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چکیده
کثر ادیان، به شکلی برگزار می گردد. مناسک  که در ا  قربانی، یکی از معروف ترین مناسک دینی و مذهبی در طول تاریخ است 
به دست  گاو  قربانی  تقدیم می نماید.  به پیشگاه خدایان  اعمال، هدایایی  با یک سلسله  انسان  که  اعمالی است  قربانی، 
کشف شده آیین میترا تکرار می شود. قربانی  میترا، مهم ترین نکته در آیین میترا است. این صحنه، در تمام عبادتگاه های 
کشیده شد.  گاو، برای حاصلخیز نمودن زمین، برای اولین بار در تاریخ بشر در مکتب میترا متداول شد و بعدها به ادیان دیگر 
گاو در میترائیسم، نماد آفرینش است. یعنی مرگ و  کشتن  پیروزی خیر، موضوع اساسی غالب نقش های مهری است. اصواًل 
که هدف آن، تجزیه و تحلیل  که همه ساله تجدید می شود. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی است  رستاخیز؛ موضوعی 
که نقوش  فلسفه قربانی در آیین میترا با توجه به آثار هنری به جای مانده در سرزمین های اروپایی است و نتیجه می گیرد 
کیهان، نجات و رستگاری انسان و برکت و تداوم حیات  برجسته در صحنه های قربانی میترا بیانگر مفاهیم نجومی، تجسم 

که همه و همه ناشی از تاملی عمیق بر پیچیدگی های ارتباط میان تمام موجودات است.  می باشد 

کلیدی واژههای
میترائیسم، میترای رومی، نقش برجسته، تاورکتونی، رستگاری.
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مقدمه
قربانی، یکی از معروف ترین مناســــــک دینــــــی و مذهبی در طول 
کثر ادیان، وجود دارد. مناسک قربانی، اعمالی  که در ا تاریخ اســــــت 
که انسان با یک سلسله اعمال، هدایایی به پیشگاه خدایان  است 
گاو، موجب زایش  تقدیــــــم می نماید. در منابع دینی ایرانی، مــــــرگ 
گاو نر؛ چنانکه در  کشتن  موجودات زنده اســــــت؛ بدین ترتیب مهر با 
تصویر ۱ دیده می شود، آفریننده موجودات زنده محسوب می شود. 
کند، در اســــــاطیر هند  گاوی را قربانی  »اورمزد« به میترا پیام داد تا 
که تخمه  و ایرانی آمده اســــــت؛ آفرینش بــــــا قربانی آغاز می شــــــود؛ 
کند و ســــــرانجام نیز با قربانی  گیتی می پرا گیاهان و جانــــــوران را در 
که  کتاب بندهشن  گاو و شــــــراب، زندگی جاوید به دست می آید. در 
که اهورامزدا خدای  شامل پیشگویی های پایان جهان است؛ آمده 
گاوی آفرید،  کیومرث »نخســــــتین بشر«،  بزرگ نیکی، قبل از آفریدن 
گاو  لشــــــکریان بدی، چون خواســــــتند آفرینش را از میان ببرند، بر 
گاو، انواع غله، و انواع  گاو، انواع مختلــــــف  دســــــت یافتند، اما از مغز 
کند، میترا،  گیاهان طبی، پدید آمد. اهریمن می خواســــــت بــــــدی 
کرد و خــــــود را منجی خواند. در  بدی را به رهایی بشــــــریت تبدیل 
گاو نخســــــتین، نمادی از انقالب  کشتن  کهن اسطوره مهری،  الیه 
گرما و برکت بود. در  ربیعی و نجات طبیعت از ســــــرما و رســــــیدن به 
که بستری دامداری داشــــــته و روح مهاجر، سرکش و  این فرهنگ، 

خشنی دارد، توتم مقدس، با خشــــــونت قربانی می شود؛ تا برکت از 
دســــــت رفته به زندگی بازگردد. این عمل آیینی بــــــا ابزاری نمادین 
گره ایزدمهر است.  گرز صد  که خنجر و شمشــــــیر یا  انجام می شــــــد 
گاو به دســــــت میترا، مهم ترین نکتــــــه در آیین میترا  حادثه قربانی 
کشف شده آیین میترا  اســــــت. این صحنه، در تمام عبادتگاه های 
گاو، برای  تکرار می شــــــود. همه چیز با قربانی آغاز می شــــــود. قربانی 
حاصلخیز نمودن زمیــــــن، برای اولین بار در تاریخ بشــــــر در مکتب 
کشیده شد. پیروزی خیر،  میترا متداول شد و بعدها به ادیان دیگر 
گاو،  کشتن  موضوع اساسی غالب نقش های مهری است. اصواًل در 
که همه ساله  مساله آفرینش است، یعنی مرگ و رستاخیز؛ موضوعی 
کشورهای اروپایی  تجدید می شود. نقش برجسته های متعددی از 
گاو  که فلسفه قربانی  درباره تاورکتونی میترا به دســــــت آمده اســــــت 
که توسط پژوهشگران مورد تفسیر  توسط میترا با نمادهای مختلف 
کیهان و  که عمدتًا بیانگر مفاهیم نجومی، تجسم  گرفته اســــــت  قرار 
که همه و همه ناشی از تاملی  نجات و رســــــتگاری انسان می باشــــــد 
عمیق بر پیچیدگی های ارتباط میان تمام موجودات است. در این 
که محور  گاو توســــــط میترا  که فلسفه قربانی  کوشیده شــــــده  مقاله 
اصلی میترائیســــــم را تشکیل می دهد با تکیه بر آثار هنری موجود در 

گیرد.  موزه ها و نقش برجسته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 

صحنهقربانیگاودرمنابعدینیوسنگنگارهها

گاو، مهم ترین رســــــم دینی آیین مهری اســــــت و مراسم  قربانی 
دیگر به آن پیوســــــته است. در سنگ نگاره های مهرپرستی در اروپا، 
کتونی«۱ نشــــــان داده شده  گاو »تاور  کشــــــتن  همواره میترا در حال 
کاوی این  اســــــت )امامی، ۱۳88، ۱0(. پژوهشگران بســــــیاری به وا
که به پژوهش در این  کسی  آیین پر رمز و راز پرداخته اند. نخســــــتین 
گومون« بــــــود )گاریس، ۱۳88، ۷0( و پس  آیین پرداخت، »فرانتس 
گاو،  از او »مارتین ورمازرن« قــــــرار دارد. در منابع دینی ایرانی، مرگ 
کشــــــتن  موجب زایش موجودات زنده اســــــت؛ بدین ترتیب مهر با 
گاو نر؛ چنانکه در تصویر۱ دیده می شــــــود، آفریننده موجودات زنده 
کند  گاوی را قربانی  محسوب می شود. »اورمزد« به میترا پیام داد تا 
گاو، از مهم ترین  )عفیفی، ۱۳۷۴، 6۲۷(، لذا در این آییــــــن، قربانی 
مناســــــک دینی به شــــــمار می رود )بیتس، ۱۳۷5، 6۷۷(. با تکیه بر 
خ« در »ایالم نو« می توان به اهمیت  تصاویر سنگ نگاره های »کول فر
که در اساطیر هندو  گاو پی برد )شفیع، ۱۳8۷، ۱(. همان گونه  قربانی 
گیاهان و  که تخمه  ایرانی آمده است؛ آفرینش با قربانی آغاز می شود 
گاو و شراب،  کند و ســــــرانجام نیز با قربانی  گیتی می پرا جانوران را در 
زندگی جاوید، به دست می آید )ریگ ودا، ۱۳۴8، ۱85( و )اوپانیشاد، 
گاو، حیاتی  گاو، نماد امر آفرینش اســــــت؛ مرگ  ۱۳68، 5۳8(. فدیه 

