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پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ 
و تجلیات میترا در غرب
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چکیده
پوشـاک مردمانِ ایران زمین در دوران باسـتان از مواردی اسـت که نقش بسزایی در فرهنِگ این سرزمین ایفا می کند و 
در پوشـاک ایزدمهر، الگوی ایرانی را می توان دید. با حضور این کیش در اروپا، پوشـاک ایرانی مهر به عنوان لباس میترای 
غربی در نقش معروف تاورکتونی )گاوکشـی( متجلی شـده اسـت. پس از حضور کیش مهر در اروپا، مسـیحیت ظهور کرد و 
علی رغم عناد مسیحیان و از بین بردن مظاهر مهرپرستی، این آیین در دل مسیحیت متبلور، استحاله گردید و موجب شد 
تا عناصر آن در نهاد این دین رسوخ کند که امروزه به عنوان اصلی ترین و شناخته شده ترین عناصر و نمادهای آن به شمار 
می آیند. یکی از این عناصر، پوشـاک و کاله ویژه ی مهرپرسـتان اسـت که حتی در جزییات نیز مسـیحیت از آن پیروی تام 
کرده است. رنگ ارغوانی برگرفته از پوشاک اشرافی هخامنشیان و لباس ایزدمهر که امروزه به عنوان رنگی مقدس در لباس 
پاپ و کاردینال ها اسـت، نمونه ای از این تجلیات اسـت. در این مقاله، ابتدا پوشـاک ایزد مهر با توجه به ماهیت ایرانی آن و 

سپس سیر تحول و تطور آن در میترای غربی و پوشاک مسیحیت مورد مطالعه قرار گرفته است.
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از دیرباز بشـر همواره به دنبال دسـتاویزی بوده است تا خود 
را بـه وسـیله ی آن از بند عالم ماده برهانـد و به دنیایی فراتر گام 
نهـد، ماورایـی که او را از ترس ها و کاسـتی ها به اقتداِر خالی از 
اضطـراب هدایـت کنـد و همین امر از فطرت خداجوی او نشـأت 
گرفته اسـت. این حس درونی که از آن به پرسـتش یاد می شود، 
در دوران متمادی حیات، منشـاء و سرچشـمه ی آفرینش و خلق 
آثـار کم نظیری شـده اسـت که امـروزه راه را در شـناخت هنر و 
تاریخ پیشینیان بر ما هموار می سازد. به بیان دیگر، وجود چنین 
احساس ذاتی و درونی در الیه های ناخودآگاه تفکر و درون بشر، 
سرمنشـاء پیدایش ادیان اولیه شـد، ادیانی که او در اعماق آن به 
دنبـال یافتـن معنا و ماهیتـی حقیقی از عالم بوده اسـت تا تمام 
ساحاِت زندگی و مرگ را دریابد و چون همواره تجسم بر او امری 
بدیهی بوده و درکی ملموس از معنویات نداشـته اسـت، دست به 
خلـِق آثـاری زده تا تجسـمی مـادی از دنیای مجـازی را در کنار 
خود داشته باشد که امروزه به عنوان نماد و تجلیات آن شناخته 
شـده اسـت. پس می توان این چنین گفت که ادیان از دیرباز با 
مظاهر خارجی همراه بوده است که اگرچه در ابتدا یک اثر هنری 
محسـوب نمی شـده، اما با گذشت زمان هم شـکل آثار کم نظیر 
هنری و ارزشمند به خود گرفته است و هم بسیاری از نقاط مبهم 

را که چهره از ما پوشانده، به نور خود روشن ساخته است.
یکی از کهن ترین آیین هایی که پهنه ی خود را در بسیاری از 
نقاط آسیا و اروپا گستراند، دین مهر یا میترائیسم بود که منشاء 
پیدایش آن را با توجه به مکتوبات می توان ایران دانسـت. آیینی 
کـه امـروزه با توجه بـا قلّت آثار و برخی از حـوادث زمان و حتی 
ماهیت وجودی این آیین در هاله ای از ابهام فرو رفته است. آیینی 
که اگر ُمغ های زرتشـتی و آبای کلیسـا با آن عنـاد نمی ورزیدند، 

شاید تاکنون به حیات خود ادامه داده بود. 
بـا پژوهش هـای بسـیاری که امـروزه در مهرپرسـتی صورت 

پذیرفتـه، جنبه هـای رمزآلـود این آیین روشـن شـده اسـت، اما 
آنچه شـایان توجه اسـت آنسـت که بسـیاری از آثار و نقوش به 
جای مانده از آن در کشورهای اروپایی قرار گرفته است و اگرچه 
مکتوبات بسیاری نیز در ایران زمین وجود دارد، اما کمبود منابع 
تصویـری این شـبهه را بر بعضـی از محققان ایجاد کرده که آیین 
رمزآلود میترا با مهرپرسـتی ایرانی متفاوت اسـت و اسـتناد آنها 
به همین آثار مکشـوف در اروپا اسـت. در این مقاله سـعی بر این 
اسـت تا با روندی متفاوت از گذشـته تنها با بازشناسـی نمادها و 
نشـانه و عناصر ایرانی موجود در آثار غربی، به درکی دقیق تر از 
این آیین کهن دسـت یابیم و در این راسـتا، اولین گام، بررسـی 
ظاهری مجسمه های مکشوفه ی میترا در اروپا و تطبیق آن با هنر 
ایـران زمین اسـت. به طور مثال اولیـن چیزی که در نگاه اول در 
این مجسـمه ها ممکن اسـت توجه ما را جلب کند، نوع پوشـش 
آنهاسـت که به نوعی برگرفته از پوشـاک ایرانی اسـت و این خود 
نشـانه ای بـر تطابق ایزدمهـر ایرانی با میترای غربی اسـت که در 
ادامـه ی مقالـه به تفصیل به آن خواهیـم پرداخت. تحقیق حاضر 
با اسـتفاده از روش تاریخی _ تحلیلی و مطالعه ی اسـنادی انجام 
شـده و جمع آوری اطالعات به شـیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته 
اسـت. در قسـمت هایی از آن با اسـتناد به تصاویر، مطالب مورد 
تحلیل قرار گرفته است. تا پیش از این مطالب بسیاری به شکلی 
پراکنـده دربـاره ی آییـن مهر به رشـته تحریر در آمده اسـت، اما 
متأسـفانه هیـچ یک از کتاب ها و مقاالت به شـکلی منسـجم به 
موضـوع پوشـاک ایرانی ایـزِد مهر )میترا( و تجلـی آن در غرب و 
پـس از آن مسـیحیت نپرداخته اند، لذا هدف تحقیق آنسـت که 
با شـناخت و جسـتجوی ریشـه های آن در پوشـاک اقوام ایرانی، 
عناصر آن را مورد مطالعه قرار داده و سپس با توجه به نفوذ این 
کیش در اروپا و استحاله ی آن در مسیحیت، پوشاک آن را مورد 

تطبیق قرار داده و ایرانی بودن آن را به اثبات برساند.

