
ANCIENT 
IRANIAN 
STUDIES  

تل تا بورگ سن آندئول
ُ
شمایل  نگاری مهر از سرخ ک

نویسنده)گان(: آرشاک ایروانیان
منبع: پژوهشنامۀ ایران باستان، سال 1، شمارۀ 3: 115-105.

گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن

Iconography of Mithras from Surkh Kotal to Bourg-Saint-Andéol Zagros
Author(s): Arshak Iravanian 
Source: Ancient Iranian Studies, September 2022, VOL. 1, NO. 3: 105-115.
Published by: Tissapherness Archaeological Research Group
Stable URL: 
https://www.ancientiranianstudies.ir/article_159975_d84cdfa23870317f14068a33782b015b.pdf

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoD-
erivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, 

and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.
The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies 
with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and 
editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian 
Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in 
the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.



Ancient Iranian Studies
2022, VOL. 1, NO. 3: 105-115.🔓 OPEN ACCESS 
          https://doi.org/10.22034/ais.2022.368275.1022

چکیده
به  زمینه  این  در  مختلفی  کتاب های  و  مقاله ها  و  پرداخته اند  پژوهش  به  مهر  آیین  دربارۀ  گوناگونی  پژوهشگران 
زبان های مختلف در سال های مختلف به قلم این پژوهشگران به رشتۀ نگاشته درآمده است. بااین حال این آیین 
پر رمز و راز هنوز نیز مسئلۀ پژوهشی پژوهشگران مختلف است و از زاویه های مختلف به آن می نگرند. یکی از 
کسفورد آن را در سال  کتاب های تازۀ قلمرو مهرپژوهی کتاب Images of Mithra است که انتشارات دانشگاه آ
2017 به بوتۀ نشر سپرده که بر آیین مهر یا میتراییسم دگربار از چشم انداز شمایل شناسی پرتوی تازه افکنده است. 

نگارنده در این مقاله به بررسی این کتاب می پردازد.

واژههایکلیدی: مهر، شمایل نگاری، مهرکده.
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پیشگفتار
دین مهر از دین هایی است که پژوهشگران بسیاری 
و  نشست ها  و  کرده اند  قلم فرسایی  آن  درباره 
سخنرانی ها و همایش های بسیاری دربارۀ آن برگزار 
زمینه های  در  پژوهش هایی  نیز  هنوز  و  کرده اند 
باستان شناختی و تاریخی دربارۀ آن انجام می گیرد. 
مهرپستی  دربارۀ  گوناگونی  دیدگاه های 
که  است  باور  این  بر  یامائوچی  است.  شده  بیان 
نخست  است.  داشته  سه گانه ای  تطور  مهرپرستی 
و  اوستایی  نوشته های  از  که  آنگونه  مهر  پرستش 
دوم  برمی آید.  هخامنشی  دورۀ  در  باستان  فارسی 
پرستش مهر در دورۀ اشکانی و یونانی مآبی و سوم 
 Yamauchi, 1978:( روم  در  میتراس  یا  مهر  آیین 
بزرگان  از  برخی  که  می دانیم  بااین حال   .)550
یکم  تیرداد  می دانیم  بوده اند.  آیین  این  پیرو  ایرانی 
شاه ارمنستان هنگامی که به پادشاهی رسید بر آن 
امپراتور روم دریافت  نرون  از دستان  را  تاج  تا  بود 
و  رفت  روم  به  میالدی   66 سال  در  بنابراین  کند 
رسم های  و  آداب  و  خواند  بزرگ  امپراتور  را  نرون 
 .)Yamauchi, 1978: 550( مهرپرستی به جا آورد
و  ایران  در  مهر  دربارۀ  بسیاری  پژوهشگران 
پرداخته اند  پژوهش  به  اروپا  در  میتراییسم  نیز 
مارترین  پژوهش های  به  می توان  میان  آن  از  که 
 Mithra, cedieu mysterieux با عنوان  ورمازرن 
)1960( و Mithras: The Secret God )1963( و 
 Studien zur mitra - beiträge zur waffen-
نوشتۀ   und trachtgeschichte der antike
با  مرکلباخ  راینهولد  و   )1966( برندنبورگ  هوگو 
 Mithras: Ein persisch-römischer عنوان 
 Mithra. Oder: نیز  و   )2005(  Mysterienkult  
 Warum ‘Gott Vertrag’ beim Aufgang der
نوشتۀ   Sonne in Wehmut zurückblickte
 The Personalities of نیز  و   )2008( استروم 
 Mithra in Archaeology and Literature