نو می آفریند و این نکته در مرکز عقاید و اسرار باستانی است )امامی، 
که از حیات، مرگ، رستاخیز، نشات می گیرد و مثال بارز  ۱۳88، 8(؛ 
گندم را به زمین  که هر ســــــال تازه می گردد. دانه  آن، طبیعت است 
می ســــــپارند و پس از چندی، خوشه های زرین درو می کنند )رضی، 
کر ۲، آتیس۳ و آدونیس۴ همه ناپدید می شــــــوند و دوباره   ،)۱۱ ،۱۳۷۱
که  کتاب بندهشن  حیات می یابند )فریزر، ۱۳8۷، ۳۹۷ و 5۲۷(. در 
که اهورامزدا خدای  شامل پیشگویی های پایان جهان است؛ آمده 
گاوی آفرید  کیومرث »نخســــــتین بشر«،  بزرگ نیکی، قبل از آفریدن 
)عفیفی، ۱۳۷۴، 6۲8(. لشــــــکریان بدی، چون خواستند آفرینش را 
گاو دست یافتند )شورتهایم، ۱۳8۷، 85( اما از مغز  از میان ببرند بر 
گیاهان طبی، پدید آمد.  گاو، انواع غلــــــه، و انواع  گاو، انواع مختلف 
کند، میترا، بدی را به رهایی بشــــــریت،  اهریمن می خواســــــت بدی 

کرد و خود را منجی خواند.  تبدیل 
که در »نوین هایم«،5 آلمان پیدا شده )تصویر  نقش برجسته ای 
گاو وحشی چگونه مشغول چرا در علفزار است  که  ۱(، نشان می دهد 
گهان میترا او را می گیرد و بر دوش خود حمل می کند و به غاری  که نا
گاو، مجددًا میترا او را می گیرد و بر دوش می اندازد  می برد. پس از فرار 
کند. در برخی از نقش برجسته ها، میترا  و به غار می برد تا او را قربانی 



5۳
تحلیلی  بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن  بر اساس آثار هنری

گاو می شود و شــــــاخ هایش را به دست می گیرد و به سمت غار  سوار 
گاو قرار داده، پره های  می برد. میترا، زانوی چپ خود را روی پشت 
گاو را با دســــــت چپ باال می کشــــــد و با دست راست، خنجری  بینی 
به پهلوی جانور می زند، نگاه میترا به ندرت به ســــــمت جلو است و 
بیشتر به باال و اندکی به سمت عقب است. ظاهرًا او از راه ورودی غار، 
کرده است.  گاو را صادر  که فرمان قربانی  چشم به خورشید دوخته 
گاو پس از تشــــــنج  عمل قربانــــــی، معمواًل در غاری انجام می گیرد و 
بســــــیار، جان می دهد )زمردی، ۱۳85، ۴۴۷(. در محراب »کلیسای 
سنت پرسیک« همین نقش آمده، ولی روی آن را پوششی از سنگ 
کند. تزیین حاشیه غار به وسیله  کشیده اند، تا توهم غار ایجاد  سیاه 
گویای شگفت انگیز عمل قربانی بود  که  گرفت  گیاه انجام می  گل و 
)ورمازرن، ۱۳8۱، 8۲-85(. روی حاشــــــیه غار، پیکر ایزد خورشــــــید 
گون،  گونا گاه خدایان  »ســــــل« و ایزد ماه »لونا« در میان آن تصاویر 
که نمونه ای از آن در »بولونی« ایتالیاست. چنانکه  دیده می شــــــود 
در تصویر ۲ دیده می شــــــود، غار، نماد آسمان، طاق آبی آسمان و به 

کائنات است )زمردی، ۱۳85، ۱۹(. کل  عبارت دیگر 
 

گاووآیینمیترایرومی قربانی

گاو، به دســــــت میترا، مهم تریــــــن نکته در آیین  حادثــــــه قربانی 
کشــــــف شــــــده  میترا اســــــت. ایــــــن صحنه، در تمام عبادتگاه های 
آییــــــن میتــــــرا تکرار می شــــــود. همه چیز بــــــا قربانی آغاز می شــــــود. 

گاو، بــــــرای حاصلخیز نمودن زمیــــــن، برای اولیــــــن بار در  قربانــــــی 
تاریخ بشــــــر در مکتب میترا متداول شــــــد و بعدها بــــــه ادیان دیگر 
کشــــــیده شــــــد. پیروزی خیر، موضوع اساســــــی غالــــــب نقش های 
گاو، مســــــاله آفرینش است، یعنی  کشــــــتن  مهری اســــــت. اصواًل در 
که همه ســــــاله تجدید می شــــــود. مــــــرگ و رســــــتاخیز؛ موضوعــــــی 
گاو را نگاشت؛ »استاتوس« شاعر  کشتن  که صحنه  کســــــی  اولین 
کتاب خود به نام تبائیس در سده نخست میالدی،  که در  رومی بود 
که انسان بر زمین تحمل  گاو را، سمبل رنج هایی میداند  نبرد میترا و 
گاو در جاده ای پر مانع را ســــــمبل آزمایش های  کشــــــاندن  می کند و 
که خدایان بر انســــــان ها روا می دارند )شورتهایم،  ســــــختی می داند 
۱۳8۷، 8۴( )گاریس، ۱۳88، 6۹(. اولین نبرد مهر با خورشید انجام 
که پس از چند روز، خورشید قدرت او را ستود. نبرد دوم مهر با  شــــــد 
که از جانب اهریمن، برای خوردن  گاو اهریمنی به نام )اوکدت(6 بود 
تمامی ســــــبزه های روی زمین و محو نمودن حیات فرستاده شده 
بود؛ و مهــــــر از جانب خداوند، مامور نابودیش شــــــد. در همه غارها 
ج از ایران، جایگاهی موســــــوم به مهرابه در نظر  و معابد مهری خار
گاوکشــــــی مهر را در خود داشت. چنانکه  که نقش  گرفته شــــــده بود 
در تصویر ۹ دیده می شود )گاریس، ۱۳88، ۷0( )رضی، ۱۳۷۱، 88(. 
گاو در افکار ملل هند و اروپایی و آســــــیای صغیر و آشــــــوری،  تقدس 
کهــــــن، به عنوان تجلی  گاو در روزگار  که  بیانگر این واقعیت اســــــت 
قدسی خدای زایاننده و مظهر آثار جوی )خدای جو زمین( پرستیده 
می شــــــده اســــــت )جاللی نایینی، ۱۳۷5، ۷۹-80( و حتی مردم به 

