
فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
سال سوم| شماره دهم| زمستان 1394 23

کلیسای سنت استپانوس با پیشینه نیایشگاه باستانی ایران

گلناز کشاورز
پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، پژوهشکده نظر

golkeshavarz@gmail.com

چكیده

اديان  با  اديان کنونی، مرتبط  با  ارتباط  از  اين مکان ها غير  اماکن مقدس بسياري است که  ايران دارای  سرزمين کهن 
کهن بوده اند. ايرانيان در طول تاريخ به عناصر طبيعی و حيات بخش احترام گذاشته و معابدی به آنان اختصاص می دادند. 
نمادين، برخی  با نقوش  بوده دارای سنگ نگاره هايی  ايران  از معابد بزرگ  کليساي سنت استپانوس که در گذشته يکی 

ويژگی های معماري، طبيعت و نيز تاريخ خاص منطقه ی جلفای ارس که گويای اين پيشينه است.
اين مقاله پس از بيان کلي اهميت تاريخي منطقه،  ويژگي هاي بنا را شرح داده و با تحليل نقوش برجسته ی آن در پی 

اثبات وجود نيايشگاه باستانی در اين مکان است.  

واژگان کلیدي
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مقدمه

ايران چنان قوی بوده که  باورهای آيينی در فرهنگ کهن  نقش 
موجب پيدايش تمدن و هنری تأثيرگذار بر شرق و غرب عالم شده 
است. ايرانيان در طول تاريخ، عناصر حيات بخش مانند آب، آتش، 
خاک، زمين، گياه و عناصر آسمانی چون ماه، خورشيد و ستارگان 
به  معابدی  و  ساخته  اسطوره ها  آنان  برای  و  می کردند  احترام  را 
آنان اختصاص می دادند. بسياری از اين معابد با ورود دين جديد 
و به دليل پيشينه ی مقدسشان همچنان بر جای مانده و در قالبی 
نو، رنگ و بوی باور جديد به خود گرفته اند. از اين ميان می توان 
به کليسای سنت استپانوس اشاره  نمود که مدارک فراوانی دال بر 

اهميت پيشين اين مکان از نظر آئين مهر وجود دارد.
در اين گفتار پس از بررسی موقعيت جغرافيايی کليسا، پيشينه ی 
تاريخی منطقه با توجه به نام های جغرافيايی و ارتباط آن با فرهنگ 
ارامنه و همچنين نمادهای مربوط به معابد باستانی ايران معرفی 
و بررسی خواهد  شد تا امکان تطبيق آن ها با نشانه های کليسای 
يافتن  جهت  نيز  آن  تزئينات  و  کليسا  بنای  شود.  فراهم  مذکور 
اطالعات  تطبيق  با  و  بررسی  شده  ايران  باستانی  اديان  با  ارتباط 
بدست آمده فرضيه ی »ارتباط پيشينه ی مکانی و تاريخی کليسا 
با اديان کهن ايران )مهر و اناهيتا(« مورد بررسی قرارخواهدگرفت. 

فرضیه

و  جغرافيايی  طبيعی،  شواهد  استناد  به  کليسای سنت استپانوس 
هم چنين نشانه و نمادهای موجود از نمونه های بارز مکان مذهبی_ 

آيينی ايران باستان بوده که به کليسا تبديل شده است. 

پیشینه تحقیق
ايرانی  کهن  اديان  با  مقدس  اماکن  از  بسياری  ارتباط  مورد  در 
مطالعاتی انجام شده که در اين تحقيق از آن ها استفاده شده  است. 
از آن جمله می توان به کتاب هايی چون »بغ مهر«، احمد حامی، 
و  مهر  درباره ی  »جستاری  بهروز،  ذبيح  ايران«،  تاريخ  و  »تقويم 
و  جوادی  شهره  ايرانی«  مکان  »سه گانة  و  مقدم  محمد  ناهيد«، 
سيد امير منصوری اشاره نمود. همچنين مقاالتی چون »طبيعت 
و عناصر منظر در فرهنگ ساسانی«، » اماکن مقدس در ارتباط 
با طبيعت« و »تداوم نشانه ها و بقايای معماری "مهری" قفقاز در 
کليساهای ارمنستان و گرجستان«، شهره جوادی نيز مورد مطالعه 

 

تصوير 1. نمايی از قره کليسا. 
http://assyrian.irib.ir/persian/kondaktoru/item/7441 :مأخذ

بناهای  ارتباط  به  به طور مشخص  مقاله ی آخر  قرار گرفته اند. در 
مقدس مسيحی با آئين مهر اشاره  شده  است.

روش تحقیق
روش تحقيق کيفی و استنتاجی به شيوه مقايسه بوده و کار توأم 
کتابخانه ای و ميدانی مورد استفاده بوده است. همچنين با مشاهده 
و تحليل تصاوير نگارنده، فرضيه مقاله مورد بررسی و اثبات قرار 

گرفته است. 

