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Abstract 
During the Sassanid period, countless artworks have been created by artists that include types of 

motifs The study of animal designs two forms 1- Real animals 2- Mythical and mixed animals, 

and understanding the symbolic and mythical meanings of each one in this research And the 

question of the research is, what animals real or mythical and combined are involved in the rock 

reliefs,filets  and seals of the Sassanid period, and what are the concepts of these animals and 

which of these three works of art does each of these motifs have? The purpose of the research is 

to obtain concepts and categorize these animals in three types of rock reliefs,filets  and seals of 

the Sassanid period. As a result, the research is presented in a tabular form which shows that 

these elements are related to the astronomical, cosmic, Zoroastrian, and mythological concepts 

of Iran. The use of numerous animal designs for the manifestation of the gifts and blessings of life 

expressed in the form of visual arts by the artist and the Sassanian artist in symbolic roles is 

reluctant to express the reality, but his aim is to look after the scenes. In general, as we get closer 

to the end of the Sassanian period from the ancient times, the number of works with the role of 

mixed beasts and their godliness is diminished and associated more with Iranian 

mythology.Illustration in Sassanid art is of special importance according to the perspective in 

ancient Iran. 
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 چکيده

باشد که در این پژوهش به بررسی می است که شامل انواع نقوششماری توسط هنرمندان خلق شدهدردوره ساسانی آثار هنری بی

ای هر کدام بردن به مفاهیم نمادین و اسطورهو پی ای وترکیبیجانوران اسطوره -2جانوران حقیقی  -1حیوانی به دو صورت  نقوش

ها و گچبرینگارکندها ای و ترکیبی در یا اسطوره صورت حقیقی واز کدام جانوران به است که اینپژوهش وسوال اصلی  پردازدمی

یک از این سه آثار هنری مو هرکدام از این نقوش در کدا باشدچه میدر دوره ساسانی  هریکنقوش  شده و مفاهیماستفادهو مهرها 

، سه نوع آثار نگارکندبندی کردن این حیوانات در و دستهای نمادین و اسطورهآوردن مفاهیم دستهدف پژوهش به؟ وجود دارد

ها با شمایهدهد این نقنشان میکه  استشده درآورده جدولی صورتبه باشد. در نتیجه پژوهشگچبری و مهرهای دوره ساسانی می

های خاطر تجلی نویدها و نعمتگیری نقوش جانوری متعدد بهکاربه مفاهیم نجومی، کیهانی، زرتشتی و اساطیر ایرانی ارتباط دارند.

 تمایلی نمادین هاینقش در ساسانی دوره است و هنرمندهای بصری توسط هنرمند بیان شدهشکل استعارهاست که بهزندگی بوده

 ساسانی یدوره اواخر به باستان زمان از هرچه کلی طوربه. است پرده پس به پرداختن هدفش بلکه ردندا موجود واقعیت بیان به

 اساطیر با بیشتر و شودمی کاسته هاآن بودن خداگونه جنبه از نیز و ترکیبی جانوران یمایهنقش با آثار تعداد شویم،می ترنزدیک

 یابد.اهمیت خاصی می ایران باستاندر با توجه به دیدگاه  ساسانیتصویرپردازی در هنر  .یابندمی پیوند ایرانی
 

 مُهرها – هاگچبری – نگارکندها - جانوری نقوش  -نماد -ساسانیدوره های کليدی: واژه
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 مقدمه  .1

بوده و تا باشد. هنر این دوره، هنری درباری و مجلل های مهم هنری ایران باستان میتمدن ساسانی از عرصه

 است.تاثیرات هنر اشکانی را نیز داشتههای هنری هخامنشیان نیز بوده و از طرفی حدودی ادامه دهنده سنت

هنرمند، برای بیان مفاهیم ماورایی و مفاهیمی که با زبان ساده قادر به بیان آن نیست، از نمادگرایی استفاده 

های متداول در آن عصر رجوع کرد و سعی در ورهکند و  برای ترجمان این زبان رمزین و نمادین باید به اسطمی

 ( 63: 1385) دادور و منصوری، . ها داشتشناخت آن

ها ها و مُهرهای ساسانی باید گفت که ارتباط مستقیمی با اسطورهنگارکندها و گچ بری جانوری در مورد نقوش

ی اهجمه عظیم نقوش جانوری اسطورهز بر این اساس در دوره ساسانی نیهای مردم آن زمان داشته است. و آیین

توان به نحوی در تعامل با باورهای مذهبی مردم و نزدیکی دین و دولت در آن بازه تاریخی و نمادین را می

نوز نیاز به های نمادین در هنر ساسانی موضوعی است که همایهین شده و نقشیانوران تز. اهمیت جدانست

 مهرهای دوره ساسانی و بریگچ ی در آثار نگارکند وش جانورونق .(111 – 112: 1389کرتیس، )اندیشه بیشتری دارد

 -1 اند و عبارتند از:رکیبی نقش شدهصورت منفرد و یا تروه تقسیم کرد که این جانوران بهتوان به دو گرا می

 ای وترکیبیجانوران اسطوره -2 جانوران حقیقی

، گاو، اسب، شیر، گوزن، گراز، شتر، خرگوش، عقرب، سگ، گرگ، فیل، قوچجانوران حقیقی عبارتند از: 

 عقاب. پرندگانی مانند اردک، کالغ، خروس، طاووس وکوهی ،خرس، ماهی و بز

دار، قوچ دار، شیربالای و ترکیبی عبارتند از: الماسو، سیمرغ، اسفنکس، گریفین،اسب بالجانوران اسطوره

 داربال

 و گچبری نگارکند، آثار نوع سه در حیوانات این کردن بندیدسته و مفاهیم آوردن دستبه پژوهش هدف   

ای اسطورهیا صورت حقیقی واز کدام جانوران به این است که وسوال اصلی تحقیق باشدمی ساسانی دوره مهرهای

 باشدچه میدر دوره ساسانی  هریکنقوش  مفاهیماستفاده شده و و مهرها ها و گچبرینگارکندها در و ترکیبی 

 ؟ داردجودهنری و آثاریک از این سه و هرکدام از این نقوش در کدام

 

 روش پژوهش .2

 تحقیقات نوع از روش، و ماهیت اساس بر و است نظری –این پژوهش بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی 

منظور حصول نتایج علمی و شناختی بهژوهش قراین تاریخی وشواهد باستاندراین پ. است تطبیقی-تاریخی

است . گردآوری اطالعات در این تحقیق نیز به شیوه اسنادی)کتابخانه ای( منطقی با یکدیگر مطابقت داده شده

در این  ،پراکنده بوده است با توجه به اینکه مساله مورد پژوهش بسیار گسترده بوده و مطالب و اسناد. باشدمی

های دوره ساسانی درقالب جدولی بری و مهرکار رفته در آثار نگارکند، گچجانوران به سعی گردیده نقوشتحقیق 

بندی ستهارزیابی و د، سعی در ارائه پژوهش. نگارنده با کمک  این روش در این دست آیدبه هاآن همراه مفاهیمبه

  دارد.ها و مُهرهای دوره ساسانی کاررفته در نگارکندها و گچبریهب نقوش جانوریاز 
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  پيشينه تحقيق .3

حققان ایرانی و خارجی صورت هایی توسط مو مُهرهای ساسانی، پژوهشها و گچبرینگارکندها در رابطه با 

ای حقیقی و اسطورهاست. این پژوهش از آن جهت تازه و قابل اهمیت است که به بررسی نقوش جانوری گرفته

دست آورده ههر کدام را بومفاهیم پردازد می ساسانی مُهرهای و گچبرینگارکند،  کار رفته در آثاربهو ترکیبی 

 .  کندمیر جدولی ارایه دو 

اند که  ، محققان بسیاری کار کرده ساسانی مُهرهای و هاگچبری و نگارکندها با رابطه درقابل ذکر است که 

