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رّد پاى اسطوره در مهرازى ایران

دکتر پروین پورمجیدیان

استادیار دانشگاه آزاد اسالمى، واحد ورامین

پیشگفتار

در میان انبوهى از آهن و سنگ چهار دیوار مى سازیم و نامش را گذاشته ایم خانه؛ بى زندگى،

بى هوا، بى طبیعت، گویى در شهر مردگان نفس مى کشیم و دیگر نزدیک است که نبض هایمان

هم پوالدین بزند! صداى ناله هاى زمین، فریادهاى باد، خروش آب و شراره هاى آتش در میان

بوق ماشین ها گم شده است؛ مدت هاست که انسان هم سرگردان است در میان کردة خویش

که خود را با دست خویش و با چشمان باز، اما در وهم، در میان آهن، سیمان و شیشه زندانى

کرده است؛ و من صداقت، خلوص، سادگى، رهایى، آرامش و زندگى را در سالیان نه چندان دور،

در خانه هاى مردمى که هنوز چهار آخشیج مقدس داشتند، مى فهمم و مى بینم و مى دانم که

همه مى بینند و مى فهمند، اگر آرامش آب، نجواى باد، مهر خاك و روشنى آتش را به یادآورند.

     ساخت وسازهاى بى روح امروز، قادر نیستند به خواسته هاى انساِن برآمده از طبیعت پاسخ

غریب و  بیگانه  محیط هایى  به  تبدیل  انسان  ماشینِى  فکر  از  حاصل  فضاهاى  امروزه  دهند، 



شده اند، چرا که معمارِى امروز جلوه گر سلطه طلبى انسان بر طبیعت است نه نشانۀ نیاز او به 

آرامش و نظم جارى در جهان.

     دلیل عمدة تناقض این روزهاى معمارى با آرامش انسان این است که طرحى در ارتباط 

با طبیعت و جهان پیرامون و با توجه به پیوندها و مناسبت هاى کارکردى طبیعى تأویل نشده 

است. امروز طبیعت نقش خود را به عنوان عامل اساسى و مهم در فرایند شکل گیرى و آفرینش 

معمارى از دست داده است. رابطۀ انسان و طبیعت دیرینه است و مى توان گفت قبل از تولد 

انسان، انواعى از معمارى وجود داشته است، که معمار آن خود طبیعت بوده است و نمونۀ آن 

غارهاى طبیعى هستند که معمارشان عواملى نظیر آب و باد بوده اند.

     به تدریج طبیعت به عنوان معلمى، در پیش انسان قرار گرفت تا با الهام و آموزش از آن 

براى تأمین آسایش و امنیت و برآوردن نیازهاى خود و در مرحله اى باالتر براى احراز هویت 

خویش دست به ایجاد تغییر و تحول بزند و به این ترتیب شکل گیرى معمارى، ناشى از فعالیت 

مردمى است که تحت یک رابطۀ تجربى فعالیت مى کنند و به تدریج گسترش ابداعات فردى، 

آفرینش یک معمارى را در پى دارد. در این زمینه باورها و اعتقادات آیینى -اسطوره اى و مذهبى 

شکل پر رنگ ترى را در ساحت معمارى ها ایفا مى کنند. انسان خردمند، ابتکار عمل را به تدریج 

به دست گرفته و رابطۀ انسان و طبیعت وارد مرحلۀ جدیدى مى شود.1 در این میان معمارى هاى 

اسطوره اى با هیبت خاص خود دیده مى شوند، سازه ایى بسیار بزرگ و خیره کننده و این 
 –
آیینى 

همان حضور نمادها در معمارى بومى هر منطقه است، تلفیقى از قدرت خالق اندیشۀ آدمى و 

باورهاى شکل گرفته در طول هزاران سال با نظم و هندسه و طبیعت. از آنجا که عوامل طبیعت 

در باورهاى ملى و دینى، به نوعى تقدس دست یافته اند، اگر بخشى از اسطوره را برخاسته از 

طبیعت بدانیم و اسطوره شناسى را با بازسازى هنرمندانۀ پدیده هاى طبیعت و اشکال اجتماعى 

زندگى از طریق تخیِل عامه، آنگاه اسطوره، مقدمه، خاك و مادة هنر گذشته است که در بناها 

و کاخ هاى عظیم و در معابِد به جامانده از گذشته، به وضوح دیده مى شود.