اهمیت پوشاک در ایران باستان

پوشش به عنوان یکی از کهن ترین مظاهر تمدن، از مهم ترین 
تولیدات دسـت بشـر اسـت. اگرچه در نخسـتین فرم خود شکلی 
بسیار ابتدایی داشت، اما در طول ادوار متفاوت تکامل یافته و به 
شـکل امروزی درآمده اسـت. نکته قابل توجه آنجاست که همین 
تولید به ظاهر سـاده که به َحَسـِب نیاز پدیدار شـد، بسـیاری از 
شـبهه های ما را در شـناخت نوع پوشـش اقوام و بازشناسـی آنها 
برطرف سـاخته است. شایان ذکر اسـت قدیم ترین شکل پوشش 
را می توان بر اسـاس پوشـش الهه ها، نقوش انسانی روی ظروف و 
نهایتاً در شکل پیشرفته خود در نقوش برجسته بر روی سنگ ها 

شناسایی کرد.

در ایران، از ایام کهن، پوشـاک به عنوان عامل ُمَعِرف ملت ها 
بـوده اسـت و در دوران متفـاوت از فرهنـگ این مـرز و بوم نقش 
خـود را حفـظ کـرده اسـت. البته ناگزیـر به پذیرش هسـتیم که 
ارتباطات فرهنگی با کشـورهای همسایه باعث ظهوِر تأثیراتی در 
پوشـاک اقوام در کشـورهای مجاور شده اسـت و نمونه این تأثیر 
را در مقایسـه پوشـاک عیالمـی و بین النهرین می تـوان به وضوح 
دیـد. در آثـار بر جـای مانـده علی الخصوص در نقوش برجسـته، 
همواره شـکل های متفاوتی از پوشـاک این سـرزمین بر سنگ ها 
نقش بسـته اند که این نقشی تعیین کننده در شناخت اقوام دارد 
و امروزه همین نقوش برجسته است که نوع پوشاک به طور مثال 

مقدمه
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قوم ماد را به ما نشـان می دهد. یکی از زیباترین نقوشـی که در 
آن پوشش اقوام ایرانی بر ما نمایانده شده است، نقش برجسته ای 
مربـوط بـه دوره هخامنشـیان در تخـت جمشـید اسـت که ملل 
هدیه آورنده را به تصویر کشـیده اسـت و این نقش، آیینه ی تمام 
نمای پوشاک اقوام است و تا حدودی ما را در ادامه یاری خواهد 
کرد)تصویـر 1(. در تصویـر الف، نمایندگان سـکا و در تصویر ب، 
نمایندگان ماد به عنوان بخشـی از نقش برجسـته  قابل مشاهده 
اسـت. الزام این مقاله در ذکر این نقش برجسـته، ردیابی پوشش 
میترا در نقوش بدست آمده و تطبیق آن با پوشاک ایرانی است.

پوشاک ایزِد مهر در ایران باستان

بـی شـک یکـی از مهم تریـن وجوهی کـه از آن مـی توان به 
ماهیت ایرانی ایزد مهر یا میترای غربی پی برد، پوشـاک اوسـت 
کـه در ایـن بخش به بررسـی و تحلیـل آن خواهیـم پرداخت. از 
قدیمی ترین نقوشی که در ایران مربوط به ایزد مهر است، نقشی 
است که در طاق بستان وجود دارد و می توان آن را یکی از معدود 
نقش برجسـته های بر جای مانده در ایران دانسـت که مهر در آن 
بـه روشـنی نقش بسـته اسـت. در این نقـش برجسـته، ایزد مهر 
لباسـی بر تن دارد که نوعی لباس رایج در دوره ساسـانی اسـت. 
این لباس شـامل شـلوار چین داری است که به نوعی شباهت به 
شلوارهای دوره سلوکی و اشکانی دارد، در این نقش اهورامزدا در 
حال اعطای مقام شاهی به پادشاه است. " در این نقش برجسته 
هر دو شلواری به پا دارند که از جانب داخل پا چین خورده و به 
وسـیله ی بندی به مچ پا چسـبیده و هر یک کمربند و گردنبند و 
دستبندهایی دارند")کریستینسن، 1388، 187(. باال پوش آن تا 
باالی زانو بوده بروی آن شالی بسته شده است و بر روی باالپوش 
شنلی وجود دارد که یکی از اجزایی است که در نقوش این دوره 
به چشم می خورد." ساسانیان گاهی از شنل به عنوان لباس رو و 
لباسـی که نشانه ی اشرافیت و پادشاهی بود، استفاده می کردند، 

تصویر1- الف( گروه نمایندگان سکایی، تخت جمشید، پلکان شرقی آپادانا. 

ب (گروه نمایندگان مادی در حال آوردن هدایا، تخت جمشید پلکان شرقی 
آپادانا، قرن ششم تا پنجم ق.م.

)www.wikipedia.org :ماخذ: )سایت

تصویر 2- تصویر اعطای مقام شاهی در سنگ نگاره ی طاق بستان، سده چهارم 
میالدی.

