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 چکیده 

مقدم ۀ موزدر . هستند مهرهاو گل ،  مهرهادهند میدر اختیار ما قراراطالعات فراوانی که ساسانی  ۀدورمواد فرهنگی از  یک دسته

در این مقاله . اند نشدهمعرفی  اید که به طور شایستهدار های مختلف وجودمربوط به دوره مهرو گل مهر یتعداددانشگاه تهران 

-مجموعهمهرها با برداری، ا و عکساثر مهره ۀپس از تهی. شودمعرفی میحیوانی  نمادین شوساسانی این موزه با نقۀ رمهرهای دو

مقایسه  تخت سلیمان ۀبونصر و مجموعدست آمده از قصر اه مهرهای بگل ۀو نیز مجموع ای و خصوصی جهانهای مهم موزه

سه مهر از  که اند شدهبار معرفی و برای نخستین  نشدهخصوصی دیده  ۀمقدم در هیچ موزه یا مجموع ۀبرخی از مهرهای موز .شدند

برخی از  تفسیرگفتنی است  .بررسی شده استجایگاه نمادین هرکدام از نقوش حیوانی در ادامه، این گروه دارای کتیبه هستند. 
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 مقدمه . 1

، اند شدهل و خصوصی اروپا نگهداری ، مجلهای سلطنتیهای ساسانی در مجموعه، مهربعد بههفدهم  ۀاز سد

برای اطمینانی در صحت آنان که  در دست است ها مجموعه توصیفات نادرست از این ،اولیه های سال دراما 

اطالعات قابل استنادی  هجدهم بود که ۀپایان سدفقط در  .(Gyselen, 2007 : 2) وجود نداردشناسایی مهرها 

اندکی به مهرشناسی ساسانی  ۀبیستم عالق ۀنخست سد ۀ. در نیمبار ارائه شدستینمهرهای ساسانی برای نخ از

و عالقۀ آنان به بررسی نگاه پژوهشگران تغییر چشمگیری پیدا کرد  ،دوم همین سده ۀاما در نیم ،وجود داشت

 . دنبال آن دگرگون شداز مهرشناسی ساسانی به  نیز دانش ما یافت؛ در نتیجه،این مهرها افزایش 

برلین  ۀبرای معرفی مجموعه مهرهای ساسانی موز (1891) هورن و اشتایندورف های فعالیتدر این میان 

حائز  1923و  1920 های سالدر لوور  ۀدر معرفی مجموعه مهرهای موز (1923 ,1920) پورتدُلَو سپس 

و پس  1960 ۀ. از دهاندمعرفی کردهنیز را ای ساسانی مهره برخی های خوداست. آنان در طی بررسیاهمیت 

    و  ها مجموعه. در این زمان است که گرفتشکل  ها مجموعهمهرهای برای انتشار  ایتازه، اشتیاق از آن

 ،. در این میانکنند میرا منتشر مجموعه مهرهای ساسانی خود و آمریکا  های بزرگ جهان در آسیا، اروپاموزه

 شناسانرا در دسترس مهرمهرهای ساسانی خود بار مجموعه مهرها و گلمحسن فروغی بود که برای نخستین

های . از بین مجموعهمهرها را منتشر ساختی از این گلشمار زیاد 1968. ریچارد فرای در سال دادقرار

، مشیری و احمد سعیدی اشاره کرد که نایری، پیروزان، عزیر بگلو هایهبه مجموع توان میایرانی  خصوصی

 . اند دهکرمعرفی  یک از آنها راهر مهرشناسان 

 ،اندازی شده استراه ویشخصی  ۀمقدم در خاندم دانشگاه تهران که به همت استاد محسن مق ۀموز

مربوط به مهر گل 2و مهر  25 از میان این مجموعه. است های مختلفدوره ی متعلق بهدارای مجموعه مهرهای

مجموعه مهرهای ساسانی به  ۀزیادی در زمین های کتاب. با توجه به اینکه تاکنون مقاالت و سانی استسا ۀدور

 ، کریستوفر برونر(1969) دیوید بیوار، (1963) لوکونین بوریسوف و چاپ رسیده است و پژوهشگرانی چون

مهرهای ساسانی  بیشتر معرفی ،اند پرداختهبه این کار  تر پیش و دیگران، فیلیپ ژینیو و ریکا گیزلین (1978)

. از آنجایی افزاید میساسانی و شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دوره  ۀمهرسازی دور بارۀدانش ما در بر

شک ما در ، بیهستند محل کشف ۀفاقد شناسنامهای خصوصی مانند دیگر مجموعه ،مقدم ۀکه مهرهای موز

این مهرها با  ۀبا مقایساست تالش شده اما  ،شویم میبا مشکل مواجه  آنها تر دقیق گذاری تاریخو  نگاریگاه

بتوان آنها را به  ،(سلیمانتخت وقصر ابونصر  ۀمانند مجموع) اند آمدهدست ه ب عملیات کاوشکه از  هایی مجموعه

از مهرهای عدم تفکیک برخی از آنها  ،البته یکی از مشکالت مهرهای ساسانی ؛بافت زمانی اصلی نزدیک کرد

نظر پژوهشگران اختالف حلو تشخیص این مهرها م کند میدر مهرهای فاقد کتیبه بروز  ویژهبه که است اشکانی

نمادین  هایمایهبا نقش مهرگل یکمهر و  بیستهرهای ساسانی موجود در این موزه، م در میانبوده است. 

را به خود اختصاص مهرها بیشترین تعداد  تنه حیوانی و پرندگان(دار، نیمدار، گوزن بالشیر و گاو، اسب بال )نبرد حیوانی

پیش از پرداختن به مهرهای  .کنیمرا بررسی میشناختی آنها باستان از دیدگاهکه در این مقاله  اند داده

 شرح کوتاهی ارائه شود.ساسانی  ۀشناسی مهرهای دوراهمیت و گونه بارۀدر مقدم نیاز است تا ۀساسانی موز
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 ساسانی شناسی مهرهایاهمیت و گونه. 2

هنوز در  ،با توجه به اینکه مطالعات و معرفی مهرهای ساسانی در حدود بیش از یک سده پیش آغاز شده است

که در بین  رسد میطبیعی به نظر  لذاداریم و  قرار ساسانی پژوهشی دانش مهرشناسی ۀمراحل اولی

نگاری نظرها بیشتر در گاه. این اختالفنظرهای فراوانی وجود داشته باشدعلمی اختالف ۀپژوهشگران این رشت

  پژوهشگران با هم  ۀوع همکم در یک موضاما دست ،شود میز اصطالحات مهرشناسی دیده و استفاده ا

و  «اداری» . این دو نوع اصلی به نام مهرهایساسانی است ۀدر دور نوع اصلی مهرند و آن وجود دو اموافق

مانند  ؛است آوردهنیز  هایی گروهزیر ،شخصیمهرهای برای  (Göbl) . گوبلاند شدهگذاری نام «شخصی»

که منظور وی مهرهایی است که  برد مینام « بیگانه هایمهر»نام ه ای مهر باز دسته همچنین .مهرهای ازدواج

ولی در قلمرو ساسانی به کار برده  ،اند آمدهیا پیش از آن به وجود  هستند یا خارج از قلمرو حکومت ساسانی

و  «نگشترینگین ا» ۀبیوار مهرهای ساسانی را از لحاظ شکل به دو دست .(40و  38: 1384)گوبل،  اند شده

ه مسطح آن ب ۀو گون شودمیگروه تقسیم به نوبۀ خود به پنج زیر دارنگین ۀگون ؛کند می تقسیم «مسطح»

 (.Bivar 1969 : 22) شکل استایصورت قبه

مهرهای ساسانی را از بندی خود تقسیم ،مهرهای قصر ابونصر شیرازبر اساس مجموعه گلریچارد فرای 

 : دهد میارائه چنین 
که حداقل دو نوع مهر در ایران  رسد می، واضح به نظر ادبی مانده و نیز از منابعز مهرها و اثر مهرهای باقیا»

این مهرها ممکن . اند بودهمهرهای شخصی  ،مهرها است: مهرهای شخصی و اداری. اکثر شده میاستفاده ساسانی 

آنان نیز های کتیبه انسانی باشند و ۀپرندگان، یا یک چهر، تصویر منفردی از حیوانات، با است دارای یک کتیبه

  (.Frye, 1973 : 47)« بوده است دار دینیک  یا آرزوی وی نام شخصحا

 همچنینو  ای در دو یا سه سطر در مرکزتیبهو فقط دارای ک ندارندتصویر و نقش  نیزمهرهای اداری 

حاوی عنوان و لقب رسمی یک مقام دولتی به همراه یک یا  ها کتیبهاین . نددور مهر هستای در دورتاکتیبه

ی و اداری ساسانی بندی اجتماعاخت جغرافیای اداری و نیز سازمانچند نام جغرافیایی هستند که ما را در شن

. اهمیتی که در این دسته از مهرهای ساسانی وجود دارد این است که بر روی آنها از شهرهایی رسانند مییاری 

شهرهای  ازرا در نتیجه شناخت ما  ؛نیز دیگر اسناد تاریخی خبری نیستو  ها سکهکه بر روی  شود میه نام برد

 .Gyselen, 1989)) دهد میتاریخی افزایش  ۀی این دورو جغرافیای ادار ساسانی

آنها را  توان مینیز وجود دارند که  «مهرهای نشان»دیگری از مهرهای ساسانی مشهور به ۀ اما دست