1 John Richard Elsner

مهر،  آیین  همچنین  و   )1998( بیوار  دیوید  نوشتۀ 
تاریخ آیین رازآمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز 
تا امروز نوشتۀ هاشم رضی )13۸5( و محمد عتقی 
با عنوان آثار و شواهد باستان شناسی میتراییسم در 
هر  که  کرد  اشاره   )1399( باستان  روم  امپراتوری 
کدام به گونه ای به این آیین پر رمز و راز پرداخته اند. 
نشان دهندۀ  نیز  مهرشناسی  همایش های  برگزاری 
جهان  پژوهش های  در  مهرپرستی  و  مهر  اهمیت 
باستان است که از آن میان می توان به نخستین کنگره 
 1971 سال  در  مهرپرستی    مطالعات  بین المللی 
منچستر  در  خورشیدی   1350 یا  برابر  میالدی 
سال  در  م ه رش ن اس ی  ک ن گ ره   دومین  نیز  و  انگلستان 
1975 میالدی برابر با 1354 خورشیدی در تهران 
اشاره کرد که مجموعه مقاله های نخستین همایش 
 Mithraic Studies: Proceedings of theبا عنوان
 First International Congress of Mithraic
شد  منتشر  هینلز  راسل  جان   Studiesبه کوشش 
دومین  مقاله های  مجموعه  همچنین   .)1975(
 Études Mithriaques. Actes عنوان  با  همایش 
شد  منتشر   du 2e Congrès International

 .)1978(

نقدوبررسی
 Images of از تازه ترین کتاب ها در زمینۀ دین مهر
در  را  آن  کسفورد  آ دانشگاه  انتشارات  که   Mithra
نویسندگان  است.  نشر سپرده  بوتۀ  به  سال 2017 
این کتاب پژوهشگران جوانی هستند که در زمینۀ 
می پردازند.  پژوهش  به  دینی  باورهای  و  دین 
تحصیالت  که  است  آدریچ  فیلیپا  آنان  نخستین 
در  دکتری  و  کارشناسی ارشد  مقطع  در  را  خود 
زمینۀ تاریخ روم گذرانده است. رسالۀ دکتری او با 
راهنمایی جان ریچارد السنر1، دربارۀ رویکردهایی 
پرستش  تاریخ نگاری های  و  شمایل نگاری  به 
بریس  رابرت  است.  بوده  متمرکز  میترا  رومی 
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دومین نویسندۀ کتاب است که در زمینۀ طرح های 
کار  بریتانیا  موزه  با  ارتباط  در  گوناگون  پژوهشی 
و  کوشانی  سکه های  طرح  شامل  که  است  کرده 
دالگلیش  دومینیک  است.  بوده  ایمان  امپراتوری 
کالسیک  و  باستان  تاریخ  کتاب  نویسندۀ  دیگر 
در  سپس  و  است  آموخته  دورهام  دانشگاه  در  را 
کسفورد مدرک کارشناسی ارشد و دکتری  دانشگاه آ
است.  کرده  دریافت  را  کالسیک  باستان شناسی 
چهارمین نویسندۀ کتاب استفانی لنک پژوهشگر 
است.  گوتینگن  دانشگاه  در  مدرس  و  پسادکتری 
پژوهش های وی بر هنر دینی و فرهنگ مادی اواخر 
دوران باستان و قرون وسطی است. پژوهش دکتری 
تصویر های  بر  کسفورد  آ دانشگاه  در  استفانی 
دوران  اواخر  تعمیدگاه های  در  غیرمسیحی  رومی 
ایتالیا  و  ایبری  آفریقا، شبه جزیره  باستان در شمال 
ایمان  امپراتوری  در طرح  او همچنین  است.  بوده 
کرده  کار  کسفورد  آ دانشگاه  و  بریتانیا  موزه  برای 
است. ریچل وود واپسین نویسندۀ کتاب است که 
مدرس باستان شناسی کالسیک در کالج کورپوس 
ولفسون  کالج  در  جوان  پژوهشگر  و  کریستی1 
است. او نیز در طرح موزه بریتانیا و پروژه تحقیقاتی 
کسفورد با عنوان امپراتوری ایمان از سال  دانشگاه آ
2013 تا 2017 مشارکت داشته است و آثاری در 
زمینۀ باستان شناسی و تاریخ ایران در دورۀ ساسانی 
جان  نظر  زیر  نویسندگان  این  همۀ  است.  نگاشته 
زمینۀ  در  پژوهش  به  هنر  تاریخ دان  السنر  ریچارد 
شمایل نگاری پرداخته اند و این کتاب دستاورد آنان 