)www.pic.blogfa.com :ماخذ: )سایت

تصویر 3- پالک طالیی بَرسم بر دست، 
گنجینه ی جیحون، قرن هفتم تا ششم 

ق .م، موزه ی بریتانیا. 
www.britishmuseum. :ماخذ: )سایت

)com

مانند شنل شاپور اول در نقش رستم و یا اردشیر پاپکان در طاق 
بستان )تصویر 2 ( که دنباله ی شنل آنها بر روی نقوش برجسته 

کاماًل مشهود است") غیبی، 1388، 211(.
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از زیباترین پوشاک دوره ساسانی، شلواری است که در بیشتر 
نقـوش برجسـته ی ایـن دوره با توجـه خاصی همـراِه جزئیات به 
دیواره های سنگی حک شده است. البته با توجه به تصاویر بدست 
آمده از نقوش برجسـته و ظروف فلزی )تصویر 4( و مقایسـه این 
تصاویر با گذشته می توان دریافت که ساسانیان تا حدی میراث دار 
اقـوام حاکـم پیـش از خـود بر ایـن سـرزمین در دوران گذشـته 
بوده اند)تصویر3(. شـلواری که ایزد مهر پوشـیده اسـت، شلواری 

اسـت که شباهت های بسـیار زیادی به شلوارهای دوره ی اشکانی 
)تصویـر 5( و یـا حتی پیش از آن دارد. البته این به معنی پیروی 
تام از دوران گذشـته نیسـت، بلکه می توان تنها شـباهت هایی را 
در آنها یافت که شاید به عنوان عنصر زیبایی شناسی زمان مطرح 
بوده باشد. به طور مثال چین خوردگی که در لباس های اشکانیان 
و ساسـانیان وجـود دارد، به نوعـی میراث دار دوران هخامنشـی 
هسـتند. "انحناهای ظریف و پر نرمش و برجسـتگی کم نقش ها 
بـا شـکل تا خـورده پارچه هـا و جامه ها و تزیینـات پر ظرافت و 
مجسمه ها در دوره اشکانی همه از سنت هنری هخامنشی ریشه 

گرفته اند")کالج، 1388، 159(.
 البتـه نمـی تـوان بـه قطـع و یقیـن عنـوان کـرد کـه ایـن 
چین خوردگی فقط به خاطر زیبایی بوده است و ممکن است علت 
دیگـری نیز وجود داشـته باشـد. چراکه ایرانیـان از دیرباز اقوامی 
جنگاور و سـوارکار بودند و شـلواری راحت و گشاد می توانست به 
سـهولت در امـر سـوارکاری آنها کمک کند، از همیـن رو این دو 
علت مشـخصه ی شـلوارها و به طور کلی جامه ی ایرانی اسـت که 
در کلیه نقوش برجسـته ایران می توان آن را مشاهده کرد."مادها 
اولین قوم ایرانی بودند که به پرورش اسب اهمیت می دادند و در 
سـوارکاری مهارت خاصی داشـتند و در روایات ملی ما نیز به این 
مسـاله اشـاره شده است: از این رو لباس مردان مادی می بایستی 
لباسـی باشـد که به آسـانی بتوانند بر اسب سوار شـوند")غیبی، 

1388، 7۶()تصویر۶(.
پـس بـا نگاهی اجمالـی میان شـلوار ساسـانیان در بشـقاب 
سیمین شاپور و نقش برجسته ی طاق بستان با شلوار نجیب زاده 
اشـکانی )شـمی( و مجسـمه مـرد مـادی در مـوزه ی برلیـن، به 
خوبـی شـباهت و وام دار بـودن آن و تأثیـری کـه از آن سـخن 
بـه میـان آمد دیده می شـود. "شـلوار اشـکانیان از لحاظ برش و 
فـرم همانند شـلوار مادهـا ولی به مراتب گشـادتر و بـا نمادهای 
معمارگونـه اسـت")همان، 1۶5(. البتـه تفاوت هایـی نیـز در آنها 
وجـود دارد بـه طـور مثال در شـکل ظاهـری اندکی تفـاوت بین 
شـلوارهای اشکانیان با ساسـانیان وجود دارد، در دوره ساسانیان 
چین شـلوار در قسـمت بیرونی آنسـت در حالیکه چین شلوار در 
دوره اشـکانی در قسـمت داخلـی قرار گرفته اسـت. به طور کلی 
لبـاس ایرانیـان در دوران مورد بررسـی از سـه قسـمت اصلی که 
شامل شلوار، باالپوشی تا نزدیک به زانو و شنل تشکیل می شده 
اسـت. باالپـوش )تونیک( یکـی دیگر از اجزای لبـاس ایرانیان در 
دوران باستان بوده است. "ساسانیان هر از گاهی از مانتو یا قبای 
جلـو بـاز با آسـتین بلند اسـتفاده می کردند")همـان، 211( و در 
واقع این دو یعنی شـلوار و تونیک روی آن بخش هایی مکمل در 
لباس ایرانیان بوده است و در سنگ نگاره ها و بشقاب هایی که از 
دوره ی ساسانی بیشتر بدست آمده است، می توان آن را مشاهده 
کرد و نهایتاً جزء سوم یعنی شنل که یکی از اجزای اصلی لباس 
ایرانیان از دیرباز به شـمار می آمده اسـت که هخامنشـیان نیز از 
این شنل بهره می بردند. با توجه به آنچه گذشت می توان چنین 
برداشت کرد که این مشخصه ی ویژه در لباس ایرانیان در دوره ی 

تصویر 4- بشقاب شاپور دوم در حال شکار شیر، موزه ی آرمیتاژ. 
)www.Hermitage.org :ماخذ: )سایت

تصویر 5- مجسمه ی نجیب زاده ی 
اشکانی، منطقه ی شمی، سده ی دوم 

ق.م، موزه ایران باستان.
)www.shahnameh.ir : ماخذ: )سایت

تصویر6- مجسمه ی نقره ای مرد مادی، 
موزه ی برلین )موزه استاتلیش(. 

ماخذ: )غیبی، 1388، 85(
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اشکانی که آئین مهر به اروپا راه یافت، با آن همراه شد و با توجه 
به سـالم ماندن آثار میترائیسم در اروپا، امروزه تأثیر آن را بر این 

مجسمه ها می توان مشاهده کرد. 