 ،(1384، روبل گوبل ) (1390گیرشمن) (،1391(، ایدت پرادا )1387) و آپم پوپ توان به فیلیس اکرمنمی

کدام سعی در شناسایی نقش و کارکرد اشاره کرد که هر (1369هارپر) و (1365لوکونین) ،(1972)بیوار ،(1980)برونر

سط نامه و مقاله نیز توهایی در قالب پایانچنین در این زمینه پژوهشاند. همها در دوره ساسانی داشتهآن

رابطه با مُهرهای ایران باستان، مصباح اردکانی و ابوالقاسم است که از جمله در صورت گرفتهگران ایرانی پژوهش

ره پیش خطی تا پایان دوره مایه زن بر روی مُهرهای ایران از دونقش»در مقاله ای تحت عنوان:  (1387 )دادور 

 ند. اروی مُهرهای دوره ساسانی پرداخته،  به نقوش زن و جایگاه زن بر «ساسانی

است که ظهور ساسانیان در ساسانیان خود به این نتیجه رسیدهآرتور کریستین سن در کتاب ایران در زمان 

دکتر  (.143: 1367سن، نیکریست) استهمراه داشتهل سیاسی دگرگونی مذهبی را نیز بهایران عالوه بر ایجاد تحو

 ساسانی را  هایبرجسته نقش ساسانی ، هایبرجسته موسوی حاجی و دکتر علی اکبر سرافراز در کتاب نقش

 . (1395،سرافراز و موسوی حاجی)اندداده رقرا مطالعه مورد زمانی وتأخر تقدم اساس بر و صحنه نوع دیدگاه از

 

 ساسانی ها ومهرهایها و گچبریمعرفی نگارکند. 4

 نگارکند ها .4-1

 هاآن. دانست یکی اعالنات تابلوی با توانمی همواره را هاآن بیشتر و هستند نمادین اکثرا ساسانی هاینگارکند

 نمایش رهگذران بر تاثیرگذاری هدف با مناسبی، عمومی مکان در بزرگ مقیاسی در را ایساده نسبتا پیام

 .(59: 1389 کرتیس،)دهندمی

 درشهر نگارکند یک افغانستان، بی بی رگ در نگارکند یک ساسانی نگارکند در دوره پنج و سی حدود از

 در و کرمانشاه استان در نگارکند پنج سلماس، شهر و آذربایجان استان در نگارکند یک تهران، استان ری

 رجب،نقش فیروزآباد، :مختلف هایمحل در و فارس استان در دیگر نگارکند 27 و بستان تاق به معروف محل

 .اندشده حجاری دارابگرد و بهرام سراب سرمشهد، دلک، برم گویوم، قندیل، تنگ بیشاپور، رستم،نقش

 

 هاگچبری.2-4

 نیز ساسانی بریگچ هنر دراست. داشته تزیین هنر در مهمی مقام گچبری و کاریگچ ساسانی ی دوره در

 بستمی نقش دیوارها بر گچبری تزیینات در چهآن بیشتر و بوده هنرمند راهنمای عصر، اعتقادات و تصورات

 بنیادی تصورات و مفاهیم ناخواهخواه که بود هستی جهان به نسبت مردمان هاینگرش و باورها ینماینده

حکومت ساسانی ، آثار  از دوران .(22: 1387 خالدیان،) گذاشتمی نمایش به نمادین اشکال و هانشانه با را مردمان

از  .باشدآن عصر میقیت ذهنی هنرمندان در تردید نشانگر روحیات هنری و خالدست است که بیفراوانی در
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 باشد.عه هزار  میقل و نوروزی هونگ -فیروزآباد

 

 مهرها .4-3

د استعمال نفیس بسیار مرسوم بوده است و مُهرها مورهای نفیس و یا نیمهدر دوره ساسانی، حکاکی بر روی سنگ

(.  huff,1987: 378اند)گشتهداری میعنوان گواهی و سند معامالت بازرگانی در آرشیو، نگهاند بهعامه مردم بوده

تر از مُهرهای غیر اداری است و از نظر شکل، مُهرهای اداری بزرگپیدا کردهه سلطنت قباد اول رواج مُهرها از دور

است کشف شده انبار مهم چندینمُهرهای ساسانی از مُهرها و گلاغلب  (.perkhanian,1997: 214اند )بوده

در  دست آمده، تخت سلیمانمُهر بهقطعه  502قصر ابونصر در نزدیکی شیراز که از آن در حدود  ازجمله:

مُهر، از تپه  30تپه یا ابیورد قدیم در ترکمنستان در حدود ، از آقمنتشر شده  مُهر 300آذربایجان  در حدود 

مُهر گلی  100ان بیش از و همچنین در یک انبار در دوین ارمنست،از سیمره مُهر  60کبودان در گرگان بیش از 

 های اخیر نیزکاوش شده است.از ارمنستان در سالهای جدید حاوی مهرها و اثر مهرها تسای است.پیدا شده

 ,Thompsonو1384گوبل، )باشنددوره ساسانی و اوایل دوره اسالمی می ر است که این مُهرها متعلق بهالزم به ذک

1976 ) 

 

 نقوش جانوری .5

 جانوران حقيقی  نقوش .1-5

 شير. 5-1-1

گر در باورهای قومی و اساطیری، نشانشیر ( 235: 1380کوپر، شیر نماد سلطنت، نیروی شمسی و نور است)

، پارسایی، دالوری، سلطنت، توان: آتش، ابهتاز معناهای سمبلیک شیر می. شودباروری زمین محسوب می

وتخت سلیمان روی مهرهای مسطح قصر ابونصر فارس   .(74: 1385 ،و منصوری دادور) مراقبت را نام برد و سبعیت

نی به نقش این جانور در آثار ساسا شود.ی ساسانی نقش شیر هم دیده میها از دورهوگچبریو مجموعه مقدم 

دار و صورت جانوری بالروی هم و در مواقعی بههصورت منفرد و یا دو سر شیر روبشود که بهفراوانی دیده می

 را ایفا نقشی مهرپرستی در این حیوان .(181: 1389،کرتیس)شودهمچنین در حال نبرد با انسان نیز دیده می

شیر با مرگ مرتبط است و فائق آمدن بر شیر یعنی زندگی  به عقیده مهرداد بهار .( 60:  1384 گوبل،) کندمی

شمار مظهری از خورشید بهباشد و مجدد؛ همچنین این حیوان با خورشید و شهریاری و نیز زروان مرتبط می

 عظمت از نمادی سرمشهد را  برجسته نقش در شیر شکار موضوع ترومپلمن .(183: 1386 بهار،)استرفتهمی

 (1ویر)تص. Trumpelmann,1975) :116)داندمی دوم بهرام سلطنت

 از حیوان این. است شیر شود،می ظاهر ساسانی مهرهای روی که حیوانی مایهنقش ترینرایجبه عقیده بیوار 

 مهرهای روی نیز میترا با پیوستگی داشتن سویی از و شودمیدیده رومی مهرپرستی درنمادشناسی طرفی

ین ی بعدی،ارتباط نماد شیر با عالئم نجومی است و انکته .( Bivar, 1969 : 26 ) نیست انگیزبرساسانی تعجب 

در موزه  .(32: 1385 منصوری، و دادور)استیافته،نمود ی شیر و خورشید در کنار یکدیگرهمایویژه در نقشارتباط به
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 شیر،گاو نقش با طوسی عقیق جنس ازتصویر  دهد وجود دارد کهنشان می مقدم دو مهر که نبرد شیر با گاو را

 هد.دنر رانشان می گاو به شیر حمله عقیق، جنس از ساسانیدیگر باشد و مُهرمی عقرب و

 
 (Tanabe, 1990: 30, Fig. 2b )وحشی شيران با دوم بهرام نبرد برجسته قشن طرح :سرمشهد -1تصوير 

 

 گاو. 5-1-2

صورت ساده و همراه ماه توان یافت که در این نقوش گاو بهن نقش گاو را بیشتر روی مهرها میدر زمان ساسانیا