چرا که هم در آنها حروف اختصاری و هم تصویر خاصی مانند یک  ؛ترکیبی از مهرهای اداری و شخصی دانست

نظر دارد و آنها  گذاری این دسته از مهرها با بقیه اختالفدر نام . گوبلشود میانتزاعی دیده  به صورتحیوان 

ته از مهرهای بندی این دسبه تقسیم فرای (.138: 1384)گوبل، کرده است  گذاری نام مهرهای عالئم پرچمرا 

یک  قالب در ایتنیده هم ی درعالئم اختصار، یا های حرفی، اسامیوی آنها را منوگرام. ساسانی پرداخته است

سختی قابل تشخیص ه ب در آنها انتزاعی هستند و حروف فارسی میانه بسیار از آنان . برخیداند میطرح یا الگو 

 .(Frye,1973 : 54) است

 طور همان. ستنگاری آنهاگاه ،وجود داردمهرهای ساسانی  پژوهش و بررسیلی که همواره در ئیکی از مسا

نظرهای جزئی س اختالفگذاری مهرها بین پژوهشگران مهرشناتاریخ های روشدر  ،که پیش از این اشاره شد
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 (Ibid: 58)های فارسی میانه آن طور که فرای مهرها بر اساس کتیبه گذاری تاریخ ۀدر زمین گوبلوجود دارد. 

و به یک نوع خط فارسی  کند میبا احتیاط زیاد برخورد  ،به سه دوره تقسیم کرده استرا  هاآندر قصر ابونصر 

کمک مهرها  گذاریتاریخ ۀزمین در ،ترتیببدیناست که بر روی مهرها استفاده شده است و معتقد میانه 

، سه مرحله بودن خط فارسی میانهبارۀ نظر فرای در در کنار (1978)اما کریستوفر برونر  ،کند نمیزیادی به ما 

نگاری مهرهای ساسانی استفاده . روش دیگر گاهنگاری مهرها استفاده کرده استدر گاه ی نیزدیگر های روشاز 

مدارک شاید را  ها گونهنگاری نسبی این . گاهده استکرارائه  (22 :1969) ست که بیواراین مهرها ۀاز اشکال ویژ

و هم گوبل  (46 :1973) هم فرای .((Brunner, 1978 : 8-9د کنحمایت نیز نگاری یات پیکرئنگاری و جزکتیبه

       بر اساس گوبل که  ویژهبه، ی مربوط به اواخر این دوره هستندمعتقدند که مهرهای ساسان( 36: 1384)

اما  داند،و پس از آن میاد یکم قب ۀدوربه  متعلقرا  آنهاتاریخ ، سلیمان دست آمده از تخته بمهرهای گل

 ۀمتروپولیتن را به سد ۀبرخی از مهرهای موز ،اشاره شد به آنهانگاری وی که گاه های روشبرونر با توجه به 

به اجماع کلی  اند نتوانسته. شاید یکی از دالیلی که هنوز پژوهشگران چهارم میالدی نیز نسبت داده است

دست ه شناختی بباستان های کاوشاین است که بیشتر آنها از بافت  ،نگاری مهرهای ساسانی برسندگاه بارۀدر

 .استو ساسانی از دیگر دالیل  های اشکانیمایههمچنین اشتراک برخی از نقش .اند نیامده

کشیده  تصویر بهمنفرد یا حیوان  ۀتن، بیشتر نیمشکلاغلب انگشتری ایِکرهای سنگی نیماین مهرهبر 

 کرده استمحصور  ای آنها رایا کتیبه اندقاب شده ها نقطه، اغلب درون از آنها ، یا گروه کوچکیشده است

(Williams, 1928: 236) . همان شکل سه چهارم کره با کف  همچنان ،رفت میشکلی که بیش از همه به کار

، کف بیضی و وهای تختبا پهلرا ، مهر دیگری در دوران اشکانیان ابداع شده بود. با این حالمسطح است که 

اوقات پشت مهر با  گاهی (.272:  1391 ،)پراداشمرد از ابتکارات مهرسازان ساسانی بر توان میبزرگ  یسوراخ

کروی است که تکرار شونده نیماقتباسی از مهر  این شکلِ ؛شد مین ه صورت برجسته تزیییک طرح هندسی ب

 . (Von Der Osten, 1931: 230)خاستگاهش ممکن است مهر مخروطی آشوری بوده باشد  و است

در انتخاب  هستند.، هماتیت و یشم انی، عقیق، عقیق جگریسنگ یم از جنس بیشتر مهرهای ساسانی

خاصی  ۀو جلو های طبیعی بودندکه دارای رگهاستفاده شود  هایی نمونهتا از  شد میگاهی اوقات دقت  ها سنگ

های ، نمونهاستادانه ۀحکاکی شد های سنگدر کنار  ؛دهد میتنوع زیادی را نشان  نیز ها حکاکی ۀشیو. داشتند

قطعات گوناگون شناسی ریختنگاری ارتباط گاه ۀدربار توان نمی. هیچ نظر قطعی دوجود دارنیز و خشن  ساده

 .(Ibid: 231)باشند بوده زمان ممکن است هم ،. مهرهای بسیاری که در اجرا با هم فرق دارندمطرح کرد

برای نمونه  ؛های پژوهشی اندکی صورت گرفته استساسانی کار ۀساخت و نیز ابزارهای دور ۀنحو بارۀدر

های هسخت از مت نسبتاً های سنگبرای حکاکی بر روی این  .ار خوب گورِلیک و گوینت اشاره کردبه ک توان می

 Gorelick and) است  بودهمتر متغیر میلی 13.4تا  1.5مته از  های سوراخقطر .  است شده میاستفاده  خاصی

Gwinnett,1996: 79.)  در  ها متهاز این  هایی نمونه. اند بودههای ساسانیان از جنس آهن مته رسد میبه نظر

 ، به هر حال. تی استقرار داشتندکه ساسانیان در آنجا برای مدبه دست آمده است سریالنکا و نیز در مصر 

که در  هایی شیوهیکی از  (.Ibid: 80) کرد میحرکت طرف مرکز ه از انتهای یک قسمت بکاری همیشه مته

ازی برای ای از خطوط صاف و مومجموعه، استفاده از برای ساخت مهرها گسترش پیدا کرد اشکانی ۀاواخر دور

 . (608:  1387 ،دبوواز) ایجاد نقوش و اشکال است
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 ،هوارد شدساسانی  ۀدوربه اشکانی  ۀمهرسازی که از دور های سبکو  ها مایهپیوستگی برخی از نقش

، جانوران ها چهره. تکمهرها دچار تردید و اشتباه شوند تا پژوهشگران در انتصاب برخی از است موجب شده

: 1387 ،اکرمن) اند بوده همگی در این دو فرهنگ رایج ،کارهای شو صحنه دارمربوط به خورشید، گاو کوهان

رقم  ۀماند، وجود باقی، نظم و قاعده در تزییناز مهرهاهر یک  خوببسیار  غالباًًکیفیت متفاوت و  .(1003

حکاکی  ۀکه حرف دآور میاین تصور را به وجود  ،اداری های شخصیتبزرگی از مهرهای اداری و همچنین از 

ای نیز ویژه، بلکه دارای مراکز و مدارس ای داشتهی ویژهشکوفایتنها  نه ،ساسانی ۀکم در اواخر دورمهر دست

 یالبته کارگاه ؛نظر دولت بوده باشد کلی باید زیر، به شخسرو اول ۀکم از دورشک، دست بوده است که بدون

 .(39:  1384، )گوبلوجود داشته است  کاری و منسوجاتبرای کنده هایی کارگاه، مثل درباری

 

 مقدم ۀهای نمادین حیوانی موزمایهبا نقش مهرهای مسطح .3
 (شیر به گاو ۀحمل)شیر گاوشکن . 3-1

به که  شود میدیده )شیر گاوشکن( به گاو  شیر ۀدو مهر با مضمون حمل ،مقدم ۀمهرهای موز ۀدر مجموع

کننده در این دو مهر و محل و نیز نقوش پر هستندکدیگر متفاوت با ی آنهابندی و کار بر روی ترکیب لحاظ

این مهرها را هنرمندانی که از لحاظ  رسد میبه نظر  است؛ لذانیز با هم متفاوت  آنهاگرفتن کتیبه روی قرار

 . اند ساختهدر دو کارگاه مجزا  اند، مهارت در ایجاد نقوش در یک سطح نبوده

متر سانتی 9/1نگ عقیق طوسی به ابعاد از جنس س 2323ثبت  ۀبا شمار گروهنخستین مهر از این  .1

به جز یک پشت مهر  وکروی صورت نیمه . شکل مهر باستمی گر 93/17وزن و  متر قطرسانتی 3/2و ارتفاع  

 شود میدیده مهر تصویر شیری  کف. در قسمت ، بدون تزیین و ساده استآویختن و نگهداری آن برایسوراخ 

و بر پشت گاو سوار شده کرده   حملههند(  ۀقارشبهگاوهای معروف به سندی ) ۀاز گون دارکه به یک گاو کوهان

که قسمت  در حالی است، کوهان آن بسیار بلند نقش شده ونعل چهار به صورتاست. گاو در حال دویدن 