تجلـی پوشـاک ایرانـی ایـزِد مهـر در 
کشورهای غربی

همانطور که در بسیاری از پژوهش های انجام شده پیش از این 
ذکر شده است، آیین مهر یا همان میترائیسم به گفته ی پژوهشگران 
غربـی، از ایـران به گونه ای که هنوز هم مورد بحث اسـت وارد اروپا 
شد و به رشدی دست یافت که اگر مسیحیت ظهور نمی کرد، شاید 
امروز نیز این آیین کماکان به حیات خود ادامه داده بود. "از بناهای 
تاریخی بسـیاری می توان اسـتنتاج کرد که کیـش میترایی در هر 
جا که لژیون های رومی مستقر بودند گسترش یافت")وارنر، 1387، 
271(. اما موردی که شک و شبهه ایجاد می کند، وجود نقوش بسیار 
زیاد بدست آمده در این سرزمین و قلّت آثار در ایران است که باعث 
می شود این گونه اندیشیده شود که میترا در غرب با ایزِد مهر شرقی 
متفـاوت اسـت. نقش عمده ای که بدسـت آمده، نقـش تاورکتونی1 
است که نقش اصلی در میترائیسم است و هیچ نمونه ی ایرانی از آن 
وجـود نـدارد. اما با کمی تعمق در داسـتان ایرانی ایزد مهر2 و لباس 
او مـی تـوان به درک عمیق تری از آن دسـت یافـت و آن اینکه ایزد 
یکی از خدایان ایرانی است که به اروپا راه یافته است. در بسیاری از 
نقوش بدسـت آمده از ایزدان یونان و روم در بیشـتر اوقات می توان 
مشـاهده کرد که عمده ی آنها تن پوشـی ندارند، اگرچه در بعضی از 
آنها نیز پوششـی وجود دارد. اما این پوشـش را با توجه به ارتباطات 
این دوران با ایران می توان تأثیری دانست که از جانب این سرزمین 
متوجه آنها شده است. با توجه به این مطلب می توان چنین برداشت 
کـرد کـه یونانیان بر خالف ایرانیان در به تصویر در آوردن خدایان و 
یا حتی نقوش برجسـتة مجسـمه های خود، برای نمایش تناسبات 
زیبایی شناختی و نمایش عظمت و قدرت  کمتر عالقمند به نمایش 
لباس بوده اند یا حتی اگر به گونه ای مجسـمه یا نقشـی با پوشـش 
ایجاد می کردند، این نقش لباسی چسبیده به بدن داشت، حال آنکه 
در ایـران زمیـن هیچ گاه چنین نبوده اسـت و با توجه به این رسـم 
می توان چنین متصور شد که در بیشتر جاهایی که ایزدی لباس بر 
تن دارد، شاید الگوپذیرفته از لباس ایرانی باشد. نمونه برجسته ی آن 
را می توان در نقش آرتمیس، ایزد بانوی شکارگر و جنگاور در حالیکه 
مشعلی را دریافت می کند که توسط سوارکاران دست به دست شده 
است، مالحظه کرد)تصویر 7(. در این تصویر آرتمیس همچون ایزد 
مهر به تصویر کشـیده شـده اسـت با همان ردا یا شنل و لباسی که 
شبیه به لباس های ایرانی است و کالهی که در ادامه ی مقاله بیشتر 
راجع به آن می پردازیم و این شکل از لباس همان چیزی است که 

در مجسمه های منسوب به میترا نیز می توان آن را مشاهده کرد.
اما آنچه در این میان اهمیت ویژه دارد اینست که رومیان نیز 
به نوعی میراث هنر یونان را گرامی داشـتند و به نوعی می توان 
گفت در آثار خود همان روش و سیاق را به کار گرفتند. در ایزدان 

رومی نیز کمتر پوششـی مشاهده می شود، اگرچه مجسمه ها اگر 
پوششـی به تن داشته باشـند، در کمال ظرافت می باشد. لباسی 
که در نهایت می توان آن را تقلیدی ناخودآگاه از سـبک پوشـش 
ایران دانسـت و مصداق آن نقش برجسـته ای است که مرد پارتی 

را در زنجیر و اسارت نشان می دهد )تصویر 8(.
در مقایسـه ایـن تصویـر بـا تصاویـر متعـددی کـه از نقـش 
تاورکتونی بدست آمده است )تصویر 9(، در نهایت می توان چنین 

تصویر 7- آرتمیس، ایزد جنگاور، مشعلی را دریافت می کند.
ماخذ: )ژیران، 1381، 220(

تصویر 8- مرد پارتی در اسارت سرباز 
رومی نقش شده بر قوس سپتسموس 

سوروس، 200 میالدی، رم.
)www.wikipedia.org(:ماخذ

تصویر9- میترا در حال قربانی کردن گاو )تاورکتونی(، موزه واتیکان، ایتالیا.
)www.britishmuseum.com( :ماخذ

پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ و تجلیات میترا در غرب
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نتیجه گیـری کرد کـه میترای غربی همان ایزد مهر ایرانی اسـت 
چرا که پوششـی ایرانی به تن دارد و این پوشـش همان پوششی 
است که در دوران متفاوتی در ایران مورد استفاده بوده است. این 
لباس شـامل شـلوار، پیراهن که دارای چین خوردگی به نشانه ی 

گشـاد بودن آنسـت و نهایتاً شـنلی که بر روی دوش ایرانیان به 
عنوان نشـانه اشرافیت قرار داشـت. "مهر تنزیبی کوتاه با آستین 
دراز و با شـلواری بلند پوشـیده اسـت و رودوشـی دارد که روی 
شـانه ی راسـتش با قالبی زرین بسته شده است. جامه ی او سرخ 
پر رنگ با دسـت دوزی راه راه سـبز و نقش زرین و کفش او زرد 

است")مقدم، 1388، 73(.
 نقـش موزاییکـی نیز در موزه ی ملی ناپـل ایتالیا وجود دارد 
کـه در آن نبـرد اسـکندر مقدونی با سـپاه ایران بـه تصویر نقش 
بسـته اسـت. در این نقش، داریوش با لباسی که شباهت بسیاری 
به لباس ایزد مهر دارد دیده می شـود که نشـان از شکل ظاهری 