است.
نخستین فصل کتاب بازسازی ها: میترا در روم 
شمایل های  به  فصل  این  در  نویسندگان  دارد.  نام 
آنان پژوهش خودشان را  میترا در روم می پردازند. 
دو  آغاز می کنند.  میترا  با شمایل های شناخته شدۀ 

1 Corpus Christi College
2 Charles Strickland Standish
3 tauroctony

نمونه که هر دو در قالب تندیس است و هم اکنون 
پنداشته  و  می شوند  نگهداری  بریتانیا  موزه  در 
نخستین  باشند.  شده  ساخته  روم  در  که  می شود 
 130 در 150 سانتی متر از 

ً
تندیس در اندازۀ تقریبا

سنگ مرمر است که مردی جوان را هنگام کشتن 
نری  گاو  کردن  زخمی  یا  کردن  قربانی  شاید  یا 
دیده  نوشته ای  هیچ  تندیس  این  بر  می دهد.  نشان 
کیست.  شخصیت  این  بگوید  ما  به  که  نمی شود 
همچنین روشن نیست که این تندیس از چه بافت 
در  اینکه  جز  است،  آمده  به دست  باستان شناختی 
روم  در  استندیش۲  استریکلند  چارلز   1۸15 سال 
آن را خرید و آن را در سال 1۸۲5 به موزه بریتانیا 
فروخت. نیز نمی دانیم چه کسی و چه زمانی آن را 
ساخته است. بااین حال می دانیم که این صحنه به 
اصطالح »تاروکتونی3« یا گاوکشی است و حدود 
سدۀ  میان  روم  امپراتوری  یافته های  در  بار   700
یکم تا اوایل سدۀ چهارم میالدی دیده شده است 
نیز در موزۀ  و براساس نوشتۀ تندیسی دیگر که آن 
آمده  آن  بر  میترا  نام  و  می شود،  نگهداری  بریتانیا 
است می دانیم که این شمایلی از خداست. درواقع 
با  آن  همانندی  و  میترا  شمایل های  به  فصل  این 
این دست  از  و چیزهایی  رومی  تندیس های  دیگر 
می پردازد و با مقایسۀ آنها پیشینه های هنری و دینی 
درواقع  یا  سنت  عمق  نشان دهنده  شاید  که  را  آن 
میزان نوآوری آن باشد بیان می کند. چنانکه نشان 
داشته  پیشروهایی  میترا  گاوکشی  صحنۀ  می دهد 
است و از دید سبکی با دیگر تندیس های یونانی-
رومی شباهت هایی دارد و در سبک همانند تندیس 
قابل  همچنین  است.  نر  گاو  کشتن  هنگام  نیکه 
مدوسا  کشتن  هنگام  پرسئوس  تندیس  با  مقایسه 
خیره های  به دلیل  را  خود  سر  پرسئوس  که  است 

مرگبار مدوسا به سوی دیگری دوخته است. 
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شهری  است،  دورااروپوس  دربارۀ  دوم  فصل 
و  بود  اشکانی  و  روم  امپراتوری  میان  مرز  که 
مایکل  داشت  که  خیرکننده ای  یافته های  به دلیل 
این  خواند.  سوریه«  »پمپئی  را  آنجا  روستوفتزف 
محوطه را می توان یکی از بهترین محوطه ها برای 
نظر  در  شرق  در  میترا  رومی  آیین  دربارۀ  پژوهش 