کارگراندرساختنخانهمزرعهایاستفادهشدهبود. کهتوسط کهدرسال1838میالدی کشفشدهازغاریدرنزدیکینوینهایمدرنزدیکیهایدلبرگآلمان تصویر1-نقشبرجستهمیترا
کشیدهشدهاست. گاوتوسطمیترابهغاربهتصویر کتونی،درحاشیهآنچگونگیانتقال درایننقشبرجسته،ضمننمایشتاور
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گاو  کشتن  آن ســــــوگند یاد می کرده اند )الیاده، ۱۳85، ۹۷(. حرمت 
گاو و ارتباطش با حیات و زایایی برمی گردد.  نیز، به همین تقــــــدس 
گاو )گئو( ۷ به معنی حیــــــات و زندگی، البته، حیاتی  در پهلــــــوی نیز، 
مینوی و قدسی است. برخی این تقدس در فرهنگ هندواروپایی را 
گئو است؛ به  که ترکیب دیگری از ریشــــــه  گوزن  به تغذیه این اقوام از 
گوشت این حیوانات در دوره های  لحاظ استفاده از شیر و پوست و 
سرد، پس از آخرین یخبندان، دانســــــته اند )دورانت، ۱۳۷0، ۱05(. 
که  در صورت پذیــــــرش این فرضیه، تقدس نور و خورشــــــید و آتش 
گرما هستند، قابل توجیه است. پیش از زرتشت، مردم  مظهر روز و 
که بزرگ ترین خدا میان مردم بود. شــــــاخصه آن،  پیرو میترا بودند 
گرفتن هستی  گاو نخستین است. رمز و راز این قربانی، شکل  قربانی 
که بینش شرقی  و حیات است. میترا، خورشــــــید نیز می تواند باشد 
گاو شکل تمثیلی  گاو و ماه نیز رابطه است.  )نوراالنوار( اســــــت. میان 
ماه، و ماه بنیان هســــــتی است. ماه نیز به نوبه خود، موجب رویش 
گاو، حامل زندگی است. به همین جهت میترا، با  و بالیدن اســــــت. 
کردار الهی اســــــت، رویش و نمو و برکت و هستی  که یک  کردار قربانی 
گاو توسط میترا فقط در آیین میترایی رومی  را رونق بخشید. قربانی 
کجا، از منابع  دیده می شود )شورتهایم، ۱۳8۷، 8۴-۹۲( و در هیچ 
کشنده  که میترا  اوســــــتایی و پهلوی به این مورد اشاره نشده است 
گاو و دام ها  گاو باشــــــد و برعکس میترا، به عنوان حامی و پشتیبان 
و چهارپایان، معرفی شده اســــــت. در قربانی آیین رومی، میترا خود 
عامل گاوکشی است و تفسیرش آن است که زندگی به صورت گسترده 
در جهان ســــــاری اســــــت و قوام می یابد و موجب برکات می شــــــود.
ح پلوتارک و دیگر نویســــــندگان و مورخان باستانی نیز،  در شــــــر
گاو توسط میترا نشــــــده است )گاریس، ۱۳88،  اشــــــاره ای به قربانی 
گسترش  که موجب  گاو نخستین  6۹(. اما متون پهلوی، از میراندن 
و سیالن حیات و زندگی می شــــــود، توسط اهریمن، ذکری به میان 
که از ســــــوی اهریمن انجام شــــــده اســــــت؛  آورده اند. چنین عملی 
چگونه در آیین میترای رومی به صورت مشــــــخصه ای بنیادین، به 
که می تواند موضوع  میترا نسبت داده شده است؟ این سوالی است 
تحقیقات آتی قرار گیرد. به هر حال در آثار و منابع ایرانی، نشانه ای که 
گاو باشد، دیده نمی شود. کی از رابطه میان میترا و قربانی کردن  حا

گاوتوسطمیترا کشتن فلسفهوآیین

کارکرد حیات بخش است. مرگ،  گاو، یک  کشــــــتن  عمل محوری 
گاو  گاو،  گر آن  ایجادکننده یک حیات نو اســــــت. در آیین زرتشــــــت، ا
نخستین »گاو سوشــــــیانت« و یا »گاو فرشوکرتی8« باشد، قربانی کردن 
آن، عملی اهریمنی اســــــت )گاریــــــس، ۱۳88، ۷۱(؛ در حالی که میترا، 
گاو نر در اساطیر  خدای نور، آفرینش را از خطر تاریکی حفظ می نماید. 
ســــــومر، خداوند حیات است، به واســــــطه او کشتزاران سرسبز شده، 
همه رســــــتنی ها می رویند و انســــــان از او حیات می گیرد؛ ایزد وزرا، در 
کرت، ایزد وزرا  فرهنگ آنان به نام »انلیل« خوانده می شود. در جزیره 
با خورشید و حاصلخیزی پیوند دارد، همچنین با مفهوم زور و قدرت، 
غرش بلند، ویرانگری و زمین لرزه، مرتبط اســــــت. میترا در روم، مروج 

گناهان، تطهیر بدن به واسطه خونی  گاو، بخشــــــوده شــــــدن  قربانی 
گاو نر، به عنوان نماینده  گاو نر قربانی شــــــده روان می شود، بود.  که از 
کثر نقاط جهان ظاهر می شــــــود )وارنر، ۱۳8۹، 50۷(. در  روح غله در ا
گاو به حالت تشنج ناشی از احتضار افتاد، خون  این اســــــطوره، وقتی 
گندم ها را آبیاری می کند. برکت روح غله،  از بدنش جاری می شــــــود و 
در تجســــــم حیوانــــــی، در دم حیوان، قرار دارد، ایــــــن مفهوم در دین 
گاو به ســــــه ساقه  میترایی به عیان دیده می شــــــود؛ در برخی آثار، دم 
غله ختم می شود و در یکی از تصاویر، ساقه های غله به جای خون از 
که یک  کی از آن است  گونه آثار حا زخم خنجر بیرون زده اســــــت. این 
گاو، مرکز نیرومندی و حرکت است  جنبه از روح، مظهر غله را دارد. دم 
و خواص اســــــرارآمیز دارد. پیروزی خیر در زندگی، به وسیله آن محقق 
می شود. یکی از مشــــــعل داران چنانکه خواهد آمد، می خواهد از این 
نیرو سهمی بیابد. در این صحنه اصلی، نقوش و اجزای دیگری نیز به 
چشم می خورد. از جایی که میترا خنجر فرو برده و خون جریان یافته، 
کرده اند تا خون را بلیسند؛ از آن خون،  یک سگ و یک مار ســــــربلند 
کند )شورتهایم، ۱۳8۷، ۹۲(.  مار تمایل خود را برای باروری اعالم می 
گشــــــایش احوال انسان  گاو با خجســــــتگی و فره بخشی دنیا، و  مرگ 