همچنین قابل ذکر  .(205: 1375)ریاضی، است نمایاندر بعضی جاها مانند اثر مهرهای مسطح قصر ابونصر فارس 

ایزد  شده و تجسمی از)روان چهارپایان سودمند( نیز محسوب می "1گوشورون"و یا  "درواسپ"است که گاو نماد 

 (.21: 1380اوالنسی،است)آمدهشمار میبهرام و ایزد تیشتر نیز به

 را گاو نر معموالً ساسانی مهرهای .( 64:  1384 گوبل،) داندمی آناهیتا آئین با مرتبط را دارکوهان گاو گوبل

 شماری در گیرد،می را گاو که شیری مضمون (.Brunner 1978: 77 ) کنندمی تصویر طبیعی حیوان عنوانبه

 .( 991:  1387 )اکرمن،است شده استفاده ساسانی مهرهای از

 یا بپرد خواهدمی و استخیز برداشته که گاوی دهد؛می نشان را دارکوهان گاوی نقشمهری در موزه مقدم 

 (2.)تصویر(53: 1394قنواتی، و پهلوان ده) .کند حرکت جلو به

 ارتباط نیز ماه با گاو ایرانی اساطیر طبق. آمدمی شماربه دارایی و ثروت نماد زردشت روزگار در جانور این

  نماد برترین نشانگر نر گاو (.201: 1392زاده،قلی)باشدمی ماه از نمادی او شاخ و شودمی محسوب ماه نماد و دارد

 (.172: 1389آقاعباسی،) است مثل تولید نیروی و قدرت یعنی طبیعت، در نرینه جنس اصل

 
 (53: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه در دارکوهان گاو ساسانی مُهر -2تصوير
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 اسب . 5-1-3

ایزد بهرام پیروزی، تحمل، سرعت و ... آمده است. معنی آزادی، انرژی خورشیدی، بهدر معنای سمبلیک، اسب 

اسب در  تصویر .(68-69: 1385)دادور و منصوری،  کردصورت اسبی سفید و زیبا ظهوردر سومین تجلی خود به

صورت جفت دارد. اسب دراشکال مختلف خود به وجودصورت واقعی سانی بهی دوره سانگارکندها بسیاری از

در اکثر مواقع با است که های این دوره آمدهدر حال چرا بر روی مُهرها وگچبریروی هم و یا منفرد و یا هروب

آپم پوپ و از نظر  جانوران و یا وشیای از فرهانهو احتماالً نش اند حالت سمبلیک دارندبال تصویرگشته

نقش این جانور بر روی  (64: 1384)از نظر گوبل باشد وصور فلکی فرس اعظم می ای ازنشانه (132: 1387)اکرمن

 به مالک مُهر پیروزی و برکت عطاای از ایزد بهرام و یا ایزد تیشتر باشد که تواند نشانهمُهرهای ساسانی، می

 (3)تصویر اند.کردهمی

 
 (Overlaet, 2013: p. 341, Pl. 2b )اهورامزدا بزرگ خدای از اول شاپور تاجستانی صحنه طرح :رجب نقش -3تصوير

 

 گراز.5-1-4

صورت تنه یا بهصورت نیمرا بهها ونگارکندها نقش آنبریاست و بیشتر روی مهرها و گچ این حیوان در جنگ ها

توان مشاهده کرد، این جانور دارای نیرویی فوق طبیعی است و سر این حیوان تجسمی از ورثرغن، می کامل

های چال بری. در دوره ساسانی این نقش عالوه بر روی مهر و گچ(309: 1375)پرادا، خدای جنگ و پیروزی است

 را خسروپرویز توسط جمعی صورتبه گرازها شکار صحنه که شده ترسیم هم بستاناقت سنگی ایوان در ترخان

 هایوضعیت در هاآن حرکت تغییر و تصاویر تکرار از استفاده با را شکار روایت نگارکند این در که دهدمی نشان

 (4ویر)تص.باشدمی شکار صحنه روایت از حاکی که وجودآوردهبه را متحرک تصویر مختلف،
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 (Tanabe, 2003: Fig. 8 )گراز  شکار صحنه :بستان تاق -4تصوير

 

 گوزن. 5-1-5

است. طبق متون هایش نماد پرتو خورشید بودهوشاخاین جانور نماد نیروی بدنی زیاد و قدرت دویدن است 

 (.242: 1392زاده،)قلیرفته استشمار میگانه گاو بهیکی از انواع شانزدهپهلوی و روایات داراب هرمزدیار گوزن 

 
 (59: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه گوزن، نقش با ساسانی مُهر -5 تصوير

 

شود و نمادی با درخت زندگی مقایسه می شود، اغلبهای بلندش که مرتباً تجدید میدلیل شاخاین حیوان به

ای از ماه یا تواند نشانهو در اساطیر ایران گوزن لمیده می( 769: 1385)شوالیه وگربران،از باروری و تولد دوباره است

 را خود جلوی پای گرایانه طبیعت قرمز یا گوزن ساسانی هنر در. (982: 1387اکرمن،آپم پوپ و ورثرغنه نیز باشد)

 گچبری قطعه یک روی آب نوشیدن حال در یا (Grabar, 1967 ) استبرگردانده عقب به را سر و کرده بلند

 ) شودمی تعقیب که سلطنتی شکار صحنه در ظروف نقره روی است ممکن یا و (795:  1387 )پوپ، دامغان

Grabar, 1967, no.10, Ghirshman 1962, nos252, 254.) برجستهنقوش روی بر شکار صحنه در همچنین 

 ساسانی مهرهای روی قرمز گوزن .Fukai and Horiuchi, 1969, pls. LXXXI ff ))استشده تصویر بستانتاق

 روی گاو، هایحالت مانند حیوان، این هایحالت. شودمی داده نشان بال بدون حیوانی زمینی، عنوانبه همیشه

 (5)تصویر(.Brunner, 1978 : 87) است کرده بیتوته و کرده بلند را یک دست ایستاده، پا چهار
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 خرگوش. 6-1-5

شکل هالل ماه ترسیم شده و این ارتباط خرگوش هایی بهرهای دوره ساسانی با گوشنقش خرگوش بر روی مُه

رساند؛ زیرا خرگوش نیز مانند گوزن حیوانی متعلق به ماه است. این حیوان نمادی از آبستنی، با ماه را می

 (6.)تصویر(69: 1384شوالیه و گربران،)خواری و نگهبانی استثباتی، تیزپایی،زندگی اجتماعی و گیاهبی

 
 (grifterrec.com :مُهر ساسانی  با نقش خرگوش)مأخذ -6تصوير 

 

 سگ 7-1-5

توان ومیکردند جانوران اهورایی قلمداد می ویار پراهمیت بوده است و آن را جزاین جانور برای ساسانیان نیز بس

برخی از مُهرهای دوره ساسانی  توان دررا میو وفاداری قلمداد کرد و نقش  آن این جانور را نمادی از نگاهبانی

ر محترم قدت، سگ در نزد ایرانیان آنهای هرودبر طبق نوشتهکرد. با نقش کیومرث مشاهدهصورت منفرد و یا به

است؛ زیرا در دین مزدیسنا حق کشتن انسان و سگ را نداشته سیرفته و کشمار میبوده که در عدد انسان به

شده که کیفری عظیم دارد و بنا بر روایات پهلوی سگ را از آن جهت کشتن سگ گناهی بزرگ محسوب می

 (7(. )تصویر136: 1386)بهار، اید خورد که نطفه کیومرث دراوستنب

 
 (http://www.grifterrec.comمُهر ساسانی با نقش سگ) گل-7تصوير 

 

 گرگ.8-1-5

 ورگ یک جانور مضر و جزشود و از دیدگاه زردشتیان گگرگ در اوستا جزء جانوران اهریمنی قلمداد می

