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شرق شناس و پژوهشگر تاریخ

ژیل لنو

 از میترائیسم تا ادیان ابراهیمی

روز 15 اردیبهشت 1396، خانه فرهنگ ایران در 
لنو  ژیل  پروفسور  فرانسوی،  ایران  پژوه  میزبان  پاریس 
)Gille Lanneau( بود که به تازگی کتابی از ایشان 
با عنوان »مهر، خدایی که به مسیح می  ماند« در فرانسه 
منتشر شده است. لنو در این نشست پیرامون کیش 
میترایی در ایران باستان و مقایسه ی آن با این آیین 
در روم باستان تا دوره  ی ادیان ابراهیمی، به سخنرانی 
پرداخت. متن پیشِ  رو، گزارشی تفصیلی از این نشست 
است که با عنوان » از میترائیسم تا ادیان ابراهیمی« 

برگزار گردید. 

ژیل لنو سخنرانی خود را این طور آغاز کرد که این کیش در ایران وجه 
اشتراک چندانی با آیین میترا در روم باستان نداشته است. همچنین وی 
تعدادی از عکس هایی را که در زمان اقامت خود در ایران و سفر به مناطق 
مختلف برای جست وجو و مطالعه ی آثار میترائیان در ایران گرفته بود، برای 
حاضران به نمایش گذاشت. اولین تصویر مربوط به گل »نیلوفر« به عنوان 
نماد آناهیتا مورد احترام پیروان میترائی بود که به گفته ی وی بعدها این 

سمبول به اروپا وارد می شود.
اشاره کرد  ویرانه های کاخ تخت سلیمان، وی  از  در شرح تصویری 
که: این مکان قبل از اسالم و در دوره ی ساسانیان محل به تخت نشستن 
پادشاهان آن دوره بوده است و آثار میترائیان را در این بناها می توان جست. 
بخشی از آثار به جا مانده از پیروان میترائی در شهر مینگورا در دره های 
سوات واقع در پاکستان امروزی موجود است که روزگاری بخشی از سرزمین 

پارس قدیم بوده است.
به گفته النو: قابل توجه است که مذهب بودا قرابتی به آیین میترائی 
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دارد و بین این دو باور دینی نقاط مشترک بسیاری 
دیده می شود.

آثار میترائیسم همچنین در شهر ایرانی نیاسر 
نیز قابل مشاهده هستند. در زمان ساسانیان به 
زرتشت  آیین  با  میترائی  آیین  که  می آید  نظر 
هم زمان جریان داشته و آثاری که از این دوران 
به جا مانده، نشان می دهد برخی معابد زرتشتیان 
مورد استفاده ی آیین میترائی نیز بوده است. حتی 
در دوره ی صفویان نیز روی قبرهای مربوط به 
این دوران نمادهای میترائیان نظیر »شمشیر« را 
می توان مشاهد نمود و بدین ترتیب می توان گفت 
که این کیش تا دوره ی گسترش تفکر شیعه در 
ایران به حیات خود ادامه داده است. به عنوان مثال 
واژه ی »مهر« نزد میترائیسم مهم است و در دوران 
سلطنت شیعیان صفوی اصطالح »کیش مهر« به 

معنای »مذهب عشق« رایج بوده است.
به گفته ی النو: واژه ی مهر معادل کلمه میترا 
است. آنچه در خصوص میترای ایرانی و واژه ی 
مذکور مورد توجه است، جنبه ی عشق است؛ در 
حالی که میترا در سنت روم روی جنبه ی دوستی 
تأکید می کند. در ایران شیعه نیز بین قرون نوزده 
تا بیست نیز کتابی توسط اندیشمندی روحانی با 

نام »کیش مهر« به نگارش درآمده است.
یکی دیگر از نمادهای کیش میترائی، گلدان است. یک چنین نمادهایی در مسجد 
شیخ لطف اهلل قابل رویت هستند و این نماد در مذهب زرتشتیان نیز جایگاه ویژه ای 
دارد. در ضمن زندگی در کیش میترائی در برخی ظروف، اشیاء و حیوانات ظهور پیدا 
می کنند. به عنوان مثال از ویرانه های به جا مانده از این کیش، گاهی تصویر مار و کشتی 

قابل رویت هستند.
لنو در ادامه توضیح می دهد که: در برخی غارهایی که در آنها رد پای پیروان میترا 
در ایران را از نزدیک دیده بود، نکته ی جالبی به چشم می خورد. در واقع گاهی در این 
مکان ها رسوباتی از نمک وجود دارد و ظروف منقوشی در غارها حاوی نمک وجود دارد 