گاو زاده می شود.  مرتبط است. زندگی، از 
گاو  گوشت و خون  که استعمال  مهری ها ســــــخت معتقد بودند 
که حیاتی نو  موجب حیاتی نوین می شود، درست به همان سیاق 
گاو نه تنها نیروی جســــــمانی  گوشــــــت و خون  گاو می جهد.  از خون 
می دهند بلکه روان را تصفیه می کنند و به هنگام رستاخیز در فروغ 
کریســــــتن ســــــن و  ابدی، اثر مفیدی دارند. برخی از محققان مثل 
گاو  که میترا می خواسته با  گرفته اند  لوازی، از این مالحظات نتیجه 

کند ) ورمازرن، ۱۳8۱، ۱۲۳(. وحدت عرفانی برقرار 

حاالتمیترادرصحنههایقربانی

کامل ترین وجه نشــــــان می دهد.  تصویر۳، حــــــاالت میترا را به 
گاو را همیشــــــه در محراب و مرکز  کشــــــتن  میتراپرســــــتان، صحنه 

گاودرموزهبریتانیا. تصویر2-نقشبرجستهحاالتمیترادرصحنهقربانی
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معبد خویش می آراســــــتند. در این صحنه، میترا به صورت مردی 
کمال  نیرومنــــــد، نظیر هرکول، نرمــــــی و طراوت جوانــــــی را به حد 
داراســــــت. او همچون شاهزادگان شرقی تصویر می شود، با نیم تنه 
که در حال اهتزاز است. میترا حالت باشکوهی  خ رنگ  و شنلی سر
گیسوان پریشان و مجعد و پیراهنی بلند به رنگ آبی سیر در  دارد. 
کاله فریجی معروف اســــــت،  که به  کالهی با راس خمیده،  بردارد. 
گاه  گاه به طرف جلو و  که  کیســــــه مانند درویشــــــان،  کاله  شــــــبیه 
که در جشن های  کاله پاپ است  به طرف عقب برگشــــــته و شــــــبیه 
کاله آزادی می نامند؛ بر سر  کلیسا به سر می گذارد و اروپاییان آن را 
گرد آن، پرتو نور خورشید  گردا گاه  خ رنگ اســــــت و  کاله ســــــر دارد. 
گاه مهــــــر، تنها تاجی از پرتو  دیده می شــــــود )گاریس، ۱۳88، 68(. 
گاو نر قوی هیکل به  نور خورشــــــید دارد. او فاتحانه، ســــــوار بر یک 
گاو  گاو انداخته و سر  حالت نیم خیز زانو زده، انگشــــــت در منخزین 
کتفش فرو  کشــــــیده و خنجری در  را به نشــــــان قربانی کردن به باال 
گاهی از جای زخم،  کرده اســــــت، از جای خنجر خون می جهــــــد و 
گندم و نباتات روییده اند )اوالنسی،۱۳80، ۲0(. میترا  خوشه های 
گاو را می کشــــــد. غباری از اندوه در  بــــــرای انجام فریضه دینی خود 
گاو، دل او را به درد می  کشــــــتن  چهره میترا دیده می شــــــود؛ چون 
گاه  گوش جان می شنود و آ آورد؛ ولی چونان یک سرباز، پیام را به 
گاو، زندگی دوباره ای را نوید می دهد. در تمام سنگ  که مرگ  است 
نگاره ها، میترا از قربانــــــی روی برمی گرداند، تا در رنج و درد حیوان 
قربانی، شرکت نماید. رنج او، رنج قربانی کردن است، همان رنجی 
گاه نیز سر خود را برای احتراز از  که بیننده نیز در آن ســــــهیم است. 
دیدن منظره خونین بر می گرداند. بنابراین هویت میترا، در صحنه 
که طبیعت را  گاو مشخص می شــــــود، او آفریننده ای است  قربانی 
که در نظام طبیعت مداخله می کند،  مجدداً می زاید، رهاننده ای 

تا خیر و سعادت معنوی برای انسان ها به ارمغان بیاورد. 

حاالتوپوششآدمیاندرصحنهقربانی

تقریبًا همیشــــــه در صحنه قربانی، دو نفر دیده می شــــــوند که مثل 
گاو ایستاده و  میترا، به سبک ایرانی لباس پوشــــــیده اند و در دو طرف 
پاها را چلیپاوار روی هم انداخته اند و بی اعتنا به قربانی بوده، مشارکتی 
گاو را در  گاه یکــــــی از آنها »کوتوپاتــــــس«۹دم  در آن ندارنــــــد )تصویر۴(. 
گاو، بهره مند شود، و  دســــــت دارد، انگار می خواهد از نیروی سحرانگیز 
کند. در بعضی جاها، این دو  گندم را تسریع  یا اینکه رشد خوشه های 
نفر، لباس چوپانی، بر تن دارند و چوبی در دســــــت آنها دیده می شود. 
که چوپانان در تولد میترا حضور داشــــــتند؛ ولی در هر صورت  می دانیم 
گونه در دست دارد و  از جنس آتیس ۱0 نیســــــتند. یکی از آنها مشعلی واژ
کنایه از  که  گرفته است؛  دیگری مشعل را مستقیم و رو به باال به دست 
طلوع و غروب خورشید و ماه، یعنی فروغ زاینده و میرنده، و به عبارت 
دیگر زندگی و مرگ هســــــتند. آن کس که مشعل روشن در دست دارد، 
زیر تصویر خدای ماه »لونا« و آن دیگری، زیر تمثال خدای خورشــــــید 
گرفته است. نام این دو نفر »کوتس«۱۱ و »کوتوپاتس« است.  »سل« قرار 
»کوتس« نماد طلوع خورشــــــید و فلق اســــــت و »کوتوپاتس« نماد ماه 
گاه آنان همانند میترا  و شفق اســــــت. این دو،  نماد مرگ و زندگی اند، 
کاله فریجی به سر دارند )کومن، ۱۳86، ۱۴۳(. اغلب  لباس پوشــــــیده و 
محققان، این دو مشــــــعل دار به انضمام مهر را ایزدان سه گانه میترایی 
و یا به عبارت دیگر تثلیث میترایــــــی می نامند. »کوتس« معرف طلوع 
گویای نیمروز و »کوتوپاتس« معرف  خورشید صبحگاهی است، میترا، 
غروب آفتاب اســــــت. خورشید در ســــــه مرحله طلوع، نیمروز و غروب، 
کارهایش را می توان به وســــــیله  که اعمال و  میترا را مجســــــم می کند، 
خورشید دید و احساس کرد. »کوتوپاتس« اغلب به حالت نشسته،ظاهر 
می شود، دست خود را زیر سر قرار داده و غم و اندوه از چهره اش آشکار 
اســــــت. تضاد میان »کوتس« و »کوتوپاتس« وجود دارد؛ این موضوع در 
کاماًل مشخص اســــــت، محراب »کوتس« نارنجی  رنگ محراب آن دو، 
رنگ است ولی محراب »کوتوپاتس« آبی رنگ می باشد. در بعضی جاها 
از این دو نفر به عنوان دو خدا یاد شــــــده است. پسودو دنی آرئو پاژی۱۲ 
گانه را تشکیل می دهند  می گوید که دو مشعل دار و میترا، خدایان سه 
که تثلیث است. تاثیر عقاید نجومی نیز در دین مهری بارز است. وقتی 
که  گاو را در بغل دارد، خورشــــــید در برج »ثور« اســــــت  »کوتس«، ســــــر 
مطابق با فصل بهار می شود و وقتی عقرب، پهلوی »کوتوپاتس« است، 
که فصل پاییز اســــــت. در معبد »ســــــنت  در برج عقرب قرار می گیریم؛ 
که مثلث بزرگی از  پرسیک«، اشاره ای به تثلیث شــــــده، به این صورت 
کنده شــــــده است و مرکز آن دایره ای است )شورتهایم،  مرمر روی دیوار 
گفت، این دو مشــــــعل دار،  کلــــــی می توان  ۱۳8۷، 6۷-6۹(. بــــــه طور 
که تصویرشــــــان در تمام معابد دیده می شــــــود. آنقــــــدر اهمیت دارند 