1-اهمیت منطقه جغرافیایی کلیساهای شمال غرب ایران

به دليل نزديکی استان های آذربايجان غربی و شرقی به مرزهای 
آذربايجان، ارمنستان و نخجوان، ارامنه بسياری در اين منطقه از 
کشورمان زندگی کرده و عبادتگاه های بسياری نيز برپا ساخته اند. 
نام های  به  استان  دو  اين  در  ايران  قديمی  بسيار  کليسای  سه 
قره کليسا1 )تصوير1(، سنت استپانوس)کليسای خرابه( يا دره شام2 

)تصوير2( و نيز کليسای زور زور)باران(3 )تصوير3( قرار دارند.
شانزده  در  است،  پژوهش  اين  مطالعة  مورد  که  سنت استپانوس 
شهرستان  شرقی،  آذربايجان  استان  در  جلفا  غرب  کيلومتری 
مرند و به فاصله سه کيلومتری کرانه ی جنوبی ارس در روستای 
متروکه ای بنام »دره شام«4 قرار دارد. نام کليسا الهام گرفته از نام 
»استپانوس« شهيد اول راه مسيحيت است و به علت استقرار آن 

در روستای دره شام به اين نام نيز خوانده می شود.5
و  تسميه  وجه  دارای  کليسا،  اين  جغرافيايی  منطقه  و  ارس  رود 
سوابق تاريخی قابل توجهی برای اين پژوهش است. ارس به عقيده 
بعضی مستشرقين همان رود دائی تيای اوستا است. آن  را در قديم 
در  )دهخدا، 1334: 1544(.  می نامند  آراسک  يونانيان  و  اِراسک 
اوستا آمده که در کنار رود دائيتی به زرتشت امر شد تا مردم را به 

خداشناسی دعوت کند.6
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ريشه کلمه مرند که کليسای سنت استپانوس در آن واقع شده، در 
زبان ارمنی به معنای دفن يا دفينه است. گويند مرند محل دفن 
نوح پيغمبر و بنا به قولی مادر اوست.7 مورخان قديم نوشته اند که 
بقايای  و  بوده  ساسانی  دوره  در  واسپورگان  استان  پايتخت  مرند 

آتشکده ای در تپه خاکستری مرند می تواند دليل آن باشد.8 
ارمنستان جزئی از ايران بزرگ محسوب می شده و اولين جايگاه 
رسمی شدن مسيحيت است. ارمنيان آريايی نژاد احتماالً از»فريگيه« 
)Phrygia( برخاسته و در زمان کوروش بزرگ، فرمان بردار پارسيان 
شدند.9 با استناد به منابع تاريخی ارامنه در دوره ساسانيان، پيش 
از گرايش به آيين مسيحيت، بخشی پيرو دين زرتشت و بخشی 
نيز پيرو آئين مهر بوده اند. آنان در زمان اشکانيان )248 ق.م تا 
224م.( به آئين مسيحيت روی آوردند اما پيش از آن بر اساس 
پيرو  آريايی  اقوام  از  ديگر  بسياری  همانند  و  شده  يافت  مدارک 
ايزدانی چون مهر، اناهيتا و اهورامزدا بودند )ملکی،1390: 171-
170(. بسياری از معابد به جامانده از مهرپرستی در شرق ارمنستان 
مؤيد همين نکته است )جوادی،1393: 33(. بنابراين طبيعی است 
که بسياری از صومعه ها و کليساهای قديمی در نقاط کوهستانی 
بر بلندای کوه و تپه، نشانه هايی از نيايشگاه های باستان را در خود 
باستان  ايزدان  نيايشگاه های  تمامی  که  همان گونه  باشند.  داشته 

ايران برفراز کوه و بلندی واقع بوده اند )همان :35(. 

2-کلیسای سنت استپانوس
2-1. وجه تسمیه

نام سنت استپانوس از کلمه يونانی Stephanos به معنی »تاج« و 
نمادی از حد کمال شهادت در آئين مسيحيت شناخته می شود. 
از  سنت متيو  و  سنت پيتر  مستقيم  فرستاده  را  سنت استپانوس 
تصويری سنت استپانوس  دانسته اند. در هنرهای  حواريون مسيح 
نخل،  شاخه  نيز  و  سر  و  شانه ها  روی  بر  سنگ  سه  به وسيله  را 

 

نماد شهادت در دست نشان می دهند.10 بيست وشش دسامبر، روز 
جشن استفان يک روز پس از عيد کريسمس برگزار می شود.11

2-2. تاریخ کلیسا
مسيحيت  دوران  اوايل  به  مربوط  را  سنت استپانوس  بنای  برخی 
صفويه  دوره ی  به  را  آن  فرانسوی،  جهانگرد  تاورنيه،  می دانند. 
نسبت می دهد. درحالی که شيوه ی معماری بنا، مصالح ساختمانی 
و تزئينات نشان می دهد که کليسا همانند و همزمان با کليساهايی 
چون طاطاووس )قره کليسا( در بين قرون چهارم تا ششم هجری 
قمری )دهم تا دوازدهم ميالدی( ساخته شده و سبک معماری آن 
تلفيقی از شيوه های مختلف اورارتو، اشکانی و رومی است.12 داخل 
است.13  شده  تزئين  هوناتانيان  از  نقاشی هايی  به وسيله ی  نيز  بنا 
»طاطاووس«،  »اجميادزين«،  شگفت انگيز  بناهای  ساخت  از  بعد 
»سبک  نام  به  سبک ها  اجتماع  اين  »استپانوس«  و  »آختامار« 

ارمنی« در ساخت کليساها مشهور شد.
کهن  کليسا  سه  ثبت  اطالعات جهت  مراحل جمع آوری  در طی 
ايرانی در ليست ميراث جهانی يونسکو، استخوان هايی در کليسای 
می دهد  نشان  استخوان ها  اين  کشف  شد.  يافت  سنت استپانوس 
که کليسا در اوايل دوران حيات خود از اهميت بسياری برخوردار 
بوده تا آنجا که در آن استخوان هايی منسوب به حواريون مسيح  

نگهداری می شده است.14

2-3. مشخصات کلی معماری و تزئینات فضای بیرونی
حصار و بارويی بلند با هفت برج نگهبانی و پنج پشت بند استوانه ای 
سنگی شبيه دژهای مستحکم دوره ساسانی و قرون اوليه اسالم 
بخش  سه  از  بنا  است.  دربرگرفته  را  کليسا  محوطه  دور  تا  دور 
مشخص تشکيل شده : برج ناقوس، نمازخانه، و اجاق دانيال. برج 
قرارداشته  ديوار جنوبی  به  متصل  در طبقه ی  ايوان  روی  ناقوس 

