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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:

An analysis on Mithraic Temple landscape Structure

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.
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چکیده

نگرش بشر به آداب و آیینهای مذهبی و ارزش و اهمیتی که برای آنها قائل بوده است ،به بهترین شکل
در معماری و هنر نمود پیدا میکند .در ایران باستان یکی از بارزترین و شکوهمندترین مبانی آیینی که
فضا را شکل داده ،باورهای مهرپرستان بوده است .پرداختن به آثار معماری و منظر ستایشگاههای این
م با همۀ
آیین و مکان برگزاری مراسم این کیش از آن جهت اهمیت دارد که باورها و سمبلهای میتراییس 
پیچیدگی معنایی در رازهای آن ،در هنر و معماری ادوار مختلف ایران و حتی پهنۀ گستردهای از جهان
نمود پیدا کرده است .تمایل وسواسگونه به مطالعۀ ستارگان و علم نجوم از اهم آموزشها در حلقۀ یاران
بود و بر همین اساس عموماً بررسیهای انجامشده دربارۀ ستایشگاههای مهریدینان متمرکز بر معماری
داخل مهرابه بوده و به محیط و منظر پیرامون آن پرداخته نشده است .هدف این پژوهش بررسی و شناخت
منظر ستایشگاههای باستانی مهر براساس شواهد و بناهای موجودی است که تا به امروز متعلق به این آیین
شناسایی شدهاند .این تحقیق براساس روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی_تبیینی است .ابتدا با مطالعۀ
شواهد و باورهای آیینی و تحلیل کتب و مقاالت موجود و در نهایت با بررسی منظر مهرکدهها این نتیجه
حاصل شد که علیرغم تغییر ساختار بنیادی مهرکده از شکلهای غاری تا میتراییومهای زیرزمینی ،به
شکل پویا در همۀ گونههای مهرکدهها محور اصلی طراحی ،منظر شبانه است.
واژگان کلیدی :مهر ،مهرکده ،ساختار میتراییوم ،منظر مهرکده ،منظر شبانه.
مقدمه

مهر یکی از تأثیرگذارترین و گستردهترین ادیان در
سرزمین ایران است که این گستردگی هم به دلیل

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری «سارا علیپور» با عنوان «تبیین بازنمود
فضاهای نیایشی ایران باستان بر باغ ایرانی» است که به راهنمایی دکتر
«محمدرضا نصیر سالمی» و مشاورۀ دکتر «محمدمنصور فالمکی» در
دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ارائه
شده است.
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موقعیت جغرافیایی ،بازۀ تاریخی و هم به لحاظ تأثیر
ژرفی که بر هنر و تمدن ایران داشته ،حائز اهمیت و
شایستۀ بررسی است .پیش از ظهور مسیح ،این آیین در
گسترۀ سرزمینهای غربی تا شمال انگلستان پیشروی
کرده و پیروان بسیار داشته و آثار بیبدیلی را به یادگار
گذاشته است .اولین ستایشگاههای این آیین غارهای
صخرهای هستند که بررسی منظر این پرستشگاهها
هدف اصلی این پژوهش است .فارغ از گسترۀ جغرافیایی
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و بازۀ زمانی ،در همۀ گونههای معماری پرستشگاههای
مهری ،الگوها و شاکلههای مشترکی دیده میشود که بعدها
در آتشکدهها ،کلیساها و حتی مساجد تکرار شده است و
میتوان گفت اولین بنمایۀ فضا آرایی در هنر ایران ،متأثر
از باورها و اندیشههای مهرپرستان بوده است.
۱

بیان مسئله

با وجود دامنۀ وسیع تأثیرگذاری آیین مهر ،چه به لحاظ
جغرافیایی و چه به لحاظ زمانی ،اکثر پژوهشهای
انجامشده در باب این آیین و مشخصات فیزیکی فضاهای
ساختهشده توسط آنها ،متأثر از باور پژوهشگرانی است که
کیلومترها از مرزهای ایران به دور بودهاند و عموماً بدون
درنظرگرفتن فضای حاکم بر اندیشههای ایران در زمان
بالندگی این باورها در این سرزمین ،شکل گرفتهاند .با
توجه به اینکه اکثر آرکیتایپهای هنر ایران با واسطه یا
به صورت مستقیم تحتتأثیر مهرکیشان نمو پیدا کردهاند،
پرداختن به این حوزه در هنر و معماری اهمیت پیدا
میکند .مسئلۀ دیگر این است که تحقیقات انجامشده
در ارتباط با فضای نیایشی مهریان همیشه متمرکز به
معماری آن بوده و کمتر به جنبههای دیگر پرداخته شده
است .حال این سؤال مطرح میشود که آیا میتراییسمها
هم به تبع اندیشۀ حاکم ،به منظر و محیط پرداختهاند؟
یا اصوالً چگونه از عناصر طبیعی در ستایشگاههای خود
بهره بردهاند .در واقع این سؤال مدخلی شد برای این
دیدگاه که آثار معماری مهریدینان از دریچۀ منظر آنها
هم تحلیل شود.
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پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری

توجه به آیین میترا و رازورمزهای مهرپرستان در
پژوهشهای غرب پیشینهای طوالنی دارد .به لحاظ قرابت
این آیین با کیش مسیحیت ،نظریهپردازان و منتقدین
زیادی به این آیین توجه کردهاند؛ از جمله دانشمندان
برجستهای که تحقیقات گستردهای در باب میتراییسم
انجام داده« ،فرانس کومون»  ۲است .به گفتۀ هاشم رضی،
بعد از او کمتر تحقیقی را در این زمینه میتوان یافت که
خالی از آرای کومون باشد .آرای مارتین ورمازرن  ،۳هنریک
نیبرگ  ،۴رومن گیرشمن  ۵و دیگران هم شایان توجه است.
گرچه تاریخ هنر ایران ماالمال از نشانههای مهری است،
ولی اولین پژوهشها در ایران در باب این آیین ،از دهۀ
 ۱۳۴۰شمسی آغاز شد؛ «ذبیح بهروز» پژوهش در این باب
را شروع کرد و به شکل متمرکز در مقاالت انجمن فرهنگ
ایران باستان به سال  ۱۳۴۳به چاپ رسانید .از دیگر
پژوهشگرانی که در باب تاریخ اسطورهها و نقلقولهای
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این مرزوبوم دغدغه داشتهاند ،میتوان به محمد مقدم،
هاشم رضی ،مهرداد بهار ،ژاله آموزگار و متأخرتر مرتضی
ثاقبفر ،شهره جوادی و ناصر انقطاع اشاره کرد .آنچه
از پژوهش محققان داخلی و خارجی برمیآید این است
که آئین مهرپرستی بر همۀ ادیان بعد از خود تأثیرگذار
بوده است .به عقیدۀ ایرج عالیپور ،آیین زرتشت ،آیین
مانی (با تمام انتقاداتی که به آن وارد است) ،آیین
زروانی و جنبشهای اندیشهای و اجتماعی و دادخواهانۀ
مزدکیان ،خرمدینان ،اسماعیلیان و ...به تمامی با آیین
مهر وابسته است و از سوی دیگر چکادهای سرافراختهای
که در گسترۀ فرهنگ و هنر ایرانی پدیدار گشتهاند ،مانند
شاهنامۀ فردوسی ،دیوان حافظ و نوشتههای سهروردی،
سرودها و نوشتههای ناصرخسرو قبادیانی و نظامی و
مجموعۀ بیمانندی از سرود و سخن که به نام کلی عرفان
ایرانی شناخته شده است و جملگی بر ستایش روشنایی،
خرد و فرهنگ و اندیشه و نیز پیروزی راستی بر ناراستی
اشارت دارند ،پیوند گسستناپذیری با فرهنگ گستردۀ
ایرانزمین دارند که هستههای آغازین آن را بایسته است
در آیین مهر جستوجو کنیم.
روش تحقیق