پوشش ایرانی دارد)تصویر 10(.
جزییات پوشش ایرانیان در این تصویر به خوبی قابل مشاهده 
اسـت. به ویژه شـنلی که بر دوش داریوش سوم قرار گرفته است 
و همان بند زرینی که دو سـر این شـنل را به هم متصل سـاخته 
اسـت. رنگ شـنل ارغوانی اسـت و از اهمیت بسـیاری برخوردار 
اسـت چراکه رنگ ارغوانی رنگی اسـت که در دوره هخامنشـیان 
مورد تکریم بوده اسـت. "دلبسـتگی مهر دینان به رنگ سـرخ و 
ارغوانی برای آن بود که سـرخی بامدادی پیش از آفتاب را مظهر 
جلوه ایزد مهر می دانستند. مهر خود شنل سرخ و کاله سرخ دارد. 
شاهان هخامنشـی جامه ی سرخ و ارغوانی می پوشیدند، به موجب 
بندهشن رنگ سرخ ، رنگ جامه و نشان طبقه سپاهی بوده است که 

با مهر دلبستگی داشته اند")رضی، 1371، 3۶9(.
جالـب آنسـت که عالقه ی ذکر شـده کـه ریشـه در زمینه های 
گذشته ایران زمین دارد، در راه ورود به اروپا نیز در مناطقی به منصه 
ظهور رسیده است. از جمله قدیمی ترین تصاویر بدست آمده از ایزد 
مهـر که ویژگی هایی اینچنین دارد، دو تصویر به شـیوه ی فرسـک 
بدست آمده از منطقه ی دورا اروپوس است که در آن دو مرد پارتی به 
گونه ای اشرافی و باوقار بر روی تخت نشسته اند. این تابلوی تصویری، 
تمام خصوصیات لباس هایی که در گذشته ذکر آن به میان رفت را 
دارا می باشد."در دو طرف محراب، پرستشگاه دورااروپوس روی دیوار 
تصویر دو مهربد دیده می شود که لباس مخصوصی بر تن دارند و به 
طرزی مجلل بر تختی نشسته اند، جامه شان مرکب از روپوش، شلوار 

و کاله فریجی است" )ورمازرن، 1390، 2۶( )تصویر11(.
البته این تنها نقشی نیست که از این منطقه بدست آمده است. 
یکی از معروف ترین نقوشـی که از منطقه دورااروپوس بدست آمده، 
نقشی است موسوم به میترا در نخجیرگاه که میترا را سوار بر اسب 
و در حال شکار به تصویر کشیده است. این نقش از آن جهت حایز 
اهمیـت اسـت که هـم یکی از نقش هـای رایج در نقش برجسـته و 
نگارگری ایران را به تصویر کشیده است و هم میترا را با لباسی ایرانی 
نشان داده و از آنجا که این منطقه دروازه ظهور میترا در غرب است، 

اهمیت آن دو چندان می شود)تصویر 12(.
اما همانطور که گفته شد رشد و گسترش آیین مهر یا میترا به 
علت تقارن زمانی با دین نیرومندتری به نام مسـیحیت، در ادامه ی 
راه با مشـکل مواجه شـد. "در دوران چند سـده در امپراطوری روم 
گسـترده ترین دسـتگاه دینی بود: به سخن دیگر، در سده هایی که 

تصویر10- داریوش هخامنشی، موزاییک نبرد اسکندر و ایرانیان، موزاییک، موزه 
ملی ناپل، ایتالیا، 

)www.museoarcheologiconazionale.campaniabeniculturali.it( :ماخذ

تصویر 11- مرد پارتی، قاب دیواری، فرسک، دورااروپوس، گالری هنرهای زیبا 
دانشگاه ییل.

)www.historyhuntersinternational.org( :ماخذ

تصویر 12- نقش شکار میترا در نخجیرگاه، فرسک، دورااروپوس، سوریه.
)www.bendante.blogspot.com( :ماخذ
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آن را مسیحی می خوانیم، دین مهر در برگیرنده ی دین جهان غرب 
بود")ثاقـب فر، 1385، 5(. اما به سـرعت مخالفت های آبای کلیسـا 
آغـاز شـد و با تغییر دیـن امپراطور تا نابودی آییـن مهر پیش رفت 
و بـه ظاهـر به نظر می رسـد که ایـن آیین از صحنه خارج شـد اما 
این شـکل ظاهری موضوع است، چرا که با دقت در آیین و مناسک 
مسـیحیت می توان در دل این دین بسـیاری از اصول مهرپرستی را 
بازیافت. حتی در کوچک ترین مسـایل می توان ردپای مهرپرستی 
را جسـتجو کرد تا آنجا که می توان گفت: "دین مهر دینی هسـت 
و خواهد بود که نقشـی جدی در تاریخ پرورش دین و بر مسـیحیت 

داشته است")همان، 5(.
"آیین و رسوم و باور های این دین جهانی در همه ی دین هایی 
که پس از آن آمده اند، به ویژه مسیحیت بازمانده و حتی در کارهای 
هنری و ساختمان های پرستشگاهی از آن پیروی می کند")مقدم، 

.)13 ،1388
یکی از سـاده ترین تأثیراتی که مهر بر مسـیحیت داشته است، 
در نوع پوششی است که امروزه نمایانگر پوشش مذهبی مسیحیت 
اسـت اما اگر بخواهیم تحلیل درسـتی از آن داشـته باشـیم همان 
پوشـاک ایزد مهر است که آن هم لباسی کاماًل ایرانی است و حتی 
در رنگ این لباس و فرم آن هم هیچ تغییری ایجاد نشـده اسـت. 
در قدیمی ترین نقاشـی ها و فرسـک های بدست آمده، نمونه ی این 
تصاویر به وضوح شباهتی بی بدیل را به ما می نمایاند، همانگونه که 
در مهرابه ها این چنین است. " در مهرابه هایی که در امپراطوری 
روم پیدا شـده، هر جا شـمایلی از مهر به جا مانده است، تن پوش 
مهر را به رنگ ارغوانی یا سـرخ کشـیده اند، امروز هم در تشریفات 
بزرگ مانند تاج بخشیدن به کاردینال ها، پاپ و همه ی کاردینال 