بدن این گاو  یتا اجزا است هکردساز تالش . هنرمند مهرباریک تصویر شده است شهلوهایپ وکفل آن برآمده 

. پاهای جلویی گاو نسبت به پاهای عقب که کشیده است نبودهلی چندان موفق و ،را طبیعی جلوه دهد

به بدن گاو  .است حک شده تری طبیعی ۀحیوان به گون های سمدر عوض  و تصویر شده ترکوچک ،اند شده

     سندی در  . با این سبک اخیر در نقش کردن گاوهایرخ دارندآن حالت تمام های شاخو رخ منی صورت

 ۀدر اثر مهرهای شمار. شود میدیده این گاو تصویر یک عقرب درست در زیر شکم  النهرین آشنا هستیم.بین

Nr.219,227,252 یاد شده از  ۀسه نمون در. خوریممیبه عنوان طرح زمینه بر نقش عقرببه سلیمان  تخت

پرستی نقشی را هرمقراردارد. هر دو حیوان در  ان طرحی ضمیمه در کنار شیرها، عقرب به عنوسلیمان تخت

است حک شده  فارسی میانه )پهلوی ساسانی(ای به کتیبه ،عقرب نقشِ در زیرِ .(60: 1384 ،)گوبل کنند میایفا 

با  تداوم دارد. 5تا  7های ساعت از اثر این مهر بر خالف عقربهو بر  7تا  5های ساعت از در جهت عقربهکه 

  دو حرف از این کتیبه، خوانش احتمالی این کتیبه عبارت است از:  ۀگونوجه به ناخوانا بودن و خوانش چندت

yجاویدان                               
^
wyt

^
n = Jâwedân  

که حالت  یک شیر نقش شده است که بر خالف تصویر گاوپشت این گاو تصویر که بیان شد بر  طور همان

از ش سر ،شدهرخ تصویر نیم به صورت شو در حالی که بدن حرکتی ندارد، شیر شود میحرکت در آن دیده 
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 به صورتدر نقش شیر نیز  ،یات اندکی که در تصویر گاو مشاهده کردیمئ. همان جزرو نقش شده استهروب

 واست  زیادی نداشتهساز در ایجاد نقش شیر مهارت . هنرمند مهرشود میحیوان دیده  های یالتصویر کردن 

قرب گویا مهارت در خلق تصویر گاو و ع ،در عوض .استاز شیر بسیار ساده و خالی از مهارت او  تصویر

کانی و کمانی استفاده شده است که در هنر مهرسازی اش ۀ. در ساخت این مهر از ابزار متبیشتری داشته است

 :1923 پژوهش دُلَپورت )در  توان میمقایسه با این مهر را های قابلنمونه .ساسانی روش غالب بوده است

PL110)  ۀدست آمده از دوره مهرهای ببر روی تمامی مهرها و گل .مشاهده کرد (99 ,98 :1978)و برونر 

بلکه مربوط  یست،نکه بومی فالت ایران است دار و آن هم گاو کوهان شود میساسانی فقط یک نوع گاو دیده 

که چگونه این نوع گاو در هنر ای دارد و جای بررسی ویژه نماید میسند بوده است و این بسیار جالب  ۀبه در

؛ وجود دارد (Nr.513-14)دار شیر به گاو کوهان ۀسلیمان حمل در تخت. مهرسازی ساسانی رسمیت یافته است

مقدم  ۀموز ۀدو نمونعکس  بر ،به گاو حمله بردهیعنی از قسمت سر حیوان  ،روهروببا این اختالف که شیر از 

  Gignoux et Gyselen,1982, PL.XIX,33.9-10) ) است شدهکه از پشت به گاو حمله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
متر و قطر سانتی 4/2از جنس سنگ عقیق به ارتفاع  3551ثبت ۀمشابه با شمار ۀمایدومین مهر با نقش. 2

یک شیر به یک  ۀ. در این مهر نیز مانند مهر پیشین تصویر اصلی حملاستگرم  57/26وزن  و مترسانتی 2/2

دار سندی نبوده است و این گاو از نوع گاوهای کوهان ،گفتهکه برخالف مهر پیش ترسیم شده استگاو نر 

اوهای به تصویر کشیده ا که نقش اغلب گچر ؛شود میندرت دیده ه گونه نقش گاو بر روی مهرهای ساسانی ب

قش ثابت و استاندارد دیده یک ن به صورتدار هستند و مهرها یا مهرهای ساسانی گاوهای کوهانشده روی گل

وی مهرهای ساسانی بار است که ما تصویر گاو بومی ایران را ر. شاید بتوان گفت که این نخستینشود می

ای به تصویر کشیده به گونه و جهیده استکه بر پشت گاوی  است شیری. نقش اصلی شامل کنیم میمشاهده 

یکی دیگر از . شود میشکار گاو توسط شیر دیده  ۀو در واقع صحن از پای در آوردن گاو استدر حال  شده که

در ایجاد هنرمند مهرساز که  ای استاستادانه گراییطبیعت ،مهم این مهر نسبت به مهر پیشین های تفاوت

یات بدن و حالت تحرک ئجز ن. در این مهر گویا هنرمند در به تصویر کشیداستده کرایجاد دو حیوان  نقش

و شاید بتوان  سلطنتی ساخته شده است یکارگاه دربوده و به احتمال زیاد  تر موفقدو حیوان  اندام و عضالت

مهر  هایمایهنقش ۀزندگرا و طبیعتیکی سبک بسیار این ادعا، دلیل ما برای . نظیر استگفت در نوع خود بی

 . شد نمیاین موارد دیده  قبلیر مهر که د استینات در پشت مهر و جنس آن ئداشتن تز ،و دیگر

های مهرها و اکثر سکههمان نقشی که بر روی  ؛شود میدر زیر بدن گاو تصویر یک ماه و یک ستاره دیده 

های و در جهت عقربه بر قسمت باالی مهر )پهلوی ساسانی( میانهای نیز به فارسی . نوشتهدید توان میساسانی 
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مهر  ۀتفاوت آن با نوشت .شود میدیده  9تا 15از  ها عقربهو بر روی اثر این مهر برخالف جهت  15-9ساعت از 

گاو شروع و  های شاخاین کتیبه از  است.گرفتن آن بر باالی بدن شیر از طول نوشته، قرار نظر  صرفپیشین 

به اول و آخر کتیبه نیز  یها قسمت .دشو میدایره به انتهای دم گاو ختم نیم سیرِ پس از طی کردن یک خط

نتایجی که از تالش . دشخوانش آن به طور کامل میسر ن که است شده مخدوشهای مهر دلیل شکستگی لبه

 بدین قرار است: ،برای خوانش این کتیبه صورت گرفت
………yh  ZY    kwldty?       BRH (pur) 

 ۀاست. به دلیل مخدوش بودن نیم ZYدوم هزوارش  واژۀ، است نخست مخدوش شده واژۀبخش زیادی از 

که  شود می حدس زدهاحتمالی  ایواژهپذیر نبود و تنها درست امکانسوم  خوانش واژۀ 5و  4، 3باالیی حروف 

 1ولی با توجه به واضح بودن حرف  ،چهارم هم مخدوش است واژۀ 3و  2نیمی از حروف  شاید نام خاص باشد!

چند از لحاظ دستور زبان پهلوی پس از هر شد،پذیر به معنی پور و پسر امکان BRHتشخیص هزوارش  3و 

 باید نام یک شخص باشد که نیست و جای تعجب است!! واژهاین 

 
 

 

 

 

 

 
 نمادین شیر گاوشکن ۀماینقش ی اجمالی ازیلتحل

است. این حیوان از طرفی در  ، شیرشود میحیوانی که روی مهرهای ساسانی ظاهر  ۀماینقش ترین رایج

یترا نیز روی مهرهای ساسانی داشتن پیوستگی با ماز سویی و  شود میشناسی مهرپرستی رومی دیده نماد

شیرها هستند. تعداد سلیمان  بیشترین گروه چهارپایان در تخت (.Bivar, 1969 : 26) نیستانگیز تعجب

:  1384)گوبل، شناسی، هالل ماه، ستاره و نیز عقرب، از انواع دیگر بیشتر است شیرها با نقشی از نمادهای ستاره

در آیین زردشتی شیر، مانند گرگ، به عنوان یکی از مخلوقات اهریمن سخت نکوهش شده است  (. 62

(DēnkardVII.8.45)، با مقام پادشاهی و مفهوم  ،در هر حال ؛بوده است یمناما روی مهرها ظاهراً خوش

مشهد در حال در سر  برسوم میالدی، بهرام دوم  ۀدر سد (.Brunner, 1978 : 94) قهرمانی تعارض ندارد

در خود نشان داده شده است. ظروف سیمین، پادشاهان را سوار بر اسب یا پیاده  ۀدر برابر خانواد شیریکشتن 

 ,Orbeli and Trever,1935, pl.6; Grabar, 1967, no.4; Harper, 1973) دهند مینمایش حال شکار شیر 

PLs.10, 11, 14, 25, 37). مهرها شکار شیر توسط شخصی سوار بر اسب بر روی مهرها و گل(Fry, 1973, 

D.76 ;Gignoux et Gyselen,1982, PL.VII,13.12-14; Gignoux et Gyselen,1987, PL.XIV,13.1, 

PL.XVII,13.3)، تن انسان با شیربهتنۀ مبارز(Gignoux et Gyselen,1982, PL.VI,13.5-8; Gignoux et 