تحلیل آرای مهرپرستی به دلیل رازآلودبودن تعالیم و
مخفیبودن آموزهها با دشواریهایی روبروست ،اگرچه ردپای
این کیش در عرفان ایرانی دیده میشود ولی همچنان هم،
افراد خارج از حلقۀ یاران امکان پیبردن به اسرار و رموز را
ندارند و تنها میتوانند در مراسم حضور داشته باشند .به هر
وصف ،تحلیل آثار و افکار میتراییسم در وجوه مختلف به
صورت پراکنده انجام شده ولی همانطور که گفته شد ،منظر
میتراییومها و مکان برگزاری مراسم آیینی از لحاظ شکلی و
تأثیر بصری و خصوصاً منظرین آن بررسی نشده است .در
منابع زیادی به دلبستگی مهریان به موسیقی و رقص اشاره
شده است ولی مشخصاً با تحلیل معماری میتوان دید در
فضای محدود مهرابه امکان بروز این رویداد منطقی به نظر
نمیرسد یا مث ً
ال در مراسم نیایشی براساس مرتبۀ تشرف،
مهریان از ماسک استفاده میکردند تا شناسایی نشوند که
این مورد هم در یک محیط محدود و کوچک محقق نخواهد
شد .از این جهت پژوهش حاضر براساس تبیین استقرایی در
مرحلۀ نخست با مطالعۀ شواهد و باورهای آیینی و تحلیل
کتب و مقاالت موجود ،اندیشههای مهرپرستان را بازخوانی
کرد .سپس از آنجا که بیشتر بررسیها در حوزۀ معماری
و خصوصاً معماری مهرابهها بود ،آنها را تحلیل کرد و در
نهایت براساس توصیفات موجود تحلیلها صورت گرفت و
نتیجهگیری حاصل شد.
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مهر از اسطوره تا آیین

دین مردم ایرانزمین قبل از ورود آریاییها و حتی بعد
از ورود آنان محل بحث و انتقاد است ولی بر سر اینکه
پرستش آسمان و آب و آتش بیش از همه رایج بوده
است ،اتفاق نظر وجود دارد .پرستش ستارگان ،مخصوصاً
خورشید که بعدها به وسیلۀ خدای میترا مجسم میشد؛
از اهمیت خاصی در بین آنان برخوردار بود .در هیچکدام
از سلسلههای ماد ،هخامنشی ،اشکانی و ساسانی نمیتوان
تنها یک مذهب را به عنوان دین رسمی ایران نام برد
(کاژدان ،نیکولسکی ،آبراموویچ ،ایلین و فیلیپاف:۱۳۸۶ ،
 )۳۶۵ولی ایزد میترا را پیش از زرتشت ،میتوان یكی
از بزرگترین خدایان هند و ایرانی دانست و شاید او را
بتوان محبوبترین و مشهورترین ایزد آن دوران دانست
(اردشیربد .)۵۹ :۱۳۴۳ ،آیینهای پاسداشت میترا به
اشکال مختلف در طریقت صوفیانه ادامه دارد .شکلگیری
اسطورههای میترا از ابتدا با نوعی تقدس در بین ایرانیان
رواج یافت و کمکم به شکل یک تشکل آیینی درآمد.
کیشی که رو به سوی آسمان و به طالع ستارگان باور دارد
و آتش را به پاس نوربخشی شبانه و خورشید را به لحاظ
بخشندگی روزانه مقدس میشمرد.
اندیشهها و رسوم مهری

معماری و منظرسازی مهرکدهها

ادیان در جهان سنتی به عنوان عنصر غالب در تعیین
خط فکری و آداب و منشهای جوامع مطرح بوده و در
شکلگیری و نحوۀ گسترش هنرها تأثیری ژرف داشتهاند،
به طوری که در جهان سنتی ،دین با فلسفۀ زندگی و هنرها
همزاد و همراه است (قدوسیفر .)37:1391 ،معماری نیز
به عنوان کالبدی که اندیشه به آن روح میبخشد ،همواره
وامدار فلسفههای زمان است .فضاهای ستایشی متأثر از
خدایان ماه و خورشید یا مهر و آناهیتا که ایزدان نور و
روشنایی و باروری و نگهبان آبهای پاک بودهاند ،معموالً
در کنار هم و در جوار چشمههای جوشان و درختان
کهنسال بنا میشدند (جوادی .)۱۳۹۴ ،یکی از ویژگیهای
کام ً
ال شناختهشدۀ یادمانهای مهری که در همۀ نواحی و
مراحل توزیع آنان به چشم میخورد ،توجه به پدیدههای
طبیعی مانند آب ،آتش ،اجرام آسمانی ،دورههای
پوشش گیاهی و زمان است (ثاقبفر.)۵۲۱ :۱۳۸۵ ،
اگر کتیبههای مربوط به میترا را بررسی کنیم ،میبینیم
که این نیایشگاهها به چند دسته تقسیم میشوند؛ یک
دسته از واژۀ خاص «غار»  ۶یا واژۀ دوگانۀ شاعرانۀ «غار
زیرزمینی»  ۷استفاده میکنند ،و دستۀ دیگر واژههایی را
به کار میبرند که معنای کلیتری دارند ،مانند کلمات
۹
«معبد» یا «پرستشگاه»  ۸و «معبد ساده و کوچک»
(ثاقبفر .)314 :1385 ،آنچه در این پژوهش به عنوان
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کیش مهر یک طریقت عرفانی است و رموز بسیاری
دارد و هدف اصلی آن ،بیدارکردن وجدان انسانی و
نزدیکساختن او به سوی کمال است (شینور.)۱۵ :۱۳۵۰ ،
در مقام اندیشه ،در آیین مهر دانش و خرد و آگاهی
و هستیشناسی بیش از هرچیز ارزش داشته است و
مهریدینان در هر روزگاری که میزیستهاند بر دانشهای
زمان خویش آگاهی و به موسیقی و رقص دلبستگی
داشتهاند .این دلبستگی در نوشتهها و سرودههای
هنرمندان و دانشوران ایرانی دورههای بعد پدیدار است.
از این گذشته مهریدینان به دانشهای پنهان نیز آگاهی
داشته و در پیشگویی و پیشبینی و پیشدانشی سرآمد
روزگار بودهاند (عالیپور .)۱۵۹ :۱۳۷۴ ،مراسم قربانی و
خصوصاً قربانی گاو از اهم مراسم است .آیین قربانی و
سور ،دور از نور خورشید و یا شبهنگام برگزار میشود
(رضی .)۲۵۱ :۱۳۸۱ ،عالقۀ ویژه به ستارهشناسی و
توجه خاص به سیارات ،حرکت صور فلکی و کهکشان ،تا
آنجا بود که راجر بک معتقد است در طراحی مهرابهها و
محل نشستن رهروان تازهوارد از تزییناتی به شکل صور
فلکی استفاده میشد به شکلی که اعتدالین تابستانی
و زمستانی در تزیینات و کاشیکاریهای معبد تداوم
دنیای بیرون در داخل بود ( .)Beck, 2006: 102-112به

جز آسمان شب و غور در آن ،مهرپرستان به بقای ابدی
روح ایمان فراوان داشتند و در انجام اعمال نیک اصرار
میورزیدند تا بدین وسیله روح آنان جاودانی شود و به
نور بپیوندد .اوالنسی معتقد است بین باالرفتن یاران از
کوه و رسیدن به غارها ــکه استعارهای از محل زایش
میترا و معبد طریقت استــ و تخیل حرکت نمادین
روح و رسیدن به فضای فراتر از آسمان ــکه خورشید
اصلی در آنجا مأوا داردــ رابطهای نمادین وجود دارد
( .)Ulansey, 1991: 3مهریدینان در مراسم مذهبی خود
پس نقابی حاضر میشدند که گویا نشاندهندۀ
عموماً در ِ
درجۀ تشرف مذهبیشان از بین هفت مرحلۀ عرفانیای
بوده که باید طی میشده است .اگرچه رموز مهریدینان
همچنان پوشیده مانده ولی کلیت رسوم آنان شناسایی
شده است از جمله؛ عالقه به ستارهشناسی ،ارج به
خورشید ،سعی در اجرای مراسم به شکل گروهی ،انجام
سرودهای مذهبی و به شکل دستهجمعی ،انجام مراسم
قربانی که دور از نور خورشید انجام میشد ،خوردن افشرۀ
هوم ،هفت مرحلۀ طی طریق عیاران ،احترام به الهههای
پیشین مثل آناهیتا ،احترام به عناصر طبیعت و. ...
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معابد مهری در نظر گرفته شده است ،تنها معابد غاری
ــهم از نوع کوهستانی و هم از نوع زیرزمینی آنــ است
و سایر الگوها را بررسی نکرده است.