ها لباس سرخ می پوشند")عطایی، 1389، 315(.
از قدیمی ترین این آثار مربوط به زندگی حضرت مسیح، صحنه ی 
مصلوب ساختن و زاری بر جسد اوست که در بسیاری از این تصاویر، 
او و مالزمانش شنلی قرمز رنگ و لباسی به سبک و سیاق ایزد مهر 
بر تن دارند)تصویر 13(. حتی در انجیل های چهارگانه نیز از شـنل 
قرمز رنگ مهر که بر دوش حضرت مسیح انداختند سخن به میان 

آمده است.
"سـربازان ابتدا عیسـی را بـه حیاط کاخ فرمانـدار بردند و تمام 
سربازان دیگر را به دور او جمع کردند، سپس لباس او را درآوردند و 
شـنل ارغوانی رنگی بر دوش او انداختند و تاجی از خارهای بلند 
درست کردند و بر سرش گذاشتند")انجیل متی، باب 27، 931(

)تصویر 14(.
بدیـن ترتیب دین مهر در مسـیحیت بـه حیات خویش ادامه 
داد و به همین ترتیب لباس او نیز امروزه حتی به شکلی نمادین 
در پوشـاک بابا نوئل دیده می شـود و از جهاتی تبدیل به لباسـی 
مقدس شده است. "رنگ ارغوانی و سرخ و گلرنگ لباس کاردینال 
ها و کشیشـان مسیحی یادگاری از تشریفات مهری است. حافظ 
از پیر مغان یاد می کند که در برگزاری مراسم، لباس ارغوانی یا 

گلرنگ می پوشیده است")رضی، 1371، 3۶9(.

کاله فریجی 

یکـی دیگـر از پوشـش هایی که در میترائیسـم یـا آیین مهر 
همواره به عنوان یک ویژگی مطرح بوده است، کاله مهر یا میترا 
موسـوم به کاله فریجی بوده اسـت. از دیر باز سـرپوش به عنوان 
یکی از مهم ترین پوشـش های ایرانی بوده اسـت. نمونه های اولیه 
آن کاله هایـی اسـت کـه اقوام ایرانـی ماد، پارت و پـارس همواره 
بـر سـر داشـتند. "کاله نـزد قوم ماد گذشـته از پوشـاندن سـر و 
صـورت در مقابـل سـرما و گرما جنبه ی آرایشـی و نمایشـی نیز 
داشته است: جنبه ی نمایشی آن به ویژه در دوران فرمانروایی این 
قوم و پارس ها بیش تر به چشـم می خورد")غیبی، 1388، 8۶(. 

تصویر 13- تصلیب عیسی مسیح، فرسک، کاپادوکیه.
)www.allposter.com( :ماخذ

تصویر 14- پرده ی نقاشی حیات نو، پیترو دالفرانچسکا، مسیح با ردای قرمز. 
)www.andrewgrahamdixon( :ماخذ
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این کاله شـباهت بسـیار زیادی به گونه ای از کاله دارد که تحت 
عنوان باشلق شناخته می شود."باشلق، کاله مادی است که انواع 
مختلـف آن در میـان مادهـا، ارامنه، پارت ها و مـردم قفقاز رایج 

بود")همان، 88()تصویر 15(.
 نمونه ی برجسـته تنوع در نوع پوشـش سـر را نیز در تخت 
جمشـید مـی توان مشـاهده کرد. پلکان شـرقی آپادانـا، که ملل 
هدیه آورنده نزد پادشـاه هخامنشـی بر سـنگ ها حک شده است، 
اهمیـت ایـن موضوع را به خوبی نشـان می دهد کـه در آن اقوام 
مختلـف با سـرپوش های متفاوتی به تصویر کشـیده شـده اند، از 
این رو کاله از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار بوده است)تصویر 

.)1۶
"کاله ها پیشینه و عقایدی را در خود نهفته دارند که در افکار 
ملت ها دارای ریشه ی ژرفی است، اما به گونه ای که ظاهراً قابل 
تشخیص نیست. در ایران، کاله برای تفکیک افراد و رفتارشناسی 
ایشان مطرح بوده است" )ثاقب فر، 1385، 154(. البته نمونه های 
دیگـری نیـز در دوره ی پارتیـان و ساسـانیان بـر دیواره هـا نقش 
بسـته کـه باز بـه نوعی بر ایـن گفته صحه می گذارد."در نقشـی 
در تنـگ سـروک نزدیـک بهبهان مانند کاله درویشـی اسـت که 
امروزه نیز دیده می شـود. این گونه کاله به کاله نوک تیز سکاها 
)تصویر 17( می ماند که در پیکره تراشی های داریوش در تخت 
جمشـید و بیستون دیده می شود که شاید خاستگاه کاله مهری 

باشد")مقدم، 1388، 74(.
پس به طور کلی می توان کاله بر سر مهر یا میترا را ماهیتی 
ایرانـی دانسـت چرا که یونانیـان با توجه به آنچـه در متون باقی 
مانده است، به طور کلی از کاله استفاده نمی کردند و حتی آن را 
نماد خوبی نمی دانسـته اند حال آنکه در ایران هر قومی به کاله 
خود شناسایی می شد. "کاله فریگی مخصوص خدای کاله بر سر 
اسـت، هیچ یک از ایزدان باسـتانی یونان چنین کاله آراسـته ای 
نداشـتند فقط گدایان، سـالمندان، ملوانان، بیماران و کشـاورزان 
بنابرایـن کاله از نظـر یونانیـان پوشـش و نمادی نامناسـب برای 
اشـاره بـه خـدا بـود. کاله در میان یونانیـان و هنرمندان ایشـان 
همیشه به عنوان نماد شرقی مطرح بوده است" )ثاقب فر، 1385، 
148(. اما آنچه امروزه آن را در مجسـمه های غربی به کاله میترا 
می شناسـیم، همان کالهی اسـت که میراث قوم سـکا در ایران 
اسـت کـه البتـه در دوره های متفـاوت به شـکل های متفاوتی به 
منصه ی ظهور رسـیده اسـت. " کاله مهر که برجسـته ترین نماد 
مهری است، نیز از کاله سکاها چنان که در پیکره تراشی بیستون 
و روی کوزه های زرین سـکایی دیده می شـود گرفته شده است 
که مانند کاله مهری در نقش میران در چین اسـت")تصویر 18(

)مقدم، 1388، 82(.
ایـن کاله بـا توجـه بـه نفوذ بسـیار زیـاد آیین مهر بـه نقاط 
مختلفـی از جهـان راه یافت، تا آنجا که حتی در بعضی از زمان ها 
مفاهیـم خـاص خـود را گرفـت. البته بیـش از آنکه ایـن کاله را 
سـکایی بدانیم، باید ریشـه ی آن را در سکاها دنبال کنیم، چراکه 

تصویر 15- باشلق مادی، 
قرن 5 ق.م.