گرفت. 
مرتبط  کتیبۀ  دو  براساس  دورااروپوس  مهرابۀ 
به 160 میالدی است.  دو نقش برجسته مربوط  با 
فرمانده  ِاتپنی،  ژنرال  را  کهن تر  نقش برجستۀ 
دورااروپوس  در  مستقر  پالمیرایِی  کمانداران 
سال  در  را  نقش برجستۀ جدید  و  است  کرده  اهدا 
فرمانده  زنوبیوس  ژنرال  میالدی   171-170
کمانداران پالمیرایی به این مهرکده هدیه داده است 

.)Downey, 1978(
درون  را  مهر  گاوکشی  صحنۀ  میانی  مهرابۀ 
محوطۀ مستطیل شکل نشان می دهد که مهر گاو را 
متوقف کرده است اما در تالش است تا او را راست 
تا خون جاری  پریده است  به هوا  نگه دارد. سگ 
نقش  سگ  زیر  مار  بلیسد.  را  گاو  زخم  از  شده 
پشت  مار  معمول  طور  به  درحالی که  است  شده 
سگ نقش می شده است که شاید به دلیل بازسازی 
آن دگرگون شده است. عقرب که در  مهرابه جای 
بیشتر نقش برجسته های گاوکشی، بیضۀ گاو را گاز 
در  همچنین  نمی شود.  دیده  اینجا  در  است  گرفته 
انتهای دم گاو خوشه های گندم نقش نشده است. 
کالغ از پشت پرواز می کند و در گوشه های فرازین 
ماه  نماد  نیز  و  سرخ  گل  به صورت  خورشید  نماد 
می شود  دیده  ماه  هالل  درون  گل سرخ  به صورت 

.)Downey, 1978(
که  دارد  گاوکشی  نقش برجستۀ  بعدی  مهرابۀ 

1 Bourg�Saint�Andéol
2 Ardèche
3 Gaul of Narbonne
4 Gallia Narbonensis

جای  به  است.  میانی  مهرابۀ  نقش برجستۀ  مانند 
نمادهای خورشید و ماه، نیم تنۀ آنان در گوشه های 
باالیی نقش برجسته نشان داده شده است. در سوی 
راست صحنۀ گاوکشی، تصویر زنوبیوِس اهداکننده 
همراه خانواده اش دیده می شود که بازتابی از سنتی 

.)Downey, 1978( بومی اهداکنندگان بوده است
نویسندگان در این فصل به توصیف مهرکده های 
این محوطه های می پردازند و دیدگاه های مختلف 

دربارۀ این مهرکده را بیان می کنند.
فصل سوم کتاب دربارۀ نقش برجستۀ گاوکشی 
دویست  حدود  در  است.  بورگ سن آندئول1  در 
متری از شهر بورگ سن آندئول در منطقه آردش۲ در 
جنوب شرقی فرانسه، در استان رومی گل ناربونی3 
مهر  گاوکشی  نقش برجستۀ  ناربونسیس4  گالیا  یا 
مار  و  سگ  و  است  شده  نقش  صخره ای  سینۀ  بر 
بااین حال،  می کنند.  همراهی  را  او  زاغ  و  کژدم  و 
مکان نگاری  با  تضاد  در   

ً
کامال نقش برجسته  این 

مهرکده های  چراکه  است  میترا  نقش برجسته های 
قرار  پنهانی  و  تنگ  و  بسته  فضاهای  در   

ً
معموال

فضاهایی  چنین  در  نیز  نقش برجسته ها  و  دارند 
این نقش برجسته  بنابراین مکان نگاری  قرار داشت 
بسیار متفاوت است. درواقع نویسندگان به بررسی 
و  آنها  در  گاوکشی  نقش  و  مختلف  مهرکده های 