...........................................................

ستایشگاههای غاری

در افسانۀ رایج در آیین میترا که از تفحص در نقوش
برجستۀ مکشوف و مجسمهها میتوان به خطوط اصلی
آن پی برد «میترا سنگزاد»  ،۱۰کسی است که در غار از
دل سنگ به دنیا آمده است .در واقع این صورتی دیگر
از اسطورۀ مهر اوستایی است که همچون نور سپیدهدم
از پس کوهها بر میآید .مهر آفرینندهای است که آب را
از میان صخرهها و تختهسنگها میجوشاند و گاو نر را
میکشد تا از آن رهگذر زندگی شکوفا شود ،صیادی که
تمام عوامل ایجادکنندۀ فساد را نابود میکند و سرانجام یار
و یاور خورشید شمرده میشود (آسموسن.)۴۸ :۱۳۷۲ ،
از آنجا که میگفتند مهر از کوه زاده شده و در کوه میمیرد،
لذا هر غاری را که در دامنۀ آن آب روانی جاری بود،
زیارتگاه مهر و ناهید (آناهیتا) خوانده و در اوقات معینی
برای ستایش آنان به معابد روی میآوردند و حاجت خود
را از آنان میطلبیدند (جوادی .)۱۳۸۶ ،به نظر میرسد
که براساس جهانبینی مهرپرستان ،باید ساختار فضایی
مهرابه بیشتر یادآور غار باشد که بازتاب فضا و جهان
نخستین بود ( .)Vaage, 2006: 179شاید به همین دلیل
بود که فضای مهرابهها غالباً درون غار یا فضایی کوچک و
کمنور بود (سلطانزاده .)۵۷ :۱۳۹۰ ،افزون بر نقشهای
آیینی ،شماری نقش نمادین دربارۀ نجوم و گاه شماری
در بعضی از مهرابهها یافت شده است (.)Ulansey, 1991
توجه خاص به ستارگان و نجوم از مراحل ابتدایی خصوصاً
برای تازهواردان بود ،در واقع میترائیومها مکانی برای
تجربۀ مستقیم از محیط و فضا بودند که در آن شخص در
محیط ،درک مستقلی از کیهان را به دست میآورد که
نتیجۀ بودن در محل ستایشگاه بود (.)Tilley, 2004: 1
در واقع تولد افسانهای میترا از دل سنگ و آمیختن آن
با افسانۀ کوه مقدس که بلندای کوه را مکانی آرمانی
برای گرامیداشت خدایان میدانستند سبب شده بود که
کوهها برای برپایی ستایشگاهها انتخاب شوند .عالوه بر
سریبودن تعالیم و اهمیت انجام مراسم در
این به دلیل ّ
تاریکی و دور از نور خورشید و اعتقاد به تقابلها ــمثل
کشمکش خوبی و بدی ،راستی و دروغ و نور و تاریکی که
در نهایت منتهی به پیروزی جاودانۀ نور میشودــ در این
آیین مکانهای غارمانند که نور را از روزنههایی محدود
هدایت میکردند و با چراغدانها روشن میشدند ،در دل
کوهها کنده میشدند که عموماً رو به سوی طلوع خورشید
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داشتند .به عالوه ،عالقه به ستارهشناسی در شکل کلی
فضای داخلی غار هم مؤثر بود و به همین دلیل ،تزیینات
داخلی غار ،شبیه آسمان شبانگاهی بود که درواقع از
فضای کیهانی تقلید شده بود .هرجا امکان ساخت معابد
به این شکل نبود اقدام به ساخت ستایشگاههای غاری
میشد که دقیقاً منطبق با همین الگو طراحی شده بود
ولی این بار آسمان شب در زیر زمین و با پلههایی رو به
سوی تراز منفی اجرا میشد.
تحلیل منظر مهرکده
•مهراب

به پرستشگاههای مهرپرستان «مهرابه» گفته میشود که
از دو واژۀ «مهر» و «آبه» ساخته شده است .آبه در یک
برداشت به معنی جای گود است و این گودی در غارهای
صخرهای با قرارگیری یک پله یا بیشتر ،از سطح ورودی به
وجود آمده است و در غارهای زیرزمینی هم معموالً صحن
مرکزی که محل اصلی مهراب است ،نسبت به سطوح
دیگر اختالف تراز منفی دارد؛ بدین معنی که فضای تاالر
کمی پایینتر از کف زمین قرار دارد (قندگر.)1384 ،
در برداشتی دیگر گفته شده مهریان ،غارها را عموماً به
شکلی میکاویدند که سقف مهرابه به شکل گنبد باشد.
گنبد را در فارسی آبه یا آوه نیز میگویند .این واژه در
سردابه و گرمابه و گورابه (گنبدی که بر باالی گورها
میساختند) هم آمده است .مهراب که در دورۀ اسالمی به
صورت «محراب» درآمده ،گنبد مهر بوده و پیشگاه پیروان
مهر در پرستشگاه آنان است .سقف مهرابهها عموماً مقعر
بود که آن را نشانهای از طاق گردون و گنبد نیلگون آسمان
میدانستند و سقف آن را با ستارگان زیور میدادند و گاهی
نقشبرجستهای از مهر ،که گاوی را به بند کشیده است،
نیز دیده میشود (مقدم .)۵۷ :۱۳۴۳ ،در مهرابهها گاهی
چند اتاق و داالن موازی با مهراب وجود دارد که یا مکانی
برای برپایی نماز و آیینهای مذهبی  ۱۱یا مکانهایی برای
پرستش الهههای دیگر و یا محلی برای آموزش نوچههای
تازهوارد به آیین بوده  ۱۲که در این صورت سکوهایی برای
نشستن داشته است .در ساخت کلیساها از پالن و نمای
مهرابهها تقلید شده است (همان .)۵۹ :نقطۀ کانونی
مهرابه ،یک مهراب یا قربانگاه است نه سکوی خطابه و...
(ثاقبفر .۱۳ )۵۱۵ :۱۳۸۵ ،افزون بر این وجود یک حوضچۀ
غسل هم در بعضی از مهرابهها دیده میشود؛ این غسل
لزوماً به معنای آیین تعمید نبوده محرم راز با انجام این
آیین خود را به حالت و وضعیت جدیدی ارتقا میداده که
معادل خلوص و پاکی ایزد او بوده است .مراسم اطعام با
آب و شراب و نان ،نوشیدن شربت هوم و خوردن گوشت
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و به عنوان شاکلۀ مذهبی و قانونی ایفای نقش میکردند.