ماخذ: )غیبی، 1388، 89(

تصویر 16- پلکان شرقی آپادانا، ملل هدیه آورنده، تخت جمشید. 

تصویر 17- کاله سکایی، 
از قدیمی ترین شکل کاله 

ایرانی، تخت جمشید. 

تصویر 18- کاله سکایی، 
از قدیمی ترین شکل کاله 

ایرانی، تخت جمشید.
ماخذ: )مقدم، 1388، 169(
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کاله مادها و ساسـانیان نیز به همین شـکل اسـت."این کاله نیز 
بر سـر برخی از بزرگان مهری در شاهنشـاهی اشکانی و ساسانی 
و مانند آنها که در نقش رسـتم و بیشابور تراشیده شده دیده می 
شـود")ورمازرن، 1390، 25(. "ماد ها پوشـش سـر خود را حفظ 
کردنـد و آن عبـارت بود از کاله نرمـی که یونانیان آن را فریجین 
می نامیدند و حدود دو هزار سـال بعد انقالبیون فرانسـه آن را به 
عنوان کاله سرخ آزادی بر سر نهادند")غیبی، 1387، 77(. اما در 
اروپا همان طور که قباًل ذکر شد، پس از نفوذ آیین مهر، بیشترین 
تصویری که به چشـم می خورد همان نقش گاوکشـی اسـت که 
در آن جوانـی رعنـا در حـال قربانی کردن گاوی اسـت و یکی از 
مشـخصه های اصلی این فرد که همان میترا اسـت، کالهی است 
که بر سر دارد. "در بیشتر پیکره های مهر می بینیم که مهر کاله 
کیسه مانندی به گونه ی کاله درویشان یا عرق چین نوک دار که 
نوک آن شکسته است و به طرف جلو و گاهی کنار عقب برگشته 
بر سر دارد، حتی در پیکره هایی که به جز کاله چیز دیگری تن او 
را نپوشانده است، باز این کاله را بر سر دارد")مقدم، 1388، 71(.

از قدیمی تریـن تصاویـری کـه در آن مهر با کالهی فریجی یا 
نوک برگشـته دیده می شـود، فرسـکی اسـت که در دورااروپوس 
میترا را همراه با ُسـل خدای خورشید نشان می دهد)تصویر 19(. 
ایـن مشـخصه را اگرچـه بـه لحاظ تصویـری در ایـران نمی توان 
پیگیری کرد، اما در متون گذشته ی این مرز و بوم از جمله اوستا 
می توان دید. "در اوستا از مهر چنین یاد می شود، مهر زیناوندی 
است که کاله خود بر سر، زره در بر، سپر سیمین به دوش و گرز 
گران در دست دارد و بر گردونه ی زرین مینوی که دارای  سوار 

است")باقری، 1389، 144(.
ایـن کاله نـه تنها نمادی برای میترا به حسـاب می آید، بلکه 
در مراتب هفتگانه این آیین نیز به عنوان مرتبه هفتم که باالترین 
مرتبه در آیین مهری است، قرار گرفته است. مرتبه ای که مربوط 
به مقام پدر پدران اسـت. "روی یک کاشـی که در شـهر اُستی به 
دسـت آمده، عصا و کاله و خاتم ارشـاد همچون عالیم مشـخص 

مرشد نقاشی شده است")تصویر 20()ورمازرن، 1390، 2۶(. 
این کاله بنا بر همان چیزی که در ارتباط با اسـتحاله ی این 
آیین در مسـیحیت به آن اشـاره شـد، امروزه نیز بـه حیات خود 
ادامه داده اسـت و به عنوان کالهی مذهبی در این دین به شـمار 
می رود. "سـر گذاشـتن کاله مهری سـرخ در میان عیسوی های 
مارونی رسـم اسـت و آن را در عربی دلف می گویند "دلف کاله 
سـرخ به گونه ی یک کیسـه اسـت که نوک آن به عقب برگشته و 

مارونی ها آن را بر سر می گذارند"")مقدم، 1388، 73(.
امـروزه نیـز ایـن کاله بـه عنـوان کاله پـاپ و کاردینال های 
کاتولیک نقش بازی می کند و اسقف ها نیز در مراسم رسمی خود 
از آن اسـتفاده مـی کنند. پـس به طور کلی می تـوان این چنین 
عنـوان کـرد که کالهی کـه در ایران زمیـن معرف اقـوام بود، به 
شکلی از طریق آیین میترایی به اروپا راه یافت و اگرچه این آیین 
در ادامه و رشـد مسـیحیت از حرکت باز ماند، اما تجلیات بیرونی 
آن کـه یکـی از آنها کاله فریجی اسـت، هم اکنـون نیز به عنوان 

یادگاری از ایران در فرهنگ غربی به جای مانده است.

تصویر 19- میترا به همراه سل، دورااروپوس.
)www.lampuzo.wordpress.com( :ماخذ

تصویر20- موزاییک بدست آمده از منطقه ی اوستیا، مرتبه هفتم آئین تشرف میترا، 
مقام پدر.