گرزدرصحنهقربانی نقشخنجرو

استفاده از خنجر مقدس، نشــــــانه پیروزی خیر بر شر است. این 
که ماموریت الهی خود را به  ابزار نمادین فراطبیعی ایزد میترا است 
وسیله آن به انجام می رســــــاند. چنانکه در تصویر۴ دیده می شود، 

گاو کوتوپاتــــــسدردوطرف کوتــــــسو که تصویــــــر3-نقشبرجســــــتهصحنهقربانــــــیمیترا
ایستادهاند.

)Cumont,1903,22(:ماخذ

تحلیلی  بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن  بر اساس آثار هنری
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مهر، وظیفه نگهبانی آفریده ها و سرکوب شــــــر را دارد و در این راه از 
گاو نیز از آن اســــــتفاده  کشــــــتن  که در نگاره های میترایی، در  خنجر 
که  گرز و خنجر، نماد جنگ هایی هستند  شــــــده، ســــــود می جوید. 
میترا باید با نیروهای شــــــر داشته باشــــــد. این سالح های مقدس، 
که در اساطیر، ابزارهای  ابزار دفاع از برکت و زایایی آســــــمان اســــــت 

فراطبیعی و سالح های نمادین بودند )امامی، ۱۳88، ۲0-5 (.

نماددرختسرودرصحنهقربانی

که در رم یافت شــــــده، »کوتس« و  در یک مــــــورد یعنی تصویری 
کاج نشــــــان داده شده اند. چنانکه در  »کوتوپاتس« نزدیک درخت 
که همیشــــــه سرسبز است. درخت  تصویر۴ مشــــــهود است، درختی 
ســــــرو، نماد میتراســــــت. این درخت منزلگاه خدایان ایرانی بوده و 
تقدس ویــــــژه ای دارد. همچنین نماد اهورامزدا »هورمزد« اســــــت. 
درخت مقدس از طریق ریشــــــه هایش، با دنیــــــای زیرزمینی مرتبط 
است و همین طور نماد زمین، بهشت و جاودانگی است. بسیاری از 
کاج، نماد رستاخیز  ایزدان رومی، زیر درخت زاییده شده اند. درخت 
است و نیز پیروزی روشنایی بر تاریکی است. در بین النهرین، سرو، 
ایزد پیشگوی معبد بود و همواره نمادهایی از این درخت را به خاطر 
قــــــدرت جادوییش در معابد نگاه می داشــــــتند )وارنر، ۱۳8۹، 56(. 
کنار  »کوتس«  کاج در  که در آن  درخت  تصویر ۴،  صحنه قربانی میترا 
و »کوتوپاتس« دو مرد مشــــــعل به دست نشــــــان داده شده است.

نقــــــشحیوانــــــاتنمادیندرصحنــــــهقربانی
کالغو....( )سگ،شیر،عقرب،مار،

که سعی دارد از خون  نزدیک سر قربانی، یک سگ دیده می شود 
جاری شــــــده از زخم بنوشد. ســــــگ از همراهان میتراست و وظیفه 
پاسداری از انجام عملیات قربانی را عهده دار می باشد. او در تصاویر 
گاو  دیگر همچون یاری با وفا، با میترا به شکار می رود. سگ، خون 
کند. سگ در  را می لیســــــد، تا خواص نیکوی آن را جذب بدن خود 
اســــــاطیر جهان، با ماه پیوند دارد. در اروپای پیش از مســــــیحیت، 
سگ شــــــکاری را نماد باروری و بهار دانسته اند و رومی ها از حرکات 

او، آینده را پیشگویی می کردند )وارنر، ۱۳8۹، 5۱8(.
که سر را  گرفته  گاو ذبح شده قرار  در تصویر ۴، ماری میان میترا و 
گاو می کشاند. مار در سنگ برجسته ها،  به طرف ناحیه مجروح بدن 
ک و زمین است. مار، خواص خون  همانند اساطیر یونانی، نماد خا
که  گودال زخمی می نوشد  گاو را جذب بدن خود می کند و از همان 
»پورفیریوس« آن را پیوند با پرســــــتش مهر، نماد چشمه می داند. 
گون  گونا که نه فقط مار، بلکه شیر نیز در سنگ نگاره های  چشمه ای 
گاو، یعنی زمین، تمایل خود را  از آن می نوشند. مار با لیسیدن خون 
به آبستن شدن و خیر بشریت آشکار می کند. مار را ایرانیان جانوری 
بدکار می دانند، اما برعکس این عقیده، هرودوت می گوید: »مار، نزد 
که حتی آن را، در زمره انســــــان، به  ایرانیان محترم اســــــت، تا جایی 
شمار می آورند.« بعضی، مار را نشــــــانه زندگی می پنداشتند. مار در 