ساسانی در  است، اما نقش این جانور بر روی مُهرهایتماالً نمادی از نیروی مخرب بودهخرفستران بوده و اح

توان اقتباسی شود و دلیل استفاده از نقش این جانور اهریمنی را میدهد دیده میحالی که به دو کودک شیر می

اما باید متذکرگشت که محققانی همچون  .(Brunner,1980: 76) از افسانه روموس ورومولوس رومی دانست

یونانی نیست؛ بلکه خود به یک پیشینه ایرانی دور گرفته از فرهنگ عقیده دارند که این نقش بر "یزلنریکا گ"

 دهد،می شیر کودک دو به که گرگی نقش با و عقیق سنگ جنس از ساسانی مُهر .(107: 1386بهار،) رسدمی

باشد که گویا معرف نامی است ای به خط پهلوی نیز میدارای نوشته که باشدمی میالدی چهارم قرن به متعلق

 .باشدتواند داشتهدارد و گویا ارتباطی با نام ایزدبانو آناهیتا نیز می "بانو"که شباهت به اسم 

http://www.grifterrec.com/
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 .استبرداشته خیز جلو سمتبه که دهدمی نشان را گرگی یکی از مهرها تصویر روی مقدم نقش در موزه

 قصر مهرهایدر  توانمی را آن از هایینمونه که خوردمی چشمبه زیاد ساسانی میان مهرهای در گرگ نقش

 (8)تصویر(.61: 1394قنواتی، و پهلوان ده)دید  ابونصر

 
 (61: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه گرگ، نقش با ساسانی مُهر -8 تصوير

 

 خرس. 9-1-5

و این جانور در اساطیر ایرانی جز است.بر روی تعدادی از مُهرهای دوره ساسانی نقش خرس حک شده  

آپم پوپ و همچنین از نظر  (1384،گربران و شوالیه) است.شدهاهریمنی محسوب می خرفستران و جانوران

اکبر مربوط باشد و انتخاب صورت فلکی دبتواند بهروی مُهرهای ساسانی می نقش خرس بر (916: 1387)اکرمن

 باشد. بینی نجومی بودهارتباط با طالع چنین نقشی در
 

 بز کوهی. 10-1-5

 آب ایه مهسرچش کنار در همواره کوهی بز نقوش اینجاست که جالب ینکته.است رویش و باروری نشان بز

 و رویش شروع خود نیز آبهاست.نگاره کردن پیدا برای دهندهیاری بهترین رودها یسرچشمه .شوندمی پیدا

 مرتبط ماه مختلف نمادهایبا  باستان شرق آثار در فراوانیبه بز نقش . (215: 1384)شوالیه و گربران،تاس باروری

 هاپارچه در بلکه مهرها، تنها در نه که است حرکت حال در کوهیِ بز آن ساسانی نوع ترین متداول است. بوده

 هایبریگچ در را بزکوهی نیم تنۀ  (Harper,1973, PLs.18, 38) شود می دیده نیز ساسانی نقره ای ظروف و

 (.795: 1378)پوپ، داریم نیز کیش

 خط سه حیوان بدن میانی قسمت در. دهدنشان می را آرام و کند تحرکی با کوهیبز تصویر مهر روی نقش

 استشده کشیده عقب سمتبه افقی صورتبه های بزشاخ. کندمی خارج سادگی حالت از را نقش عمودی موازی
  (9)تصویر .(60: 1394قنواتی، و پهلوان ده)

 
 (60: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه کوهی، بز نقش با ساسانی مُهر -9 تصوير
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 فيل. 11-1-5

ای بر عهده ها نقش عمدهدادند و در پیروزیها معموالً بخشی از سپاه را تشکیل میدر زمان ساسانیان، فیل

بود که بنا بر روایت  رومیان با دوم شاپور جنگ بیشاپور چوگانتنگدر نگارکند ای از آن داشتند که نمونه

آمیانوس مارسلینوس، فیالن سکائیان که در خدمت شاپور بودند ترس و وحشت زائدالوصفی در دل سپاهیان 

در کارنامه اردشیر بابکان فیل سپید نشانه قدرت و پادشاهی  (.126: 1364و تفضلی، 176: 1392زاده ،قلیروم انداختند)

شوالیه و )باشدفظه طوالنی، صبر و فهم و سعادت و زناشویی نیز میاست همچنین فیل در مینوی خرد نماد حا

 (10تصویر. )(94: 1384گربران،

 
 (sigilla.atمُهر ساسانی از جنس عقيق يمانی با نقش فيل)مأخذ:  -10تصوير 

 

 شتر. 5-1-12

انتزاعی و تجسمی از  است. این ایزد، وجودیقش ایزد پاسدار و راهبر را داشتهایزد بهرام در روزگار ساسانیان ن

ی که به این ایزد تعلق دارد و معنی درهم شکننده مقاومت است . در سرودهای. وَرثَرغنَه بهاست  یک اندیشه

است. از مُهرهایی که متعلق به دوره ساسانی است، دارای اشد، او با ده تجسم نمایانده شدهبیشت مینام بهرامبه

 (11ویر. )تص(108: 1391هینلز،)م ایزد بهرام استباشد که یکی از ده تجسنقش شتر می

 
 (PL.II :Thompson, 1976) نقش بهرام و آزاده که بر شتر سوار هستند ازچال ترخانبا  گچی پالک -11تصوير

 

 قوچ. 13-1-5

می مهشود و نقش می ها عطای ایزدان به انسانباشد که از سوروبان را نمادی از فرّه ایزدی مینقش این جانور با 

داند، قوچ را برابر برج حمل های ایزد بهرام را معادل صور فلکی میجی که تجلیروکند.کودر زندگی فرد ایفا می

نمادی از آرامی، باروری، تواضع، نعمت و برکت، (. 248: 1380جی،رو)کوگیردبرج سال است در نظر می که اولین

عنوان مظهر آفرینش، شعاع شود و شاخ این حیوان بهمی خورشید، نیرومندی و رام کردن، وقار و دانایی دانسته

 نقش (.179: 1389)آقاعباسی،توان شاخ این جانور را نمادی از ماه دانست. باشد و نیز مینور، جنگ و خشونت می

 زیر نیز و پاهایش استچرخانده عقببه را سر که است قوچی تصویر روی یکی دیگر از مهرهای موزه مقدم

 (12)تصویر.(63: 1394قنواتی، و پهلوان ده)شود میدیده روبانی حیوان این به دورگردن. استشده بدنش جمع
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 (Gobl, 1976: Nr.402) گوبل  و (Lerner, 1976:184, Fig.2A ) لرنر پژوهش در مهر این دیگر هاینمونه

 .خوردمی چشمبه

 
 (63: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه قوچ، نقش با ساسانی مُهر -12 تصوير

 

 ماهی. 14-1-5

باشد. است، نقش ماهی میارکندها و مُهرهای ساسانی حک شدهها و نگبرییکی از نقوش جانوری که بر روی گچ 

تواند نشانی از برج حوت باشد که شاید مالک اکرمن نقش ماهی بر روی مُهرهای ساسانی میآپم پوپ واز نظر 

شمار رکت و باروری بهاز بماهی نمادی  .(97: 1387آپم پوپ و آکرمن،)بوده باشدچنین مُهری طالعش در این برج 

 (13. )تصویر(Brunner,1980: 112)استشدهآناهیتا نیز دانسته می نمادی از ایزدبانو آمده ومی

 
 (http://www.grifterrec.comمُهر ساسانی ازجنس عقيق با نقش ماهی) -31تصوير 

 

 عقرب)کژدم(. 15-1-5

 استفاده دلیل و است شده حک فراوانی تعداد به ساسانی مُهرهای روی بر که است نقوشی جمله از عقرب نقش

 جانور اینبه انسان نیاز معنایبه حتی یا و جانور این از ترس طلسم، و جادو معنایبه تواندمی جانور این نقش از

 بر جانور این نقش (.47: 1386:بهار)باشد مِهر کیش از نمادی همچنین نیز و عقرب برج از نمادی تواندمی نیز و

 استگشته تصویر شیر و مار سگ، خروس، و کیومرث با همراه مواقعی در و منفرد صورتبه ساسانی مُهرهای روی

 (.Brunner,1980: 113)باشد می نجومی مفاهیم با ارتباط در و بوده ایفرخنده نماد احتماالً نقش این در و

 و مزدکیان مانویان آزار محض تئوری و ساسانیی دوره رسمی دین عنوانبه محض زردشتیگری با ابوالعالء

 داندمی ساسانیی دردوره مهری آئین نمادهای از یکی را ساسانی مهرهای بر عقرب نقش او. است مخالف
(Soudavar, 2014: Pp. 79-81).  