تفاوت ها و شباهت های آنها می پردازند.
دورۀ  در  مهر  درباره  کتاب  چهارم  فصل 
این فصل  در  نویسندگان  است.  ایران  در  ساسانی 
تاق  به  آنان  با مهر می پردازند.  یافته های مرتبط  به 
نقش برجسته  که  می کنند  اشاره  کرمانشاه  بستان 
است  باستانی  مصنوعی  دریاچه های  به  مشرف 
شاید  و  می شود  سیراب  طبیعی  چشمه های  از  که 
بوده  پردیس هایی  یا  سلطنتی  شکارگاه  پیرامون 
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است و بر این باورند که نقش برجستۀ نخست تاق 
دو  کنار  در  را  او  که  است  مهر  از  شمایلی  بستان 
نقش دیگر نشان می دهد. درواقع نقش سمت چپ 
این نقش برجسته، شمایلی از مهر است که پشت 
اردشیر دوم ساسانی ایستاده است. فردیناند یوستی 
چپ  شخصیت   1904 سال  در  نخستین بار  برای 
در تاق بستان یک را با مقایسۀ شمایل نگاری آن با 
پرتوهای درخشان آپولو-میترا-هلیوس-هرمس در 
نمرودداغ در سدۀ یکم پ م به عنوان مهر شناسایی 
کرد )Justi 1904, 157(. این گزاره بیشتر با شمایل 
که  پشتیبانی می شود  بلخ کوشانی  از  میرو  فروزان 
میان  ما در  برای  فروغین شناخته شده  تنها خدای 
 Adrych, et al, 2017:( است  کوشانی  ایزدستان 
که  نقش برجسته  این  توصیف  با  نویسندگان   .)86
اگر این صحنه را از راست به چپ در نظر بگیریم، 

شاپور دوم حلقه ای را به دست اردشیر دوم می دهد 
شکست خورده  ژولیان  بر  تن  دو  هر  درحالی که 
دو  آن  به  مهر  که  است  درحالی  نیز  و  ایستاده اند 
می نگرد. پرسشی را طرح می کنند که حضور مهر 
در این نقش برجسته را چگونه می توان تفسیر کرد؟ 
واگذاری اقتدار یا افتخار که نماد آن حلقه است، 
رایج  نقشی  و  دارد  ایرانی  هنر  در  دیرینه ای  میراث 
است،  ساسانی  صخره ای  درنقش برجسته های 
نمایانگر  نقش برجسته  این  در  مهر  گنجاندن  اما 
مهر  اگرچه  بنابراین  است.  پیمان  بر  مهر  نظارت 
در دیگر نقش برجسته های ساسانی دیده نمی شود، 
حضور او با توجه به این نقش چندان دور از انتظار 
نیست چراکه مهر در اینجا به پیمان میان دو پادشاه 
 .)Adrych, et al, 2017: 90( می کند.  نظارت 
پیشنهاد  با احتمال و احتیاط  نویسندگان همچنین 

)Adrych, et al, 2017: Fig. 1. 6(تصویر1.نیکههنگامکشتنگاونر،ازویالیآنتونینوسپیوس،ایتالیا
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صحنه  این  در  مهر  گنجاندن  شاید  که  می کنند 
نمادین می تواند این باشد که تاجگذاری اردشیر در 
اما چنین سخنی  جشن مهرگان، روی داده است، 
باید در حدس و گمان باقی بماند، زیرا هیچ گونه 
شواهد تاریخی دربارۀ جزئیات به پادشاهی رسیدن 
 Adrych, et al, 2017:( نیست  دست  در  اردشیر 
90(. نویسندگان در ادامۀ این فصل به نقش مهر در 

دین ساسانیان می پردازند و آن را تحلیل می کنند.
 فصل پنجم به نقش میرو در میان کوشانیان در 
سدۀ یکم تا سدۀ چهارم میالدی پرداخته است. در 
استان شمالی قلمرو کوشانیان یعنی بلخ، نام میرو 

1 Indian Surya
2 Greek Helios

در  میرو  و خدای  است  مهر  یا  میترا  شکل محلی 
داشت.  برجسته ای  و  ارزنده  نقش  میالد  دوم  سدۀ 
پیچیده،  نمادین  را در یک محیط  میرو  کوشانیان، 
هم بر سکه هایشان و هم در نیایشگاه های سلطنتی 
نقش می کردند. نویسندگان با پرداختن به مهر، او 
سوریا  خورشید همچون  با  پیوند  در  خدایان  با  را 

هندی1 و هلیوس یونانی۲ مقایسه می کنند. 
چهارمین  پادشاهی  زمان  در  زرین  سکه ای 
فرمانروای کوشانی، کانیشکا )127-150( ضرب 
 ۲1 قطرش  و  گرم   7.93 آن  وزن  که  است  شده 
 طالی ناب است و طراحی 