     امروزه نیز اسطوره ها حضورى پیوسته دارند و این حضور را نه فقط به صورت دائم در میان 

گروه بزرگى از نشانه ها و نمادها بلکه همچنین از طریق ورود این نمادها به سطح واقعیت، از 

طریق کنترل و هدایت آنها به کالبد انجام مى دهند.

1 . ردفسکى 1353
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اسطوره در معمارى ایرانى

در ایران نیز هر آنچه روزگارى براى بشر مقدس و محترم بوده و آن را ستایش مى کرده است

در اندیشه اش جاودان مانده و بعدها تبدیل به عناصر سازندة سازه ها شده است، در ستون هاى

تاقى هاى چهار  بلند،  سقف هاى  با  بناهایى  باروها،  و  دیوارها  بر  کنگره هایى  جمشید،  تخت 

ساسانى و حضور آب در معابد و نیز گنبدها، مناره ها، محراب مساجد اسالمى و باغ هاى ایرانى؛ 

و این گونه طبیعت و اسطوره هر دو در مهرازى ایرانى که یکى از عینى ترین و تأثیرگذارترین

مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانى و جلوه اى از سده ها اندیشۀ یک ملت است، براى همیشه جاودان

ماند. آنچه در ادامه مى آید گذرى کوتاه است به نمونه هایى از حضور اسطوره در مهرازى این

سرزمین.

     در اساطیر اکثر ملل کوهى مقدس وجود دارد که داراى اهمیت مذهبى است و در عقیده

به است،  زندگى  سرچشمۀ  و  تولید  نیروى  داراى  و  حیات  نگهبان  کوه  ابتدایى  انسان هاى 

طورى که نقش کوه به صورت هندسى بر روى سفالینه هاى پیش ازتاریخ دیده مى شود. مردم 

میان رودان معتقد بودند که کوه، آسمان و زمین را به هم پیوند مى دهد و به سبب اساطیرى

که بوده اند  بشر  سکونت گاه هاى  نخستین  غارها  آنجا که  از  نیز  و  دارد  وجود  کوه  دربارة  که 

آنها را از خطر حفظ مى کرده است، معابد و برج هاى مقدس و شهر ها نیز مانند قله هاى کوه

ساخته شده اند، که تصویرى از کیهان است. مسکن کیومرث در کوه بوده است، خانۀ شاهانى

باالى بر  زال نیز  چون  سروش و پهلوانانى  و  مهر  چون  ایزدانى  چون جمشید، کیکاووس و 

کوه جاى داشته است، در همۀ داستان ها و روایت ها و اسطوره ها که در ذهن مردمان در طول

هزاره ها مانده است، همه نشانه هایى از تقدس کوه در تصور مردمان است و این کوه همان

است که به شکل کنگره هایى بر باالى پلکان تخت جمشید نمودار مى شود.

جلوه اى نیز  چهارگانه  عناصر  نساختن  آلوده  بر  مبنى  ایرانیان  باورهاى  دیگر  سوى  از       

همیشگى در اجزاى معمارِى ایرانى پیدا کرده است از جمله اعتقاد به آلوده نکردن خاك که با

اساطیرى که دربارة کوه است همراه شده و سبب پیدایش گور دخمه هایى بر باالى کوه ها شده،

از جمله گوردخمه هاى سکاوند، صحنه، سراب و ... در شمال غرب ایران یا گوردخمه قیزقاپان

رستم و آرامگاه نقش  در  این نوع معمارى را  کامل  در کردستان عراق که نمونۀ پیشرفته و 
داریوش بزرگ مى توان دید که بعدها دیگر شاهان هخامنشى نیز به تقلید از او چنین کردند.1

1 . کخ، 1386: 338
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گورهاى صخره اى در شمال غرب ایران شباهت بسیارى به خانه هاى مسکونى دارند، ایوانى در

پیش با ستونى چند و در پس آن یک یا چند اتاق که این سبک خانه سازى حتى امروزه نیز در

میان روستاییان این مناطق دیده مى شود.