 

تصوير 2. نمايی از کليسای زور زور )باران( 
www.tasnimnews.com/fa/news : مأخذ

تصوير 3. نمايی از کليسای سنت استپانوس.
 عکس : گلناز کشاورز،1389.
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روی هشت  که  بوده   و هشت ضلعی  هرمی شکل  گنبدی  دارای  و 
ستون استوانه ای از سنگ سرخ با سر ستون های زيبا استقرار  يافته 

است15 )تصوير 4(. 
باالی  و  بر طاق  گنبد کنده کاری شده اند  بال  با چهار  فرشتگانی 
آن ها نيز تصوير سر گاو ديده می شود. در کادری مستطيل شکل 
چشم  به  شمسه  يا  خورشيد  به  شبيه  گل های  آن  طرف  دو  که 
چند  تصوير  آن  باالی  در  و  شده  کنده کاری  صليبی  می خورد، 

طاووس يا کبوتر وجود دارد )تصوير 5(.
قسمت بعد يعنی نمازخانه در زمينی به ابعاد شانزده در بيست و يک 
متر، بناشده است. در ورودی منبت کاری شده و مربوط به دوران 
قاجاريه است )تصوير 6(. حجاری پايه ها، طاق نماها، نيم ستون ها و 
زنجيرهای جوانب مقرنس کاری ها و تزئينات طاق سر در نيز بسيار 

بديع است )تصوير 7(.
چشم  به  کليسا  ورودی  باالی  در  نستعليق  خط  به  کتيبه ای 
می خورد که متعلق به سال 1245 هجری قمری است)تصوير 8(. 
ميرزا  »عباس  توسط  جلفا  »دره شام«  قريه  خريد  از  کتيبه  متن 

نايب السلطنه« قاجار و وقف آن به کليسا حکايت دارد. 
همان طور که گفته  شد بر ديوار ورودی نمازخانه کليسا تزئينات 
متفاوتی ديده می شود. در باالی بنا، زير نوک شيب سقف، نقش 
ديده  کوچک تر  دايره ای  آن  مرکز  در  که  دارد  وجود  دايره واری 
می شود و شايد نمادی از خورشيد باشد. پايين آن تصوير به صليب 
بخش  در  پنجره  سه   .)9 ديد)تصوير  می توان  را  مسيح  کشيدن 
چشم  به  چليپايی  نقوش  نيز  آن  اطراف  که   دارد  وجود  زيرين 
می خورد. در قسمت پايين طاق سردر ورودی نمازخانه، تزئينات 

  

    

تصوير 4. نقاشی از کليسای سنت استپانوس پيش از تخريب منار ناقوس. 
عکس : گلناز کشاورز، 1389.

تصوير 5. الف. گنبد هرمی کليسا. عکس : گلناز کشاورز،1389.

تصویر 5.ب. تصوير سر گاو. بخشی از تصوير الف/ تصوير 5.پ. فرشته چهاربال. بخشی از تصوير الف / تصوير 5.ت. تصوير صليب و نقش های شمسه. بخشی از تصوير 
الف / تصوير 5.ث. تصوير يکی از حواريون. بخشی از تصوير الف. عکس : گلناز کشاورز، 1389.
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مقرنس کاری بسيار زيبايی مشاهده می گردد.
در جنوب نمازخانه بر نمای بيرونی نمادها و کنده کاری هايی بر روی 
ابتدا  از باال در  سنگ ديده می شود که بسيار حائز اهميت است. 
تصوير عقابی که دو طرف آن گل هايی مشابه خورشيد قابل رؤيت 
است. عقاب در حال حمل کردن چهارپايی با چنگال های خود است 

)تصوير 10(. در زير اين نقش برجسته دو گل ديگر و پايين آن ها 
در قابی مستطيل شکل صحنه ای از يک داستان تصوير شده است 
که احتماالً صحنة به شهادت رسيدن استپانوس باشد)تصوير11(. 
وی  دست  در  نيز  عودسوزی  استپانوس16و  سر  باالی  سنگ  سه 
شخصيت  تقدس  نشانه ی  به  نيز  فرشته  سه  می شود17.  مشاهده 

تصوير 7. نمونه ای از حجاری های کليسا. عکس: گلناز کشاورز، 1389.تصوير 6. در ورودی منبت کاری شده. عکس: گلناز کشاورز، 1389.

مسيح. تصوير 8. تصوير کتيبه فارسی سر در ورودی. عکس : گلناز کشاورز، 1389. کشيدن  صليب  به  تصوير   .9 تصوير 
عکس: گلناز کشاورز، 1389.

تصوير 11. صحنه شهادت استپانوس. عکس : گلناز کشاورز، 1389.تصوير 10. تصوير عقاب در حال حمل بره. عکس : گلناز کشاورز،1389.
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محوری داستان ترسيم شده اند. در اين بين نقشی شبيه به نماد 
اهورامزدا ديده می شود.

دارد.  وجود  صليب  به شکل  نورگيری  قاب  قسمت  اين  زير  در 
به شکل  نمادهايی  و  تصوير  وجود  نورگير،  اين  ويژگی  مهم ترين 
حيوانات در اطراف صليب است)تصوير 12(. دو طرف باالی صليب 
کالغی سمت راست و گاوی در طرف چپ مشاهده می شود. پائين 
سمت راست، يک مار و در طرف چپ تصوير دو ماهی وجود دارد. 
در قسمت آخر نيز دو شير نر به شکل قرينه در طرفين پايه صليب 

کارشده اند.  

