
 

 

 

 

 
The Seals and Gemstones of Sasanian Kings: A Study of the 

Identity of the Kings and the Motifs on These Works 
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Abstract 

Although the number of the seals and signets attributed to Sasanian Kings is 

small compared to the collection of the remaining seals from this period, 

they are distinguished from the other seals of the period due to their 

materials, embellishments, used in the structure and inscribed motifs on 

them. The Sasanian kings to whom a seal or signet is attributed include 

Ardeshir I, Shapur I, Narseh, Bahram IV, Bahram V, Peroz, Kavad I, 

Khosrow A, and Khosrow Parviz. The motifs on these seals are the kings’ 

portraits, the scene of victory over the enemy, and some animals. The base 

of our knowledge about these seals relies on the items remaining in the 

museums and sometimes, simply on the descriptions in the written resources. 

As there is a disagreement between the researchers about the identity of 

some kings inscribed on the seals and signets, this survey is going to identify 

the kings and illuminate the amount of Sasanians’ impressibility from their 

contemporaries and previous arts through studying the seals and signets of 

Sasanian kings existing in the museums and Islamic texts focusing on their 

motifs. The studies show that the theme of the Sasanian kings’ seals is 

influenced by the patterns of ancient Iran and eastern civilizations. Also, the 

impressibility of Sasanians from western patterns and the neighbors is seen 

in the external form and following their method; however, in most cases, 

Sasanians adjusted these patterns to their own standards. Other artistic works 

of this period and new findings can be used to remove the ambiguities about 

the kings inscribed on the seals. 
 

Keywords: Sasanian kings, seals and signets, identification, motif of seals, 

art of ancient Iran.  
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های پادشاهان ساسانی؛ بررسی هویت پادشاه و ها و نگینهرم

 بر این آثار شدهحکهای مایهنقش
 یبهرخ جمال
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 پژوهشی -علمی 

 چکیده

مانده از این  های برجایمُهردر مقایسه با مجموع  اگرچههای منتسب به شاهان ساسانی ها و نگینمُهر

 شدهحکرفته در ساخت و نقوش  به کارتزئینات حکاکی،  سنگ، شمارند، به لحاظ جنس دوره اندک

ها منتسب شده یا نگینی به آن مُهرپادشاهان ساسانی که  های این دوره متمایزند.مُهراز سایر  این آثاربر

قباد یکم، پیروز، بهرام چهارم، بهرام پنجم، شاپور دوم، از: اردشیر یکم، شاپور یکم، نرسی،  اندعبارت

 ،ویر چهرهاتص شامل پادشاهان ساسانی هایها و نگینمُهر رب شدهحکنقوش  دوم.و خسرو  یکمخسرو 

اساس  سلطنتی است. عموماً حیواناتِو به اسارت گرفتن آن و برخی  پیروزی بر دشمن ۀصحن

ها و در برخی موارد صرفاً توصیفی است که در موجود در موزه به آثارها متکی مُهرهای ما از این آگاهی

ها و مُهرکه در مورد هویت برخی از پادشاهان نقش شده بر توجه به این . باآمده استمنابع نوشتاری 

ها و در موزه آثار موجوداین پژوهش با بررسی  ،وجود داردها اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران نگین

میزان تأثیرپذیری ساسانیان  تبیین همچنین رفع ابهامات موجود ومنظور  بههای متون اسالمی  گزارش

شاهان  هایو نگین هامُهر ۀمایها بیانگر آن است که بناست. بررسی معاصرانشانهنرهای پیشین و از 

های ایران باستان و تمدنهنری ساسانی همانند سایر آثار هنری این دوره تأثیر پذیرفته از الگوهای 

در قالب ظاهری و به تأثیرپذیری ساسانیان از الگوهای غربی )یونان و روم(  استان است. همچنینب  شرق

شود؛ اگرچه در بیشتر موارد ساسانیان الگوهای بیگانه را با فرهنگ و پیروی از سبک روز مشاهده می

و نگین  مُهر ی مانندکوچک در سطحها مایهکارگیری برخی از نقشبهاند. داده استانداردهای خود تطبیق

از سوی دیگر نشان دارد و از  دگاه ساسانیاندی ازموضوع آن  و اهمیت ارزش نمادیناز از طرفی حاکی 

در رفع ابهامات موجود در  .دربار ساسانی است شکوهاقتدار و  اصالت، برای به نمایش گذاردن تالش

  بهره گرفت. دورۀها نیز بایستی از سایر آثار هنری این مُهرخصوص شناسایی پادشاهان نقش شده بر 

 ها، هنر ایران باستانمُهر ۀماین ساسانی، تعیین هویت، نقشو نگین، پادشاها مُهر :های کلیدیواژه