     آب یکى دیگر از این عناصر مقدس است که نه تنها معمارى را در خود منعکس مى کند

بلکه به عنوان عاملى براى تاکید بر یک محور بصرى مورد استفاده قرار مى گیرد. ناهید ایزد

بانوى آب در اساطیر ایران نماد پاکى است، پرستشگاه هاى او پیرامون آبگیرها ساخته مى شده

و آب به کمک نهر هایى از گوشۀ راهروها و از طریق آبراهه هایى تو در تو، با نظم خاص و

اعجاب انگیز به درون بنا روان مى شود، نشانه هاى این معمارى در آتشکدة آذرگشنسب یا در

معبد بیشاپور هنوز هم قابل بازدید است. در دورة اسالمى نیز نقش آب اهمیت خود را حفظ

مى کند و باز هم آب با کمک نظم هندسى وارد معمارى این دوره مى شود و به نحوى به آن

باغ هاست که عالوه بر زیبایى و طراوت، عناصر
 –
وحدت مى بخشد. نمونۀ آن نهرها در کوشک

مختلف باغ را به یکدیگر پیوند مى زنند. حوض ها نمونۀ دیگرى از حضور و همراهى طبیعت و

اسطوره در معمارى اسالمى هستند که ترکیب آب و نور و رنگ، بنیان فضایى زیبا در معمارى

را پایه ریزى مى کنند که به نوعى همان معبد آب است.

     در کنار این موارد از چهار صفه نیز باید یاد کرد که یکى دیگر از ساختارهاى ویژة معمارى

را آسمان  آفریدگار  بوده اند.  قائل  پیوستگى  زمان  و  مکان  بین  باستان  ایرانیان  است.  ایرانى 

درون در  را  چیز  همه  یافت یعنى چندبعدى است و  شکل  جهت  بر مبناى چهار  که  بیافرید 

آسمان بیافرید. آتشکده نیز به عنوان مکانى همگانى بنا مى شد و آتش که ارزنده ترین نماد

حیات است در مرکز آن جاى داشت، آتشکده نیز چهار گوشه دارد تا دورترین نقاط زمین را

بنماید، در چهار جهت جغرافیایى. قرار گرفتن چهار دروازه در بسیارى از شهرها نمادى از جهات

اصلى کیهان است که بر معمارى خانه ها و کاخ ها و آتشکده ها و پس از اسالم، بر معمارى

مساجد تأثیر گذاشته است.

     تخت جمشید یکى از بناهاى عظیم ایران است که اگر نیک بنگریم اسطوره را در جاى جاى

آن خواهیم یافت، از نقش برجسته ها، نقش ها و رنگ ها تا اجزاى اصلى سازه همه نماد است

و بیشتر از همه نماد برکت، چرا که اینجا مکانى مقدس است براى برگزارى مراسمى مقدس 

(نوروز) که خود نشان برکت است. از سروها و نیلوفرهاى آبى و تصویر نبرد شیر و گاو که همه

از آنها صحبت کرده اند، بگذریم، ستون ها و سرستون ها هستند که اسطوره را زنده مى سازند: 

150 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



ستون ها نمادى از کاج، درخت مقدسى هستند که زرتشت براى مبارزه با دیو تیفون کاشت و

بنا بر روایتى دیگر ستون ها نماد درخت زندگى هستند، درختى کیهانى که محور کیهان است

و زمین و آسمان را به هم پیوند مى دهد، نوك این درخت، تمام سقف آسمان را پوشانده است

بلندپروازى و در هر زمانه اى سراسر زمین ریشه دوانیده است.1 ستون گاهى نیز نماد  و  در 

تاکنون نماد زندگى و شگفتى است، وجود ستون در معابد و بعد ها به کار بردن وسیع آن در

کلیساها و مساجد نیز بازماندة همین تفکرات است. سرستون ها نیز از جمله نمادهاى اسطوره اند

که در تخت جمشید دیده مى شوند و جهت برپاداشتن تیرها بر روى ستون ها به کار رفته و

کاربردى سازه اى دارند. بیشتر این سرستون ها به شکل سر گاو هستند، حیوانى که مظهر حیات

و آفرینش است و نیز از آنجا که گیاهان از او به وجود مى آیند به نوعى نماد حاصلخیزى و

برکت و در نمایى دیگر مظهر قدرت است.