ً
میلی متر است. تقریبا

)Adrych, et al, 2017: Fig. 4.4(تصویر2.نقشیکهنویسندگانآنرامهرپنداشتهاند
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آن براساس سکه های زرین یونانی و رومی است. 
قالب این سکه در استان بلخ به احتمال در پایتخت 
شرق  شمال  باستان  بلخ  است.  شده  ساخته  بلخ 
تاجیکستان و  امروزی و مناطق جنوبی  افغانستان 
ازبکستان را دربرمی گرفت و مجموعه ای از دره ها 
و دشت های حاصلخیز میان کوه های هندوکش در 
جنوب و کوه های آلتایی در شمال است. پشت این 
است،  بیننده  به  رو  بدنش  درحالی که  میرو  سکه، 
ایستاده است.  بازویش را باال آورده است و سرش 
به سمت چپ چرخیده است .موهایش کوتاه و فر 
است که با روبانی )دیهیم( که انتهای آن از پشت 

تونیک  است .او  شده  بسته  است  آویزان  سرش 
تصویر  از  -نمونه ای  دارد  تن  به  شلواری  و  تنگ 
با  ردایی  زیر  و  است-  مرکزی  آسیای  کوچ نشینان 
نگه  را  نیام  است. کمربندش  شده  بسته  قالب  دو 
داشته است و با دست قبضۀ شمشیر را گرفته است 
درخشان  پرتو  براساس  دارد.  پا  به  چکمه هایی  و 
است  خورشید  خدای  صفت  که  سرش  گرداگرد 
میرو  است،  راستش  سمت  در  که  کتیبه ای  نیز  و 
 .)Adrych, et al, 2017: 106�107( شناسایی شد

فصل ششم این کتاب به آپولو-میتراس در کماژن 
پرداخته است. نخستین بار در اواخر سدۀ نوزدهم 

)Adrych, et al, 2017: Fig. 5.1(ینکانیشکاکهمیرورانشانمیدهدودربلخضربشدهاست تصویر3.سکۀزر
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کارل سستر1 مجموعه ای از بقایای شگفت انگیزی 
که  بزرگی  تندیس های  یافت.  نمرود  کوه  قله  در  را 
آنتیوخوس یکم، فرمانروای کوماژن که از سال 69 
تا حدود 36 پ م فرمان می راند دستور ساخت آنها 
را داد تا سازۀ یادمانی۲ از او و به نام او باشد. این 
تندیس های بزرگ نشانگر شاه و خدایان هستند. در 
سمت چپ، آنتیوخوس و در سمت راست، خدایی 
به عنوان  یونانی در پشت آن  به زبان  با کتیبه ای  که 
می شود،  شناخته  »آپولو-میترا-هلیوس-هرمس« 
در  الهی  نامدار  با سه شخصیت  میترا  نام  بنابراین 
 Adrych, et al,( ترکیب شده است  یونانی  سنت 
به  گاهی  امروزی  پژوهشگران   .)2017: 128�129
فریگی  کاله  دارند  سر  بر  خدایان  این  که  کالهی 
است  سرپوشی  به  آن  شباهت  چراکه  می گویند، 

1 Karl Sester
2 hierothesion
3 Attis, Paris
4 Samosata
5 Sofraz Köy
6 Zeugma

که اغلب آتیس، پاریس3 و به ویژه میترا در غرب به 
سر دارند. بر پیشانی او، متمایز از تاج، یک دیهیم 
تزئین شده با دایره هایی چند قرار دارد. از پشت سر 
خدای  به عنوان  را  او  که  می درخشد  پرتوهایی  او 
و  است  جوان  او  چهره  می کند.  معرفی  خورشید 
بی ریش و با چشمانی درشت. نویسندگان در ادامه 
به دیگر نقش های »آپولو-میترا-هلیوس-هرمس« 
می پردازند و آنها را در مکان هایی چون سامسات4 
در آدیامان ترکیه و سفراز کوی5 و زوگما6 بررسی و 

ارزیابی می کنند و از سبک آنها سخن می گویند.