Gyselen, 1987, PL.V,13.2-3) رستم بهرام  نقش ۀبرجستای برای یک تاج شاهانه، در نقشتنهبه عنوان نیم

و  «شیر». در شاهنامه شود میساسانی تأکید  ـزمان کوشانو هم های تاجو برای  (Hinz ,1969, pl.120)دوم 

شناسی ین زردشتی به آن اهمیت ستارهئآ در چهاگر هستند. گبزر جنگاوران برای متداول اصطالحات «مردشیر»
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. دهدخبر میای نمادگرایی ستاره از دار است و این ویژگیندرت بال ه، تصویر آن بشود نمیای داده و اسطوره

 .(Brunner 1978 : 95) شود میسبک ساسانی دیده  به افراسیاب ایهپارچه روی بر بال بدون شیرِ نقش همچنین

مهرهای ساسانی معموالً گاو (. 64:  1384)گوبل،  داند مینانا  ـین آناهیتا ئدار را مرتبط با آگوبل گاو کوهان

شناسی، دیگر آن در اسطوره های بازنمایی .(Brunner 1978: 77) کنند مینر را به عنوان حیوان طبیعی تصویر 

های ند گیومرد، در یورش اهریمن و دیوگاو نخستین )گاو ایکداد(، مان .کند میاهمیت اجتماعی آن را منعکس 

 ،آورد وجود بهگیاه دارویی  دوازدهنمونه بذر و  55زمین را با خون خود حاصلخیز کرد و وی کشته شد و 

دار به ان. گاو کوهآمدند وجود به ها نمونهو سپس دیگر گاو و از آن نخستین جفت به ماه برده شد اش نطفه

  احتمالبه نقوش مهر است و  ترین اصلییکی از  ،بالدار یا بی، بالتنهایی یا به صورت جفت، ایستاده یا لمیده

ماه و گاو یکتا آفریده  ۀدهندزمان نشانتردید هم. این جانور بیاست رفته میاشکانی نیز به کار  ۀدر دور قوی

 ،. هالل ماهاند شدهرو تصویر هشاخ آنها از روبرخ و دار از نیمبدن گاوهای نر کوهان (.989:  1387)اکرمن است 

ین همچن .(Harper, 1973: 74) پارتی هستند ۀمسبک ساده از دور ایهو اغراق در کوهان پشت نمون ها شاخ

 ,Darmesteter) شود میمِهر مشخصاً گاو خوانده  و تجانور خورشیدی اس. گاو نیز خورشید است نمادشیر 

1883: 141.) 

البته  ؛که هنوز کامالً درک شده باشد رسد نمیساسانی به نظر  ۀحیوانات در دور ۀتحلیل محتوایی مبارز

مثال شیری یک گاو  برایاگر  کهچنان ؛علمی دارند ۀاز یک نظری تری عمیقوجود دارند که معنای  هایی گروه

میتره است با ممکن که شیر  بارهدر این  (26 :1969)حدس بیوار  رسد میبه نظر  ،درد میدار را نر کوهان

، در حالی که منابع کشد میمیتره گاو نر را ؛ چون در مهرپرستی رومی مرتبط باشد، کامالً مورد تأیید است

دار در شیر به گاو کوهان ۀدر مجلس حمل(.  65: 1384 ،گوبل) اندسکوت کردهمزدیسنایی در این باره کامالً 

 . بینیم میرا در گچبری ساسانی  ای دیگر از نقوش روی مهرهاگونه( 795:  1387  ،)بالتروشائیتیسکیش 

های متمادی سده است. ری از مهرهای ساسانی استفاده شدهدر شما ،گیرد میمضمون شیری که گاو را 

عبیری چون تابستان بعد از زمستان، اعتدال ، تنجومی ایرانی ـای نظام اسطوره ۀو بر پای گرفتهجای  ها آرایهدر 

به موضوع انتقال از  تواند میبه همان اندازه نیز . طرح معمول شیر و عقرب ربیعی یا سال نو داشته است

دور، عمیق و پیچیده دارد. شاید  اینبرد شیر و گاو پیشینه (.991: 1387 ،اکرمن) تابستان به پاییز مربوط باشد

متعلق به  ای آهکی آبریز ،گذارد میبه نمایش  را ای و هنریاسطوره ۀاین جلو ینخستین اثری که به طور بارز

 ،النهرین بین های تاریخی بعدِ. در برخی از آثار این دوره و دورهباشدق.م(  3000دوران جمدت نصر )حدود 

در برخی  و . در برخی آثار شیر بر گاو پیروزشود مییر و گاو به فراوانی دیده آثاری با نقش نبرد و تقابل ش

سر هم به نمایش پشتآنان بدون نبرد در مقابل هم یا نیز در برخی آثار  است. چربیده مینیروی گاو بر شیر 

های دارد و در دورهنشان از برخورد میان نیروهای الهی گاو  و شیر بین. برخی معتقدند مبارزه اند شدهکشیده 

موجودات اساطیری از قبیل به صورت  ،برخی الهگان همچون اینَنَّ و ایشتر ،بعد برای کنترل نیروهای ویرانگر

. این اقدام بازدارنده بر روی آثار زیادی در شدند میای )در قالب انسانی( آفریده گاومرد و پهلوان اسطوره

 .Amiet, 1977, Vol II, Pl. 4-7, Pl؛ 23:  1380زاده، )مجیده است شته شدو ایالم به نمایش گذا النهرین بین

140-146, Amiet, 1966, Figs. 55-56).)   
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ورودی چند کاخ به تصویر کشیده شده  های پلکانبر روی  بسیار مشخصدر پرسپولیس گاو  نبرد شیر و

تا   گرفته ها ستوناز سر ؛اند یافتهجمشید ظهور جای تختنقوش نمادین مرتبط با این دو حیوان در جای است.

دار )در برخی مواقع حتی قرص بالهای چهارپایه زیر پای شاهان های تخت داریوش و خشایارشا و پایهتزئینات پایه

هخامنشی بر  ۀزمان با دوراین نقش نمادین را همهمچنین  . ...و (اند گرفتهو گاوها قرار شیرهادر میان دو ردیف از 

و مهری از  های هخامنشی گرفته تا ظروف سیمین و سنگیهای ساتراپاز سکه ؛دید توان میروی آثار زیادی 

 Henkelman, Jones and))بنگرید به:  بر آنها حک شده است (خورشید و ماه)و نقش نبرد شیر و گاو  کهسارد 

Stolper, 2004. Garrison et all, 2001. Meadows, 2005).  از قبیل و مورخان هنر  شناسان باستانبرخی از

شیر )اسد( را نماد خورشید و فصل آنها . نجومی این نقش معتقدند ۀبه جنب.. رتنر و اتینگهاوزن و.هینتس، ها

 Hartner and؛ 68-67: 1380هینتس، ) دانند میگرما و گاو )ثور( را فصل سرما و همان صورت فلکی ثور 

Ettinghausen, 1964؛(Hartner, 1965. 
طرفی به باور ایدئولوژیک داریوش اول  زابوالعالء سودآور نگاه دیگری دارد و معتقد است نبرد شیر و گاو ا

تا بر دو دنیای روز و شب چیره  است . او از اهورا مزدا مدد خواستهگردد میۀ بیستون( برهخامنشی )طبق کتیب

و مهر  داند میشب است. از طرفی خورشید و شیر را نماد مهر  شود. شیر نماد خورشید و روز و گاو نماد ماه و

حضور  ،بنابراین ؛کنار اهورامزدا و آناهیتا یاد شده است رهخامنشی از او د ۀنیز یکی از خدایانی است که در دور

هخامنشی  ۀنشان اعتقادات مهری در دور راجمشید مختلف در تخت های شکلنقوش نمادین شیر و گاو به 

 .Soudavar, 2010)شوند میهم بر مهرها و دیگر آثار ظاهر ساسانی  ۀمهم در دور هایمایهکه این نقش داند می

Soudavar, 2014: pp. 214-215).  

آزار مانویان و  محض ساسانی و تئوری ۀگری محض به عنوان دین رسمی دوربا زردشتیهمچنین  ءابوالعال

 دهندۀنشان تواند میمزدکیان مخالف است و معتقد است که وجود نقش مار و عقرب بر روی مهرهای ساسانی 

زیرا  ؛آور )خرفستران( نیستندکه عقرب و مار جزء موجودات مضر و زیان شود میمتذکر او باشد.  مطلباین 

 وهی از قبیل چَمروش )آمروش(، شیر، گاو، خورشید،در کنار نمادهای خیر و البر روی مهرهای ساسانی عقرب 

 râstih vehبا مضمون  ایکه کتیبه کند میویژه به مهری ساسانی اشاره ماه و چلیپای مهری آمده است. وی به

por baxt   و احکام شرعی  ها گفتهعبارتی از  دارد که این جمله، «است راستی بهتر از ثروت زیاد»و به معنی

ین مهری در ئ. سپس او نقش عقرب بر مهرهای ساسانی را یکی از نمادهای آشود میآئین مهری محسوب 

 .(Soudavar, 2014: Pp. 79-81) 1داندساسانی می ۀدور

 
 دارحیوانات بال. 3-2
 دار اسب بال. 3-2-1

آنها را ادامه  که در شود میدار دیده مهر و دو مهر با تصویر اسب بالمقدم یک گل ۀدر مجموعه مهرهای موز