که تمام اینها اشارتی به زندگی است.
در کیش میترائی، خدای این کیش از سنگ متولد شده است و سنگ های ورودی 
این غارها، به خوبی گواه مطلب مذکور است. به عنوان مثال در روستای کردنشین 
هورامان در مرز میان ایران و عراق، غاری هست که سنگ جلوی آن منسوب به دوران 
میترائیان است و هنوز کردهای این روستا طبق سنتی دیرینه، حیوانات اهلی را در 

ورودی غار ذبح می کنند. سنگ جلوی غار به باور میترایی هر ساله 
شکسته می شود و به باور افراد محلی هر ساله بازسازی می گردد.

به گفته ی لنو: روش اداره ی روستای هورامان گویای آن است 
که امور روستا از دیرباز توسط زنان اداره می شده است. این روستا به 
یک ساختمان هرمی شکل شباهت دارد که برای ما تداعی کننده ی 
زیگورات است. همچنین باید در نظر داشت یکی از ملکه های این 
منطقه به نام »سمیرامیس« بوده است. در خصوص اسم این روستا 
به نظر می رسد که ترکیبی از اسم اهورا »خدای زرتشتیان« و » 

من« به معنای خانه باشد که با هم »خانه خدا« معنی می دهد.
در  می شمردند.  مقدس  را  مار  برخی  میترائیسم  آیین  در 
میترائیسم ایرانی، نمادهایی نیز به معنای جاودانگی وجود داشته که 
امروز آنها را بر روی سنگ قبرهای باقی مانده از آن دوران می توان 

جست وجو نمود.
در ضمن درجاتی برای دسته بندی افرادی که طریقت معرفت 
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را در این کیش طی می نمودند، وجود داشته که در آخرین درجه، 
فرد می توانسته به مقام »پیر« نائل گردد. »پیر« در کاربرد لغوی به 
معنای فرد کهنسال است. در کیش میترائیسم روم باستان »پیر« 

را »باتِر« می نامیدند.
البته کلمه ی »پیر« در طریقت صوفیان نیز کاربرد دارد. به 
عنوان مثال در منطقه کردستان ایران پیروان طریقت صوفی دنباله 

رو »پیر« هستند.
به  شبیه  تصاویری  زرتشتی،  دین  مثل  ادیانی  معابد  درون 
طاووس یا اشکالی نزدیک به پرهای باز شده ی طاووس مشاهده 
می گردد که در واقع این تصویر طاووس گونه در اصل معرف خدای 
کیش میترائی است. بدین ترتیب، زرتشتیان که افکار پیروان میترا 
را رد می کنند، با این وجود نمادهای این کیش را به عاریه می گیرند.

ژیل لنو، در ادامه به مقایسه ی ادیان الهی با آیین میترائی 
پرداخت. وی در این رابطه توضیح داد که در دین زرتشتی واژه هایی 
است که از مسیحیت به عاریه گرفته شده، از جمله مفهوم صمیمیت 
و همدلی، مفهوم استحاله، و غیره که در آیینی مثل میترائیسم روم 
باستان جایی ندارند. چرا که این ویژگی میترائیسم روم باستان آن 
را به توحش نزدیک می کرد، کیشی که با قربانی کردن گاوی پا 

می گیرد.
لنو در خصوص خاستگاه کیش میترائی توضیح داد که زمان 
شکل گیری آن چندان روشن نیست، ولی در خصوص خاستگاه آن 
باید گفت که در سلسله جبال زاگرس جایی نزدیک به مرز ایران 
و عراق بود که این تفکر موجودیت پیدا کرد و همچنان در برخی 

روستاهای این مناطق برخی آداب این کیش دنبال می گردد.
لنو در ابتدای کتاب خود با عنوان »مهر، خدایی که به مسیح 
می ماند«، توضیح داده است که خدای میترائیسم در ابتدا »بَگ« 
نامیده می شده است و به تدریج این نام به »بیگ« تغییر یافت و در 

زبان فارسی »بزرگ« نامیده شد.  
نکته ی جالب در خصوص تأثیر این کیش بر ادیان دیگر از 
جمله اسالم این است که این تفکر تنها وجه صوری ادیان آسمانی 
را متأثر ساخته و به هیچ روی نتوانسته به عمق این باورهای دینی 
رسوخ نماید. به عنوان نمونه مفهوم معراج خدای میترا که در باور 
میترائیسم وجود داشته، مفهومی است که در مسیحیت و اسالم نیز 