کالغو...دیدهمیشوند. کهدرآنتصاویرحیواناتنمادینسگ،شیر،عقرب،مار، تصویر4-صحنهقربانیمیترا
) https://www.britannica.com/topic/Mithraism(:ماخذ
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که عمل او،  اسطوره های هندی، از باشــــــندگان نیمه ایزدی است 
کنار ایزدان بود و به  خیرخواهانه اســــــت. در اســــــاطیر یونان، مار در 
خاطر اینکه مار، هر سال پوست اندازی می کند، نماد تجدید حیات 
که درمان می کند و تقریبًا در  و نوشدگی اســــــت. مار، ایزدی اســــــت 
همه جوامع حضور دارد. با خرد و جوانی و جاودانگی پیوند داشته؛ 
گاه را نیز تداعی می کند )وارنر، ۱۳8۹، 5۳۳(. باروری و ذهن ناخودآ

گین کردن  کرده،  سعی در زهرآ عقربی نیز، خود را به قربانی نزدیک 
مایه تولید نســــــل او را دارد، چنانکه در تصویر 5 قابل رویت اســــــت، 
عقرب در اینجا نماینده اهریمن اســــــت و قصــــــد دارد منبع حیات و 
گاو به  زایندگــــــی را از بین ببرد. او وظیفه دارد قبــــــل از ریختن خون 
کند. در بندهشــــــن  گیاهان و جانوران، آن را ســــــمی  زمین و رویش 
که فرستادگان  عقرب و مار همچون جانوران بدکار معرفی شــــــده اند 
کســــــانی این موجودات را از بین ببرند،  اهریمن هســــــتند و چنانچه 
کره  گاو به  که منی  عمل خیر انجام داده اند. پارســــــیان باور داشتند 
گشته و در مراجعت، زاینده  کرده، در آنجا با عسل پالوده  ماه صعود 
انواع جانوران می شــــــود. در مقابل، محققین دیگر معتقدند، عقرب 
و مار نشــــــانه زمین و تولید نسل اند و از عناصر نیک به شمار می آیند 
گاو به وجود می آیند. روح  که از نطفه  و نماینده حیواناتی می شوند 
گله های دام  کشته شدن، به آســــــمان می رود و از آنجا بر  گاو پس از 

نظارت می کند.
گاه روی لبه  که  کالغ نیز دیده می شــــــود  در صحنه قربانی، غالبًا 
گاه بر روی  گاه در حال پرواز به سوی مهر و  هاللی شکل غار نشسته و 
شانه مهر نشسته است )کومن، ۱۳86، ۱۴5(. این پرنده در اسطوره 
که حامل  قربانی، منادی اوســــــت و پیکی از ســــــوی خداوند است 
پیامی برای میتراست. در بعضی نگاره ها، خدا را به وضوح می بینیم 
کرده اســــــت. ایزد خورشید »سل«  کالغ بلند  که ســــــرش را به سمت 
گاو را به میترا بدهد. »اورمزد«  کشــــــتن  کرده تا فرمان  کالغ حکم  به 
کالغ، همان »مرکور« است  گاه در صحنه حضور دارند.  یا خورشید، 
کالغ پرنده خردمندی اســــــت. او را پیام آور،  و عنصر آن هواســــــت. 
کالغ با ایزدان پیوند دارد. همچنین  خبرکننده و راهنمــــــا می دانند. 
گاهًا در مقام جاسوس ایزدی ظاهر  که  او را پرنده اسرارآمیز می دانند 
کالغ یادآور مراســــــم قربانی است،  می شــــــود. در آیین مهری، عنوان 
کالغ   که ســــــالک، وقتی به مرحله تشــــــرف می رسد، نقاب  همچنان 
گاه در پایین پای  کالغ، مبشر میتراست )وارنر، ۱۳8۹، 5۱0(.  می زند. 
»کوتس«، خروس خروشنده ای اســــــت. خروس را یونانیان »پرنده 
که اهریمنان را بــــــه آواز خویش می راند. یونانی ها  ایرانی« می نامند 
که  که خروس حیوان مقدس ایزد خورشــــــید اســــــت  معتقد بودند 
بعدها با »آســــــکله پیوس« ایزد درمان، پیوند یافت؛ به این ترتیب 
با خورشــــــید و قدرت های حیات بخش مرتبط شــــــد. او در سحرگاه 
بیدار و مراقب و هشیار است و با قوای ظلمت مقابله می کند. وجود 
خروس در محراب »کلیسای ســــــنت پرسیک«، حائز اهمیت است. 
که نوع سفید  خروس در آیین زرتشــــــتیان، جانور مقدســــــی اســــــت 
کرده اند. می گویند غسل تعمید  رنگش را به اهورامزدا و میترا هدیه 
را هنگام خروس خوان باید انجام داد، زیرا صدای خروس، شیطان 

را دور می کند و می راند )وارنر، ۱۳8۹، 508( )زمردی، ۱۳85، 55(.

گاه باالی  که  سر شیر هم در بعضی نگاره ها، قابل تشخیص است 
گاو  که  گاه در عقب »کوتوپاتس«  دیده می شــــــود  کوزه ای قرار دارد و 
گرچه شــــــیر به فراوانی سگ و مار در سنگ نگاره ها دیده  را می راند. 
گذشت  نمی شود، ولی نقش آن حائز اهمیت است. شیر حیوانی با 
است و او را دوست انســــــان می دانند. او نماد آتش است و آتش در 
آییــــــن میترا، از جایگاه ویــــــژه ای برخوردار اســــــت. ژوپیتر، نگهدار و 
کنایه از آتش سوزی آخرالزمان نیز هست.  محافظ شیر اســــــت. شیر، 
ک کنندگی  آتش، شیر را با میترا و خورشید مرتبط میسازد، نیروی پا
که در دین میترا به آتش نســــــبت می دهنــــــد، در واقع تجدیدکننده 
که از آن موجودی مقدس می سازد. آتش، وظیفه  صفت شیر است 

بخور و سوختنی مراسم را نیز داراست )وارنر، ۱۳8۹، 5۲۲(.