تصوير  باال  نيمه  در  می شود:  ديده  قاب  دو  نورگير،  طرفين  در 
به خط  نوشته هايی  پايينی،  نيمه  و  برابر  بازوی  با چهار  چليپايی 

ارمنی )تصوير13(.
آن  که چهار طرف  واقع شده  ويران  نيمه  ديری  کليسا،  کنار  در 
زائران  و  مسافران  استراحت  برای  فوقانی  طبقه ی  در  اتاق هايی 
نوع  است)تصوير 14(.  بوده  چهارپايان  اصطبل  پايين  طبقه ی  و 
معماری و مصالح بکار رفته در اين مکان، با خود کليسا متفاوت 
ارمنی در داخل و خارج  زبان  به  بسياری  است. سنگ نبشته های 

  

  

تصوير 12.تصوير پنجره صليبی و نقش پنج نماد مهری در اطراف آن. 
عکس : گلناز کشاورز،1389.

تصوير 13.نمای کلی از ديوار شرقی کليسا. 
عکس : گلناز کشاورز،1389.

تصوير 14.نمايی از دير سنگی در کنار بنای کليسا. عکس : گلناز کشاورز،1389.
تصوير 15. نمونه ای از سنگ نوشته های ارمنی بر ديواره کليسا. 

عکس : گلناز کشاورز،1389.
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اين دير نصب شده که با ترجمه ی آن ها می توان به نام بانی کليسا، 
اين  در  که  اقوامی  تاريخ  از  بخش هايی  حتی  و  بنا  تاريخ  معمار، 

سرزمين می زيستند پی برد18)تصوير 15(.

2-4. مشخصات داخلی کلیسای استپانوس 
ايوان،  شامل  قسمت  سه  از  و  صليبی شکل  کليسا  داخل  فضای 
ايوان و  نمازخانه و محراب تشکيل شده است)تصوير 16(. پشت 
زير گنبد اصلی، نمازخانه قرار دارد. گوشه های مقرنس و طاق گنبد 
دارای تصاويری رنگی است که شيوه ی نقاشی های مذهبی قرن 16 

و 17 ميالدی را به ياد می آورد19.
وسط  در  يکی  سنگی  نمازگاه  سه  معبد،  درون  تزئينات  ازجمله 
محراب و دوتای ديگر در طرفين شمالی و جنوبی نمازخانه قرار 

دارند که از آثار دوره ی قاجار هستند20)تصوير 17(.
»اجاق دانيال« تاالری متصل به ديوار شمالی کليسا با 6 متر عرض 
و نزديک به 20 متر طول است که به سه قسمت تقسيم می شود: 
نام  به  و  شده  جدا  تاالر  از  ديوار  وسيلة  به  دانيال«  1-»اجاق 

»دانيال« از قديسين قرن پنجم ميالدی معروف است21.
2-تاالر اجتماعات در وسط.

3-محل غسل تعميد در انتهای شرقی تاالر با سکوهايی بلند و ميز 
سنگی غسل تعميد )سنگ آب( در وسط آن.

صفويه  دوره ی  در  فرانسوی  مشهور  سياح  تاورنيه،  سفرنامه  در 
علی خان  توسط  که  گلستان  کاخ  آرشيو  در  موجود  و عکس های 
قاجار  ناصرالدين شاه  دوره  در  آذربايجان  شمالی  حکمران  والی، 
ازجمله  قديسين  و  حواريون  استخوان های  وجود  به  گرفته شده، 

سنت استپانوس و دانيال نبی22 اشاره شده است.

3- نشانه های ادیان باستانی ایران 
ايران به ديگر ممالک راه  از  کيش مهر قوی ترين آئينی بوده که 
يافته و بازتاب آن بر فرهنگ ايرانی-اسالمی و مسيحيت مشهود 
است. بر اساس شواهد تاريخی، مهرپرستی از دوران مادها در ايران 
ايران  اناهيتا در باورها و سنن  ايزد مهر و  وجود داشته است. دو 
نشانه های  قدری  به  و  داشته   هم حضور  کنار  در  همواره  باستان 
و  معماری  آثار  و همچنين  گاو  ماهی،  آب،  و  گياه  مانند  طبيعی 
از  دو  اين  تفکيک  که  است  آميخته  هم  به  آن ها  مقدس  اماکن 

يکديگر آسان نيست.
بسياری از مکان های مقدس که امروز در کنار آب ها واقع شده  يا 
يادگاری  روزگاری چشمه و درختی مقدس در آن وجود داشته، 
از باورهای کهنی است که ريشه در اعتقاد به ايزدان مهر و اناهيتا 
دارد. بيشتر از اين مکان ها در دوران رواج آئين زرتشت در ايران 
آيين  زرتشت  مذهب  که  زمانی  شدند.  زرتشتی  معابد  به  تبديل 
اما  بود.  اساسی  و  مهم  بسيار  اهورامزدا  نقش  شد،  دربار  رسمی 
همچنان ايزدان آب و خورشيد يعنی اناهيتا و مهر به عنوان ياران 
اهورامزدا حضور داشتند. احترام به عناصر طبيعی همچون آب و 
آتش و گياه در گفتار و سفارشات زرتشت پيامبر نيز وجود داشت 
در  آن  بزرگداشت  و  آتش  نيايش  بود.  يافته  تداوم  گذشته  از  و 
آتشکده ها برپا شد و بعضاً نيايشگاه های موجود تبديل به آتشکده 
می شوند.  خوانده  دِرمهر  نيز  تاکنون  آتشکده ها  از  برخی  شدند. 
شکل  چشمه ها  و  کوه  جوار  در  و  بلندی  روی  بيشتر  بناها  اين 