خام گاو  ۱۴ــکه بعدها در آیین زرتشت با آن مخالفت
شدــ از دیگر مراسم عبادی آن دوره محسوب میشد.
در غارهای زیرزمینی ساختمان مهرابهها از یک ورودی و
دهلیز درونی که به سه راهرو منتهی میشد ،تشکیل شده
است .تاالر اصلی معبد ،بزرگتر از تاالرهای دیگر بوده و
ورودی آن از طریق راهروی وسط امکانپذیر بوده است.
دو راهرویی که در سمت چپ و راست قرار داشتند ،تنگتر
بوده و سقف کوتاهتری هم داشتند .سالکان در مراحل
تشرف باید از داالنهای تاریک و تنگ که توهمآور بود
عبور میکردند تا خود را به داخل مهرابه و جایگاه مقدس
برسانند (کومون .)۱۶۶ :۱۳۸۳ ،مهراب ،باالی تاالر اصلی
قرار میگرفت و عبارت بود از گودی اندکی در دیوار که
نقش مهر (و گاهی مجسمۀ او) در حال کشتن گاو در آن
دیده میشد .دو مهربان نیز در دو سوی او دیده میشدند.
در دو طرف تاالر اصلی نیمکتهایی سنگی قرار میدادند.
روشنی مهرابه از روزنههای کوچک سقف و یا پنجرههای
باریک تأمین میشد ،به طوری که فضای مهرابه تقریباً
تاریک بود برای آنکه حالت اصلی غار حفظ شود .از تعریف
مهرابه چنین بر میآید که تاریکی و سکوت و سکون
فضا از مشخصههای اصلی آن است که نور آتشدانها و
یا حرکت نور خورشید از روزن سقفها پویایی ،سیالیت و
«زنده-گی» را به فضای ستایشگاه وارد میکرده است .این
فضا متعلق به حلقۀ یاران است و مراسم تشرف مذهبی و...
در آن رخ میدهد .فضاها متناسب با تعداد یاران و انجام
آیینها بوده که البته معنای خود را در تعامل با فضای
پیرامون معبد کسب میکرده است.

ایرانیان باستان همواره در بلندیها به عبادت و رازونیاز با
خالق میپرداختند و این عبادت سنتی ،دعا و سرودخوانی
به درگاه اهورامزدا و دیگر ایزدان بوده است (ویدن
گرن .)۳۴۴ :۱۳۷۷ ،احداث غارها در ارتفاعات ،تپهها
و صخرههای طبیعی در واقع نتیجۀ یکی از قدیمیترین
باورهایی است که در اعتقادات میان ادیان مختلف وجود
دارد و آن باور به وجود کوههای مقدس است که تأثیر
مهمی در معماری معابد بر جای گذارده است (قدوسیفر،
 .)۴۱ :۱۳۹۱ریشۀ چنین نگرشی در بینالنهرین ،به اساطیر
سومری بازمیگردد .ایدۀ کوه مقدس از زمانهای اولیه در
باورهای سومری وجود داشته است (.)Rice, 2004: 58
در خیلی از باورهای ادیان ،منزلگاه خداوند در دل کوهها
یا بر فراز آنهاست .مث ً
ال «جان ناس»  ۱۵میگوید در اساطیر
یونان که از زبان «هومر» نقل شده ،الهههای متعدد در
قلۀ کوه المپ در یک منزلگاه علوی که بسی واالتر از
هر کوهی است ،زندگی میکنند .در آیین مهرپرستی،
تولد میترا از دل کوه و حادثۀ کشتهشدن گاو نخستین
توسط او درون غار اتفاق افتاد و مراسم مذهبی در غارها
و غارنماها در مهرابه اجرا شد (کومون .)۴۷ :۱۳۸۳ ،این
حرکت به سمت باال و توجه به آسمان در شاکلههای
فکری مهرپرستان اهمیت دارد  .۱۶ستایشگاههای غاری که
در کوهها کنده شدهاند این دسترسی فضایی را رو به
سمت قلۀ کوه موجب میشوند و ستایشگاههای زیرزمینی
یک حرکت رو به پایین را سبب میشوند.

مهر در اساطیر و یزدانشناسی ایرانی میانجی است.
میانجی میان آسمان و زمین و به نوعی میانجی میان
خدایان و مردم (رضی .)۱۵۶ :۱۳۸۱ ،در واقع میترا به
عنوان متفکر ،به صورت یک قاضی و داور در جهان حکم
میکند ،حتی از وی به عنوان داور ارواح درگذشته بر
فراز پل چینوت نیز یاد میکنند (اردشیربد.)۷۴ :۱۳۴۲ ،
ایرانیان هنگام تصمیمگیری دربارۀ مسائل قانونی ،در
آتشکده به مهر سوگند میخوردند و از این رو گاه به آتشکده
«دار مهر» یا «درمهر» (دادگاه در آتشکده) میگفتند
که در آنجا عدالت اجرا میشد (جوادی.)۳۵ :۱۳۹۳ ،
مشخصۀ کلی همۀ معابد دورۀ اشکانی (که عموماً معابد
مهری بودند) بدون درنظرگرفتن تاریخ ساخت و فرم
معماری ،قرارگرفتن آنها در کنار مراکز حکومتی است
(شکاری نیری .)1385 ،پس مهرکدهها ابتدا در حوزۀ
کالن ،عالوه بر بحث نیایشی مکان دادگری و دادگستری
هم بودهاند و از این رو باید در مجاور مراکز حکومتداری

یکی از مهمترین تأثیراتی که خورشید و نور در معابد
داشتهاند را در نوع جهتگیری و سازمان فضایی جهت
معابد در ارتباط با وضعیت خورشید میتوان مالحظه کرد.
چنانکه محور طولی بسیاری از معابد در ادیان مختلف رو به
شرق و محل طلوع خورشید دارد (قدوسیفر.)۴۴ :۱۳۹۱ ،
در دین مهرپرستی نیز مهرابهها دارای جهت شرقی-غربی
بودند .در طول سدۀ پنجم ،ریشۀ خورشیدپرستی آنچنان
ژرف بود که در اروپا نه تنها پیروان میترا ،بلکه پیروان
مسیح و کلیسا هنوز به سنت دیرینه عادت داشتند .آنها
در برابر خورشید تابان ،که در افق پس از طلوع ،کمکم
باال میرفت ،میایستادند و به نشانۀ نیایش سر فرود
میآورند (کومون .)۲۰۰ :۱۳۸۳ ،در معماری مسیحیت
درواقع جهتگیری کلیساها دارای جهت شرقی-غربی
است .جهت شرق نماد خدا و حرکت به سوی او و جهت
غرب ،نماد انسان است (پورجعفر و شهیدی.)۲۵ :۱۳۸۸ ،
ورمازرن در رسالۀ میتراس  ۱۷هدف از ساخت مهرکدهها را

•مکانیابی مهرکده

•دسترسی فضایی

•جهتگیری

............................................................
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مشاهدۀ اجرام آسمانی میداند و بر همین اساس سوگیری
ساختمان میتراییومها را به سوی آسمان و جهتگیری
آنان را عموماً به سمت شرق و طلوع آفتاب میداند.
بنابراین اگرچه سعی میشد مهرکدهها رو به شرق ساخته
شوند ولی گاهی با وجود امکان ساخت این معابد رو به
شرق ،برخی سوگیری دیگری دارند .ستارهشناسی از
مباحث مورد عالقۀ مهرپرستان است و داخل مهرابه ،شبیه
آسمان طراحی میشد .۱۸
•حوزهبندی فضایی

با توجه به وجود آب ،گیاه و اختالف تراز مهرکده نسبت
به محیط یک حوزهبندی را میتوان تشخیص داد؛ وجود
برکه ،چشمه یا رود جاری است که در اولین سطح دیده
میشود ،بعد گیاهان و درختان هستند که وجود آب حضور
آنها را تأمین میکند ،در قسمت بعدی و در تراز ارتفاعی
باالتر بهکارگیری صفه برای نیایشکنندگان با حفظ حریم
نزدیکی به ستایشگاه است که احتماالً برای همۀ زائرین
تعبیه میشده است و خود نیایشگاه با حفظ حریم در ارتفاعی
باالتر و احتماالً با برافروختن آتش حس دعوتکنندگی را
در فرد برای پیوستن به جرگۀ یاران ایجاد میکرده است.
از آنجا که در آیین میترا مردان و زنان میتوانند خود را
وقف راه میترا کنند ولی همۀ افراد و از جمله زنان در
سری نیستند،
مراسم دینی مجاز به شرکت در مناسک ّ
این دستهبندی ،سلسلهمراتبی در فضا ایجاد کرده است که
در اکثر میتراییومها دیده میشود .سلسلهمراتبی که در
غارهای صخرهای با یک دید به سمت آسمان ،یک طلب و
میل حرکت رو به باال در شخص ایجاد میکند و در غارهای
زیرزمینی با حفظ همان سلسلهمراتب یک حرکت به سمت
پایین و ایجاد حس تمرکز را سبب میشود (تصویر.)1

...........................................................