با آن آشنا هستیم.
در خصوص دین زرتشت، تفکر میترائی کمترین نفوذ را در 
این دین الهی داشته است. زرتشت قدیمی ترین دین یکتاپرستی در 

ایران است. در ابتدا این دین از باور مزدایی سرچشمه گرفت و سالیان متمادی طول 
کشید تا بعد از حکومت هخامنشیان و با ظهور سلسله ی ساسانیان و در زمان شاپور 
دوم مذهب زرتشتی مستقلی پدید آمد. اما با وجود استقالل این مذهب نقاط اشتراکی 
نیز بین آن و باور میترائیسم می توان جست وجو کرد. به عنوان نمونه در منطقه ی نیاسر 
استان اصفهان معبد آتشی متعلق به زرتشتیان وجود دارد که پیش از این معبد پیروان 
میترائیسم بوده است و نخستین بار توسط میترائیان بنا شده است و در ادامه و در طول 

تاریخ به عبادتگاه زرتشتیان بدل شده است.
مفاهیم دیگری در دین زرتشت نظیر کلمه ی »آذر« به معنای »آتش« وجود دارد 
که آن را در انجیل نیز می توان یافت. آذر در انجیل دو خواهر دارد: به نام های مارت و 
ماری. مارت به معنای »زنی با ویژگی های مردانه« و در فارسی به معنای »مرد« است و 

ماری در زبان فارسی نام حیوان خزنده، یعنی »مار« است. 
لنو در ادامه به نقاط مشترک میان میترائیسم ایرانی و ودای هندی اشاره کرد 
و افزود: دشوار است مشخص کنیم که نخستین بار هندی ها بر کیش ایرانی تأثیر 
گذاشته اند یا عکس آن. حتی در اشعار حافظ نیز رد پای این اندیشه را در جام می ساقی 

یا جام جم جمشید می توان یافت.
در دوران صفویه و در دوران شاه اسماعیل اول سلسله ی صفوی باز شاهد نمادهای 
میترائیان هستیم. به عنوان نمونه در مقبره ی شاه صفوی می توان بسیاری از نمادهای 
میترائی از جمله شیر، گاو یا مار را مشاهده نمود. اما از ناحیه ی غرب در قرون وسطی 
شاهد تأثیر اندیشه ی شوالیه گری حاکم و رایج در مغرب زمین بر مشرق زمین و دوره ی 
صالح الدین ایوبی، فرمانده ی کرد سپاه اسالم هستیم که بخشی از مغرب زمین را فتح 
نمود. اگر به تاریخ نگارش شده توسط زنوفون تاریخ نگار یونانی که در قرون پنجم و 
ششم قبل از میالد در خدمت ارتش سرزمین پارس بود مراجعه کنیم، این گونه حکایت 
می کند که در جریان جنگ بعد از فتوحات، زمینه برای گفت وگو مهیا می شود و هیچ 
کس از زندانیان کشته نمی شود. و این مفهومی است که اولین منشور حقوق بشر که در 

دوران کوروش دوم نیز به رشته تحریر درآمد، بر آن گواهی می دهد.
طبق نگاه این ایرانشناس فرانسوی، سمبول های میترائیسم را امروز هم می توان در 

نقاط مختلف دنیا دنبال نمود.
در پشت جلد کتاب »مهر، خدایی که به مسیح می ماند« ناشر فرانسوی چنین 
توضیح می دهد که کتاب مذکور حکایت ظهور ربوبیت در سرزمین پارس است. حکایت 
تولد خدای سرزمین ایران باستان در دامنه ی کوه های این دیار است، باوری که هنوز 
آثار آن را می توان در مناسک و آیین های برخی اقوام ایرانی این مناطق مشاهده نمود. 
در کتاب به تدریج ماجرای گسترش این تفکر تا اقلیم های خاور دور شرح داده می شود 
و این که چگونه این کیش توسط برخی مردمان روم باستان پذیرفته شده و با تغییراتی 
بخشی از باورهای مردمان این پهنه ی جغرافیایی می گردد تا از آن امروز به میترائیسم 
یاد شود. خدایی که در ایران از آن با نام »بُگ« یا »بزرگ« یاد می شود و در غرب آن 
 ،)Lug( »را با نام »بَگ« یاد می کنند و در اعتقادات سلتیک با نام هایی نظیر »لوگ
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»داگا« )Daga(، »باگیناتوس« )Baginatus( یا »بودیگا« )Boudinga( معروف است.
در ادامه باید اشاره کرد که به ترتیب خدای »مهر«، خدای روستاها و کوه ها است. کشفیات صورت گرفته 
در جیرفت در سال 2002 میالدی ابعاد تازه ای از این تفکر باستانی ریشه دار در ایران را برای عالقمندان روشن 
نمود. در ویرانه های کشف شده در جیرفت نشانه هایی غیر قابل انکار از قدمت این باور کهن به دست آمد که 

نشان می داد این مجموعه دست کم متعلق به چند 
قرن قبل از سومر است.