 . یمکن میمعرفی 

 به 2244ثبت  ۀبه شمار یمهر ،نخستین مهر از این گروه .1

این مهر از . استگرم  94/7متر، به وزن سانتی 7/1و قطر  3/1ارتفاع 

ن مهر اسب به ای سنگ جاسپر )خال خال( تراشیده شده است. در

. بلند کرده استپای جلویی چپ خود را  سمت راست ایستاده و
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دارد و بال و در پشت گردن قرار است ای نشان داده شدهو حلقه فردار به صورتآن  یاسب در انتها یها بال

ه ب ها بالیات ئ. در این تصویر جزگردد میبرسمت صورت اسب ه و نوک آن ب استافقی مایل  به صورتدیگر 

تا حدودی نیز  بیافریند کهگرا را طبیعی و واقع یتا اثر کرده استهنرمند مهرساز تالش  وشده  خوبی نمایان

 . موفق بوده استدر کار خود 

این طرز نمایش  و کند میروی مهرهای ساسانی را به چهار گروه تقسیم  یها اسبنقش  کریستوفر برونر

در این گروه  .گذاری کرده استمیالدی تاریخ ششم وپنجم  ۀبه سد آن را و قرارداده در گروه الفبال اسب را 

 :Brunner 1978) ندکن میعرضی مشخص   های بندیخطرا و پرهای پوشیده  شوند میهر دو بال نشان داده 

 ,1982، ژینیو و گیزلن )(Fig 62 ,83 :1978این مهر در پژوهش برونر ) ۀمقایس های قابلنمونه .(82

Pl.XXI,40.18, 40.24ویلیامز ،) (1928, No.62فرای ،) (1973, D.242 – 3( گوبل ،) (1976, Nr.482قابل-

مهر . گذاری کردپنجم میالدی تاریخ ۀسداین مهر را به  توان میگذاری برونر تاریخ بر اساسمشاهده است. 

شباهت بسیاری نزدیکی با این مهر دارد و به نظر  A.3723 ۀبه شمار (Haskell) شناسی هاسکلشرق ۀموز

 .دیک به هم هستنداندازه نیز نزابعاد و . از نظر کارگاه مهرسازی ساخته شده باشند هر دو در یک رسد می

که از قسمت سر اسب شروع و به  شود میای به پهلوی ساسانی دیده در قسمت باالی نقش اسب کتیبه

از این کتیبه خوانش دقیق دو حرف . این کتیبه از شش حرف تشکیل شده است. دشو میپشت اسب ختم 

wardak =    wوَردک )نام خاص؟(                    :عبارت است از آن یپذیر نشد و خوانش احتمالامکان
›
lt

›
k  

 2/1، قطر مترمیلی 8به ارتفاع  2229ثبت  ۀرمهر دیگری با شما .2      

. نقش این مهر بسیار شبیه مهر گرم وجود دارد 46/3متر و وزن  تیسان

به  اما تفاوت اصلی در ساخت آن است که هنرمند است،پیشین 

که یکی  را به تصویر کشیده دارینقش اسب بال انتزاعیبسیار  صورتی

یات ئهمچنین در نشان دادن جزاست. از پاهای جلوی خود را باال برده 

 گفت. شاید بتوان ه وجود آورده استبسیار ابتدایی را ب یو در کل نقش کردهسازی بدن حیوان بسیار خالصه

، سختی جنس مهر برای ایجاد این نقش بسیار حائز ز مهارت حکاک در ایجاد نقش مذکورا نظر صرفکه 

جنس بهتر و  از بایست میزیرا در غیر این صورت  ؛ساخته نشده است میمقااهمیت بوده و برای شخص عالی

 . شد میبرای ساخت این مهر استفاده  تری مرغوب

سبک هنرمند در برگرداندن  با است که ممکن شود میدیده هالل ماه  شبیه ایخمیدگی ها بالبر باالی 

که ممکن  شود مینقطه دیده  دودر  خمیدگیاین  ،راستدر سمت بوده باشد. بر روی مهر مرتبط نوک بال 

برونر این نوع نمایش  .استگفته فاقد کتیبه این مهر بر خالف مهر پیش سطحی مهر باشد. های آسیب ازاست 

 داندمیپنجم و ششم میالدی  ۀبندی کرده است و تاریخ آن را اواخر سداسب را در گروه ب دسته های بال

(Brunner, 1978: 84). این مهر در ۀمقایسهای قابلنمونه ( 84: 1978پژوهش برونر, Fig 185 ژینیو و گیزلن ،)

(1982, Pl.XX, 40.7; Pl.XXI, 40.14; 1987, PL.XI, 40.5 ).قابل مشاهده است 

 ۀاین اثر مهر با شمار. است مهر(گل) دار بر روی یک چانه گلبال یتصویر سوم مربوط به اسب .3

دست ه ب مهرهایگلدر بسیاری از . استگرم  74/13متر، وزن سانتی 3/2و قطر  8/1ه ضخامت ب 2211ثبت

. در این مهر نقش ایجاد شده مشاهده کرد توان میمهرهای اداری آمده از این دوران این تصویر را همراه با اثر 
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و تنها اختالف آنها در نمایش بال  استای نیز به همراه داشت شبیه دار اول که کتیبهبسیار به نقش اسب بال

این سبک نمایش  برونر .حیوان است که در این مورد فقط یک بال برای اسب به نمایش گذاشته شده  است

 :1978) بندی کرده استدر گروه الف دسته و آن را دهد میچهارم میالدی نسبت  ۀرا به اوایل سد بال اسب

82Brunner,). پذیر نشدکه خوانش آن امکان شود میای قسمت باالی اسب دیده در این اثر مهر نیز کتیبه. 

 ;Pl.XX, 40.8 ,1982گیزلن )(، ژینیو و Fig 152,82: 1978پژوهش برونر )در  مقایسه با آنهای قابلنمونه

Pl.XXI, 40.13( و فرای )1973, D240) .قابل مشاهده است 
 
 
 
 
 

 دارتحلیلی در نقش نمادین اسب بال

حماسی مانند رخش، شبدیز،  ایه اسباسب یک ویژگی اصلی سنت حماسی بود و شاهنامه اسامی خاص 

 ترین مهمین آریایی اسب ئدر حالی که در آ ،(Brunner 1978: 80) آورده استشبرنگ، بهزاد و گولگون را 

، ضمن دار به همان نسبت معمول بوده استاسب بال انواع گوناگونی دارد؛جانور معرف خورشید است. اسب 

دار( بازنمایی شده و گاه نیز معرف خورشید است فلکی فرس اعظم )اسب بال صورتکه این شکل گاه به این

 (aurvat.aspa)تندرو  یها اسب ۀلقب دارند اَپَم نَپاتان اوستایی به خورشید و خدای در زب .(983: 1387اکرمن )

؛ شود میبرای این خدایان به کار برده  (arwandasp) اروندسپ ، شکل فارسی میانۀو عالوه بر آن دشو میداده 

. افزون بر این، اسب یکی از سه شکل کند میقرمز نر و قوچ مقابله  اسب با شیر تطبیق و با گاو، گوزنِبنابراین، 

. تیشتر دیو دروغ را در شود میاختصاص داده  (حامی بارندگی و حاصلخیزی) که به خدای تیشتراست جسمانی 

یک لقب  ی گیاهی و جانوری را از بین برد.خطر و تهدید برای زندگ ،و بنابراین دادجنگ خلقت اولیه شکست 

 Yašt 14.9) شود میاهمیت کمتر، سومین شکل خدای وهرام تعبیر  است. اسب، با «اسب نابودی»تیشتر 

Avesta( )Brunner, 1978: 81.) 
ابریشمی  هایمشاهده کرد. بر روی پارچه توان میهای مختلف هنر ساسانی دار را در رشتهاسب بال

 دارنقش قوچ و اسب بال، و تورفان ، ج(110، تصویر 646و 645: 1387، )شپردنوئه دست آمده از آنتیه ب ساسانی

)اکرمن،  اجرا شده استدار در چند ردیف دیگری در برلین نقش اسب بال ۀپارچو بر روی قطعه  (648)همان :

دار اسب بال ۀبه شکل مجسم نیز در یک مورد وجود دارد وبر روی ظروف ساسانی نیز این نقش  (.869: 1387

 .شود میدیده  (Harper, 1973, PL.19)تخت فرمانروا  ۀپای عنوان به

 بلند شده ی آنیک پای جلو شود که می به صورتی نشان داده دار اغلبروی مهرهای ساسانی اسب بال

و نه  شود مینعل نشان داده الً بیشتر در حالت پرواز یا چهاررومی معمو ـدار یونانی ، در حالی که اسب بالاست

در  (.Walters,1926, pl.XXIV, 1847, 1850, pl.XXXI, 3114, 3115) اندک به حالت سکون یا تحرک

یکی  ؛باز هستند ها بال ایستاده است،پا  دار به طور کامل روی چهارتعداد کمی از مهرهای ساسانی اسب بال

گذاشتن بال برای حیوان  (.Harper,1973: 82) آید میاسب پیش آمده و دیگری از پای جلو باال  ۀقبل از سین

اول پیش از میالد در هنر آشور و بابل شاهد  ۀی )اسفنکس، گریفون و هارپی( را در هزارچهارپا یا ترکیب
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 ۀاز سدها  بالنوک حلقه کردن بال است.  ۀدار ویژه، انتهای خمیدهستیم. تنها ویژگی مشخص این اسب بال