  

www.mcirilm.ir : سنگی تصوير 16. پالن کليسای سنت استپانوس. مأخذ های  نمازگاه  از  نمونه  يک   .17 تصوير 
کليسا. عکس : گلناز کشاورز،1389.
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گرفت. پيداست که در زمان هايی نيايش مهر، اناهيتا و آيين های 
همين  است.  بوده  برقرار  مکان  دريک  هم زمان  آتش،  بزرگداشت 
اتفاق در زمان رواج آئين مسيحيت برای بسياری از معابد مهری 
مجدداً تکرار شد. با اين تفاوت که اين بار دين مسيح تحت تأثير 
ساخت  در  طبع  به  گرفت.  قرار  ايرانی  کهن  اديان  آئينی  قدرت 
از  ايران  فرهنگی  در سرزمين  مقدس مسيحی  اماکن  از  بسياری 
امر از طريق نشانه های  اين  اماکن مقدس پيشين استفاده شد و 
قابل  کليساها  اين  کهن ترين  در  موجود  نقوش  و  منظر  محيطی، 

پيگيری است )آورزمانی و جوادی، 1394(.   
کليسای  پيشينه ی  بودن  منتسب  داليل  بررسی  جهت 
آئين های مهر  به  به عنوان مکان مقدس مسيحی  سنت استپانوس 
و آناهيتا الزم است به برخی از مهم ترين نشانه های عبادتگاه های 
باستانی ايران در مکان اين کليسا اشاره کنيم. برخی از اين نشانه ها 
مربوط به مکان يابی بنا از نظر جغرافيايی و طبيعی است. برخی 
ديگر در نوع تزئينات معماری يا جهت يابی مهراب و بخش هايی که 

جايگزين بنای پيشين شده، قابل مشاهده است.

3-1. نشانه های طبیعی معابد کهن ایران
 ازجمله ويژگی های جغرافيايی و طبيعی چنين مکان هايی می توان 
نمود23. درخت و گياه،  اشاره  به کوه، چشمه و درخت کهن سال 
نماد سبزی، خرمی و برکت بوده و در کنار آب های جاری منسوب 
تا جايی که زرتشت  و محترم شمرده می شدند؛  اناهيتا، مقدس  به 
پيامبر، قطع درخت را گناه کبيره می دانست. آب های جاری نيز 
بايد پاک و مطهر باشند تا مردم از آن بهره  گيرند و آلودن آب نيز 

گناه بزرگ محسوب می شد. 
و  نور  ايزدان  که  اناهيتا  و  مهر  يا  ماه  و  خورشيد  خدايان  معابد 
روشنايی و نيز باروری و موکل آب ها بوده اند؛ معموالً درکنار هم 
و در جوار چشمه های جوشان و درختان کهن سال بنا می شدند. 
ايرانيان باستان، ايزدان مهر و اناهيتا را به عنوان نماد خورشيد و ماه 
ايزدبانوی  با  ارتباط  بنابراين بزرگداشت آب در  نيايش می کردند، 
نگهبان آب های پاک و آتش نماد نور و گرمی خورشيد يا نور خدای 

آفتاب درميان آنان رايج بوده است.
غار  در  و  کوه  زادگاهش سينه  و  فراخ  دارنده دشت های  که  مهر 
است، از آذرخش دو قطعه سنگ در کوه البرز زاده شده  و قربانی  
نيز  اقوام  ديگر  اعتقادات  در  است.  داده  انجام  غار  در  را  مقدس 
کوه ها مقدس بوده و آن را جايگاه خدايان می شمردند. پس معابد 
را به شکل کوه يا برفراز کوه بنا می کردند)جوادی، 1386: 15(. 
از  معموالً  آب،  نشانه ی طبيعی  بر  نيز عالوه  اناهيتا  و  مهر  معابد 
نظر جغرافيايی برفراز کوه ها و يا غارها بنا می شدند. از آنجايی که 
می گفتند مهر از کوه زاده  شده و اناهيتا، نگهبان آب های پاک و 
روان است، از اين رو در جوار کوه و چشمه زيارتگاه مهر و اناهيتا 

می ساختند.

ميترا  که  گفت   بايد  درخت  اهميت  و  ارزش  درباره ی  هم چنين 
طبق برخی روايات از درخت کاج يا سرو زاده شده است. در آيين 
اين دستور  بر  نيز  زرتشت قطع درخت گناه کبيره بوده و اسالم 
صحه می گذارد. درخت به  جهت باروری و سرسبزی نماد زايندگی 
و برکت و تبلور آن در ايزدان مهر و اناهيتا تجلی يافته و به نماد 

آنان تبديل شده است.

3-2 نشانه های تصویری و تزئینی معابد کهن ایران
آناهيتا  و  مهر  معابد  جغرافيايی  و  محيطی  نشانه های  بر  عالوه 
به  مربوط  عموماً  که  کرد  اشاره  بنا  تزئينی  عناصر  به  می توان 
مناسک و مراسم آئينی بوده است. به طوری که هم اکنون نيز »در 
اکثر مهرابه های اروپا و آسيا نقوشی از خورشيد، ماه، ستارگان و 
ترازو،  عقرب،  گاو،  شير،  مانند  آن ها  فلکی  دوازده گانه  نشانه های 
البته عالئم و نشانه های مرتبط  خرچنگ و غيره ديده می شود.« 
مانند عقاب، طاووس،  پرندگانی  اناهيتا شامل  و  آيين های مهر  با 
کالغ، خروس و حيوانات مقدس چون گاو، بز، مار نيز می شود که 
در نقش پردازی پارچه، ظروف و اشياء و ديگر آثار هنری قابل رؤيت 