 مهرهای اثر در .(113: 1978 )برونر،. دارد وجود عقرب نقش نیز نیویورک متروپولیتن موزۀ مهرهای مجموعه در

 نیز فرعی نقش و طرح عنوانبه حتی ابونصر قصر در.کنیممی مشاهده فرعی طرح عنوانبه راآن تخت سلیمان

. داردجای شیرها کنار در فرعی نقشی عنوانبه عقرب تخت سلیمان، از یادشدهنمونه  سه در. استنشده دیده آن از

صورت صورت فرعی و هم بهدرموزه مقدم هم به (.60:  1384 )گوبل،کنندمی ایفا نقش مهرپرستی در مار و عقرب

 (14)تصویرطرح اصلی نقش عقرب را بر روی مهرها داریم.
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 (64: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه عقرب، نقش با ساسانی مُهر -14 تصوير

 

 طاووس. 16-1-5

های رفته و اهمیت آن تا بدان حد بوده که بر اساس نوشتهشمار میاین پرنده در آیین زردشت مرغی مقدس به

ها وجود داری از طاووسطبری) در قرن سوم هجری(، در نزدیکی آتشکده بخارا، مکان خاصی برای نگه

 (.170: 1392زاده،و قلی 1386) خزایی، استده نمادی از فصل بارانی نیز بودهاین پرن  (.162: 1375،طبری) استداشته

 است و نقش آنبخش بودهرفته و نمادی از نیروی نیک و درمانشمار میهمین دالیل این پرنده، مقدس بهو به

 (15ویر.)تص(146: 1391هینلز،)شودی ساسانی مشاهده میهاو گچبری هرهاصورت منفرد بر روی ممعموالً به

 
 (PL.II :Thompson, 1976) ن گچبری ساسانی از کاخ تيسفو -15تصوير

 

 (خروس)پروردَش. 17-1-5

ای ایزدی است، نمادی از قدرت معنای خروشیدن است. این جانور که پرندهنام خروس از ریشه اوستایی به 

 .(117: 1384)شوالیه و گربران،باشدبینی، نماد طلوع خورشید و سحرخیزی و نیز نمادی از ایزد سروش میپیش

 صورت منفرد بر روی برخی از مُهرهای ساسانی حک شده است. نقش این پرنده به

 تصویر.است نقشبی و ساده آن پشت قسمت کهموجود است  رنگعقیق بی از مسطح یمهردر  موزه مقدم 

 ایشاخه این پرنده منقار در و دارد عقب سمتبه کشیده ای و بلند تاج که است خروس یک احتماالً مهر روی

 پژوهش در را خروس نقش با مهر. است خروس دم به شبیه بسیار و هاللی صورتبه دم آن. شودمی دیده

نقش  گراطبیعت و کامل جزئیات با و زیبا بسیار خروس نمونه این در اما داریم،  Gyselen،(1989 )گیزلن

 (16)تصویر.(63: 1394) ده پهلوان و قنواتی،استشده

 
 
 
 

 



 (ها و مهرهانگارکندها،گچبریبا تاکيد بر) بررسی نقوش جانوری نمادين و اسطوره ای دوره ساسانی و تحليل /178

 
 (63: 1394قنواتی، و پهلوان خروس، موزه مقدم)ده نقش با ساسانی مُهر -16 ويرتص

 

 کالغ. 18-1-5

ای از هوش و ذکاوت و و نیز نشانهتواند نمادی از ایزد بهرام ی مینقش این پرنده بر روی مُهرهای ساسان

صورت مرغ وارغن در بهرام در هفتمین تجلی خود بهسودمندی این جانور باشد. بر اساس نظر جان هینلز، ایزد 

شود، میدیده ندرت بر مُهرهای ساسانیهایی که بهیکی از نقش .(36: 1391،هینلز)آید که همان کالغ استمی

 (17)تصویرنقش کالغ است. 

 
 (http://www.grifterrec.comمُهر ساسانی با نقش کالغ) -17وير تص

 

 (شاهين –عقاب)باز . 19-1-5

است. این پرنده رفتهشمار مییمن و مقدس بهای خوشیران باستان بوده و پرندهشاهین نمادی از فّره ایزدی در ا

اهورامزدا ها در دوره ساسانی مقامی ایزدی داشته و شاهین نماد دیگر ایزد بهرام است. همچنین در برخی توصیف

-204: 1389و آقاعباسی، brunner,1980: 104)به سر عقاب تشبیه شده که شاید مقصود همان سیمرغ اوستا باشد

ی ساسانی نقش عقاب و باز معموالً در حالت شکار کردن و حمله به حیواناتی هابریبر روی مُهرها وگچ (.203

 (18)تصویر برداشتی از طبیعت بوده است. که این نمایش احتماالًگشته مانند گاو و بز و ... تصویر

 
 (sigilla.atمُهر ساسانی با نقش عقاب )مأخذ:  -18تصوير 
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 اردک. 20-1-5

است و بسیاری از مُهرهای این دوره ی دوره ساسانی تصویر گشتهجمله نقوشی است که بر آثار هنرنقش اردک از

ای بوده، زیرا اردک بر روی مُهرهای ساسانی نشان فرخندهباشند. احتماالً نقش نیز دارای نقش این پرنده می

. (193: 1384شوالیه و گربران،) تواند نمادی از برکت و فراوانی و حاصلخیزی باشداردک با آب در ارتباط است و می

 نشان را اردک پرنده یک پای ایجاد طرزبه توجه با زیاد، به احتمال یا و کبوتر یک مهر روی نقشدر موزه مقدم 

 (19)تصویر.(63: 1394قنواتی، و پهلوان ده) استشده استفاده خطی روش نیز از نقش ایجاد در. دهدمی

 
 (63: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه اردک، نقش با ساسانی مُهر -19 تصوير

 

 ای و ترکيبینقوش جانوران اسطوره. 6

ای حیوانات اسطوره(. 30: 1380قدرت محافظت است)هال، بال بر بدن انسان یا حیوان، عالمت ایزدی و نماد 

قطعه گچبری نقش . دانادی از محافظت و پاسداری بودهاند و احتماال نمرفتهکار میدر حکم موجودات نگهبان به

یکی از محدودترین نقوش محوطه دهد. این نقش مرکز را نشان میدر میان دوایر هم ک پرندهی یل برافراشتهبا

دست آمد. نقش کامل این طرح خوشبختانه هکه تنها یک نمونه از این نقش در کاوش بباشد. چراقاوله میبرز

 (20)تصویر .(73:  1391منصوری،دادور و ) ه اکنون آرم دانشگاه تهران استاست کدست آمدههبیشتر از تیسفون ب

 
 (PL.II :Thompson, 1976)  ازکاخ تيسفونگچبری  -20تصوير

 

 داراسب بال. 6-1 

های بریاست. روی مهرها و گچدست آمدهدار روی جام خسرو یکم بهزمان ساسانیان تصویری از اسب بالدر 

نقش اسب بالدار نمادآذرگشنسب که معنای  توان تصاویری از این حیوان را مشاهده نمود.ی ساسانی نیز میدوره