نکته ی دیگر این بود که خدای مهر، میترا، قبل 
از زرتشت می زیسته است. اوج عزت میترا در دوران 
هخامنشیان و پس از آن و بعد از حمله ی ویرانگر 
اسکندر مقدونی به ایران در دوره ی اشکانیان بوده 
است. مسئله ی تثلیث اول بار در دین میترا مطرح 
شد: بدین ترتیب که میترا فرزند، اهورا پدر و آناهیتا 
مادر است و بعدها این ایده در مسیحیت متبلور 
شد. پس از این دوره است که ایرانیان شاهد ظهور 

دوباره ی زرتشت و دین یکتاپرستان هستند.
در کتابی متعلق به مسیحیان با نام »تاریخ 
زوَکن« که به زبان سریانی نزدیک به زبان آرامی، 
زبان اولیه ی مسیحیت نوشته شده، بشارت از ظهور 
شاهی ایرانی دارد که منجی دنیا است. در این کتاب 
اشاره می شود که سه فرزانه مقدس یا همان سه مغ 
معروف در آیین انجیل منتظر این ناجی اند و باالخره 
با تولدش به بیت الحم سفر می کنند و او را در غاری 
در این منطقه می بینند. درست همانند میترا که در 
غاری در دل کوهی به دنیا می آید. اینها همه نقاط 
اشتراک میان مسیحیت و باور ابتدایی ایرانیان است.

لنو در پایان کتاب خود اشاره می کند: هزاران 
سال از این ربوبیت که از سرزمین پارس پدیدار 

شد و سپس تمامی قلمرو هند و اروپایی را در نوردید، 
می گذرد. ابتدا اعتقادات با خدایی ابتدایی که موجودیت خود را به صخره ها مدیون بود، آغاز شد و سپس این 
اعتقادات تکامل یافت. این خدا از دو جنبه ظاهر شد. خدای »میترا« که خدای شوالیه ها و سربازان و مبارزان 
بود و جنبه ی خندان و مهربانانه این ربوبیت در »مهر« تجلی یافت. پیش از مسیحیت خدایان بین النهرین 
سنگدل و بی رحم بودند و قربانی طلب می کردند. اما از بعد از کوروش دوم ورق برگشت و خداوندگار ایرانیان 
نرم تر و مالیم تر شد. »اهورامزدا« تجسم » خوبی« و »عدالت« شد و همچنان این مفاهیم نرم و لطیف در مذهب 

زرتشتی امروز دنبال می شود و البته خدای »مهر« بی شباهت به مسیح نیست.
ژیل لنو به غیر از کتاب »مهر، خدایی که به مسیح می ماند«،  کتاب های دیگری نظیر »سی مرغ، در برابر 

خورشید«، و »ایران، دروغ« را به رشته تحریر درآورده است.
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Kurdes », et dans une moindre mesure les Arméniens et les 
Turcs.

Que dire de mieux pour rapprocher les hommes entre eux !
 NOTA. La recherche des étymologies, hors des chemins 

balisés, est un travail délicat, où l’erreur est possible. La Perse 
ancienne a étendu son emprise sur trois continents, a subi aus-
si des invasions. Le voyage des mots a suivi celui des hommes. 
De nombreux mots perses se sont exportés vers la Grèce. 
Quelques-uns ont suivi le chemin inverse4. Les échanges 
culturels ont été courants avec les empires voisins, l’Inde en 
particulier. Le mot « jungle », par exemple, découle de djan-
gal, identique en persan et en hindi. Difficile donc d’en saisir 

l’origine !
1, Langue de la Perse antique, l’Avesta étant 

le livre saint des zoroastriens.
2, Langue de l’époque sassanide (3e au 

7e siècle).
3, Langue sémitique, assez proche de l’hé-

breu.
4  Peu de mots grecs entreront dans la langue 

persane. Citons entre autres le mot obolos, sou, 
à l’origine de poul, argent.
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 Uranus : à l’origine varouna en vieux-kurde, 
« ciel », puis ourana en assyrien, « ciel » d’une 
manière générale et « Uranus » en particulier. 
Notons que dans les Védas indiens, Varouna, 
divinité associée à Mitra (pas le Mithra persan !) 
est à la fois identifiable (ou comparable) à Ou-
ranos, le ciel des Grecs, et à Uranus.