هستند )جوادی،1393: 38(.
در مورد نقش ماهی گريشمن وجود آن را در هنرهای باستانی از 
الهه اشی می داند. »اين الهه باروری که در شوش قرن ها پرستش 
می شده، همان الهه اناهيتا است.« )گيرشمن، 1368(. در مجموع 
نشانه هايی چون »گل نيلوفر، ماهی، دلفين، مرغابی، سبو)کوزه( را 
از نشانه های آناهيتا برشمرده اند.« )ياحقی، 1369: 425(. همچنين 

»قو، قمری و کبوتر پيک آناهيتا« دانسته شده اند )همان : 347(.
مهرپرستی در ايران با کيش زرتشت، در غرب با مسيحيت و در 
هند با هندوئيسم درآميخته است)جوادی، 1394(. بنابراين وجود 
نشانه های مهری در کليساهای قديمی ايران نيز نمی تواند دور از 

ذهن باشد. 

4-ارتباط کلیسای سنت استپانوس و معابد باستانی ایران
در دوران اشکانيان آئين مسيحيت به تدريج در مناطق شمالی ايران 
يعنی نواحی کنونی ارمنستان منتشر می شود. در اين زمان ميترا، 
پيشينه ی  بوده است. وجود  توجه  بسيار مورد  آريايی  ايزد  بزرگ 
است.  شده  اثبات  نيز  دره شام  منطقه  در  ميترائيستی  مذهبی 
مسيحيت  دين  رواج  از  ممانعت  ارمنستان جهت  پادشاه  چنانچه 
به جای دين کهن آريايی دستور قتل 3500 نفر را صادر کرده و 

قره کليسا محل دفن اين شهيدان است.
با اين حال پس از رسمی شدن اين آئين نيايشگاه های کهنی که 
تبديل  کليسا  به  داشتند مستقيماً  قرار  مناطق مسيحی نشين  در 
آئين و مناسک و فقدان  از نظر  به دليل عملکرد مشابه  شدند و 
جهت قبله، احتياجی به تغيير زياد نداشتند )جوادی، 1393: 35(.

بسياری  پيگيری کرد.  نيز می توان  اروپا  را در  کاربری  تغيير  اين 
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توسط  بودند  متروک شده  که  غاری   )mithraum( مهرابه های  از 
مسيحيان پيروز به کليسا تبديل شده و يا کليساهای جديدی بر 
رم  در  پژوهشگران  که  گونه ای  به   گرديدند.  بنا  مهرکده ها  روی 
مسيحی  کليساهای  زير  را  ميترايی  غارهای  از  بسياری  توانستند 
از  بسياری  در  مهرابه ها  آثار  بازيابند)مرکلباخ،291:1387(. 
جمله  آن  از  هستند.  مشاهده  قابل  آسيا  و  اروپا  مهم  کليساهای 
می توان به مهرابه سنت کلمنت در رم اشاره نمود )جوادی،1393: 

.)34
احمد حامی نيز در کتاب خود سنت استپانوس را با نام سن ستفانو 
شدنش  تبديل  از  پيش  مکان  اين  که  می کند  تأکيد  و  ناميده 
سن ستفانو  »کليسای  است:  بوده  معتبر  مهرکده ای  کليسا  به 
آرشاک ها  فرمانروايی  زمان  از  که  است  مهرابه ای  ديدنی ترين 
)اشکانيان( ارمنستان، در ايران امروزی بجا مانده و پس از عيسوی 
شدن مردم ارمنستان، به نام کليسای سن ستفانو دگرگونی يافته 

است. 
اين مهرابه هم مانند مهرابه های ديگر سه داالنی بوده که دو داالن 
زير  پايه سنگی  با  و داالن خاوری  را کليسا کرده اند  آن  باختری 
پيکره ی مهر هنوز پابرجاست. در باختر کليسا زيستگاه يا پرورشگاه 
مهريان در زير زمين که با ديوارها و طاق سنگ الشه ساخته شده، 

بجا مانده است.« )حامی، 1355: 65(.
می پرداختند.  نيايش  به  بلندی ها  در  آناهيتا  و  مهر  آئين  پيروان 
کوهستانی  نقاط  در  که  مسيحی  قديمی  بناهای  اکثر  ضمن  در 
بوده اند  آناهيتا  و  مهر  نيايشگاه های  شده اند،  ساخته  بلندی  بر  و 
اين سير  تبديل گشته اند. می توان  و صومعه  کليسا  به  بعدها  که 
تحول تغيير کاربری را نيز در بسياری از آن ها مشاهده کرد )همان: 

 .)33-35
کليسای سنت استپانوس نيز در منطقه ای کوهستانی و بر بلندی 
از تأسيس  واقع شده است. تقدس اين مکان از صدها سال قبل 
و  مهر  يقيناً  که  پيشين،  آئين   در  آن  تقدس  به واسطه  کليسا، 
آناهيتا پرستی بوده  می توانسته دليلی برای قراردادن بقايای اجساد 

مقدسين مسيحی در اين مکان باشد.
وجود  کوه،  کنار  در  سرسبز  دره ای  يعنی  کليسا،  استقرار  محل 
چشمه 24 در پائين بنا و درخت چنار مقدس 25 در کنارش، از ديگر 
نشانه های معابد آناهيتا و مهر است که می تواند جهت تأييد فرضيه 

مطرح شده، مورد استفاده قرار گيرد.
در حقيقت الگوپذيری کليساها از معابد ميترايی به جهت معماری، 
آئين ها، مراسم و باورها کاماًل آشکاراست. در مورد معماری می توان 
به تأثير از چارتاقی معابد مهر و اناهيتا، در بنای کليساهای ارمنی 
اشاره داشت. »الگوی دو اتاق تو در تو و راهرو با سقف گهواره ای، 
شباهت بسيار به چارتاقی های ايران دارد.« )همان : 35( که اين 