  (.57: 1389،کرتیس) تواند باشدن آتش اسب نر است، میاللفظی آتحت

 بال و یک با اسب صورتبه یکی که شویممی روروبه بالدار اسب از بازنمایی دو با ما مهرها روی بر کل، در 

 است، بسیارکرده خم باال طرفبه را جلو پاهای از یکی که هااسب این ایستادن طرز. است بال دو با اسب دیگری

 درنقوش ویژهبه شود،می دیده حالت همینبه ساسانیانی برجسته نقوش اکثر در که است هاییاسب به شبیه
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و صورت خطی به 22در تصویر شماره .(58: 1394قنواتی، و پهلوان ده)بیشاپور و رستمنقش رجب،نقشی برجسته

 است.بال رسم شدهصورت تکبه21است ولی در تصویرتر کار شدهساده

 
 (sigilla.atمُهر ساسانی با نقش اسب بالدار)مأخذ:   -21تصوير 

 

 
 (56: 1394قنواتی، و پهلوان ده)مقدم موزه اسب بالدار، نقش با ساسانی مُهر -22 تصوير

 

 قوچ شاخدار. 6-2

های عنوان یکی از نشانهیده، که در اوستا بارها به آن بههایی پیچقوچ است، قوچ شاخدار با شاخ« فر»دیگر نماد 

ی توان قرن چهارم میالدی را ظهور این موجود در عرصهتقریبا می (.137: 1380،هال)پیروزی اشاره شده است

 (23)تصویر .هنر ساسانی ارزیابی کرد

 
 ( Kroger, 1982:PL.81 ،Pope, 1938: 639)کيش از دستار و بال با قوچ سر گچی پالک -23تصوير 

 

 شير بال دار. 6-3

است .در این دوره کشف شده دار در مناطق مختلف مربوط بهنیز آثاری از نقش شیر بالساسانی ی در دوره

شود. نمونه دیگر از نقش دار مشاهده میطاق بستان نیز تصویری از شیر بالها و همچنین درحجاری گچبری

در موزه آرمیتاژ اکنون ساسانی مشاهده نمود؛ این اثر هم یای دورهتوان روی تنگ نقرهمی دار راشیر بال

 (24)تصویر شود.داری میحفظ و نگه گپترزبورسن

 
 (PL.II :Thompson, 1976)  از چال ترخان گچبری ساسانی -24تصوير
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 دار با سر انسانگاو بالمرد(: -الماسو)گاو. 4-6

سرانسان نشان  ال عقاب وای محافظ است که با بدن گاو نر و یا شیر و بو یا الماسو یک موجود اسطوره مرد-گاو

شوالیه )باشدای، که روح محافظ جانوران بوده نیز میاست.  این موجود احتماالً نمادی از گوبدشاه اسطورهداده شده

 در گچی ایصورت مجسمهبه چنینو همدارابگرد  آباد در حاجیای نقش این جانور اسطوره .(63: 1384،و گربران

شود که در واقع دست آمده از دوره ساسانی دیده میاز مُهرهای به بسیاری در است وآمده دستبه بیشاپور

 (25)تصویراست.و محافظتی برای مالک مُهر داشته ی طلسمیجنبه

 
 (http://www.grifterrec.comميالدی، از جنس عقيق و با نقش الماسو) 3مُهر ساسانی متعلق به قرن  -25تصوير

 

 يا سيمرغ« سن مرو». 6-5

ای های گچی و ظروف نقرهصورت تلفیقی روی قالباساطیری بههایی از حیوانات ی ساسانیان نمونهدورهدر اواخر 

چال » نام سن مرو ازدست آمده که در این آثار ما ترکیب حیوان افسانه ای شیر و سگ با بال و دم پرنده، بهبه

ویژه در دوران ساسانی اهمیت خیالی ایرانیان که بهیکی از حیوانات  (166: 1385)دادور و منصوری، بینیممی« ترخان

است. سر این جانور و پرنده بوده مختلف شیر، سگ هایشکلیا سیمرغ است که دارای « سن مرو»فراوان داشته 

ها دهد، پاها و بالاری را نمایش میی آن حیوان پستاندکمی مانند شیر یا پلنگ است، تنه کمی شبیه گرگ و

معنی آرزو، آتش، آزادی، اعتقاد، اقتدار، معنای سمبلیک سیمرغ به .(40: 1388)دادور و مبینی، ماندبه عقاب می

 (26)تصویر(.87: 1380،هال) لهام امپراتوری،پیروزی و ... استالوهیت، ا

 
 (http://www.grifterrec.comبا نقش سيمرغ) مُهر ساسانی  -26تصوير

 

 هاتجزيه وتحليل داده. 7

متفاوتی  مذاهب و دین ها،لهجه و هازبان محلی، و بومی هایفرهنگ ها،قومیت آن در که است کشوری ایران

شناسانه باستان که بررسی و پژوهشطورینحو دقیقی مجسم شده، بهبه در هنر ساسانی اندیشه مذهبی. دارند

هنگام حکومت ساسانیان مظاهر ایزدانی انجامد. بدین روال بهدر نهایت به تصویرشناسی مذهبی میاین دوره 

کند وفقط با درک و ه و منضبط در هنر ساسانی تجلی میطور آگاهانورثرغن، مهر، آناهیتا و تشتری بهچون 

( و آیین 90: 1383نی، ورزماآگردد)پذیر میهنری و مذهبی امکان هاست که درک مفاهیمشناخت این سمبل

زرتشت نیز که شاهان ساسانی بدان پای بند بودند تنها از طریق تصویرهای مظهری )سمبولیک( در آثار رسمی 

 و نگارکندها تصویرها، در ساسانی هنر نمودارهای یهمه واقع (. در71: 1384تاریخی منعکس گردید)لوکونین، 
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 و بوده هنرمند راهنمای زمان، آن اعتقادات و تصورات نیز ساسانی هنر در .استشده منعکس هابریگچ و مهرها

 که بود هستی جهان به نسبت مردمان هاینگرش و باورها ینماینده بستمی نقش تزیینات در آنچه بیشتر

 خالدیان،) گذاشتمی نمایش به نمادین اشکال و هانشانه با را مردمان بنیادی تصورات و مفاهیم ناخواهخواه

 هر که هشد تهیه شده تفکیک صورتبه جدولی در را کاررفتههب جانوران نقوش در این پژوهش(. 22: 1387

 .استنیز بیان شده کدام هر مفاهیم و شده استفاده مهرها و هاگچبری و نگارکندها آثار کدام در نقش

 
 )نگارنده :مأخذ( ساسانی ها و مهرهای دورهو گچبرینگار کندها  نقوش جانوری در -1 جدول

 ایمفهوم نمادين و اسطوره مورد استفاده در نقوش جانوری 

-نگارکندها شير 1

 مهرها-هاگچبری

معانی سمبوليک اين حيوان آتش، ابهت، پارسايی، پرتو خورشيد، تابستان، 

رانسانی را دزدی، دالوری، شجاعت، عقل، قدرت، گرمای تابستان، نيروی اب

اساطيری نشانگر باروری زمين برد. همچنين اين حيوان در باورهای نام

 استبوده

-نگارکندها گوزن 2

 مهرها-هاگچبری

هايش نماد پرتو خورشيد شاخ نماد نيروی بدنی زياد و قدرت دويدن است و

 استبوده

نگهبانی  خواری وثباتی، تيزپايی، زندگی اجتماعی و گياهنمادی از آبستنی، بی مهرها خرگوش 3

 است

-نگارکندها شتر 4

 مهرها-هاگچبری

 سخت شرايط و درسفر توانايی و کردن حرکت کُند سنگين وزنی، عظمت،

 کويری

-نگارکندها گراز 5

 مهرها-هاگچبری

نيرويی فوق طبيعی و سر اين حيوان تجسمی از ورثرغن، خدای جنگ و 

 پيروزی است

 وفاداری نمادی از نگاهبانی و مهرها-هاگچبری سگ 6

 شوداست، و جزء جانوران اهريمنی قلمداد مینمادی از نيروی مخرب بوده مهرها گرگ 7

نمادی از قدرت و حکومت و پادشاهی بوده و در مينوی خرد نماد حافظه  مهرها -نگارکندها فيل 8