 vache, du latin vacca ; gâv en persan (en 
Inde, vache se dit go, à rapprocher de l’an-
glais cow).

 ville, du latin villa, maison de cam-
pagne; vil en avestique.

ziggourat, de l’assyrien ziggouratou. Ce mot 
dériverait de zaqarou, signifiant « grand », « ver-
tical » ; à rapprocher de « Zagros », du nom 
de cette chaîne montagneuse séparant l’Iran 
et l’Irak. Les sommets bien découpés de cette 
région, principalement dans les provinces ira-
niennes allant du Kurdistan au Fârs, et qui seront 
les sièges des « divinités », sont possiblement à 
l’origine des ziggourats, appelées « Maison de 
la montagne de l’Univers », ou « Maison de la 
montagne qui monte jusqu’au ciel ».

Douze mots supplémentaires, chez nos voi-
sins anglais.

 bad, mauvais, méchant ; idem en persan.
 better, mieux, meilleur ; behtar en persan.
 big, grand, fort ; bog en vieux-

kurde, bozorg en persan.
 body, corps ; badan en persan.
 brother, frère ; barodar en persan.
 daughter, fille ; dokhtar (prononcé dorhtar) 

en persan.
 mouse, souris ; mouch en persan.
 new, nouveau, neuf  ; now en persan.
 no, non ; na ou né en persan.
 star, étoile ; sétaré en persan.
 sugar, sucre ; chakar en persan (le sucre en 

poudre).
 warm, chaud ; garm en persan.
  Plus cinq, d’un peu plus loin.

 adâm, homme en hébreu ; âdam en persan. Dans la Perse 
de Cyrus II (vers –550), âdam signifiait aussi « je suis », et peut 
donc être rapproché du sanskrit âham, ou de l’anglais I am, 
ayant le même sens ; d’où une possible origine indo-euro-
péenne de ce mot.

 eretz, terre, pays en hébreu ; ertz en kurde, mais aussi ear-
th en anglais, erde en allemand. De par son caractère mono-
syllabique, ertz est probablement antérieur à eretz.

 maïdan, place (dans une ville) en ukrainien ; meydân en 
persan.

 roch achana, le Nouvel An juif  ; rouch achanâ dans la 
communauté juive iranienne, à rapprocher de rouchanâ’i, 
clarté, lumière en persan. Notons que le mot âchnâ’i signifie 
connaissance en persan.

 zéna, femme en tchèque ; zéné en kurde, zan en persan.
  Deux noms de ville, pour terminer.
 Baghdad (prononcé barhdad), et non Bagdad. Une petite 

ville fondée par les Perses à l’origine, sur le Tigre. En décom-
posant ce nom en persan, nous obtenons bâgh, jardin, et dâd, 
du verbe dâdan, donner. Baghdad est donc le « Don du Jar-
din », ce jardin étant la Mésopotamie.

 Suse, ville biblique (où se situe le récit du Livre d’Es-
ther),  au sud-ouest de l’Iran, non loin de la frontière de l’Irak. 
Suse se disait Shoush dans l’Antiquité, le mot shoush signi-
fiant « lys » (comme en hébreu). La fleur du lys sera un sym-
bole de perfection dans la Perse ancienne, en amont de notre 
royauté française. Le mot shoushévoluera en soussan. Il est 
à l’origine du prénom persan Soussan, lui-même à l’origine 
de Suzanne.

 Nous avons noté la similitude de plusieurs mots persans, 
ou kurdes, avec l’hébreu. De nombreux autres existent. Ils 
peuvent s’expliquer en partie par le fait que ces peuples se 
sont côtoyés durant l’Histoire. En partie aussi par celui de 
l’usage de l’araméen3, de par sa simplicité, comme langue 
administrative sous les Achéménides. Il est toutefois utile de 
mentionner une recherche réalisée par Tamara Traubman et 
publiée le 21 décembre 2001 dans le quotidien israélien Haa-
retz. Il y sera trouvé, au terme d’analyses effectuées sur 
l’ADN des peuples juifs et palestiniens, en vue d’y déceler 
quelque similitude – ce qui partait d’une intention louable ! 
– « une grande ressemblance génétique entre les Juifs et les 
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mée au sommet d’avant le Vème siècle).
 mois, du latin mensis ; mâh en persan, signifiant aussi 

