
بازشناسي  معبد مهر مراغه

 شهر تاريخى مراغه، با آثار متعددى از دوره هاى مختلف 
ــالم، همچون نگينى سبز در ميان شهرهاى  تا پيش از اس
ــان بوده و  ــه باستان شناس ــران، مورد توج ــمال غرب اي ش
ــرى را در ساحل «چيچست»  اليه هايى از تاريخ كهن بش

در سينة خود محفوظ داشته است.
ــرى جنوب مراغه به   ــتاى «ورجوى» در 6 كيلومت روس
سمت تكاب و در حاشية يك راه باستانى، داراى گورستانى 
ــمارة 9416 در فهرست آثار ملى  ــت كه به ش تاريخى اس
ــيده و آثار موجود در آن- تا 3هزار سال قبل-  به ثبت رس
انسان را با دنياى باستان آشنا مى كند. اين روستا در زبان 
محلى «ورؤوى» ناميده مى شود. «وه ر» به معناى آفتاب و 
«اؤو» در زبان تركى آذرى به معناى خانه يا جايگاه است. 

ــناخت  ــام «ورؤوى» يا خانه آفتاب، نقش كليدى در ش ن
مفهوم اين مجموعه دارد (عباسى،1383).

ــى و در پاى آبى روان  ــتان تاريخ در محوطة اين گورس
ــال به  طرزى  ــت)، نارونى كهنس (كه ديگر اثرى از آن نيس
شگفت خودنمايى مى كند. آنچه در پس اين درخت نارون 
ــكلى رازگونه  جلوه مى نمايد، حفره هايى دست كند در  به ش
ــت در قسمت زيرين معمارى  دل صخره اى از جنس شيس
ــا دو عنوان  ــت. اين اثر تاريخى ب ــتان اس صخره اى گورس
ــمارة 788 و «نيايشگاه مهرى» با  «امامزاده معصوم» با ش
شمارة 3/1556 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است 

(مخلصى،1371).
ــط دكتر ورجاوند (1351) به طور  اين بنا اولين بار توس

مختصر معرفى و پس از آن طى دو مقاله از دكتر شكارى نيرى 
ــد. براساس  ــى ش (1371و 1385) به صورت كامل ترى بررس
ــيارى از بناهاى  مقاالت مذكور، اين مجموعه بنا، همانند بس
دوره هاى مختلف، كاربردهاى متفاوتى داشته است. چنان كه 
درخصوص علل رونق فضاهاى صخره اى اعم از دهكده ها،  دژها 
ــالمى در متون تاريخى مطالبى آمده كه  و معابد در دوره اس
ــاره به مسكن و مأوا گرفتن سالطين و ثروتمندان از ترس  اش
طوفان و بالياى آسمانى داشته است. از طرف ديگر، فرقه هايى 
از صوفيان و عرفا به تأسى از عزلت گزينى پيامبر (ص) در غار 

به اين پناهگاه ها روى مى آوردند. 
نيايشگاه داراى دو قسمت عمده با پالنى كامًال پيچيده 
ــت. عرض ورودى از 4/70 تا 7/20 متر متغير است كه  اس
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سازمـان ميـراث فـرهنگـى 

شهرستان مراغه، 1389.

ــود. پس از داالن  ــيب كم به سمت داخل ختم مى ش با ش
ــدد پيرامون آن  ــاى متع ــزى و فضاه ــاالر مرك ورودى، ت
ــاهده مى شود. در ابتداى ورودى، گذرگاهى به قسمت  مش
ــكل (احتماالً متعلق به دوره اسالمى است)  الحاقى مربع ش
باز شده است كه يك ستون صخره اى شش ضلعى، اين فضا 
ــدام يك نورگير وجود  ــمت- كه باالى هرك را به چهار قس
ــازمان دهنده فضا در اين  ــيم مى كند. عنصر س دارد- تقس
ــكل مركزى است كه با سه راه  مجموعه، تاالر مستطيل ش
دسترسى، به بخش هاى گنبدى شكل سه گانه اطراف خود 
مرتبط است. اتاق مدور كه يكى از جالب ترين قسمت هاى 
ــت؛ هم نشانه هاى سلسله مراتب ميترايى  اين نيايشگاه اس
ــالمى كه ــات و تزيينات اس ــارى از الحاق ــم آث را دارد و ه
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The ethic of Mehr which is called Mithraism in Europe was pretty frequent 
since the time of Ashkanid dynasty, till the rulership of Romans in Europe. 
Despite many scientists consider Iran as the birthplace of Mithraism; there 
are few valid documents left in the area. Revealing the var’ovey mithraeum 
in Maraghe was a great evidence in defining the history and the civilized 
heritage of Iran.

كيش مهر كه اروپاييان آن را ميترائيسـم مى خوانند، از دوران اشـكانى تا قرن 4 ميالدى و سـلطه 
رومى ها در سـرزمين هاى اروپايى، رواج داشـته اسـت. با اين همه در زادگاه آن كه به گمان بسيارى 
محققان، ايران بوده، نشانه هاى اندكى برجاى مانده است. كشف مهرابه ورؤوى در مراغه، سند بزرگى 

در تبيين تاريخ و تمدن ايران به شمار مى رود.

مربوط  به كاربرد اين بخش از بنا براى مسجد و امامزاده و اقامتگاه 
صوفيان بوده است (شكارى نيرى، 1385 :117- 112).

ــه، فضاهايى از  ــرق و غرب مجموع ــراً در جانب ش اخي
ــايى  دل خاك بيرون آمده كه تاكنون اقدامى جهت شناس
ــتناد  ــت. معمارى زيرزمينى، به اس آن صورت نگرفته اس
ــته هاى مورخان و باستان شناسان در ايران، مربوط به  نوش
ــتى بوده است كه به دنبال يك تفسير  معابد دوره مهرپرس
ــطوره اى از پيدايش حيات بر روى زمين، دل صخره ها  اس
ــطوره مهر  ــكافتند و عبادتگاه هايى به تقليد از اس را مى ش
مى ساختند. معمارى معابد مهر، به قرار نوشته ها و روايات 
آثار زيادى در ايران امروز از معابد مذكور برجاى  تاريخى (
ــز به اعتقاد محققان، به  ــهور آن ني نمانده و نمونه هاى مش
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ــتن از تاريكى ها خود را براى رسيدن  ــى  و گذش رياضت كش
به مرتبة نور آماده نمايد.

ــم مى خوانند،  ــه اروپاييان آن را ميترائيس ــش مهر ك كي
ــلطه رومى ها در  ــا قرن 4 ميالدى و س ــكانى ت از دوران اش
ــا اين همه  ــت. ب ــته اس ــى، رواج داش ــرزمين هاى اروپاي س
ــان، ايران بوده،  ــيارى محقق ــه به گمان بس در زادگاه آن ك
ــانه هاى اندكى برجاى مانده است. كشف مهرابه ورؤوى  نش
ــخ و تمدن ايران به  ــند بزرگى در تبيين تاري ــه، س در مراغ
ــك دوره طوالنى تمدن  ــي كه از ي ــمار مى رود. از آنجاي ش
ــد از اندك آثار  ــانه هاى زيادى برجاى نمانده، باي ايران، نش
آن حفاظت شايسته به عمل آورد تا با معرفى آن به رازهاى 

تمدن پرشكوه ايران پى برد  
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نقوش در دوره هاي بعد، همچنان برجاي مانده است.
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