الگو در بسياری از کليساهای قديمی ارامنه رعايت شده است. 
ويژگی ديگر بنای استپانوس برج  و باروهايی است که  اطراف آن 

وجود دارد و ارتباط آن با کليسا عجيب به نظر می رسد. زيرا در 
مورد هيچ کليسای ديگری که صرفاً کارکرد مکان مذهبی جهت 
نشده  بنا  بارويی  و  برج  داشته ،  را  مسيحيان  دينی  فرايض  ادای 
است. در کتاب »تاريخ قصران«، نوشته حسين کريمان ذکر شده  
که اغلب پيروان آناهيتا در اطراف معابد ساسانی برج و باروهايی 
الهه  برای  نذری  به عنوان  از دارايی هايی که مردم  جهت حفاظت 

می آوردند، می ساختند. 
يکی از نشانه های پيشينه باستانی اين مکان کاربرد آشکار بسياری 
تاريخ  تزئينی است که در کهن ترين کليساهای رسمی  نقوش  از 
از  برخی  هستند.  قابل رؤيت  نيز  قره کليسا  همچون  مسيحيت 
گرفته  الهام   زياد  به احتمال  رفته،  بکار  استپانوس  در  که  نقوشی 
بنای قبلی و پراهميتی بوده که به خاطر آن اطراف را  از نقوش 

به وسيله برج و باروهايی ايمن سازی کرده بودند.   
نورگير  اطراف  که  اشاره کرد  نقوشی  به  می توان  نمونه  به عنوان 
صليبی نمای بيرونی ديوار محراب و رو به شرق و طلوع خورشيد 
مشاهده  قسمت  اين  در  که  حيوانی  چهار  تصوير  دارند.  وجود 
می شوند از نمادهای مهم آئين مهر و آناهيتا هستند. اين حيوانات 
از  هرکدام  ارتباط  داليل  و  بودند  ماهی  و  مار، کالغ  شير،  شامل 
قرار  بررسی  مورد  پيشين  بخش  در  اناهيتا  و  مهر  آئين  با  آن ها 
تقليدی  صرفاً  و  ناآگاهانه  استفاده  نمی توان  مورد  اين  در  گرفت. 
از نقوش قبل را در نظر گرفت. زيرا نوع تزئين و چيدمان دقيق 
اين حيوانات در اطراف نقشی به شکل صليب، نمايانگر نوعی تعمد 
پنج گانه مهری در ضلع شرقي کارشده اند.  نقوش  اين  زيرا  است. 
يعنی بخشی که رو به طلوع خورشيد است و پشت آن نيز مهراب 
کليسا قراردارد. خورشيد نماد مهر و مهرابه ها رو به شرق و طلوع 
خورشيد دارند. در بسياری از کليساها نيز مهراب رو به شرق است. 
»در آئين هاي عبادي و اقامه شعائر اين تطابق جهت قبله، خود به 
ارتباط نزديک اين دو آئين اشاره دارد.کليسا، مسيح به خورشيد 
شکست ناپذير مانند شده و جهت مهراب به سوي طلوع خورشيد 

است.« )بورکهارت، 1365(.
مورد ديگر صليب با چهار بازوی برابر يا چليپا است که در تزئين 
اين بنا بسيار بکار رفته  است. چليپا خود يکی از نمادهای مهری که 
به تعبيری مرکب چهار اسبه ميترا است که در کنار ساير نشانه ها 

چون نقش گاو، شير، ماهی و سرو ديده می شود26.
يا  نبی  که  مطرح شده  گوناگونی  فرضيات  دانيال  اجاق  مورد  در 
قديسی از قرن پنجم ميالدی بوده است. در رابطه بااينکه اين مکان 
اما  نمی گنجد.  حاضر  بحث  در  دارد  تعلق  دو  اين  از  کدام يک  به 
روشن شدن دليل اصلی وجه تسميه اجاق می تواند نکات بسياری 
را در مورد پيشينه ی اين بنا مشخص کند. اجاق نيز به معنای محل 
برافروختن آتش و درواقع همان آتش مقدس معابد باستانی است. 
بر بخشی از تزئينات روی برج ناقوس تصوير ستاره ی هشت پر و نيز 
گلی شبيه به خورشيد ديده می شود که از نمادهای کهن ايرانی و 
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نماد نور و روشنايی و نشانه ی ايزد مهر است. اين نقش در بسياری 
از قسمت های ديگر کليسا هم بکار رفته  است. نقش کبوتر هم بر 
اناهيتاست و  الهه  از نمادهای  گنبد کليسا به چشم می خورد که 

بعدها به هنر مسيحی وارد می شود.
نمای بيرونی ديوار جنوبی نمازخانه تصوير عقاب و شمسه )خورشيد( 

را نشان می دهد. عقاب و کالغ پيک ميترا  بوده است. 
نکته ی با اهميت ديگر برپايی جشن مخصوصی است که هرساله در 
از عيد  تاريخ 26 دسامبر به عنوان روز جشن استفان، يک روز پس 
مسيحيت،  آئين  شدن  رسمی  زمان  در  می شود.  برگزار  کريسمس، 
بسيار  روزگاری  که  ميترا،  تولد  روز  را همان  )ع(  تولد مسيح  تاريخ 
همراه  باشکوهی  جشن های  با  روم  امپراتوری  سراسر  در  طوالنی 
بوده است، برگزيده اند. پس از گذشت بيش از هزار سال از قرارداد 
و گردش سال،  تقويم  نبودن  دقيق  دليل  به  )ع(  تولد مسيح  تاريخ 
اين روز با چند روز اختالف نسبت به شب يلدا که همان روز تولد مهر 
است برگزار می گردد. بنابراين جشن استفان به فاصله ی يک روز از 
کريسمس قطعاً در ارتباط با آيين پيش از مسيحيت بوده که بدين 