)www.wikipedia.org( :ماخذ

نتیجه
با توجه به پژوهش های بسیاری که در زمینه ی آیین مهر صورت 
گرفته است، امروزه کمتر موضوع مبهمی در آن وجود دارد، اما این به 
معنای آن نیسـت که تمام زوایای وجود این آیین بر ما روشـن شـده 
اسـت چراکه این آیین بسـیار رمزآلود و سـری بوده است و دیگر آنکه 
با توجه به اتفاقات تاریخی در آن نکاتی بر ما پوشیده مانده است. یکی 

از حلقه های گمشـده ی این کیِش ایرانی که به خاطر همین حوادث 
تاریخی رویداده در این زمان تا حدودی ایرانی بودن آن را تحت الشعاع 
قرار داده اسـت، مهرپرسـتی، تقریباً مقارن با دین زرتشـت در ایران و 
مسیحیت در اروپا به منصه ی ظهور رسید و همین نکته باعث شد تا با به 
قدرت رسیدن ُمغ های زرتشتی در ایران و مسیحیان در اروپا و راهیابی 
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آنها به حکومت، بسـیاری از ظواهر آن نابود شـود. تا آنجا که در ایران 
هیچ نمونه ای از این هنر باقی نمانده است، با این وجود در کشورهای 
غربی، نشـانه هایی از وجود آن را می توان یافت، از جمله نقاشـی های 
دیـواری و مجسـمه هایی که امـروزه در موزه های معتبر و حتی گاهی 
در بعضی از کلیسـاها نگهداری می شـود، همین قِلّت تصاویر در ایران 
باعث شده تا این شبهه ایجاد شود که این آیین، غربی است و برخی از 
محققان آن را متفاوت از مهر ایرانی بدانند، اگرچه این شبهه سالیانی 
است که با توجه به داستان های مکتوب ایرانی برطرف شده است. در 
این مقاله، ابتدا لباس ایزِد مهر با توجه به تک نقش برجسته باقی مانده 
مورد بررسی قرار گرفت. لباسی که از سه بخش اصلی تشکیل شده و 
این اجزا میراث اقوام ایران باستان است. شلوار ایزِد مهر شلواری است 
که در ایران دوره ی ماد و اشـکانی و بالطبع با اندکی تغییر در دوره ی 
ساسـانی رواج داشـت. شـلواری که خصوصیت ویژه آن چین و شکن 
فراوان آن بود و دو چیز را بر ما عیان می سازد، اول از زیبایی شناسی 
این زمان خبر می دهد و دیگر آنکه سهولت آن در سوارکاری موجب 
انتخاب آن شـده اسـت و این، گونه ای لباس ایرانی اسـت که در دوران 
متفاوت در ایران مورد اسـتفاده اشـراف بوده است و در نقِش ایزد مهر 
نیز دیده می شود. حال آنکه در مقایسه با تندیس های عریان یونانی و 
رومی از این حقیقت خبر می دهد که میترا پوششی ایرانی به تن دارد. 
یکی دیگر از نشانه های ایرانی بودن آن، استفاده از باالپوش و شنل به 
عنوان جزء مکمل شلوار است که از دوره ماد و پس از آن در ایران رواج 

داشته است. شنلی که ایرانیان و به ویژه بزرگان و شاهان ایرانی بر دوش 
می بستند و نشانی بر اشرافیت بود و در ادامه در اروپا در پوشاک میترا 
متجلی می شود و باز حکایت از ایرانی بودن این ایزد دارد. این پوشاک 
با توجه به استحاله ای که در دین مسیح پیدا کرد، به حیات خود ادامه 
داد و نمونه هایی از نقاشی های عیسی مسیح و حواریون در دست است 
که از شنل استفاده شده و حتی در کتاب مقدس مسیحیان نیز به آن 
اشاره شده است. حتی رنگ این شنل که به رنگ ارغوانی است برگرفته 
از رنگ شـنل هخامنشـیان اسـت که ابتدا در ایزدمهر دیده می شود و 
سپس بر دوش حضرت مسیح و در نهایت امروزه به عنوان رنگ لباس 
کاردینال ها و پاپ است. در نهایت کاله فریجی مورد بررسی قرار گرفت. 
کاله از دیر باز در ایران زمین نشانی بر شناخت اقوام ایرانی بوده است و 
اقوام ایرانی با کاله های خود شناسایی می شدند. کاله میترا بسیار شبیه 
به کاله سکایی است و در ادامه نکته مهم آنست که با توجه به منابع 
و گفته ی مورخان در یونان باستان و روم، کاله نشانی ناشایست بوده و 
تنها بر سر گدایان و تهیدستان دیده می شده است و کالهی که بر میترا 
است، نشانی ایرانی است. این کاله در مقاطعی از تاریخ مفاهیم متفاوتی 
به خود گرفته است، زمانی به نشانه ی آزادی بوده است و نمادی مثبت 
به شمار می رفت تا آنجا که ژاکوبین ها که فرقه ای آزادی خواه بوده اند از 
آن استفاده می کردند، این کاله امروزه به عنوان کاله پاپ نشانی ایرانی 
و منشاء سکایی دارد که از مجرای مهرپرستان و با نفوذ در آیین مسیح 

بر سر بزرگان این دین دیده می شود.

پی نوشت ها

Taverctony  1: تاورکتونی به معنای کشتن و ذبح گاو است، میتراپرستان 
صحنه ی کشتن گاو را همیشه در محراب و مرکز معبد خویش می آراستند. در این 
صحنه، میترا گاوکش به صورت قهرمانی جوان و همچون شاهزادگان شرقی تصویر 
می شـد، یعنی با نیم تنه و شـنلی سـرخ که در حال اهتزاز اسـت و کالهی با رأس 

خمیده که به کاله فریجی معروف است)اوالنسی، 1387، 20(.

2   داستان ایزد مهر: بنا به اسطوره، خدای خورشید پیک خود، زاغ را 
به سوی میترا فرستاد و دستور داد گاو را بکشد. اما هنگام مرگ گاو معجزه ی 
بزرگـی رخ داد. گاو سـپید تبدیـل به ماه شـد، ردای میترا به گنبد آسـمان با 
ستارگان درخشان و اختران تبدیل گشت. از دم و خون گاو نخستین خوشه ها 

و سنبله های غالت و انگور پدید آمد.)ثاقب فر، 1385، ۶(
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