. نوک بال حلقه شده کمتر مرسوم است، بوده استبه شدت رایج ۀ هنر ساسانی اسر دورسوم میالدی و در سر

 (. Ibid: 83)د شک پس از آن وجود دارپنجم و بی ۀاز این حالت در اوایل سد هایی نمونهبا وجود اینکه 

که یکی به صورت اسب با یک بال شویم  رو میروبهدار اسب بال از بر روی مهرها ما با دو بازنمایی ،در کل

 ،که یکی از پاهای جلو را به طرف باال خم کرده است ها اسبرز ایستادن این . طاست و دیگری اسب با دو بال

در ویژه به، شود میبه همین حالت دیده  ۀ ساسانیانی است که در اکثر نقوش برجستیها اسببسیار شبیه به 

   رستم و بیشاپور. در دوران پیش از ساسانی تنوع زیادی در حالت اسب  رجب، نقش نقش ۀنقوش برجست

سلیمان به صورت قائم ایستاده  روی یک پالک مفرغی مکشوف در مسجدبه طور مثال، . شود میدار دیده بال

 استنعل های مفرغی اشکانی در حالت چهارهروی سک که حالیدر  (،Ghirshman 1962, II, pl.xcviii)است 

(Sellwood, 1980, type 26/14, 27/4, 28/8)  چهارم میالدی، حالت راه رفتن  ۀاوایل سد در هنر ساسانیو

 (.Brunner 1978: 82) معمول است

 دار شیر بال .3-2-2

 2/1و قطر  7/1 ارتفاع به 2251ثبت  ۀبه شمار یمهر

نشسته و  به صورتگرم شیری را  64/6 ، وزنمترسانتی

. این که دهان خود را باز کرده است دهد میدار نشان بال

گرایی در آن دیده حالت طبیعت ،تصویر بسیار ساده است

تصویر  آن های دستپاها و  است، خطوط مورب برای نشان دادن اعضای بدن استفاده شده ازبیشتر  ،شود نمی

ساسانی یا  ۀبه دور مهرها گونه. در انتساب این رسد مینقش بسیار انتزاعی به نظر  این و در کل اند نشده

به . این مهر نیستکار آسانی تعیین دقیق نسبت آن  لذا دارد و نظر وجوداشکانی بین پژوهشگران اختالف

 های جامشباهت فراوان بین تصویر این مهر با نقوش برجسته و . استمحلی  یمحصول کارگاه ،احتمال زیاد

تصویر قسمت  (D.442)مهرهای قصر ابونصر تنها یک نمونه در بین گل. توجه استمنشی قابلطالی هخا

 ،رو نقش شده استهو از روبرخ تمامبا این تفاوت که صورت شیر  ؛دار نمایانده شده استیک شیر بال قدامی

گرایی سوق هایی که در پژوهش ژینیو و گیزلن آمده به نقش شیر بسیار شبیه است و به طبیعت نمونه اما در

 (Göbl,1976,Nr.481; Gignoux et Gyselen,1982, PL.XXI,40.30).دارد 

  
 حیوانات  ۀتن. نیم3-3
 گوزن  .3-3-1

 .شود میدیده تا دوران اسالمی  ()برای مثال ظروف سفالین سیلکقرمز در ایران از پیش از تاریخ گوزن  ۀماینقش

 یعنوان عنصره بهمچون یک حیوان سلطنتی،  ،گوزن قرمز. یابند میدر هنر ساسانی ادامه مایه همین نقش

 اسانی گوزن قرمزدر هنر س .(Sellwood,1980, type 33,39) شود می دیدهتزیینی روی کاله پادشاهان اشکانی 

 = Grabar, 1967, no.29)  برگردانده استبه عقب را سر  و خود را بلند کرده پای جلویگرایانه یا طبیعت 

3db)روی ظروف یا ممکن است  و (795: 1387)پوپ،  یدن آب روی یک قطعه گچبری دامغان، یا در حال نوش

 Grabar, 1967, no.10, Ghirshman 1962, nos252, 254)شود میتعقیب  که شکار سلطنتی ۀصحندر نقره 
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; Harper, 1981, PLs.13,16) شده استتصویر  بستانتاق ۀشکار بر روی نقوش برجست ۀهمچنین در صحن و 

(Fukai and Horiuchi, 1969, pls. LXXXI ff.)  یعنوان حیوانه ای ساسانی همیشه بروی مهرهگوزن قرمز 

یک  ،، روی چهار پا ایستادهگاو های حالت، مانند این حیوان های حالت. شود میزمینی، بدون بال نشان داده 

 .(Brunner 1978 : 87) استبلند کرده و بیتوته کرده دست را 

متر به وزن میلی17متر و قطر میلی 20به ارتفاع  2252ثبت  ۀمهری با شمار ،نخستین نمونه از این گروه .1

است که قسمت پشت با کف بیضوی کروی شکل نیمه این مهر نیز ب . از جنس عقیق سرخ است گرم 73/10

های مهرهای ساسانی . این نقوش از مشخصهشده استهای کنار هم تزیین دایره به صورتنقوشی با  آن

 را در میان دو بال قرمز باالیی یک گوزن ۀتن. نقش روی مهر تصویر نیمدشو میدیده  آنهااکثر که در  هستند

. از جنس مهر و نقوش رو و شته است. صورت گوزن به سمت چپ برگدهد مییا دو برگ نخل خرما نشان 

 رتبه عالیمتعلق به شخصی  که حدس زد توان می ،دهد مینگار را نشان  پر نقش و یکل مهر که درپشت آن 

گوزن نیز از  های شاخ، آمد میرو به نمایش درهتاج از روبهای ساسانی که در این تصویر همانند سکه. بوده است

و جنس سنگ و نیز بسیار مشابه از نظر رنگ  ۀیک نمون ؛رخ نمایش داده شده استصورت تمامرو و سر به هروب

 .(Williams,1928,No.62)وجود دارد  A:517ثبت  ۀبه شمار شناسی هاسکلشرق ۀنقش مهر در موز

 

 

 
 
 

و از جنس گرم  31/4متر به وزن میلی12متر و قطر میلی15به ارتفاع  2231ثبت  ۀمهر دیگر با شمار .2

و در  کندمیعبور  آنمورب تقریباً از وسط  به صورتای به رنگ سفید رگه . در بافت مهرای استعقیق قهوه

بر مهر  اینپشت . گذار بوده استتأثیراتر شدن مهر ه در زیبک شود میسیاه دیده  ایقسمت پایین نیز رگه

های موجود در بافت گویا هنرمند ترجیح داده است که به رگه ؛تزئین استساده و بدون  ،ینخالف مهر پیش

تمایل دارد بر روی مهر حک به سمت چپ  صورت آن در حالی که ،باالیی یک گوزن ۀتننیم. مهر اکتفا کند

تصویر شده است و شبیه عمودی  به صورتته متفاوت است و گفآن با گوزن پیش های شاخشده است. 

. شود میپر دیده پنج ۀویر یک ستارگوزن تص های شاخروی صورت و ه. در باالی سر روبایرانی است یها گوزن

بلکه در قسمت  شود،دیده می ین لباس مهرهای شخصیئی نشان و نیز در تزتنها در مهرهانه ،تصویر ستاره

. خود گوزن نیز در میان دو بال یا شاید دو خوردبه چشم میکل هنر ساسانی  درنیز و  ها سکهو پشت  هحاشی

 و. سبک هنرمند برای ساخت این مهر شود مینشان نیز دیده  که در برخی از مهرهایقراردارد روبان مواج 

 . استسبک خطی  ها قسمتش در بیشتر وایجاد نق

به ارتفاع  2224ثبت  ۀبه مهری با شمارآخرین نمونه از این گروه مربوط  .3

و از جنس عقیق  گرم 26/5متر و به وزن سانتی 3/1متر و قطر سانتی 6/1

صاف و با  بلند و های شاخکوهی با  یدر این نمونه با تصویر بز. ای استقهوه

در آثار شرق باستان با  به فراوانینقش بز  .شویم میرو هسبک خطی روب
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تنها  ال حرکت است که نهدر ح نوع ساسانی آن بز کوهیِ ترین متداول. مرتبط بوده استمادهای مختلف ماه ن

بز  ۀتننیم .(Harper,1973, PLs.18, 38) شود میای ساسانی نیز دیده و ظروف نقره ها پارچهکه در بل، در مهرها

    .(795 :1387)پوپ،  نیز داریمهای کیش کوهی را در گچبری

 
 حال حرکتحیوانات در . 4-3

  اند از:این نوع شامل پنج مهر است که عبارت

متر و سانتی3/1به ارتفاع   59-ن-2ثبت  ۀبه شمار یمهر .1

ای روشن از جنس عقیق قهوهگرم  77/5و وزن  مترسانتی 7/1قطر 

که در حال یورتمه رفتن  دهد میگوزنی را نشان  آننقش روی که 

بومی  ،این نوع گوزناست.  سایگان های گوزن. گوزن از نوع است

هنرمند مهرساز  .شویم می روهروبدر هنر سکاها با این نقش  و از این رو،روسیه است  درو بیشتر  نیستایران 

که تابع  است ایش دادهده و پای جلوی حیوان را طوری نمکرمهر استفاده برای ایجاد این نقش از شکل دایره