چشمۀ آب و مهراس

در بیشتر صحنههای زایش مهر آب نیز نمود پیدا کرده
است .چشمۀ آب یا برکهای که با زایش مهر بستگی
دارد چشمۀ زندگی ،خشکنشدنی و همیشه روان است
( .)Vermaseren, 1963: 88سوشیانت ،رهاییبخش و
نویددهنده در آیین مهر و سپس آیین زرتشت از آبتنی
فر
دوشیزهای در آب متولد میشود؛ آبی که تخمه یا ّ
زرتشت در آن نگهداری میشود .غارهای طبیعی که چشمۀ
آبی زیر یا در کنار آنها روان است ،هنوز جنبۀ مقدس یا
زیارتگاهی دارند و چه بسا نشانههای بیشتری از آیین
مهر را بتوان در آنها جستجو کرد .یک نمونۀ باشکوه از
غارهایی که با تزییناتی مهری (البته دستکاریشده در زمان
ساسانیان) آذین شده ،طاق بستان کرمانشاه است (مقدم،
 .)۷۱ :۱۳۴۳بیرون مهرابه و درون آن همیشه چشمۀ آب

..............................................................................
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تصویر  .1سلسهمراتب فضایی ستایشگاه صخرهای .مأخذ :نگارندگان.

روان است (همان .)۶۴ :حوض آب در نیایشگاههای مهر و
آناهیتا ضروری و از ارکان اصلی محسوب میشده ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت منبع آب در این اماکن از گذشته
تا کنون به شکل چشمه ،چاه ،حوضچۀ آب و سنگاب در
مکانهای مقدس وجود داشته است (جوادی.)1393 ،
مهرابه باید در مکانی ساخته میشد که دسترسی به آب
جاری وجود داشت (محمدیفر .)۲۳۸ :۱۳۸۷،آب عالوه
بر جنبۀ اساطیری در زایش مهر ،در ستایشگاه دو کارکرد
عمده دارد؛ یکی تقدس آناهیتا الهۀ آب و همبستگی ذاتی
مهر و ناهید و دوم پاکی آب و شستوشوی بدن ۱۹پیش از
مراسم عبادی است که چنانچه به شکل طبیعی یا چشمه
در محیط وجود داشت از آن در صحن مهرکده نیز استفاده
میکردند و چنانچه وجود نداشت به شکل حوضچههایی در
داخل معبد ساخته میشد.۲۰
آتش و آدریانها

ایرانیان باستان برای الهۀ آبها احترام قائل بودند و اعتقاد
داشتند برترین حقایق از چشمهای که در رفیعترین
آسمانها جای دارد میجوشد .آنها همهجا از آب به عنوان
نطفۀ حقیقت یاد میکنند و مهر را زادۀ آبها میدانند .با
این وجود معتقدند قرارگاه میترا نه در آبها ،که در آتش
است (اردشیربد )۶۲ :۱۳۴۲ ،و از آنجا که میترا را نگهدار
پیمان و راستکردارترین افراد میدانستند که خود میانجی
خورشید و ماه است و کار حسابرسی آدمیان و قضاوت خوبی
و بدی را انجام میدهد ،بعدها در افسانهها به جای میترا از
۲۱
آتش استفاده کردند .جلوی مهراب دو آدریان (آتشگاه)
برای روشننگاهداشتن آتش برپا بود (مقدم.)۵۷ :۱۳۴۳ ،
پیش از رسیدن به آدریان پرستنده بایستی با شستوشو
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جدول  .1تحلیل منظر مهرکده .مأخذ :نگارندگان.
الگوهای
ساخت

تحلیل منظر

تحلیل از نظر رسوم آیینی

مکانیابی

کارکرد دوگانۀ میتراییومها که هم ستایشگاه و قربانگاه هستند و هم محلی برای دادورزی دید مناسب از معبد به شهر و برعکس ایجاد حس امنیت را چه
به لحاظ اعتقادی و چه به لحاظ اجتماعی ایجاد میکرده است.
و اقامۀ دعوی و قضاوت؛ این معابد تا حد امکان در کنار مراکز حکومتی بودهاند.

طراز
ارتفاعی

آنجا که طبیعت منطقه پتانسیل داشت پرستشگاهها در ارتفاع باال و بر دل کوهها نگاه رو به باال به معبد ایجاد حس آسمانی و غیرزمینی را ایجاد
کنده میشدند تا خاطرۀ زاییدهشدن مهر را بازنمایی کنند .در غیر این صورت برای میکرد ،نحوۀ زاییدهشدن میترا هم شبیه به هیچ انسانی نیست
و این خود نشان از آسمانیبودن آن دارد .قرارگرفتن معبد در
ایجاد حالت غارمانن ِد میتراییومها ،آنها را در دل زمین ایجاد میکردند.

دسترسی

سلسلهمراتب رو به باال در معابد صخرهای :که در این مورد زائر رو به سمت باالی کوه بودن در فضای معبد نیازمند آمادگی و طی طریق است و
و آسمان به پیش میرود با طی طریق ،استعاره از هفت طبقه آسمان ،تا به جایگاه به ناگاه و بدون پیشدرآمد نمیتوان وارد معبد شد.
و منزل مهر برسد .در معبد غارهای زیرزمینی :این سلسلهمراتب رو به سمت پایین
دارد و حس طی طریق و آماده شدن برای حضور در معبد را برای زائر ایجاد میکند.

ورودی

گونۀ ورودیها تفاوتهای ماهوی دارند .ورودیهایی با ارتفاعهای سردر کم ،میتراییومها از فضای مسطح آزاد مقابل خود که محل انجام
ورودیهای فراخ ــاز ورودی با سردر طاقیشکل تا ساده مستطیلیــ درگاههای با مراسم در فضای باز بود با درگاه و سر در جدا شده.
تزیینات زیاد و بدون تزیینات و ساده.

آب

احترام به آب و الهۀ آبها ،آناهیتا از باورهای عمیق مهرپرستان است عالوه بر آن یکی از بنیادیترین مؤلفههای منظر مهرکدههاست که به
بسیاری از مراسم آیینی از تربیت سربازان در مراحل نخست گرفته تا غسل تعمید شکل چشمه یا جوی جاری یا سنگاب یا دو به دو در همۀ
مهرکدهها دیده میشود.
زائران همگی با آب همپیوند است.

آدریان

احترام به آتش و نور آن ،که محل قرار میترا و نمادی از حضور او بود نزد مهرآیینان وجود آدریانها که بر فراز آنها آتش مقدس روشن بود از
دور وجود مهرکده را اعالم میکرد.
و پیش و پس از آنها همیشه وجود داشت.

گیاهان

عالوه بر گیاهانی مثل هوم که افشرۀ آنها در مراسم مقدس استعمال میشد ،همانطور که آب در منظر مهرکده موجود است گیاه هم
درختانی مثل انجیر که میترا در کودکی با برگ آن خود را پوشانده بود یا درخت دیده میشود ،مگر اینکه سالها آن مهرکده مورد اقبال
سرو که نمادی از مهر بود و یا گل نیلوفر که تخمۀ مقدس را نگه میدارد و ...مورد نبوده باشد.
توجه مهر آیینان بود .توسل به گیاهان هنوز هم بین ایرانیان محبوب است.

رنگها

رنگ قرمز به نشانۀ رنگ خون ،رنگ آتش یا رنگ خورشید از رنگهای مورد اقبال وجود لباسهایی با رنگ مختلف و خصوصاً قرمز تحرک و
این آیین است .مث ً
ال پیر و پیک خورشید با ردایی قرمز و کمربندی طالیی به کمر هیجان خاصی به محیط میدهد.
در مراسم ظاهر میشود .رنگ آبی نیلگون آسمان هم از رنگهای مورد استفاده در
غارهای زیرزمینی است که به نشانۀ آسمان بر سقف معبد زده میشود.