برآیند
استفاده  مختلفی  منابع  از  کتاب  این  نویسندگان 
از  پرداخته اند؛  آنها  اغلب  به  به خوبی  و  کرده اند 

)Adrych, et al, 2017: Fig. 6.1(تصویر4.خدایانکماژن
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باستان شناختی  یافته های  تا  گرفته  مکتوب  منابع 
آنها  به  و  بهره می برند  متن ها  از  اینکه  چنانکه جز 
و  باستانی  یافته های  به  به خوبی  می کنند  اشاره 
تأثیر  مهر  شمایل های  بر  که  کهنی  شمایل های 
گذاشت، می پردازند. شمایل های میترا و همانندی 
می کنند  مقایسه  را  رومی  تندیس های  دیگر  با  آن 
داشته  پیشروهایی  میترا  گاوکشی  صحنۀ  چنانکه 
است و از دید سبکی با دیگر تندیس های یونانی-
رومی شباهت هایی دارد و در سبک همانند تندیس 
قابل  همچنین  است.  نر  گاو  کشتن  هنگام  نیکه 
مدوسا  کشتن  هنگام  پرسئوس  تندیس  با  مقایسه 
مختلف  تصویرهای  آوردن  با  مقایسه  این  است. 
خدابانوان  و  خدایان  شمایل های  از  ارزنده ای  و 
یونانی و رومی است که خواننده را به خوبی با این 

شباهت ها آشنا می کنند.
نویسندگان پژوهش های خود را از غرب آغاز 
به شرق یعنی قلمرو ساسانیان و  می کنند و سپس 
به  دگربار  و  می پردازند  کوشانیان  سرزمین  سپس 
غرب می روند و مهر را در کوماژن دنبال می کنند. 
بررسی  گسترده ای  پهنۀ  در  را  مهر  کتاب  اگرچه 
می کنند، بهتر بود نویسندگان نخست به خاستگاه 
مهر و آیین مهر می پرداختند و سپس گسترش این 
می کردند.  دنبال  شرق  و  غرب  به  را  رازآمیز  آیین 

می پردازد  نیز  ایران  به  اگرچه  کتاب  نویسندگان 
توجه  می کنند  بررسی  ساسانی  دورۀ  در  را  مهر  و 
و  ندارند  اشکانی  دورۀ  در  مهر  آیین  به  چندانی 
با  مرتبط  مکتوب  منابع  به  می توانستند  دست کم 
این آیین در دورۀ اشکانی اشاره کنند و کوتاه از آنها 

سخن بگویند.
با کتاب دیوید بیوار  پایان سخن اینکه در مقایسه 
و  باستان شناسی  در  را  مهر  چهره های  که   )2008(
و  گوناگون  متن های  از  و  است  کرده  بررسی  ادبیات 
را  تا چهره مهر  بهره جسته است  شمایل های مختلفی 
آن دانست.  ادامۀ  را می توان در  این کتاب  نشان دهد، 
مختلفی  منابعی  و  دارد  کمبودهایی  کتاب  اگرچه 
است  افتاده  قلم  از  باستان شناسی  عرصۀ  در  به ویژه 
باشد،  داشته  مناسب تری  فصل بندی  می توانست  و 
آن  از  می توانند  مخاطبان  که  است  ارزشمندی  کتاب 
مهر  آیین  درباره  مناسبی  گاهی های  آ و  شوند  بهره مند 
به  بورگ سن آندئول  تا   تل 

ُ
ک سرخ  از  غرب  و  شرق  در 

دست آورند. چنانکه در آغاز اشاره شد نویسندگان این 
کتاب باستان شناسان و تاریخ پژوهان تازه کاری هستند 
که همگی زیر نظر جان ریچارد السنر تاریخ دان هنر به 
پژوهش در زمینۀ شمایل نگاری پرداخته اند و این کتاب 
دستاورد آنان است و به سخنی »جوان است و جویای 
نام آمده است« و در آینده می توان منتظر پژوهش های 

دیگری از آنان در زمینه مهرپژوهی بود.

ب(نافارسی

الف(فارسی
رضی، هاشم )13۸5(. آیین مهر، تاریخ آیین رازآمیز میترایی در 
شرق و غرب از آغاز تا امروز. چاپ دوم. تهران: انتشارات 

بهجت.

میترائیسم  باستان شناسی  و شواهد  عتقی، محمد. )1399(.آثار 
در  کارشناسی ارشد  پایان نامۀ  باستان،  روم  امپراتوری  در 

دانشگاه مازندران )منتشرنشده(.
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