيالم را در شوش كهن مردم و دولت إيالم كه پيشينه چند هزار ساله در فالت ايران دارند 
) ليان ( بوشهر كنونى و ) ديلمون ( جزيره بحرين را اى كوچك را درهانروائى مًى كرد همزمان پادشاهى شوشى ناك " شاهنشاه إيالم در شوش فرم

ر شد و ايالميان تمدن شهر تشينى و تمدن كشاورزى را چنان شكوفا ساختند كه آوازه پايه گذارى كرد ند و بسرعت تمدن و فرهنگ إيالم باستان فرا گي
.شهرت آنها به كشور ها ى همسايه " آشور ، أكد و مصر باستان " رسيد  

ارس ) پرسه ( سال پيش از ميالد مسيح بوسيله " كورش بررگ " در پاسارگاد پايه ريزى شد و تازه وارد هاى آريائى از قوم پ ٦٠٠دولت هخامنشى 
انشان " را از آن خود ساختند و از تمام دست آوردهاى ايالميان مانند دبيره ) خط ( ، لباس ، ساخت تير  پس از مدت كوتاهًى سرزمين هاى ايالمى " 

 ارى جلگه خوزستان بهرهو كمان ، تشكيل ارتش ، خانه سازى و شهر سازًى و إيجاد كانال هاى آب رسانى از رود هاى كرخه ، دز و كارون برأى آبي
.گرفتند  

ساله مى باشد كه سراسر غرب ، خوزستان ' لرستان ، بختيارى ، استان  ٥٠٠٠بناى تمدن هخامنشى ، تمدن إيالم با پيشينه  ربايد توجه داشت كه زي
و ايزد  گسترده بودند  سراسر ايران باستان  ساحلى ، فارس كرمان ، سيستان و تا " نجد " امتداد داشته است و از هزاران سال پيش " أيزد دينان " در

ان " داعش خورشيد ، ماه ، آب ، باد نمونه هائى از ايزدان باستان ايران هستند و هنود " ايزديان " در كردستان ايران و عراق " كه بوسيله مسلمان
و سمبل آنها " طاووس " پرنده زيبا و با رنگ هاى خورشيدى  هزاران تن آنها سر به نيست شده و يا به بردگى برده شدند از پرستند گان ميترا هستند

.است  
نون از آنجائى كه بر أساس ميتولوژى " ميترا " از دل كوه در غارى زاييده شده است و در همان غار چشمه أى بوجود آمده است هنود و تا هم اك

ترائًى روانه مى شوند ، جشن هاى ميترائى نوروز ، سده ، تيرگان ، ايزديان از ملك طاووس الهام مى گيرند و به ته غار برأى اجراى مراسم مي
اشد سر مهرگان و يلدا همگى جشن هاى ميترائى و يا " مهرًى هستند و همه أين آيين ها در سپاس از ايزد بانوى " مهر كه همان خور و يا خورشيد ب

شاه آيين ميترائى ايرانيان به زردشتى گرايش پيدا كرده و آيين " بهى " در چشمه مى گيرد و جشن كشاورزان ايران باستان است و از زمان خشايار 
انجام مى ايران سراسرى شده است ولى رسوم و آيين هاى ميترائى " مهرى " نوروز ، تيرگان ، مهرگان و يلدا با شكوه تمام و تا هم اكنون در ايران 

.سال پيش بر پا مى شده است ٢٥٠٠اى تخت جمشيد در و جشن هاى نوروز و مهرگان بويژه با شكوه در كأخ ه شود   
◦  

و من بنام يك ايرانى به فرهنگ ميترائى " مهرى " نيا كانم مهر مى ورزم و خواهان پراكنده شدن انرژى خورشيدى " فرهنگ مهر " در ايران 
هاى مهرى و بويژه آيين هاى مهرگان سخن بگويم سپاس ورجاوند مى باشم و از برگزار كنند گان انجمن ستين كه از من خواستند تا در باره آيين 
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