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به ملکه (در نوع باورهای خاوری مهر پرستی، زروان در ابتداء ميترا و مادر زندگان
 را خلق می کند و به ميترا فرمان می دهد تا دوقلوهای ديگری را) زروان هم معروف است

.  ندميترا اول اهريمن را با دوازده بال و سپس اهورامزدا را با شش بال می آفري. بيافريند
 او در مقابل زروان. اهريمن خود را تواناتر از همه می بيند و ادعای خدای برتری می کند

 زروان از غرور بی حد اهريمن عصبانی شده و او را از سرزمين. سر به طغيان می گذارد
ل يک اهريمن منبعد خوی اهريمنی يافته و با تشکي. نور اخراج و به دوزخ پرتاب می کند

 به تخريب و اغتشاش در آسمان و روی) طمع(گروه از شش شياطين و به همراه همسرش آز
اهريمن نماد تاريکی و ظلمت با اهورامزدا گالويز می شود و آن . زمين مبادرت می ورزد

اهورامزدا که روح انسان هستند در ) فروشی، فروهر(را متالشی کرده که پاره های نور
ا فرمان زروان به ميتر. لفافه تاريکی اهريمن پوشيده شده و از اصل خود فاصله می گيرند

 ميترا برای نجات پاره های. می دهد تا او به ساختن جهان و نجات پاره های نور به پردازد
چهار االهه نگهبان نور و راهنمای آن ها به مبداء خود سپاه دوازده گانه بروج، ده سياره و 

 چهار االهه. مسئول نظارت بر تغييرات چهار عنصر آب،خاک، آتش،و باد را آماده می کند
.مشهور است) سواستيکا(نگبان ميترا به گردونه ميترا



اگردونه ميتر: چهار الهه نگهبان

 گردونه
:ميترا

آب

آتش

خاک

باد

:چهار الهه نگهبان

کشف در گيالن

نیگليم ايرا

محل کشف نامعلوم



In Mein Kampf, Adolf Hitler described the symbolism of 
the Nazi flag: "The red expressed the social 
thought underlying the movement. White the national 
thought. And the swastika signified the mission allotted to 
us—the struggle for the victory of Aryan mankind and at 
the same time the triumph of the ideal of creative 
work ..."[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_symbolism

زمزمه  AUMواژه سانسکريت در راس اين آرم  -آرم تئوسوفی نوين
ر ما. در زير آن گردونه ميترا ديده می شود. است" مانترا"حقيقت مطلق

اوروبوروس ديده می شود که دم خود را می جود، که به معنای زندگانی 
درون چنبره مار دو مثلت با شش راس و درون آن عالمت . ابدی است

ته ديده می شود که رويهم رفته نشان از هفت سياره فرش) آنخ(خورشيد
هه در صفت است که تداعی گر هفت امشاسپند در آئين زرتشتی، هفت ال

. آئين ميترا، هفت صفير در کاباال می باشد



گردونه ميترا در جهان



ميترای قندهار

اله ميترای باختری با ک
کالغی

 الغیک يا فريجی کاله با ميترا
 حال در باختری ميترائيسم در

.مقدس گاو ذبح

 .هکرمانشا بستان تاق در نگاره سنگ
 حال در ساسانی پادشاه دوم اردشير
 دست از کيانی فرّ  حلقه دريافت

 رس پشت ميترا .شود می ديده اهورامزدا
 شاهپاد سر روی شمشيرش گرفتن با او

 او بر  را شکوه و درخشانی هاله
 شيدخور شعاع تشعشع .کند می مستولی

 ودنب نورانی از نشان که ميترا سر پشت
.است روئيت قابل بوضوح اوست

 در آزادی برج
 قليدت با که آمريکا

 ميترای چهره از
  معماری باختری

.است شده



(Mi-Lo)

（弥勒仏坐像）

（弥勒菩薩）

د مهر يا ايز" مييرو": سّکه عصر پادشاهی کوشان
 127در دوران پادشاهی کنيشکه اول که از سال 

از ) بلخ، سيستان(ميالدی در غرب هند 150تا 
ر امواج نو. توابع ايران باستان حکومت می کرد

در  خورشيدی پشت سر مييرو و حلقه فّر ايزدی
دست راست و خنجر در دست چپ او بترتيب 

ّر نشانه هائی هستند از نورانی بودن، بخشنده ف
.و نظمايزد الهام بخش پيمان، قانون کيانی و 

  )مايتريا(ميترای هندی 
دیبهمراه حلقه ی فّر ايز

ميترای چينی

 هبوسيل که ميترا
 مرموز سکائی يک

 به کره از باکترائی
 هب و شد آورده ژاپن

 بوداسف ميروکو
 .است معروف
 دهآين بودای ميروکو
.آيد می بشمار

 در ژاپنی ميروکو يا ميترا
 حال در بودا منزلت
 های گل روی بر نشستن
.لوتاس يا آبی نيلوفر

Maiteria



mitra  کاله دو گوش که کشيش ها
در گذشته يونان و افراد خارجی به 

نامگذاری به علت (سر می گذاشتند
  -)مشابهت اين دريچه به آن کاله

دائرالمعارف ريشه شناختی  واژه 
تر تحقيق و نگارش دک_ های پزشکی

موسسه  -جواد طباطبائی عدنانی
1391انتشارات نزهت 

یکاله کاهنان ميترائ



الغیکاله ک -فريجی -کاله ميترائی

.فتندسه خردمند شرقی به استقبال عيسی مسيح ر
حامالن مشعل ها : مراسم آتش در معبد ناچی در ژاپن

.سر دارند برکاله کالغی 

ميترای باختری با کاله کالغی

ناشکال کاله کالغی در ژاپ

 يکی از هفت ايزد
 خوشبختی ژاپنی

.با کاله کالغی



 همراه مسيح عيسای آخر شام
حاميانش از نفر دوازده با



عيسای مسيح در حال عروج

ميترا در حال عروج با ارابه خورشيد



تولد ايزد مهر از درون صخره ی
.نغاری و برگشت روشنائی به جها

ينیتشابه تولد سه سرور نورانی در سه آئين د

 درون از تابان خورشيد کامی اومی تراس آما مجدد تولد
 هک اين از پس ژاپن شينتوی آئين خدای آماتراس .غلر
 سوسانواو شيطانش برادر آزار و اذيت مورد آسمان در

 مخفی .کند می مخفی غار درون را خود شود می واقع
 .اهمان دنيا فراگير تاريکی ظلمت و همانا آماتراس شدن

 یپايکوب و جشن برگزاری با غار بيرون گان فرشته
 یروشنائ و نور و کشانند می بيرون غار از را آماتراس

.گرداند می باز جهان به را

 حمسي عيسای پيامبر
 از عروج، از پس

 سنگی غار درون
.يابد می مجدد تولد