 مقدمه .1
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انگشتری برجای مانده  ُمهرو  ،مُهر، اثر مُهرتعداد زیادی  م(651 -224)ساسانی ۀاز دور

. کاربرد شوندنگاهداری میهای داخلی و خارج از کشور ها و مجموعهموزه دراست که 

و  و تجارت نظام اداری، توسعه و رونق اقتصاد بیانگر گسترشساسانی  هدر جامع مُهر

 مُهرهزار  ده تاکنون بالغ بر .این اشیا است شناختیجنبه زیباییهمچنین توجه به 

توان تأییدی بر گفته را می این تعداد. (Ritter, 2017: 277) شده استساسانی منتشر 

کمتر  گفته استدوست معرفی کرده و مُهرکالوس شیپمان دانست که ساسانیان را 

های مُهرتعدادی از  (.152 :1396شیپمان، ) باشند نکرده مُهرکه ساسانیان  استچیزی 

های ها از سنگمُهرتعلق دارند. این  شهبانوانساسانی به شاهان و  دورۀبرجای مانده از 

رفته است.  به کارها آن و انواع جواهرات در تزئین اندمرغوب و با کیفیت ساخته شده

ها و های موجود در موزهمُهر ۀیبر پا ،های شاهان ساسانیمُهردست آمده از های بهاهیآگ

 مروج الذهببالذری،  فتوح البلدانمانند  ،اسالمی دورۀو آثار نویسندگان  ،هامجموعه

های مُهرفردوسی نیز به  هو شاهناممنی مسعودی و تاریخ گردیزی است. برخی منابع ار

 ق(4 قرنتألیف )الذهب  از میان منابع موجود مروج .انددهشاهان ساسانی اشاره کر

رفته در ساخت و نقوش  به کارهای ، نوع سنگهامُهراین بیشترین اطالعات در مورد 

های پادشاهان اواخر مُهراما این اطالعات، محدود به  کرده استارائه  ها راآنبر  شدهحک

 ساسانی است. دورۀ

های سلطنتی و صحنه پرتره() از: تصویر چهره اندارتعباین آثار بر  شدهحکنقوش 

 مند.، سوار بر اسب، نبرد با دشمن، نبرد با حیوانات و نقوش برخی از حیوانات فرهّشامل

 دنبو ،یمانده از پادشاهان ساسانیبرجا یهانیها و نگمُهر معدود بودن شمار با وجود

هایی جز کاوش راه از این آثارآمدن  به دستو  نگارشی، یهاداده گریو د بهیکت 

و  ها را با مشکل مواجه کردهمُهرگذاری این ه تاریخکعواملی است  ،شناختیباستان

 نپژوهشگرا انیآثار در م نیاز ا یبرخ تیهو نییدر مورد تع ییموجب اختالف نظرها

دیوید کالییری، فرانچسکو گیرشمن، پرودنس هارپر، رومن بابلون، ارنست  .گردیده است

در مقاالت و  هستند کهی نپژوهشگرااز جمله  و فیلیپ ژینیو گیزلن ریکا بیوار،

به زبان ها آناند که اغلب را معرفی کردهساسانی  دورۀهای مُهرهای مختلف کاتالوگ

های خسرو مُهر »با عنوان  علی شهیدی ای ازهمقالهمچنین  اند.فرانسه نگاشته شده

عقیق  مُهر »محمدی و محرم باستانی با عنواناله علیمتنع مشترک همقالو  «انوشیروان
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یوسف  نوشته« با تاج خسرو دوم سر گچی »همقال و نیز، «ملی پاریس ۀساسانی در موز