 باشد.طوالنی، صبر و فهم و سعادت و زناشويی نيز می

آرامی، باروری، تواضع، نعمت و برکت، خورشيد، نيرومندی و دانايی نمادی از  مهرها-هاگچبری قوچ 9

 باشد.می

صورت فلکی تواند بهنمادی از شجاعت و دليری است و بر روی آثار ساسانی می مهرها خرس 10

بينی نجومی ارتباط با طالع اکبر مربوط باشد و انتخاب چنين نقشی دردب

 باشد.بوده

 رويش و باوری آب و نماد هایسرچشمه نماد و مهرها نگارکندها بزکوهی 11

معنای نياز انسان به اين معنای جادو و طلسم، ترس از اين جانور و يا حتی بهبه مهرها عقرب 12

تواند نمادی از برج عقرب  و نيز همچنين نمادی از کيش مِهر جانور و نيز می

 باشد.

-نگارکندها ماهی 13

 مهرها-هاگچبری

 استشدهدبانو آناهيتا نيز دانسته میاز برکت و باروری و  نمادی از ايزنمادی  

 نمادی از برکت و فراوانی و حاصلخيزی باشد. مهرها اردک 14

بينی، طلوع خورشيد و سحرخيزی و نماد ايزد سروش نمادی از قدرت پيش مهرها خروس 15

 باشد.می
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نمادی از فصل بارانی بوده است پرنده، ايزد آب بوده است؛مرغ آناهيتا )ناهيد(  مهرها-هاگچبری طاووس 16

مقدس و نمادی از نيروی نيک و درمانبخش بوده و.مظهر تزيينات تجمل تکبر 

 تولدّ ازبهشت، نمادیباشد وه رستاخيز زندگی توام با عشق میجالل و شک

 .است ابديتّ و دوباره

باشد. و ای از هوش و ذکاوت و سودمندی مینمادی از ايزد بهرام  و نيز نشانه مهرها کالغ 17

 باشد.آور نيک بختی و فرشته ميانجی می پيام

نماد خرد وخدای آسمان، فرشته ميانجی، پيک خورشيد، پيام آور نيکبختی  مهرها-هاگچبری عقاب)شاهين( 18

 استپراطوری ايران  و شاه مرغان بوده،عالمت ام

 است دوستی و صلح و شيمُنی خو از نمادی هایگچبر کبوتر 19

 درستکاری و پاکی نماد را خود و شستشو درکار پيوسته که زاهدانی مظهر مهرها مرغابی 20

 دانندمی

-نگارکندها بال 21

 مهرها-هاگچبری

 بال بر بدن انسان يا حيوان،عالمت ايزدی و نماد قدرت محافظت است

 –الماسو)گاو  22

 (مرد

باشد موجود ای، که روح محافظ جانوران بوده میگوبدشاه اسطورهنمادی از  مهرها-هاگچبری

ال عقاب و سرانسان نشان ای محافظ است که با بدن گاو نر و يا شير و باسطوره

 است.داده شده

-نگارکندها سيمرغ 23

 مهرها-هاگچبری

 باشدنگهبان، نماينده خدای خدايان می بخشنده جاودانگی، نماد آتش، فرشته

 ونماد  پيروزی نشانه مهرها-هاگچبری داربال قوچ 24

-نگارکندها دارشير بال 25

 مهرها-هاگچبری

 استو نماد ايزدی و نماد قدرت بودهای محافظ موجود اسطوره

-نگارکندها داراسب بال 26

 مهرها-هاگچبری

 نمادی از محافظت و پاسداری بوده

 

 گيرینتيجه. 8

 را حیوانات نمادین نقش خصوصبه و استداشته کاربرد بسیار هنری آثار در جانوران نقش ساسانی دوره در

 خاصی احترام دارای غیره و گاو خروس، سگ، مانند جانوران از بسیاری و کرد مشاهده دوره این آثار در توانمی

هیئت جانوران ظاهر تر به اند؛ همچنین ایزدانی مانند تیشتر و بهرام بیشیا زردشتیان بوده و ساسانیان برای

افزود؛ و و ابهت آنان نیز می اند، بلکه به افتخاردانستهشوند و این تجلی را نه تنها دون شأن ایزدان نمیمی

گچبری ،نگارکندنقش شیر در آثار . همین دالیل بود که در اساطیر زردشتی، جانوران تجلی چشمگیری یافتندبه

بوده انسانی نیروی ابر وآتش، ابهت، تابستان، دالوری، عقل، قدرت رفته و نماد کاری دوره ساسانی بهمهرهاو 

 آثار نقش گوزن در .در باورهای اساطیری نشانگر باروری زمین بوده است . همچنین این حیواناست

 خورشید پرتو نماد هایششاخ و است زیاد بدنی نیروی نماد و کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای و نگارکند،گچبری

از آبستنی، تیزپایی، زندگی اجتماعی ی نماد و رفته کاربه ساسانی دوره مهرهای آثار در خرگوشاست. نقش  بوده

 و عظمتنماد  و رفته کاربه ساسانی دوره مهرهای و نگارکند،گچبری آثار در شتر . نقشخواری استو گیاه

باشد. می پیروزی و جنگ خدای ورثرغن، از تجسمی باشد. نقش گرازمی کویری سخت شرایط و درسفر اییتوان

 نقشباشد. وفاداری می و نگاهبانی از و نمادی کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای و گچبری آثار در سگ نقش
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 اهریمنی جانوران جزء و است، بوده مخرب نیروی از و نمادی کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای آثار در گرگ

 و حکومت و قدرت از نمادی و کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای و نگارکند آثار فیل در . نقششودمی قلمداد

 در قوچ نقش .باشدمی نیز زناشویی و سعادت و فهم و صبر طوالنی، حافظه نماد خرد مینوی در و بوده پادشاهی

 خورشید، برکت، و نعمت تواضع، باروری، آرامی، از و نمادی کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای و گچبری آثار

 دلیری و شجاعت از نمادی و کاررفتهبه ساسانی دوره مهرهای آثار در خرس نقش .باشدمی دانایی و نیرومندی

 با ارتباط در نقشی چنین انتخاب و باشد مربوط اکبر-دب فلکی صورتبه تواندمی ساسانی آثار روی بر و است

 آب هایسرچشمه مهرهای دوره ساسانی بوده و نماد و نقش بزکوهی در نگارکندها .باشدمی نجومی بینی طالع

 همچنین و عقرب برج از نمادی طلسم، و جادو معناینقش عقرب درمهرها بوده و به باشد.رویش می و باوری و

 و باروری و برکت از ها و مهرها بوده و نمادینقش ماهی در نگارکندها، گچبری .باشدمی مِهر کیش از نمادی

 و فراوانی و برکت از است. نقش اردک در مهرها بوده و نمادیشدهمی دانسته نیز آناهیتا ایزدبانو از نمادی

 و سحرخیزی و خورشید طلوع بینی، پیش قدرت درمهرها بوده و نمادی ازنقش خروس  .باشدمی حاصلخیزی

است. بوده آب ایزد ،(ناهید) آناهیتا بوده و نماد مرغها و مهرها نقش طاووس درگچبری .باشدمی سروش ایزد نماد

 کالغنقش  .است ابدیتّ و دوباره تولدّ ازبهشت، نمادی و بوده بخشدرمان و نیک نیروی از نمادی و مقدس پرنده

 (شاهین)عقابنقش . باشدمی سودمندی و ذکاوت و هوش از اینشانه نیز و بهرام ایزد از نمادیبوده و  مهرهادر 

