
شناسايي نخستین نیايشگاه دوره ساساني در مازندران

کشف شواھد جديدي از قلعه کنگلو: ھا، حسن ظھوري گروه استان  
دھد احتماال اين بناي ساساني، قلعه نبوده و مازندران نشان مي  

نیايشگاھي از عھد ساساني است

، عضو ھیات علمي پژوھشگاه باستان شناسي»سامان سورتیجي  
 سازمان میراث فرھنگي و گردشگري استان مازندران و سرپرست ھیات

در اوستا« : گمانه زني مسیر قلعه کنگلو در اين باره به میراث خبر گفت  
مھر از آفرينندگان اھورا. به معناي عھد و پیمان آمده است" میترا"کلمه   

او ايزد محافظ عھد و پیمان و فرشته فروغ و. شود مزدا محسوب مي  
خوريم که در اين آيین به نمادھا و نشانه ھايي بر مي. روشنايي است  

ھايي از آن را در کنگلو يافتیم قسمت

مھر پرستي، يا آيین مھري يا آنچه که میترايسم گفته« : وي افزود  
شود از اديان باستاني ايران است که بر پايه اعتقاد به ايزد ايراني، مي  

مھر و ديگر ايزدان بنیاد شده است

 سرپرست ھیات گمانه زني مسیر قلعه کنگلو در مورد اين نمادھا و
ھاي مھري معموال در داخل غارھا يا فضاھاي نیايشگاه«: ھا گفت نشانه  

در اين. شدند گودتري که نسبت به سطح اطراف ھستند احداث مي  
سازه کنگلو بنايي از جنس. شد اي به طرف آفتاب باز مي فضاھا روزنه  

 الشه سنگ، گچ و ساروج با پالني بیضي شکل و برج مانند است، که
اين بنا در سه طبقه ساخته شده. متر مربع دارد 50زير بنايي حدود   

باقي مانده اين بنا نشان. ھاي آن فروريخته است است و اکنون سقف  
ھاي رايج ساساني در آن به کار رفته است و دو بازو و دھد که طاق مي  

.برج به جھت جلوگیري از رانش، از دو سمت به آن الحاق شده است  
ھاي مقدماتي اين بنا، روزنه با نورگیري کوچک در جھت غرب در بررسي  

 و در پاي برج شناسايي شد که خود دلیلي بر وجود اطاقي با کفي
تر از سطح اطراف و در طبقه زيرين آن است پايین

بناي کنگلو از شمال به کوھي. شود زايش مھر از پاره سنگ تصور مي  
ھزار 3اين کوه بیش از . انداز دارد چشم" خِرنرو"نام  اي به رفیع و صخره  

.دمد متر از سطح دريا ارتفاع دارد و سحرگاھان آفتاب بر سه تیغ آن مي  
رنرو"واژه  با کمي تغییر در زبان پھلوي به معناي جوھر خورشید" خِ  

ھاي اصلي  مايه صلیب شکسته، يا شکل عالمت بعالوه از نقش. است  
 ايراني شناخته شده که در ارتباط با نماد خورشید است و در آيین

مھري از جايگاه خاصي برخوردار است

 به گفته سورتیجي کشف تدفیني از دوره ساساني با اشیاء مختلفي از
ھايي از جنس عقیق و نقش نوشته قبیل انگشترھاي سیمین با نگین  

 ھايي روي آن مي تواند دلیل ديگري بر اين ادعا باشد که احتماال قلعه
زيرا روي نگین يکي از. کنگلو نیايشگاھي از دوره ساساني است  
تواند پر بدست آمد که مي انگشترھا نقشي شبیه به خورشید شش  

 نماد خورشید و يا مظھر گرودنه و ارابه الھه ناھید، از مظاھر آيین مھري
باشد
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  يکي ديگر از سرو يکي ديگر از نمادھاي آيین مھري است که روي حلقه
انگشترھا با ظرافت بسیار چشمگیري حک شده است

بزکوھي«: سرپرست ھیات گمانه زني مسیر قلعه کنگلو يادآور شد  
نگین يکي از انگشترھا. مظھر سود رسان طبیعت يعني خورشید است  

توان به انگشتري در اين میان مي. با نقش بزکوھي تزئین شده است  
خوانده" فرحي"يا " فرخي"دار نیز اشاره داشت که نوشته آن  کتیبه  
اين واژه روي انگشتر به صورت ترکیب به ھم پیوسته حروف. شود مي  

دانیم که ترکیب حروف پھلوي، به اين پھلوي انجام پذيرفته و ما مي  
میالدي است و اين زمان اوج گسترش 4شیوه مربوط به سده   

شود  مھرپرستي در ايران و اروپا محسوب مي

 ھیات باستان شناسي امیدوار است تا با تحقیقات بیشتر شواھد
ھا و نمادھاي مھري در بناي کنگلو کشف کند ديگري از نشانه

 در صورت اثبات کاربري بناي کنگلو، براي نخستین بار نیايشگاھي از
 دوره ساساني در مازندران شناسايي شده است که از اھمیت زيادي

برخوردار است
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