قدامی حیوان از روش خطی  های قسمت. در ده استکرسب بین اجزاء را رعایت حالت تنا شکل مهر باشد و

 مشاهده کرد. شاخ حیوان نیز حالت توان میحیوان  ۀاستفاده کرده است و خطوطی را در قسمت گردن تا سین

. خطوطی که مهرساز در قسمت قدامی حیوان به نمایش فضای باالی مهر را پوشش داده استافقی دارد و کل 

 دراین نقش با کمی اختالف  ۀنمون. شود میجلوی سینه و بدن حیوان را یادآور  های پشممو و  ،اشته استگذ

 .(Frye, 1973, D.11, 293, 294)شود میدیده  قصر ابونصر مهرهای میان

متر و سانتی5/1به ارتفاع  2257ثبت  ۀبه شمار یمهر .2

 )قرمز(از جنس عقیق سرخ گرم  68/3متر و وزن  1/1قطر 

ال بر روی مهر خود رنگ که همچون خهای سیاهبا نقطه

از  تر درشترنگ . برخی از این نقاط سیاهکنند مینمایی 

را نشان با تحرکی کند و آرام کوهی  ی. نقش روی مهر تصویر بزدهند میخاصی به مهر  ۀکه جلو هستندبقیه 

 های شاخ. کندمیرا از حالت سادگی خارج  نقش. در قسمت میانی بدن حیوان سه خط موازی عمودی دهد می

 . افقی به سمت عقب کشیده شده است به صورتبز مانند مهر پیشین 

-سانتی 1 و قطر 1/1به ارتفاع  2241ثبت  ۀبه شمار یمهر .3

تصویر  کهرنگ گرم از جنس عقیق سرخ کم 15/2متر به وزن 

که خیز  ؛ گاویدهد میدار را نشان کوهان ینقش گاو آنروی 

. پیش از حرکت کند جلویا به  خواهد بپردمیو  است برداشته

ساز در کشیدن کوهان گاو هنرمند مهر .نبودن این نوع گاو در فالت ایران بحث شده استبومی  دربارۀاین 

برای این حیوان داشته است گویی قصد است؛ از حد معمول به نمایش گذاشته  تربزرگ را آناغراق کرده و 

 (Gignoux et Gyselen,1987,PL.IX,30.54). به تصویر بکشدبال 
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 9/0متر و قطر سانتی 1به ارتفاع  2255ثبت  ۀبه شمار یمهر .4

نقش روی آن  کهرنگ گرم با جنس عقیق بی 89/1ن متر و وزسانتی

. که به سمت جلو خیز برداشته است دهد میتصویر گرگی را نشان 

شاخ بز  به صورتو  از حالت معمول تربزرگیوان بسیار ح های گوش

که این  کند میما را متقاعد  ،آنهای سعی هنرمند در نشان دادن پنجه است.باز  شدهان وعمودی  وکوهی 

سه خط موازی عمودی مشاهده . در قسمت میان بدن نیز ترکیب مانند سگ یا گرگ است درنده یحیوان

در  توان میاز آن را  هایی نمونهخورد که ه چشم میبنقش گرگ در میان مهرهای ساسانی زیاد . شود می

 مهرهای قصر ابونصر دید.

 ایستاده  ات. حیوان 5 -3

های رنگ با رگهسیاه یاز سنگگرم  56/2متر و وزن سانتی1و قطر  1به ارتفاع  2242ثبت  ۀبه شمار یمهر

 ایحاشیه و استو خیلی مسبک شیری به حالت ایستاده  آننقش روی  که( نامشخص )نوع سنگ سفید

گندم یا برگ نخل  ۀ)شبیه خوشگیاهی  یمنظور نمایش قاب به زدههاشور  به صورتخطوطی  بانوار  یکمرکب از 

 تزیینی ۀکه حاشی استمقدم  ۀ. این تنها مهر موزکندآن را محصور می (شود میمهرهای ساسانی دیده  ۀکه در حاشی

تمامی نقوش این مهر با استفاده از سبک خطی اجرا شده  .استنظیر و در مهرهای ساسانی کم ی داردکامل

لوکونین به معرفی مهری بسیار . یر نیز از روش خطی بهره برده استهنرمند برای نشان دادن یال ش است.

 .(pic. 99 :1967) داندمی میالدی ششمتاریخ آن را قرن  کهمشابه پرداخته است 

 

 

 

 

 

 
 

 نشسته  ات. حیوان 3-6

متر سانتی 7/1و قطر  3/1به ارتفاع  2250ثبت ۀمسطح به شمار یمهر

تصویر شیری را به  که بر آن گرم از جنس مگنتیت 16/10ن و وز

مشاهده  )نشسته بر پاهای عقب و ایستاده بر پاهای جلو( ایستادهنیمهحالت 

حیوان از  یال اجرایدر  . در این مهر نیز مانند مهر پیشینکنیم می

مهر در این هنرمند با این تفاوت که  ؛روش خطی استفاده شده است

 (Gignoux et Gyselen,1987, PL.VII,30.14) این مهر را در ۀبا مهارت بیشتری کار کرده است. نمون

 دید. توان می
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 حیوانات خوابیده .7-3

 3/1و قطر  7/1به ارتفاع  2238ثبت  ۀمسطح به شمار یمهر. 1

نقش  که رنگاز جنس عقیق بیگرم  84/5متر و وزن سانتی

به حالت  ؛ این حیواندهد میبز یا قوچ را نشان  آن یکروی 

. جمع شده است شزیر بدن شر پایو هر چها قراردارد خوابیده

 . درتصویر شده است حیوان هر کدام از یک طرف سر بیرون زده و به حالت خمیده و شبیه شاخ قوچ های شاخ

 Gignoux et) را درآن مشابه  ۀنمون .شود میز سه خط موازی عمودی دیده قسمت میانی بدن حیوان نی

Gyselen, 1982, PL.XVI, 30.67; Göbl, 1976, Nr.241)  دید توان می. 

 نماد. قوچ همچنین سفارش کرده است را آنهابا رفتار شایسته  ، مذهبگوسفندبه دلیل اهمیت اقتصادی 

داده  نشان با این حیوان( گان بخت پادشاهی )خورهپاردشیر پا ۀ. در کارناماست شده میمحسوب سلطنتی 

شاه بهرام کوشان .(Brunner, 1978: 91) شود میگرفته کار ه تصویر مشابهی ب نیز شاهنامهدر و  شده است

 ۀنقره در صحن ظروف مختلفهمچنین روی  . این حیوانخود جای دادقوچ را درون تاج  های شاخساسانی 

بر طبق  .(Orbeli and Trever, 1935, pl.4, Harper, 1981,PLs.17,19, 27, 28) نمایش داده شده استشکار 

 است نهاده میبر سر عنوان تاج جنگی ه ب با این نشان شاپور دوم ظاهراً سرپوش مشابهیهای مارسلینوس گفته

(Ammianus Marcellinus XIX.13)ه اغلب روی ظروف نقره ب که داشتهچنان جایگاهی  قوچ ،بنابراین ؛

 ;Orbeli and Trever, 1935, pl.5) شده استشکارهای پادشاهی نمایش داده یکی از اجزاء عنوان 

Grabar,1967, no.2,7; Ghirshman, 1962, fig: 245, 247, 252).  مشابه اسب و گاهی گاهی اوقات قوچ

را نشان  آنها ۀبرجست جایگاه قوی الاحتمبه  که است شده میتزیین  هایی روبانبا مانند گوزن قرمز نر، 

 .(Yašt 14.23( )Brunner 1978: 92)خدای وهرام است از گرفته شده  شکل تجسم. قوچ نیز هشتمین دهد می

 .شود میدیده (Göbl, 1976, Nr.416) پژوهش گوبل در این مهر مشابه  ۀنمون

 

 8به ارتفاع  2240ثبت  ۀمسطح به شمار یمهر .2

 عقیقاز گرم  63/1متر و وزن میلی10متر و قطر میلی

است که سر را به  یتصویر قوچ آننقش روی  که سرخ

عقب چرخانده است و 

نیز مانند مهر  شپاهای

زیر بدنش  ینپیش

به . استجمع شده 

بلکه در نقوش  ،نه تنها روی مهرها ،که معموالً در هنر ساسانی شود میدور گردن این حیوان روبانی دیده 

رایج بر  ایهمایدر گردن نقش یروبانچه قوچ لمیده با اگر. شوددیده مینیز   ها پارچهو  برجسته و ظروف فلزی

نوارهایی که از گردن  .نیستند چنینای به عقب برگشته لمیده با سره های قوچ، روی مهرهای ساسانی است

که زیور استاندارد برای این حیوان بر روی  دارد میبند مرواریدی یا تاج را محکم نگه گردن ،زنند میقوچ بیرون 
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  ,Grabar, 1967)، فلزکاری (.von Falke, 1930: 71, fig. lower right)همچنین در گچبری  و دیگر مهرها

no. 141.)  پارچه های طرحو (Ghirshman, 1962, fig. 277. ) .است  

و خداوند آن را به عنوان  شود می نمایاندهمحصور  ایهعنوان حلقه بکه در گردن قوچ  دارتاج روبانحضور 

 یعنوان تصویره حیوان به است، باعث شده است این دکرتقدیم پادشاه ساسانی  هبنمادی از حق فرمانروایی 