نقشها

نقوش میترا در حال شکار و قربانیکردن گاو-ماه و ستارگان-خورشید-چلیپا ،شیر و در مناظر ابتدایی کمتر نقوش برجسته دیده میشود یا احتمال
دارد در دورههای بعد این نقوش به عمد پاک شده باشند ،اما
گل نیلوفر و درخت مقدس و . ...
در نمونههای خارج از مرزهای ایران این نقش دیده میشود.

مهرابه

پالن مهرابهها مستطیلی ساده شبیه به باسیلیکاهای رومیاست
که گاهی به شکل نمازخانه و سنگاب و گاهی به شکل سکوهایی
برای نشستن است ،با طاقنماهایی برای روشنکردن آتش یا
قراردادن اشیای مقدس و تزئیناتی مربوط به مراسم قربانی توسط
مهر در دیوارها .همچنین ،سقف مهرابهها در هر دو گونۀ صخرهای
و زیرزمینی تا حد ممکن شبیه آسمان و قوسی ساخته میشد.

بلندای کوه حس آسمانی بودن معبد را تداعی می کند.

محل اصلی انجام مراسم و حتی آموزش سربازان بود .درواقع هم آموزشهای جسمی
و هم آموزشهای روحی در این مکان داده میشد .محلی بود که پیک خورشید و پیر
سری مهرپرستی را به نوکیشان میدادند.
مغان و افراد درجهباال در آن آموزشهای ّ
آموزشهایی که فراگیری آنها برای همه مقدور نبود و باید به درستی حفظ میشد.
آموزشها عموماً با سحر و جادو همراه بود ولی اصول آن یا چگونگی انجام مراسم به
دلیل محافظت سرسختانه از آن هنوز در هالۀ ابهام است.

با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که عالوه
بر فضای مهرابه ،ستایشگاههای مهری نیازمند یک فضای
پیرامونی نیز هستند ،محیطی که ظرفیت انجام مراسم
آیینی را در خود داشته باشد .محیط و منظری که الگوی
ساخت آن در جدول  1آمده است.

............................................................

خود را از هرگونه آلودگی پاک و پاکیزه بسازد .۲۲این
آدریانها که بر فراز آنها آتش مقدس روشن میشد و از
دوردستها قابل مشاهده بود ،خصوصاً در شب هنگام ،نقطۀ
طالیی فضاسازی میتراییومهاست چراکه به عنوان
سمبل فضای ستایش ،در طول شب همواره میدرخشید و
راهوران را به نیایش دعوت میکرد.

تحلیل منظر مهرکده

..............................................................................
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سارا علیپور و همکاران.

...........................................................

منظر شبانه

مهریدینان همواره به الهههای پیش از مهر احترام
میگذاشتند؛ توجه به الهۀ آب و اهتمام در ساخت
۲۳
ستایشگاههایی که با رودهای جاری و چشمههای جوشان
و یا حوض آب ۲۴مقاربت داشته باشد ،توجه به درختان و
توجه به آسمان و ماه و خورشید ۲۵و ستارگان سعد و نحس
و مسیر حرکت آنها و پیشگویی و ...از آموزشهای مهریان
بود که پس از طی طریقت به رهجویان گفته میشد .به
این خاطر آنها به آسمان و ستارگان روشنیبخش آن،
به طبیعت و به آب توجه زیادی نشان میدادند .توجه
به محیط و منظر مهرکدهها از آنجا مشخص میشود
که عموماً فضای داخل مهرابه بسیار محدود و مختص
افراد خاصی میشده درحالیکه مراسم مهریان با شکوه
و با حضور افراد زیادی همراه بوده است .روزها احتماالً
محیط مهرکدهها مکانهای داوری ۲۶و قضاوت و یا محل
رزمآموزی و آموزش فنون جنگاوری ۲۷بوده و داخل مهرابه
محل آموزش رموز غریبه و قربانیکردن گاو مقدس و انجام
مراسم دعا و ...بوده است .به هر حال مسلم این است که
محیط داخل مهرابهها کام ً
ال تاریک طراحی میشده است،
۲۹
۲۸
وجود نورگیرهای کوچک  ،و قراردادن آتشدانها و
نقوش ستارگان بر گنبد سقف ،مؤید این مطلب است .از
آنجا که آیین قربانی یکی از پراهمیتترین مراسم مهریان
است و انجام آن و سور پس از آن میبایست بعد از غروب
خورشید و یا در یک مکان تاریک ۳۰صورت گیرد ،معابد
مهری برای انجام مراسم در شب طراحی میشدهاند .اگرچه
میتوان گفت میتراییسم اولین آئین در تمدن ایران است
که دارای مراسم بوده ولی در واقع میترایی اولیه ،یک
دین به مفهوم دینهای ابراهیمی با مراسم خاص دینیای
که امروزه میشناسیم نبوده ،بلکه روش و سلوک ساده و
منطقی برای زندگی و طریقی عارفانه برای بهترزیستن
و«مهر-بان»بودن بوده است .مردم بر عقیدۀ سادهای بودند
که برگرفته از ستارهشناسی و اعتقاد به نیروهای طبیعت
و سحر و جادو بود؛ اینکه ایزد میترا همۀ آنها را کنترل
میکرده و مجری عدل و عدالت بوده است .در باور ایرانیان
باستان از دل سیاهی شبی درازآهنگ و سرد در یک غار
گود و کمارتفاع در میان کوههای البرز ،مهر اسطورهای
از دل سنگی به دنیا آمد (جوادی و نیکویی)۱۳۹۴ ،
و بنابراین راز و نیایش شبانه در دامنۀ کوههای مقدس و
امید به درخشیدن نور و زاییدهشدن مجدد مهر که نماد
روشنایی است همواره در اعتقادات ایرانیان وجود دارد.
عالوه بر این ،با توجه به عالقۀ مهریان به آسمان و ستارگان
به نظر میرسد مهمترین کارکرد مهرکدهها در شبانگاه و
پیش از طلوع خورشید بوده و به همین جهت سعی میشده

..............................................................................
38

نشریه علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

مهرکدهها رو به سوی خورشید داشته باشند ۳۱تا زائران یا
پیروان خاص بتوانند پس از مراسم عبادی خود با خلوص و
در آرامش برآمدن آفتاب را نظاره کنند .برافروختن آتش و
مراسم رقص ۳۲هم احتماالً در شب محقق میشده؛ چراکه
مهرآیینان میبایست در سکوت شبانگاه و خلسۀ حاصل
از افشرۀ هوم به رازونیاز با خدای خود میپرداختند و از
طرفی هنوز هم در بسیاری از کیشهای متأثر از عرفان
ایرانی ،سما و مراسم آیینی از شبانگاه تا طلوع خورشید
انجام میشود و سکوت و سکون شب ،خارجشدن از شهر
و قرارگرفتن در دامنۀ کوههای مقدس و ...از ملزومات
آنان است .۳۳در ستایشگاههای زیرزمینی هم محیط معبد
تاریک و شبیه شب درست میشد و سقف معبد گنبد
آسمان را تداعی میکرد که با ستارگان و تزیینات شبانه
آرایش میشد و در داخل معبد آتشدانهایی قرار داشت
که زائرین به نیابت از نور مهر ۳۴رو به سوی او عبادت
میکردند .مهرآیینان در مراسم دینی صورتک به چهره
میزدند و آرزوی بهرهمندی از جاودانگی و شکوهمندی را
خواستار بودند (قدیانی .)۹۴ :۱۳۷۶ ،زدن صورتک در واقع
به این خاطر بوده که درجۀ تشرف مهریان در زیر نقاب و با
نور شمع قابل تشخیص نبوده و افراد نمیتوانستند یکدیگر
را شناسایی کنند و در ضمن افراد عادی هم میتوانستند
در این مراسم شرکت کنند .جشنهای بالماسکه صورت
تغییریافتۀ رسم مهریان است .حضور آدریانهای برافروخته
در شب و بوی گیاه شاهدانه و و افشرۀ هوم و رقص سماع
در کنار سکوت شب محیط معنوی خوبی برای ستایش و
رازونیاز بوده است.
•تحلیل منظر شبانه