« lune ».
mort, du latin mortuus ; mordâd en vieux-perse (la 

mort), mordé en persan (un mort).
nénuphar, de l’arabe ninoufar ; niloufar en persan. Une jo-

lie tradition iranienne veut que l’armée achéménide, arrivée sur 
les berges du Nil il y a près de deux millénaires et demi, se soit 
émerveillée devant les lotus en fleur et les ait appelés niloufar, 
« gloire du Nil » (le mot far étant à l’origine des noms Farnah, 
Xvarenah, « Gloire divine » en vieux et moyen-perse).

neuf  (le chiffre), du latin novem ; noh en persan.
nymphe, du grec numphê ; nemfouss en vieux-kurde.
pantalon, de Pantalon, personnage de la comédie ita-

lienne ; panto en vieux-kurde.
papillon, du latin papilio ; papouleh en kurde.
paradis, du grec paradeisos ; pairi daeza en avestique, dési-

gnant un jardin clos où se rencontrent quatre ruisseaux préfi-
gurant les quatre fleuves du Paradis terrestre.

père, du latin pater ; pédar en persan.
 pied, du latin pes, pedis ; payé, pâ en persan. Notons l’ex-

pression persane piyâdé, « à pied ».

 pyjama, du persan pijâmah ; rien à dire.
 que, qui (pronoms relatifs) ; ké, ki en per-

san.
 racine, du latin radix, radicis ; rishé en per-

san.
 raisin, du latin racemus ;  rèz en vieux-

kurde.
 rossignol, du latin luscinia ; bolbol en per-

san.
 six, du latin sex ; shesh en persan.
 ski, mot norvégien ; kheské en vieux-kurde 

(vallée d’Ahouraman), signifiant « glissé » (et 
prononcé r’ské). Ce mot désignait alors des 
planches étroites dont se servaient les monta-
gnards en hiver pour marcher sur la neige (selon 
le professeur Safariân, de Marivân).

 tambour, du persan tabir ; mais aussi tom-
bak en kurde.

 tiare, du latin tiara, issu du persan ; coiffure 
papale. Comme la mitre elle découle du nom 
Mithra.

 toi, du latin te ; to en persan.
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le mithraïsme originel, ou un cheikh, et s’appli-
quaient autour d’une coupe sacrée, comme ceux 
de la légende arthurienne, imitant eux-mêmes 
ceux du mithraïsme iranien.

Elle apporta une éthique puisée à des ra-
cines très anciennes. Une éthique qui s’exprima 
jadis sur le cylindre de Cyrus II, gravée sous la 
dynastie achéménide, au VIe siècle avant notre 
ère. Elle nous parle d’égalité et de fraternité, du 
respect des croyances différentes dans l’empire. 
Elle enfantera un Saladin, un Shâh Abbas Ier, et 
d’autres encore.

Cette éthique, érigée en art de vivre, s’est 
transmise jusqu’a nos jours. Elle nous traduit à 
sa façon ce raffinement subtil, progressif  de la 
nature humaine, tendue de par une loi unique 
vers son évolution. Obligatoirement, en dépit 
des apparences contradictoires du temps pré-
sent.

Achevons cette conclusion par un lexique de 
mots français, ainsi que d’autres mots indo-eu-
ropéens, ressemblant curieusement à leurs équi-
valents persans, nous démontrant ainsi la grande 
fraternité entre peuples, par-delà les frontières.

CINQUANTE  MOTS
d’Est en Ouest
 Voici quelques mots dont l’origine diffère 

de celle proposée par nos dictionnaires. Tous ne 
sont pas probants ; mais ils donnent néanmoins 
une ouverture supplémentaire à notre compré-
hension du monde. Et nous imposent un peu 
d’humilité.

 anecdote, du grec anekdota ; nokté en per-
san.

 âtre, du grec ostrakon ; âtr, puis âtra en 
avestique 1 , désignant le feu domestique et son 
foyer. Ce feu était le cinquième et dernier dans 
la hiérarchie des feux sacrés. Il donnera âtar en 
pahlavi 2, peut-être à l’origine de l’arabe ’attâr, 
épicier (les épices sont considérées comme des 

aliments « chauds »), puis âtash ou âtesh de nos jours. Âzar, 
l’archange du feu sacré zoroastrien, découle de la même ori-
gine.

 bande, du francique ; band en persan signifie « lien », « fi-
celle », « barrage ».

 capable, du latin capere, prendre, contenir ; qâbel en per-
san.

 cheval, du latin caballus, rosse ; asp, aspa en vieux-perse, à 
rapprocher du sanskrit ashva.