نقشعناصرنجومیدرصحنهقربانی

اغلب در باالی ســــــر مهر، یک نگاره خورشید و یک نگاره ماه هم 
وجود دارند. در برخی از نقوش، دور و بر خدای خورشــــــید، هاله ای 
که پرتوش متوجه میتراســــــت؛ به این شکل رابطه  از نور وجود دارد 
میان خورشــــــید و موکل او )میترا( برقرار می شــــــود. خدای خورشید 
»ســــــل« وابســــــته و تابع میتراســــــت. میترا، معروف به خورشــــــید 
شکست ناپذیر است؛ پس وظیفه »سل«، انتقال احکام اهورامزدا به 
میتراست، ایزدماه »لونا« هم مثل ایزد خورشید »سل«  در آفرینش، 
همکاری دارد )گاریس، ۱۳88، 6۹(. ارابه خورشــــــید را اســــــب های 
گاوهای نر می کشند. ایزدبانوی ماه اغلب به  آتشــــــین، و ارابه ماه را 
که تاجی بر سر دارد و در پشت او  صورت نیم تنه نشان داده شــــــده 
هالل ماه پیداســــــت. ماه نیروی تصفیه کنندگی دارد و این نیرو را به 
گیاهان تاثیر دارد  گاو منتقل می کند؛ ماه نیز شب ها بر سالمتی  منی 

)رضی، ۱۳۷۱،۱۷۹-۱85 و ۱8۹-۱۹۹ و ۲۲0-۲۱6(.
در صحنه قربانی، در نقش برجســــــته »کلسیای سنت پرسیک« 
که  )ساتورن( یا )زروان( خدای زمان، در دست راست خنجری دارد 

نمادهایدوازدهگانه گاو،قوسباال تصویر5-نقشبرجســــــتهمیترایی-میترادرحالکشتن
بروج،بــــــاالیقوسودوطرفصحنههاییاززندگیمیترا،خدایــــــانمیتراییونمادها،موزه

تمدنهایروم.
)Cumont,1903,51(:ماخذ
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به میترا می دهد و در برخی نگاره های دیگر، خدای امواج اقیانوس 
گاو، مهر با پیروان خود بزمی  کشــــــتن  »نپتون«، حضور دارد. پس از 
ترتیب می دهد و ســــــپس سوار بر ارابه چهار اســــــبه خود به آسمان 
که بــــــرای از بین بردن اهریمن در آخرالزمان  عروج می کند، تا زمانی 

کند )رضی، ۱۳۷۱، ۲۳5(. ظهور 

رابطهحیواناتصحنهقربانیباصورفلکی

در سال ۱86۹، پژوهشگری آلمانی به نام »کا.ب.اشتارک«، برای 
که محققین  کرده  ارائه  »تاورکتونی« )گاوکشی( تفســــــیری متفاوت 
ح نظریاتش  کاوی و شــــــر که وا کومن«   دیگری از جملــــــه »فرانتس 
کرده اند؛ با این وجود،  گفتــــــار آمده، آن فرضیــــــه را رد  پیش از این 
گذشــــــته، پایه مکتب جدیــــــدی در تفکرات میترایی  در دهه های 
گرفته اســــــت. به عقیده »اشــــــتارک« نگاره های »تاورکتونی«،  قرار 
نمایانگر، اشخاص و حیوانات اساطیری نیستند، بلکه مجموعه ای 
از ســــــتارگان و صورت فلکی می باشند و بهتر بگوییم نقشه ستارگان 
هســــــتند )ورمارزن، ۱۳8۱، ۱۹۲(. او معتقداست نقوش همراه میترا 
گاو نر،  در »تاورکتونــــــی«، چنانکه در تصویر6 دیده می شــــــود نظیر 
کالغ، شــــــیر، پیاله؛ هر یک همتــــــا و نظیری در  عقرب، ســــــگ، مار، 
میان صور فلکی دارند و همگی با هم در زمانی معین از سال، قابل 
گاو، همتای آسمانی »ثور«، عقرب، همتای آسمانی  رویت هستند؛ 
»عقرب«، سگ، همتای آسمانی »کلب اصغر«، مار همتای آسمانی 
»شجاع«، شــــــیر، همتای آسمانی »اســــــد«، جام، همتای آسمانی 
گندم، همتای آسمانی »سنبله«، درخشان ترین  »باطیه« و خوشه 
گاو روییده  گاوکشی، از دم  که اغلب در نقوش  صورت فلکی اســــــت؛ 
ک اعزل« نامیده می شود. به نظر  اســــــت و به زبان فارسی »ســــــما
»اشتارک«، این همتاهای صور آسمانی نمی توانند اتفاقی باشند و 

صحنه قربانی گاو، اساسًا به منظور نمایش گروهی از صور فلکی پدید 
که نمادپردازی نجومی، نقش مهمی  آمده است. این واضح است 
که  در میترائیســــــم ایفا می کند. عالئم منطقه البروج و نماد سیارات 
نشــــــانه های عناصرند، بارها به روی نگاره های موزاییک، نقاشی و 
نقش برجسته معابد مهری، ظاهر شــــــده اند. منطقه البروج، باالی 
کامل قابل مشاهده است.  گاه به صورت قوسی  گاوکشــــــی،  صحنه 
گوشه ی  که معرف ماه و خورشید هستند نیز اغلب در  نیم تنه هایی 
که از او  فوقانی دیده می شــــــوند. نقش خورشید با شعاع های نوری 
ساطع می شوند و نقش ماه، با یک هالل قابل تشخیص است. ماه 
و خورشــــــید در تصاویر جانبی هم دیده می شــــــوند. نقش خورشید 
که از او ســــــاطع می شــــــوند، با یک هالل قابل  با شــــــعاع های نوری 
که سرگرم  تشخیص است. ماه و خورشید در تصاویر دیده می شوند 
گون اند. »پورفیری« نو افالطون گرای قرن ســــــوم  گونا فعالیت های 
گونه ای طراحی شــــــده اند  که صحنه های میترا، به  بیان مــــــی دارد 
که غار انــــــگاره ای از »کیهان« را  که همانند غار، به نظر رســــــند؛ چرا 
که محرابه ها،  ح می کند  تداعی می کند. او این احتمال را نیــــــز مطر
که در  کاربرد داشــــــته اند. سوراخ هایی  به عنوان رصدخانه نجومی 
دیوارها و سقف معابد وجود دارند نیز می توانند به منظور خاصی، 
طراحی شده باشند؛ و اضافه می کند، ناحیه اعتدالی، به عنوان مقر 
گرفته شده است. او حامل خنجر،  مناســــــبی برای میتراس در نظر 
گاو  که سوار بر  ج حمل »عالمت مشخصه مارس« است، در حالی  بر
که خاص ونوس است. میتراس به عنوان آفریدگار  »ثور« می باشد؛ 
که  و سرور آفرینش، در منطقه اســــــتوایی آسمانی است، به طوری 
شــــــمال، در سمت راست و جنوب در ســــــمت چپ او قرار دارد. در 
صور فلکی دبران )درخشــــــان ترین ستاره، در صور فلکی ثور( و قلب 
العقرب، پنج ستاره، مشاهده می کنیم. این صور فلکی پنج حیوانی 
که در صحنه »تاورکتونی« حضور دارند؛ یعنی )گاو، سگ،  هســــــتند 

گاونر،پلکانشرقیآپادانایتختجمشید. تصویر6-نبردشیرو
ماخذ:)شاپورشهبازی،108،1384(
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کید بر واقعیت نظم و ترتیب داشــــــته،  کالغ، عقرب( و همگی تا مار، 
ما را بــــــه اهمیت نجوم در این آیین واقف می ســــــازند )اوالنســــــی، 