 مرغان شاه و ایران امپراطوری ،عالمت نیکبختی آور پیام خورشید، پیک ، خرد نمادبوده و  مهرهاو  هاگچبریدر 

 حکم در ایاسطوره حیوانات. است محافظت قدرت نماد و ایزدی عالمت حیوان، یا انسان بدن بر . بالاستبوده

 داربال ارواح باستانی آثار در. اندبوده پاسداری و محافظت از نمادی احتماال و اندرفتهکارمیبه نگهبان موجودات

( مرد – گاو)الماسو نقش .اندمحافظ هایوشیفره انسان سر با حیوان از ترکیبی یا و گاو اسب، بز، شیر، انسان،

 موجود. باشدمی بوده جانوران محافظ روح که ای،اسطوره گوبدشاه از نمادی و بوده مهرها و هادرگچبری

در  سیمرغنقش . استشده داده نشان سرانسان و عقاب بال و شیر یا و نر گاو بدن با که است محافظ ایاسطوره

 داربال قوچ. نقش باشدمی خدایان خدای نمایندهنگهبان و  فرشته آتش، جاودانگی،بوده و نماد  مهرهاو هاگچبری

 بوده و مهرهاو  هاگچبریو نگارکندهادر  بالدار شیرباشد. نقش می پیروزی ونماد بوده مهرهاو هاگچبریدر

 مهرهاو هاگچبریو نگارکندهادر بالدار اسب. نقش استبوده قدرت نماد و ایزدی نماد و محافظ ایاسطوره موجود

های نمادین تمایلی به بیان واقعیت دوره ساسانی در نقش هنرمند است.بوده پاسداری و محافظت از نمادیبوده و 

 ساسانی یدوره اواخر به باستان زمان از چههر  کلیطوره. ببلکه هدفش پرداختن به پس پرده استموجود ندارد 

 شودمی کاسته هاآن بودن خداگونه جنبه از نیز و ترکیبی جانوران یمایهنقش با آثار تعداد شویم،می ترنزدیک

های جانوری چون گاو، اسب، مایهتزئینی، نقشدین ترتیب در هنرهای ب یابند.می پیوند ایرانی اساطیر با بیشتر و

ها تجلی نویدها قوچ و خروس و غیره از نظر فرهنگی، اقتصادی و مذهبی حائز اهمیت بسیارند. گذشته از این، آن

ها مطمئنا بهترین و مفیدترین آفرینشاند. های بصری بیان شدهشکل استعارهی زندگی هستند که بههاو نعمت

 تزئینی ساسانی تجلیل شده اند.در هنرهای 
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 سپاسگزاری:

از جناب آقای دکتر نیکنامی و جناب آقای دکتر فیروزمندی کمال قدردانی و سپاس را دارم که همیشه با سعه 

 صدر و بردباری پاسخگو و راهنمای اینجانب بوده اند.
 

 :هاپی نوشت

 .(77: 1386)بهار، معنای روان گاو استنام او بهو ( ایزدی است حامی جهان حیوانی gos-urwanگوشورون ) -1
 

 عمناب
 و چگینی نوروززاده ناصر ی،ترجمه امروز تا تاریخ از پیش دوران از ایران هنر در سیری ،(1387)فیلیس، اکرمن، و پوپ،آرتور آپم

 .فرهنگی علمی تهران، دوم، جلد مرزبان، پرویز

 .54-36، صص18، شمارهتهران دانشگاه شهید باهنر ،«رودنویافته حوزه هلیلهای مایهنقش»، (1389)،آقاعباسی، زهرا

 ،«مایه زن بر روی مُهرهای ایران از دوره پیش خطی تا پایان دوره ساسانینقش» ،(1387) ،اردکانی، مصباح و دادور، ابوالقاسم
 .  34-47صص ،26شماره ،پژوهش زنان

 چشمه.  تهران، ،مریم امینی یترجمه  ،پرستیمیتراپژوهشی نو در  ،(1380)،اوالنسی، دیوید

 آگه. تهران، ،پژوهشی در اساطیر ایران ،(1386)،بهار، مهرداد

 .دانشگاه تهران تهران، ،چهارم چاپ ،یوسف مجیدزادهی ترجمه، اسالم(  از پیش هایتمدن) هنر ایران باستان ،(1391)،پرادا، ایدت

 نظر زیر دوم، جلد ،امروز( تا تاریخ از پیش دوران ایران)از هنر در سیری در هاپیکره. ب: ساسانی گچبری (،1387) آپم، آرتر پوپ،

 .فرهنگی و علمی تهران، دیگران، و دریابندری نجف مترجمان اکرمن، فیلیس و پوپ آپم آرتر

 توس. ،تهران، مینوی خرد ،(1364)،تفضلی، احمد

 .30-19 صص ،16 ش ،پژوه باستان ،«سفال بر ساسانی هنر تاثیر» ،(1387) ستار، خالدیان،

 .59-43، صص21شماره  ،ماه هنر ،«نقش نمادین طاووس در هنرهای تزیینی ایران » ،(1386)،خزایی، محمد

 تهران. ا،دانشگاه الزهر ،« جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان» ،(1388)،ادور، ابوالقاسم و مبینی، مهتابد

 تهران. ،دانشگاه الزهرا ،« ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی بر اسطوره»،(1385) ،منصوری، الهامدادور،ابوالقاسم و 

 مهرهایگِل و مُهرها بر حیوانی نمادین هاینقشمایه برخی در تأملی»(،1394نواتی هندیجانی، محمد، )پهلوان، مصطفی و ق ده

 و پاییز ،2 شمارۀ ،7 دورۀ ،شناسیباستان مطالعات ،«مقدم( موزۀ ساسانی مهرهایگِل و مُهرها: پژوهش مورد هایسانی )نمونهسا

 .67-47،صص1394زمستان

 گنجینه هنر. ،تهران، های ساسانیها و بافتهها و نقوش لباسطرح ،(1375)،ریاضی، محمدرضا

 جیحون.  ،تهران ، جلد اول،سودابه فضائلی یترجمه ،)هفت جلدی( افرهنگ نماده ،(1384)،آلن شوالیه،ژان و گربران،

 پنجم، تهران، اساطیر. چاپ دوم، ی ابوالقاسم پاینده، جلد، ترجمهتاریخ الرسل و الملوک، تاریخ طبری(، 1375جریر،)طبری، محمدبن

 امیرکبیر. ،تهران ،رشید یاسمیی ترجمه ،ایران در زمان ساسانیان  ،(1367)،ن سن، آرتوریکریست

 فرشاد. ،تهران ،رباسیانملیحه ک یترجمه ،نمادهای سنتی ،(1387)،جینکوپر، 

 آگاه. ،تهران ،خواهجلیل دوست یترجمه ،بنیادهای اسطوره و حماسه ایران ،(1380)،کوروجی کویاجی، جهانگیر

 ،تهران ،فرامرز نجد سمیعی یترجمه، ساسانی  اواخر مهرشناسی در جستاری ؛گِل مُهرهای تخت سلیمان ،(1384)،گوبل، روبرت

 .سلیمان تخت پژوهشی و گردشگری، پایگاه سازمان میراث فرهنگی

 علمی فرهنگی.  ،تهران ،هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی ،(1390)،گیرشمن، رومن

 .فرهنگی علمی تهران، ، اهللی رضا عنایتترجمه  ،ساسانی ایران تمدن ،(1365) گریگورویچ، والدیمیر لوکونین،

 کتب تدوین و مطالعه سازمان ،تهران،های ساسانیبرجستهنقش ،دست چاپ()در،یدرسول و سرافراز، علی اکبرس موسوی حاجی،

 (.سمت)هادانشگاه انسانی علوم

 .فرهنگ ،تهرانچاپ هفتم،  بهبهانی، مالک امید یترجمه ،اسالم از پیش ایران در سر گاو گرز ،(1369)پرودنس، هارپر،
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