 clé, du latin clavis ; kélid en persan.
 cotte, mot germanique ; à rapprocher de kot, veste en per-

san.
 dent, du latin dens, dentis ; dandân en persan.
 deux, du latin duo ; do en persan.
 eau, du latin aqua ; ô dans un dialecte ancien de la région 

d’Ispahan (il serait encore en usage dans quelques villages).
 église, du grec ekklêsia ; kélissa en persan.
 fée, du latin fatum ; pari en persan, péri en dari (langue de 

l’Afghanistan, issue des vieux et moyen-perse), à l’origine du 
vieil-anglais pairy, puis de fairy (fée).

 genou, du latin geniculum ; zânou en persan et en kurde.
 guerre, du francique werra ; djang en persan.
 huit, du latin octo ; hacht en persan.
jeune, du latin juvenus ; djavân en persan.
jour, du latin diurnum ; rouz en persan.
kiosque, du turc keuchk ; kouchk en persan, antérieure-

ment.
lèvre, du latin labra, ou labia ; lab en persan.
maison, du latin mansio ; manzel en persan, man en vieux-

kurde (vallée d’Ahouraman) et en vieux-perse.
mère, du latin mater ; mâdar en persan.
mesquin, de l’italien meschino, chétif  ; méskin, pauvre en 

persan.
mi, du latin medius, demi, de dimidius ; nim en persan.
mihrab, de l’arabe mihrâb; mehrâbé en Perse, avant l’islam 

(dans les lieux de culte mithraïques), puis mehrâb.
milieu, de mi et lieu ; miân en persan.
mitre, du latin mitra, issu du grec. Cette coiffure liturgique 

chrétienne imite celle portée jadis par les mages de Mithra. 
Notons qu’à ce jour un certain nombre de derviches iraniens 
portent encore une coiffe élevée imitant cette mitre (celle fer-
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L’émergence du zoroastrisme au XVIIIe siècle avant notre 
ère-- selon des sources iraniennes-- éclipsa provisoirement les 
autres cultes, semble-t-il. Nous trouvons toutefois le dieu Mi-
thra sous les dynasties préislamiques, au sein d’une religion 
trinitaire où il sera «le Fils du Père», Ahoura Mazda, et de la 
déesse-mère Anahita.

Il est possible que le culte de ce dieu provienne aussi d’une 
autre source, issue de l’antique religion pratiquée à Jiroft, au 
sud de l’Iran, peu avant Sumer. Une religion sacralisant le 
combat de l’Homme en lui-même afin de vaincre son aspect 
primitif, animal, et en incorporer les qualités. Un combat qui 
se trouvera symbolisé par celui contre des forces archétypales 
exprimées par le bestiaire de cette époque: taureaux, lions, ser-
pents, scorpions.

Découvrons ce culte de Mithra, ou Mehr,sous deux as-
pects. Le culte populaire où il fut probablement associé à 
d’autres dieux, et qui culminait lors de la grande fête carnava-
lesque de Mithrakâna, en automne. Le culte des adeptes, sou-
terrain, secret, exprimé par un enseignement et par des rituels 
initiatiques.

Des rituels où étaient décernés sept grades, menant du 
postulant au grade le plus élevé. Des grades qui se différen-
ciaient parfois de ceux du mithraïsme européen. Nemfous, « 
la Nymphe «, que les Romains traduisirent au masculin,sym-
bolisa probablement la dimension féminine de l’Homme, in-
dispensable dans sa quête spirituelle. Shir, «le Lion « en sus de 
son sens littéral portait un autre sens: Shir, « le Lait «, évoquant 
le Haôma, un nectar d’immortalité. Un homonyme que n’ont 
pas su traduire les mithraïstes romains et qui menait au grade 
suivant, Pârsâ,» le Saint «, que les Romains traduisirent incor-
rectement par « le Perse «. Quant au grade suprême,  Pir, «

«le Vieux «, mais aussi « le Père spirituel «, il semble avoir 
marqué l’accomplissement de l’Homme sur ce chemin initia-
tique.

Un culte sophistiqué, donc, en avant - garde du jaillisse-
ment spirituel qu’incarneront le christianisme, puis l’islam.

Si nous trouvons à l’intérieur du christianisme des res-
semblances indubitables dans ses aspects théologiques et his-
toriques-- communion, sacrifice, naissance dans une grotte 
un 25 décembre...--nous trouverons de même dans l’islam 
quelques similitudes se rapportant au mithraïsme: le mi-

hrab,ou mehrâb en persan, le lieu focal dans les 
mosquées, et le  mehrâbé dans les lieux de culte 
mithraïques, le Miradj,...l’ascension du Prophète, 
et le mehr’adj,celle du dieu  Mithra... Des res-
semblances n’infirmant pas le sens profond de 
ces différents cultes. Elles marqueront une pro-
gression, tout simplement.