.)5۲-۴5 ،۱۳80
گاو همراه او هستند را  که در صحنه قربانی   مشــــــعل داران میترا، 
که در  می توان نماد اعتدالین دانســــــت. »کوتس« با مشعل فروزان 
ج »ثور« را نشان می دهد و  راستای سرگاو است؛ اعتدال بهاری در بر
کژدم، معرف اعتدال  »کوتوپاتس« با مشعل رو به پایین و هم راستا با 
پاییزی اســــــت. به این ترتیب مشــــــعل داران، نمایان گر اعتدالین در 
»ثور« و »عقرب« هستند. »آله ساندرو بوسانی« ۱۳، اعتدال بهاری و 
گاو در خاور نزدیک  کهن شــــــیر و  پاییزی عقرب و ثور را بازمانده نماد 
گاوی تصویر  کشتن  که در آن شیری، در حال  عهد باستان می داند، 
که صور  گونه ای  شــــــده است و بیانگر یک تحول تقویمی اســــــت؛ به 
کشتن نمادین ثور  فلکی ثور را هنگام افول، ترسیم می نماید. زمان 
که صورت فلکی اسد، به باالترین وضعیت خود در  نشــــــان می دهد 
گاو، همان  که نبرد شیر و  آســــــمان رسیده است. الزم به ذکر اســــــت 
گاو است. )اینسلر(۱۴ تاورکتونی را، مرگ نهایی زمستان با  نبرد میترا و 

گاو می داند. هر یک از آیین های مهر، از جمله قربانی، تحت  نشانه 
گاهی از زمان طلوع و  سرپرستی یکی از ستارگان انجام می شــــــد و آ
غروب آن ســــــتاره، چگونگی فدیه، به ایزدان مــــــوکل آنان را، تعیین 

می کرد )گاریس، ۱۳88، 68( )رضی، ۱۳۷۱، ۱۴6(.
در تفســــــیر صحنه قربانی، پژوهشــــــگران زیــــــادی نظریه پردازی 
که  کرده انــــــد ولی با تمــــــام اختالف نظرهــــــا، همگی بر ایــــــن باورند 
»تاورکتونی«، صحنه رســــــتگاری اســــــت، واقعیتی مورد توجه و باور 
که دستیابی به نجات با بهره گیری از خون ازلی و پیوستن  مومنین 

به خدا در ابدیت را، به دنبال خواهد داشت. 
قربانی، یکی از معروف ترین مناســــــک دینــــــی و مذهبی در طول 
کثر ادیان وجود دارد. مناسک قربانی، اعمالی  که در ا تاریخ اســــــت 
که انسان با یک سلسله اعمال، هدایایی به پیشگاه خدایان  است 
تقدیم می نماید )پــــــازارگاد، ۱۳۴6، 6(. قربانی انواع مختلفی دارد؛ 
گیاهی، غذایی، مشروباتی، و  که از جمله قربانی انســــــانی، حیوانی، 
... هستند. »قربانی خونی«، بخشی از مناسک قربانی بوده و در آن 

انسان یا حیوانی به خدایان تقدیم می شده است. 

نتیجه

گاو به دســــــت میترا، مهم ترین نکته در آیین میترا  حادثه قربانی 
کشــــــف شده آیین میترا  اســــــت. این صحنه در تمام عبادتگاه های 
تکرار می شــــــود. همه چیز با قربانی آغاز می شود. سنگ نگاره ها به 
عنوان اصلی ترین مــــــدارک این آیین، صحنه هــــــای متعددی را به 
که توسط محققین و نظریه پردازان مورد تحلیل  نمایش می گذارند 
گرفته است. با توجه به نظرات مختلف پژوهشگران در  و تفسیر قرار 
تفســــــیر صحنه قربانی میترا و نمادهای موجود در آن، پژوهشگران 
کــــــدام به دلیل نمادین بودن  که هر  کرده اند  زیــــــادی نظریه پردازی 
ح زیر  که اصلی ترین آنها به شر آن، تعبیر و تفســــــیر ویژه ای نموده اند 

می باشد:
کریستن سن و لوازی از این مالحظات   ۱-برخی از محققان مثل 
نتیجه گرفته اند که میترا می خواسته با گاو وحدت عرفانی برقرار کند. 
کا.ب.اشــــــتارک«، نگاره هــــــای »تاورکتونی«،  ۲- بــــــه عقیــــــده » 
نمایان گر اشخاص و حیوانات اساطیری نیستند، بلکه مجموعه ای 
از ســــــتارگان و صورت فلکی می باشند و به بیان بهتر نقشه ستارگان 
هســــــتند. نقوش همراه میتراس در »تاورکتونی«، چنانکه در تصویر 
کالغ، شیر، پیاله؛ هر  گاو نر، عقرب، ســــــگ، مار،  6 دیده شــــــد، نظیر 

یــــــک همتا و نظیــــــری در میان صور فلکی دارنــــــد و همگی با هم در 
گاو، همتای آســــــمانی  زمانی معین از ســــــال، قابل رویت هســــــتند؛ 
»ثور«، عقرب، همتای آســــــمانی »عقرب«، ســــــگ، همتای آسمانی 
»کلب اصغر«، مار همتای آســــــمانی »شجاع«، شیر، همتای آسمانی 
گندم، همتای  »اســــــد«، جام، همتای آســــــمانی »باطیه« و خوشه 
که اغلب در  آسمانی »سنبله«، درخشــــــان ترین صورت فلکی است 

گاو روییده است. گاوکشی، از دم  نقوش 
گاوکشــــــی میترا را، رســــــتگاری تعبیر می نمایند.   ۳- برخی آیین 
که توجیه شود، واقعیتی  گونه  که به هر  دیوید اوالنسی معتقد است 
که مورد توجه و اعتقاد مومنین آیین میترا بوده، همان دستیابی به 
گرفتن از خون ازلی و همسان شدن با  نجات به وسیله قربانی و بهره 

خدا در این ابدیت است.
۴-بعضی دیگر منشا برکت و حیات تعبیر می کنند. هینلز معتقد 
که نیروهای خیر )= سگ( و نیروهای شر)=کژدم( بر سرچشمه  است 
گاو، می جنگند اما پیروزی  حیات، یعنی خون و نطفه زندگی بخش 
که از دم  که به صورت غله ای است  خیر در به دســــــت آوردن زندگی 

گاو قربانی شده محتضر سبز می شود، محقق می گردد.

پینوشتها

1 Tauroctony.
2  Kor.
3  Attis.

4  Adonis.
5  Neuenheim.
6  Ahrimanus.

تحلیلی  بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن  بر اساس آثار هنری
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7  Gao.
گاو آخرالزمان در دین زرتشت.   8

9  Cautopates.
10  Atis.
11 Cautes.
12 Pseudo Denid L’Areopagite.
13 Alessandro Bausani.
14 Insler.
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