عالوه بر اینکه پرداختن به منظرسازی و استفاده از عناصر
طبیعی در محیط ستایشگاه اهمیت دارد ،با توجه به انجام
بیشتر مراسمها در فضای باز معبد و پس از غروب خورشید،
میبایست محیط و منظر قابلیت بهرهبرداری در شبهنگام
را نیز دارا باشد .همانطور که در جدول  2آمده است،
ستایشگاههای مهری چندحسی بوده و بیشتر برای استفاده
در شبانگاهان بودهاند.
بحث

ایرانیان با ذهن خالق ،پیدایش خود و جهان را آ نگونه
که در تصورشان بود در چهارچوبی بسیار ساده و ابتدایی
تفسیر و در غالب داستانها ،روایتها و اسطور هها در
طول زمان ،بیان کرد هاند .اسطور هها فرهنگ و اصالت هر
قومی را تشکیل میدهند و منعکسکنندۀ روح حاکم بر
دوران خود بود هاند .ایزد میترا پیش از زرتشت یكی از
بزرگترین خدایان هند و ایرانی بود که روایتهای آن با
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اسطورهها در هم آمیخته است .پرداختن به مظاهر این
آیین و غور در مفاهیم اعتقادی آن و روشنترکردن ابعاد
و الزامات فضاهای ساختهشده توسط آنان ،بهادادن به
ارزشهای چندهزارسالۀ این تمدن است و هیچ جایی از
هنر ایران نیست که به طور کلی خالی از نشانههای مهری
باشد .در پی پرداختن به گونۀ خاص معماری مهریان که
معابد غاری بود و تفکر در باب باورهای آیینی ،با عدم

تطابق مقیاس فضاهای ملزوم آن با معماری مهرابهها
مواجه میشویم که نیاز به وجود فضایی مکمل را
اجتنا بناپذیر میکند .براساس پژوهش حاضر ،به نظر
میرسد این فضا محیط پیرامونی نیایشگاه بوده که برای
استفاده در زمانهای خاصی در طول شبانهروز طراحی
و به آن پرداخته شده است .به دلیل محدودۀ کوچک
پژوهش و انتخاب الگوی معماری خاص (یعنی معابد

جدول .2تحلیل منظر شبانه ،مأخذ :نگارندگان.
منظر چندحسی
جهتگیری کلی

تحلیل منظر مهرکدهها از لحاظ ارتباط با حواس انسانی در شبانگاه
در ابتدا حرکت در طول مسیر در جهت ستایشگاه و پیوستن به سایر زائرین بوده که حرکتی نمادین با سلسلهمراتب کوهپیمایی و به سمت
باال در معابد صخرهای و پلکانی و به سمت پایین در غارهای زیرزمینی بوده است.
پس از انجام مراسم بزم و سماع و در هنگام طلوع خورشید به سمت خورشید مراسم عبادی تکمیل میشده است.
دیدن آدریانهای منور و آتشهایی با حلقۀ جماعت پرستنده به دور آن
دیدن مراسم عبادی و رقص و سماع .مهریان در مراسم ،نقابهایی به صورت میزدند که نشان از درجۀ تشرفشان بود.

بینایی

دیدن مراسم قربانی که در قربانگاه داخل محراب و با حضور مغان انجام میشد.
دیدن ستارهها و حرکت آنها که به گفتۀ بسیاری از تاریخنگاران در آیین میتراییسم از اهمیت واالیی برخوردار بوده تا آنجا که سقف
میتراییومهای زیرزمینی به نقوش ستارگان مزین میشده است.
دیدن طلوع خورشید که شاخصترین بخش مراسم بوده است.
صدای آب ،شنیدن صدای چشمهها و جویبارهایی که عموماً مهرکدهها نزدیک آنها ساخته میشد و نشان از حضور الهۀ آناهیتا در طول
مراسم است.

شنوایی

صدای باد در درختانی که حتماً در جوار مهرکدهها موجود بوده و عموماً سعی میشده درختانی خاص انتخاب یا حضور داشته باشند (میترا
با کمک باد یکی از دخالتهای اهریمن را خنثی کرد).
صدای سرودهای مذهبی که به شکل دستهجمعی و با صدای بلند خوانده میشد.

بویایی

بوی خشخاش که برای ایجاد حالت خلسه بر روی آتش و سنگهای گداخته پاشیده میشد و بوی عود و ...که در فضا به مشام میرسیده
است.
نوشیدن افشرۀ مقدس هوم که باز هم برای ایجاد حالت خلسه در مراسم استفاده میشده و هرکس متناسب با درجۀ تشرف میتوانست از
این نوشیدنی استفاده کند و فقط پیر مغان بود که هفت خط از پیاله را مینوشید و در اصطالح هفت خط بود.

چشایی

نوشیدن شراب مقدس که شاید خون قربانی یا ترکیبی از خون قربانی و افشره هوم بوده است.
خوردن گوشت قربانی

غسل تعمید و ایجاد ارتباط حسی پاکی و پاکیزگی برای شرکت در مراسم
المسه

تحریک حس المسه در مجاورت آتش
برای مرشدان طریقت حس المسه بسیار ارزنده بود و از طریق ریاضتهایی که در دورههای مختلف متحمل میشدند ،میتوانستند از بند
نفسانیات خارج شوند -داغ مهر که در مرحلۀ تشرف به آیین دریافت میکردند و خالکوبی.

............................................................

خوردن نان مقدس

..............................................................................
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سارا علیپور و همکاران.

صخرهای) ،نتیجۀ نهایی خالی از اشکال نخواهد بود ولی
میتواند به عنوان مدخلی برای پژوهشهای بعدی که از
این دیدگاه به میتراییومها نگاه میکنند ،مورد استفاده
قرار بگیرد.

...........................................................

نتیجهگیری

معماری منظر و منظر به طور کلی اولین برداشت از محیط
و به گونهای اولین تقابل معماری با ناظر است که به
گونهای محاط بر شخص شده و همۀ آنچه را که میتوان
در یک برداشت از فضا دریافت کرد ،شکل میدهد .دریافت
هیچگونهای از الگوهای معماری بدون دریافت منظر آن
کامل نخواهد بود و این یکی از مهمترین نکات در فرایند
ادراک محیط است که در معماری ستایشگاههای مهری به
آن پرداخته شده است .دلبستگی ایرانیان به طبیعت ،کوه
مقدس ،آب و گیاه تا آنجا بود که به جرأت میتوان گفت
منظر هیچگونهای از معماری ایران به طور کلی خالی
از آنها نبوده است ،به طبع مهرکدهها و ستایشگاههای
منسوب به مهر با حضور آنها معنیدار میشوند تا آنجاکه
این ستایشگاهها در دل تاریکی غارهای کوهها یا در مکانی
شبیهسازیشده به همان سبک ،که حضور هر دو الهۀ ناهید
و مهر را تأمین میکند ،شکل میگیرد .رنگها و نقشها
متناسب با اندیشههای مفهومی مهریان ،درجۀ تشرف و
در تناسب با انوار ایزدی مهر با آرایهها و الگوهای واحدی
تکرار میشوند .توجه به محیط و منظر مهرکدهها از آنجا
مشخص میشود که ستارهشناسی و پیشبینی براساس
ستارگان از اهم آموزشهای مهریدینان است ،عالوه
بر این فضای داخل مهرابه مختص افراد خاصی میشده
درحالیکه مراسم مهریان با شکوه و با حضور افراد زیادی
همراه بوده است .مهرپرستان قرارگاه مهر را در آتش
زمینی و خورشید آسمانی میدانستند .تماشای طلوع
خورشید در سحرگاه (قبل از برآمدن آفتاب و در تاریکی)
و انجام مراسم قربانی دور از نور خورشید ،فعالیتهای
آیینی در اطراف آتش و بودن در سکوت و سکون شب از
الزامات فضای نیایشی آنان است .آتش با نور خود تاریکی
شبها را میدرد و خورشید روشناییبخش بیدریغ
زمین است ،در این بین مفاهیم شب و روز ،تاریکی و
نور ،بدی و خوبی ،جهل و دانایی و  ...همواره تقابلی را
ایجاد کردهاند که سالکان طریقت میبایست تمام تمرکز
خود را برای طی مسیر از تاریکی به سمت نور در انجام
مراسم معطوف میکردند و لذا برای ایجاد چنین فضایی
از تمام حواس فرد در طول مسیر رسیدن به ستایشگاه
که عموماً بر فراز کوههای مقدس و یا در سلسلهمراتب
ارتفاعی قرار داشت ،استفاده میشده است .مهرابها