     دست یابى به نوعى معمارِى با هویت، مستلزم ایجاد پیوند مطلوب با گذشته است «چنانچه

هر هنرمندى بخواهد مستقل و مصون از القائات و فرهنگ هاى دیگر و با یک هویت فرهنگى

احساس آن  با  و  بشناسد  را  خود  گذشته  هنر  باید  کند،  خلق  اثرى  و  بزند  طراحى  به  دست 

همبستگى و همدلى کند و فقط از این طریق است که یک اثر ارزشمند و عینى فرصت ظهور

مى یابد.2 این نکته شاید همان است که معماران با ذوق ایرانى پس از رو آوردن به دین اسالم

براى ارائۀ معمارى در خور اسالم ایرانى، آن را سرلوحۀ هنر و فن خود قرار داده اند، یکى از

نشانه هاى تأثیرات و تجربیات گذشته، ارتباط مهراب و زورخانه با اساطیر و اندیشه هاى به ظاهر

فراموش شدة آیین مهر است. در آیین میتراییسم، غار نشانۀ گنبد آسمان است و به همین دلیل

طاق پرستشگاه هاى مهرى محدب و مزین به ستاره است.3 این گونه پیداست که محراب که در

مساجد به عنوان راهنماى قبله و محل قرار گرفتن امام جماعت ساخته شده، همچون محراب

در کلیساها، برگرفته و به تأثیر از مهرابه هاى پیروان این ایزد باشد.

      نشانۀ بارز دیگرى نیز از دین مهر در یکى از رسوم و ورزش هاى پهلوانى ایران دیده

مى شود و آن تأثیر آیین مهر در خصوصیات و رفتارها و قوانین زورخانه و حتى شکل ظاهرى

زورخانه هاست. زورخانه پیوسته با پلکانى طوالنى به زیر زمین مى رسد، مانند معابد مهرى پلکان

زورخانه گاه به اتاقى قبل از محل اصلى زورخانه ختم مى شود و سپس به خوِد گود مى رسد، از

1 . بهار 1386: 181
2 . نوایى 1366: 394

3. lentz 1975: 357-358
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نکته هاى اصلى اشتراك زورخانه و معبد مهرى همین گود، سکو است، در کنار آنها اشتراکات

در جزییات مانند وجود تصاویر مقدس در هر دو، وجود آبدان و آتشدان و آویزان بودن زنگ
نیز قابل ذکر است.1

     از آنچه گفته شد چنین بر مى آید که اسطوره بیش از آنچه مى نماید در آفرینش آثار معمارى

ایران چه در بناهاى یادبودى و پادشاهى و چه در معابد و بناهاى مذهبى، حتى پس از اسالم،

را فراموش عناصر و اجزاى معمارى  به کارگیرى  حضور دارد. اگر چه گاهى گذر زمان دلیل 

مى کند و سبب مى شود تنها از آنها به عنوان عواملى تحت تأثیر محیط و مصالح بومى یاد شود،

لیکن آنچه پایدار ماندن برخى اندیشه ها را در هنر معمارى تضمین مى کند، ریشه داشتن این

عناصر در باور ها و آیین هایى است که انسان هزاران سال به آن پایبند بوده است و به گمان

من نادیده گرفتنشان در زندگى امروزى سبب آشوب در روح و جسم است.

     آنچه در این کوتاه نوشت آمد تنها اشاره اى گذرا به نشانه هاى این حضور است و این گفتار

روزنه اى است به بُعد دیگرى از دنیاى بى انتهاى اسطوره ها و بازیابى تأثیرشان در دنیاى امروز.
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