گونه تاکنون برقرار مانده و تبديل به يک سنت مسيحی شده است.
نکته  بعدی اشاره به دفن حضرت نوح )ع( و مادر ايشان در منطقه 
مرند است. نسبت دادن اماکن مقدس و مراسم و آئين ها به پيامبرانی 
چون نوح، يحيی تعميد دهنده، سليمان، داوود، دانيال، خضر و حتی 
به چشم  ايران  کنار  و  گوشه  در  که  است  سنتی  )ع(  علی  حضرت 
می خورد. فرقه های مختلف دراويش شيعه و سنی باورهايی از گذشته 
و دوران مهرپرستی دارند که نمادها و نشانه های آن تاکنون در رسوم 
با نام و ياد مقدسين نام برده در ارتباط  و آداب آنان آشکار و بعضاً 

است.
اعتقاد به اينکه ايزد مهر در هر هزاره در قالب شخصی ظهور خواهد 
کرد از باورهای ايشان است که با رمز و راز و تقيه از گذشته تاکنون 
حفظ شده است. به گونه ای که تبديل به باوری نو در نسل های بعدی 
شده است )آورزمانی و جوادی، 1394(. بنابراين منطقه ی مرند، محل 
قرارگيری کليسای سنت استپانوس، از نظر وجه تسميه و نسبت آن 
با نوح و مادر ايشان که شايد اشاره به اناهيتا باشد، نشانه های ديگری 
از ارتباط با اديان باستانی ايران را در خود محفوظ نگاه  داشته است. 

نتیجه گیری

بديهی است که تمامی تمدن ها و فرهنگ های بزرگ بشری يک باره 
خلق نشده  و در طی زمان شکل گرفته اند. درحالی که فرهنگ قبلی را 
پالوده و تفکری جديد از آن حاصل شده است. از آنجايی که فرهنگ و 
معماری ميترايی پيش از رواج مسيحيت در اين منطقه وجود داشته، 
معماری  و  فرهنگ  باور،  تداوم  و  تجلی  جديد  فرهنگی  نمودهای 

پيشين است.
معابد  همان  ايران،  فرهنگی  سرزمين  در  کليساها  کهن ترين  اينکه 
الگوی  بعدی  دوران  در  و  داده  عملکرد  تغيير  که  باشند  ميترايی 
معماری برای کليساها شده اند، اتفاقی طبيعی بوده که اسناد تاريخی 

آن را تأييد می کنند. 
با  کليسای سنت استپانوس  مکان  ميان  ربط دهنده  عوامل  مهم ترين 

ميتراييسم، دين باستانی ايران را می توان به ترتيب زير خالصه کرد
الف- نشانه های طبیعی

• موقعيت طبيعی و جغرافيايی کليسا در ارتفاعات
•  وجود چشمه ای مقدس در پايين بنا 
• وجود درخت چنار کهن سال و مقدس

ب-نشانه های معماری
• برج و باروها و دروازه سنگی گرداگرد بنا که معموالً برای محافظت 
از ثروت و گنجينه های معبد آناهيتا بوده است. ازآنجاکه معابد مهر 
و اناهيتا گاه در کنار هم و در جوار آب های روان يا چشمه سارها برپا 

می شده، شايد در زمان هايی دور نيايش مهر و اناهيتا در مکان فعلی 
اين کليسا برقرار بوده است. 

ث-نشانه های تزئینی
• وجود تزئينات متعدد و فراوان چليپا که به تعبيری گردونه چهار 
اسبه مهر بوده و پيش تر به چهار جهت اصلی يا چهار عنصر مقدس 

که نزد ايرانيان باستان اهميت بسزايی داشته اشاره دارد.  
• وجود نقش موجود ترکيبی از نماد فروهر در دو نقش برجسته، يکی 

صحنه بشارت مريم و ديگری صحنه سنگسار استپانوس.
• نقش پنج حيوان مطرح در آئين مهر و آناهيتا يعنی کالغ، گاو، مار، 
ماهی و شير بر ديوار شرقی نمازخانه. اين نمادها رو به جهت شرق 

دارند. 
• وجود نقش کبوتر بر ديواره ی گنبد. کبوتر پيک اناهيتا که بعدها به 

مسيحيت منتقل شد. 
• تعدد نقوش شمسه  کنايه ای از نماد خورشيدی مهر.

پ-نشانه های تاریخی
• تاريخ کليسا حداکثر تا قرن 9 ميالدی تشخيص داده شده است. 
اما قدمت تأسيسات ديگر چون برج ها را تا قبل از ساسانيان و زمان 
اشکانيان يعنی آغاز رواج آئين مسيحيت در ميان ارامنه، نيز تخمين 

زده اند.
• احتمال دفن شدن شخصی مقدس در اين مکان. 
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ت-نشانه های اسمی
• اتاقی بنام اجاق دانيال در اين کليسا که وجود نامش نشان دهنده ی 
وجود مکانی برای برافروختن آتش در اين مکان بوده و آتش مقدس 

که نزد اقوام مختلف ستايش می شده است.

بنا همگی  اين  در  معماری  و  تزئينی  متعدد طبيعی،  مدارک  وجود 
می توانند تأييدی در جهت اثبات فرضيه مطرح شده در اين پژوهش 
معبدی  قديمی  مکان  در  استپانوس  کليسای سنت  بنای  که  باشند 

مهری واقع شده است. 
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