..............................................................................
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عموماً محدود و محلی برای غسل و قربانی و سکویی
برای نشستن عارفان طریقت و محلی برای حضور هفت
خط به همراه تزیینات و ...بودند .نوشیدن افشرۀ هوم و
استشمام حشیش و تماشای آتش بر فراز آدریانها و رقص
سماع و خواندن سرودهای مذهبی و سور دسته جمعی و...
محیطی عرفانی را در بیرون معبد طلب میکرد که حضور
همۀ پارسایان (حتی افراد خارج از حلقه) را محقق سازد؛
فضایی که عالوه بر ارزشهای معنایی ،از لحاظ کارکردی
هم متناسب با ستایشگاههای مهری بود .از آنجا که تمام
زائران امکان حضور در مراسم آیینی ویژه را نداشتند یک
تراز ارتفاعی برای دسترسی به ستایشگاه وجود داشت
و فقط پیر مغان که مراسم قربانی و غسل و  ...را انجام
میداد و عیاران با توجه به درجۀ تشرفشان میتوانستند
از محراب استفاده کنند و سایرین در بیرون معبد و در
فضای باز و در گروههای بزرگتر نظارهگر مراسم بودند .به
دلیل لزوم انجام مراسم قربانی در نبود خورشید و اهمیت
ستارهشناسی و لزوم حضور زائران در فضای باز و انجام
مراسم مذهبی به خصوص در سحرگاه و پیش از طلوع
آفتاب به نظر میرسد مهرپرستان اولین منظرسازان ایران
و حتی جهان هستند که در ساخت ستایشگاههای خود
منظر شبانه طراحی کردهاند و در این طراحی ،تمام تدابیر
برای ادراک فضا ،متناسب با مراسم آیینی اندیشیده شده
است .منظری که چند حسی بوده و به جز برای سربازان
مهر برای زائران هم انگیزه و نشاط حضور در فضا را همراه
با خلسهای عارفانه در زیر نور ماه ایجاد میکرده است.
پینوشتها

 .1پرستیدن به معنای گرد چیزی گشتن است و با معبد به معنای مکانی
برای عبدبودن از لحاظ واژهشناسی متفاوت است .در اینجا مهرکده را جایی
برای ستایشکردن و نهایتاً پرستیدن مهر منظور کردهایم و نه عبادتکردن
و در این پژوهش هرجا از لغات مترادف مثل معبد و  ...استفاده شده مراد،
همین ستایشکردن است.
Franz Cumont .2
Martin Vermaseren .3
Henrik Nyberg .4
Roman Grishman .5
spelaeum .6
antrum .7
templum .8
aedes .9
saxigenus .10
 .11مهرابۀ اکواینکوم در مجارستان
 .12مهرکدۀ سان کلمنته در رم
 .13بحث عمومی در کتاب دین مهر در جهان باستان است که در نهایت
نویسندگان دربارۀ مقاالت یکدیگر نظر داده و آن مبحث را جمعبندی و
کامل کردهاند.
 .14تماس با خون قربانی و خوردن گوشت آن باعث دستیابی به قدرت سحرآور
و همزادپنداری با او بود (برگرفته از کتاب توتم و تابو اثر زیگموند فروید) که
نمادی از نیروی ایزدی بود که سربازان خود را به او متوسل میکردند.
John Noss .15
 .16برای مطالعۀ بیشتر به مقالۀ دیوید اوالنسی مراجعه کنید:
Mithras and the Hypercosmic Sun
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mithras, geschi .17
 .18برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ تشابه مهرابهها به کیهان و آسمان میتوانید
مقالۀ « From Body to Space and Time: Perceiving space and time in
 »the Mithras Cultرا مطالعه کنید.
 .19یکی از آیینهای دین مهر شستشو و غسل برای پاککردن لکههای
گناه و ناپاکی است (مقدم.)۶۱ :۱۳۴۳ ،
 .20یک نظریه وجود دارد که مهرپرستان خون حیوان قربانی یا ادرار او
را در حوض مهراب ریخته و از آن مینوشیدند یا به بدن خود میزدند.
بنا به باور برخی اقوام خون ،تحرک و نیروی آدمی را افزون میساخت و
کسی که بدن خود را به آن آغشته میکرد یا از آن مینوشید نیروی حیوان
قربانیشده یا توتم قومی خود را به خود منتقل میکرد (برای مطالعۀ بیشتر
به مقالۀ «نگاهی دوباره به دو اصطالح پهلوی پادیاب و نیرنگ» نوشتۀ مری
بویس مراجعه کنید).
 .21از دوردستها آتش مقدس دیده میشود ،این آدریانها در اکثر
آتشکدههای متأخر حفظ شدند چراکه با رسوم زرتشتی زندهنگهداشتن
آتش مقدس همسویی داشت .در دوران هخامنشیان ،آتش در فضای باز و
بر روی سکوهای بلند شعلهور می شده است (دادور.)10:1389 ،
 .22آیین پادیاوی در پیشخان مهرابه یا در پیشگاه آدریان باید انجام پذیرد
(.)Comont, 1956: 157

 .23کلیسای گغارد (جوادی-)35:1393،چشمه آب که با زایش
مهر بستگی دارد چشمه زندگی ،خشکنشدنی و همیشه روان است
( .)Vermaseren, 1963: 88
 .24مهرابه کاپوا در سکوی جنوبی یک سنگاب و در سکوی دیگر جاه آب
است ( .)Vermaseren, 1963: 106
 .25از این نمونهها میتوان به عالئم ماه ،خورشید و ستارگان در مهراب
غارشکل کلیسای  Dodoدر ارمنستان (منطقه اراویه گارداش) اشاره کرد
(جوادی.)18:1395،
 .26اشاره به دار مهر (جوادی -)35:1393،در مهر یا دار مهر که هنوز
زرتشتیان برای آتشکده به کار میبرند یادگار زمانی است که آتشکدهها
مهرابه بودند (مقدم.)48:1343،
 .27تمایل سربازان رومی به این دین
 .28مهرکده سوزاری در اسرائیل
 .29مهرابه سان کلمنته
 .30رضی.135:1381،
 .31معبد صخرهای خدایان (اوپلیستیخه)(جوادی)35:1393،
 .32رقص سماع (انقطاع- )91 :1387 ،در جشن مهرگان مراسم
قربانی و شرابنوشی و شادی مفرط و پایکوبی فراوان برقرار میشد
(رضی.)202:1381،
 .33مراسم عبادی ایزدپرستان که در کتاب «کنار رود پیدرا نشستم و
گریستم» نوشتۀ پائولو کوییلو هم به مراسم این چنینی در یکی از فرقههای
مسیحی اشاره شده بود.
 .34میترا نمایندۀ نور آسمانی بوده است .وی نور خدای متعال است.
قرارگاه میترا در آتش بوده است (اردشیربد.)۶۳-۶۲ :۱۳۴۲ ،
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