Ce culte disparut vraisemblablement peu 
après l’instauration de l’islam. Cependant 
,quelques-unes de ses traditions survécurent 
jusqu’a nos jours, principalement à l’intérieur 
du soufisme oriental. Mais aussi à l’intérieur 
des zourkhâneh, ou «maisons de force « où se 
perpétuent au travers de rituels et d’exploits ath-
létiques quelques aspects guerriers de ce culte 
masculin.

Nous avons évoqué l’influence du mi-
thraïsme dans la  Rome antique, puis dans le 
christianisme, avant l’Iran islamisé. Nous la trou-
verons aussi à l’Est.

L’attente du Maitreya Bouddha d’un temps 
futur, n’est autre que celle du dieu Mithra dans 
l’eschatologie des Perses, un peu plus tôt. Un Mi-
thra--Maitreya qui fera du chemin! Les boudd-
histes japonais attendront Miroko, le même 
Bouddha d’un temps futur, qui aura transité par 
le Miroir des Saces d’Asie centrale ( Mir, comme 
Mehr, étant un synonyme du nom de Mithra).

Concluons en évoquant une «chevalerie spi-
rituelle «, la djavânmardi, apparue sous la dynas-
tie safavide (XVIe-XVIIIe siècles) et qui adopte-
ra en bonne  partie l’éthique et les pratiques du 
vieux culte indigène. Elle fut inaugurée aupara-
vant par un compagnon rapproché du Prophète, 
Salmân Fârsi, ou Salmân le Perse, dont elle se 
réclama. Un chevalier issu de la noblesse sassa-
nide, en recherche d’une voie spirituelle.

Elle fut une confrérie initiatique, peu avant 
notre franc-maçonnerie européenne, et s’expri-
ma par trois rites: la Parole, l’Epée, la Coupe. Ces 
rites étaient ordonnés par un pir, comme dans 
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Mes recherches m’ont conduites tout d’abord dans les 
montagnes du Zagros, à l’ouest du pays, où nous trouvons 
encore de nos jours, localement, quelques similitudes avec ce 
culte ancien au travers de célébrations et de fêtes populaires. 
La ville de Marivân, ou de Mehrvân auparavant, sera le « camp 
de base» d’où partiront ces recherches.

Des recherches qui me mèneront principalement dans le 
gros bourg d’Ahouraman, classé au Patrimoine mondial, où 
se perpétuent de nos jours des coutumes pour le moins sur-
prenantes: vénération d›une petra generatrix,cassée annuelle-
ment et se reformant à l›identique, évoquant la naissance de 
Mithra à partir d›un rocher, sacrifice d›animaux domestiques 
dont le sang sera soigneusement répandu sur le sol, comme 
dans le mithraïsme, afin de féconder la terre... Mais aussi 
danses hypnotiques, accompagnées de chants s’exprimant par 
des voyelles gutturales, issues du plus profond du corps, nous 
renvoyant à l’origine du verbe.

Les mages présidaient au culte de Mehr, initialement. Les 
membres d’une caste sacerdotale s’étant imposée par son sa-
voir, ses rituels. Ils seront les lointains ancêtres des mobed, les 
gardiens du feu dans les temples zoroastriens, à ce jour.

MEHR
Ce dieu qui ressemblait au Christ
éd. Les Deux Océans

Par Gille Laneau

Synthèse
«Qui est Mehr?» nous interrogerons 

nous au tout début de cet ouvrage.
Un dieu ancien, né en Iran, porteur de 

ce surnom affectueux exprimant sa divini-
té dans des aspects non guerriers: Mithra, 
ou Mehr, qui sera son synonyme. Un dieu 
à l’opposé du sens que lui donnèrent les 
mithraïstes romains, le vénérant à l’inté-
rieur d’un culte masculin, aux rituels san-
guinaires. Nous le trouvons dans le langage 
persan à l’intérieur du mot mehrbân, tradui-
sant la bonté, la gentillesse, la miséricorde. 
Nous le trouverons aussi à l’intérieur de 
l’islam chiite, en Iran, dans l’expression ki-
sh-e Mehr, la religion d’amour. Une divini-
té bienveillante, donc, comme un contre-
poids du Mithra viril qu’adopta une partie 
des  Romains.