جنگ و خدای ) از ورثرغنه یعنوان تجسمه دین زرتشتی از قوچ ب تعبیر براین و  شناخته شودسلطنتی 

 .داردبر دررا  «شکوه نیک»که  کند میکید أت( پیروزی

 دهد نمی نشان سلطنتی را ۀمالکیت یا استفاددر هر حال، ور قوچ مزین به روبان روی یک مهر، حض

(Lerner,1976: 185). بریتانیا با شمارۀ قرون میانی و جدید موز ایموزهمشابه این مهر در بخش آثار  ۀنمونz 

AF348  های دیگر این مهر نمونه. شود میدیده( در پژوهش لرنرLerner, 1976:184, Fig.2A و گوبل )

(Gobl, 1976: Nr.402 )خورد.به چشم می 

 پرندگان. 3-8

-میلی 14، به ارتفاع )؟(ۀ ثبت مهر مسطح به شمار .1

 عقیقگرم از  75/1متر و وزن میلی 12متر و قطر 

. استنقش  یساده و ب آنقسمت پشت که  رنگبی

تصویر روی مهر احتماالً یک خروس است که تاج 

ای به سمت عقب دارد و در منقار این بلند و کشیده

های دیگری که . از نشانهشود میای دیده پرنده شاخه

، دم مطرح کردبرای خروس بودن این نقش  توان می

ساز برای ایجاد این نقش از روش نرمند مهر. هاستهاللی و بسیار شبیه به دم خروس  به صورتکه  استآن 

 .است به کار بردهۀ خروس نیز ی نشان دادن پرهای قسمت سینراب را خطی استفاده کرده و حتی این روش

 ,Gignoux et Gyselen, 1982, Pl.XVI, 30.71-3077)در پژوهش ژینیو و گیزلن ) مهر با نقش خروس را در

Pl. XVII, 30.78-30.79 گرا نقش یات کامل و طبیعتئخروس بسیار زیبا و با جز ها نمونهاما در این  ،داریم

 شده است.
 

متر میلی12، به ارتفاع ( ؟) ثبت ۀمهر مسطح به شمار .2

و  ها رگه با سرخ عقیقگرم از  40/1متر و وزن  9-7و قطر 

گ که زیبایی خاصی به آن داده های مشکی در بافت سننقطه

به یا . نقش روی مهر یک کبوتر و است

ایجاد پای پرنده طرز  با توجه به ،زیاداحتمال 

نیز  . در ایجاد نقشدهد مییک اردک را نشان 

 . از روش خطی استفاده شده است
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 . حیوانات دیگر3-9

و قطر متر میلی 11به ارتفاع  2239ثبت  ۀمسطح به شمار یمهر

نقش  که مگنتیتگرم از جنس سنگ  7/4متر و وزن سانتی 12

در  عقرب نقش بارۀدر. شناسی استستارهاز نقوش عقرب، روی آن 

مطرح  ییها بحث شیر به گاو ۀحمل بخش مهرهایدر  ساسانی ۀدور

بر اساس  (113 :1978). برونر وجود داردن نیویورک نیز نقش عقرب متروپولیت ۀدر مجموعه مهرهای موز. شد

در پژوهش برونر را  مقایسههای قابل. نمونهبندی کرده استار سبک مختلف دستهبه چهاین مهرها آنها را 

(Bruner, 1978 :113, Fig 151( ژینیو و گیزلن ،)Gignoux et Gyselen, 1982, Pl.XVII, 30.95; Gignoux 

et Gyselen 1987, Pl.X,30.99 – 30.101; PL.XIII, 8( نومان )Neumann, 2008 : 345, Inv.-Nr.2237 ،)

توان  ( میGobl, 1973, Typ 20a(، گوبل )Borisov and Lukonin, 1963, Nr.692بوریسُف و لوکونین )

 کنیم.آن را به عنوان طرح فرعی مشاهده می (Nr. 219, 227, 252)سلیمان مشاهده کرد. در اثر مهرهای تخت

 شده از تختیاد  ۀسه نمون . دراز آن دیده نشده است نیز و نقش فرعی رحبه عنوان ط حتی در قصر ابونصر

 کنند میایفا پرستی نقش مهردر  عقرب و مار. جای دارددر کنار شیرها ان نقشی فرعی ، عقرب به عنوسلیمان
 .( 60: 1384 ،)گوبل

 Bundahišn) )خرفستر( عنوان جانور موذی مخلوق اهریمنه ب خود ،عقرب در نقش متعارف زردشتی

IV.15, XXII.1,11. )؛شود میگاو ظاهر و با شیر و خروس، سگ، مار با گیومرد،  خودبخش در مفهوم سود و 

 ,Brunner)برسد  نظر به یمنخوش ،زمین ی ازنمادعنوان ه محتمل است که کارکردهای عقرب ب ،بنابراین

1978 : 113). 
 

 نتیجه. 4

که در موضوعاتی چون نبرد مربوط به نقوش حیوانی است  کردیم،مجموعه مهرهایی که در این مقاله بررسی 

یوانات نبرد ح. شوند میبندی انی و پرندگان طبقههای حیوتنهنیمحیوانات نمادین، ، دارحیوانات، حیوانات بال

 است داریکی از آنها گاو کوهان ؛در اختیار داریم نوعشکن است که دو مهر از این منحصراً مربوط به شیر گاو

ندرت بر ه بکه  استبومی ایران  و دیگری گاو بدون کوهانِ بینیممیسازی ساسانی در هنر مهر اغلب، آن راکه 

است که در هنر ساسانی معدود نقوش این نوع گاو  ۀدر زمراین مهر  و شود میروی مهرهای ساسانی دیده 

ای هنگام و بسیار پیچیدهۀ دیرپیشین ،تقابل شیر و گاو ۀماینقش ،گونه که شرح داده شدههمان. شود میدیده 

. وجود نقش عقرب در یک مهر و نقوش خورشید و ماه در مهر شوددارد که باید به فراخور هر دوره بررسی 

پژوهشگرانی باشد که  دیدگاه تأییدمهری بر  تواند میو  بخشد میتعلق این نقش به آیین مهری را قوت  ،دیگر

ینات ئتز، گرایی نسبتاً خوبطبیعت، در ایجاد نقوش مهر دومجدا از سبک ماهرانه معتقدند.  نظراین  هب

 یکارگاهدر  که کند میما را متقاعد  ،آن ۀ، جنس مهر و کتیبدر پشت مهر توهای تودرندسی به صورت دایرهه

 .استساخته شده سیاسی یا مذهبی  ۀمرتب بلند برای شخصیتسلطنتی و 

دار و دیم که در این میان مهری با نقش اسب بالکر، اسب و شیر را بررسی دارحیوانات بالدر گروه  

با نقش اسب را شاید گرای بیشتری داشت. مهرهای سبک طبیعتسایر نقوش این گروه  از ،همراه آن ۀکتیب
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آن نیز گویای تعلق آن به  ۀنظام ارتش ایران دانست و خوانش احتمالی کتیبی و سوارهشاه ۀطبق ۀبتوان نمایند

حیوانات . گرفتند می بر مورد بز کوهی را در یکن و نقش گوزمورد  دو ،حیوانات ۀتن. نیماستشخص خاصی 

مقدم هستند که  ۀ، نشسته و خوابیده از دیگر موضوعات روی مهرهای ساسانی موزدر حال حرکت، ایستاده

و اردک یا کبوتر نیز گروه دیگری از دگانی چون خروس اند. نقش پرن، شیر و قوچگوزن، بز کوهی، گرگ شامل

مشاهده  توان میهرهای ساسانی ندرت در م هنقش کبوتر یا اردک را ب از این میان، که داد میمهرها را تشکیل 

 بهشکن صورت نقش اصلی و در مهر شیر گاوه . نقش عقرب نیز از جمله نقوشی است که در یک مهر بکرد

 . کننده در این مجموعه وجود داردر نقش فرعی و پ صورت

 های طبیعیکه دارای رگه اند بردهبهره  هایی سنگمهرهای این مجموعه یا از زینت سازان ساسانی در مهر

به  متعلقکه مورد اخیر  اند پرداختهصورت نقوش هندسی ه اندازی ببه نقش هایا در پشت مهرهستند  و زیبا

شاید  که اند شدهبیشتر مهرهای ساسانی از سنگ عقیق ساخته . سیاسی و مذهبی بوده استمقامات ارشد 

 باور مذهبی در پی داشته است. مانند امروز، 

نقش  اغلب ولی ،نظر کلی وجود ندارداتفاق ،ساسانی بوده است ۀجامعۀ کدام طبقاز نقش مهرها که  بارۀدر

بررسی مهرهای این مجموعه . کنند میشاهی و جنگاروان تفسیر  ۀرا برای طبق اسب و ناقوچ را برای روحانی

نقش  از: ندااز این نکات عبارتد. برخی کلیدی در اختیار پژوهشگران قراردا اهمیت زیادی داشت و نکات نو و

شیر و نبرد  برانگیزِچالشو نقش اصلی  ۀو نقش عقرب به عنوان نقش فرعی و ضمیم اردک دون کوهان،گاو ب

 نظیر.کم گراییِو گاو با طبیعتگاو، مهر دوم در گروه نبرد شیر 

 

 نوشتپی
 .Soudavar, 2014 :ک.ر ی ابوالعالء سودآور در این زمینهتکمیل هایدیدگاه. برای آگاهی از 1
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