آثاری در  کنزقلباف خانیکی و بشاشاز « مزار بیرجندالخ ۀنگارسنگ » مقاله و مرادی

در پی تعیین هویت  ،ناختیشدیگر شواهد باستانبه استناد  که با هستند این زمینه

های که بررسیبا توجه به این هاست.ها و نگینمُهرشده بر  پادشاهان ساسانی نقش

اند، انجام این پژوهش های این پژوهش ارائه نکرده، پاسخی برای پرسششدهانجام

 رسد.می به نظرضروری 

ت رفع برخی ا محوریی شاهان ساسانی بهاو نگین هامُهربررسی  اهداف این پژوهش

نمایش های مایهشاهان است. همچنین نقشاز ابهامات موجود درباره تعیین هویت پاد

ن آثار برای تبیین میزان تأثیرپذیری هنر ساسانیان از هنرهای غیر بومی یداده شده برا

ا رعایت توالی تاریخی ای و بروش کتابخانهه در این راستا ب. گرفته استمورد بحث قرار 

مورد های مختلف ها و مجموعهدر موزهادشاهان مختلف ساسانی موجود های پمُهر

ع مکتوب براین آثار با گزارش مناببررسی قرار گرفته و موضوعات نمایش داده شده 

. قابل ذکر است در مواردی که برای تعیین هویت قرارگرفته استتاریخی مورد مقایسه 

ها با ها و نگینمُهراشت سعی شده این وجود د ،یابی موضوعات ابهامیپادشاهان یا ریشه

 ها مقایسه شود.سایر آثار تاریخی مانند نقش برجسته

 های شاهان ساسانیمُهرقوش ن .2

کرده طور دقیق بازگو های ساسانی را بهبه استناد شاهنامه که بسیاری از رسوم و آیین

اند؛ چنانکه آمدهساسانی به شمار می دورۀتاج و تخت و نگین، از مظاهر قدرت در  ،است

 :آمده است چهارمبه تخت نشستن بهرام  در داستان

 بدو داد ناگاه گنج و سپاه
 

 شاهی و تخت و کاله مُهرهمان  
 

(1058/  2: 1380فردوسی، )    

طبقات  همورد استفاد مُهرو نگین و  ،تاج و تخت منحصراً به شاه اختصاص داشت

جامعه بوده  ۀی، عمال دولتی، بازرگانان تا عاممذهب مختلف اجتماع از بزرگان، پیشوایان

در ویژه ساالری بها توسعه و گسترش دیوانرسد بمی به نظر (.240 :1390گیرشمن،) است

 ضروری بوده است. در دربار و سطوح مختلف جامعه مُهراواخر حکومت ساسانی کاربرد 

خسرو  ،نجمپ مبهرا ؛های شاهان ساسانیمُهرگزارش مسعودی از افزایش شمار 

نشان از افزایش نگرش شاهان ساسانی  ،تاریخی دورۀدر سه  ،زیخسروپروانوشیروان و 

ای که موجب شده بود یک گونهبه، به امور دیوانی و دفتری داردیکی بیش از دیگری 

در فتوح البلدان نیز به نقل از  (.57 :1387 شهیدی،) بدهد مُهرجای خود را به چند  مُهر
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 مُهرها و ی برای نامهمُهری برای امور سری، مُهرکه پادشاه پارس  شدهتیروا ،ابن مقفع

ی نیز مُهرشد و ها که قراردادها و اقطاع امالک و اسناد سلطنتی بدان ممهور میقباله

 (.647 :1337 بالذری،) برای خراج در اختیار داشت

ر اسب، صحنه ب های این گروه شامل تصاویر چهره، سوارمُهررفته بر  به کارنقوش 

و حیواناتی چون  او،پیروزی بر دشمن و زیر پا نهادن  ۀشکار، نبرد با حیوانات، صحن

به  ها و سایر آثار هنریمُهراستفاده از نقوش حیوانی در  است.و شیر  عقاب گراز، قوچ،

تا جایی که در  ؛انددر زندگی انسان ایفا کردهاز باز دیرکه حیوانات  ی استاهمیت لیدل

پیش رفتند. در هنر احترام و تقدس  هتا مرحلو ند کرد نفوذ هاو باورهای آن ینید ۀحوز

و در آثار  های سلطنتی محسوب شدهمایهعنوان نقشبه برخی حیواناتنیز ایران باستان 

و  هافرمانساسانی  دورۀدر  ،عنوان مثالبه .اندرفته به کارها مُهرهنری مختلف از جمله 

ها و سایر اسناد دولتی بایستی با انگشتری شاه که نقش آن احکام شاهی, عهدنامه

منابع از انگشتر گراز نشان شاپور (. 124 :1314سن، کریستن) شدمی مُهرصورت گراز بود 

 ؛2/308-1 :1973مسعودی، ؛200 :1383پاوستوس بوزند، ) اندیاد کرده خسروپرویزدوم و 

 (.18 :1333گردیزی، 

جایگاه  به دلیل ،ویژه هنر ساسانیآثار هنری ایران باستان به درگراز  مایهکاربرد نقش

در اساطیر تا شده موجب  های فردی این حیوانگذشته است. ویژگی گراز در باور مردمِ

اوستایی  سرودۀدر جسارت و قدرت یاد شود.  عنوان نماد پیروزی،ایرانی از گراز به

در  است، ی پیروزمندامعن بهش این ایزد که نام «شتیبهرام  »مختص ایزد بهرام 

از جمله گاو نر، اسب سفید، گراز، شتر، مرد ، شدهسیمای موجودات مختلفی تصویر 

ها گراز از که از میان آنایومندِ زیبا، هین، میش، بز، مرد رنورانی، مرغ شا ۀپانزده سال

بهرام ز مظهر گرا از آنجا که ،گیرشمن به نظر (.115 /1 :1347 پورداوود،) تر استهمه مهم

ها و شاهی که با آن فرمان مُهربر  گرازنقش  ،آمدمی به شمارخدای پیروزی  (ورثرغنه)

 (.223 :1390گیرشمن، ) رفته است به کارشد می مُهرمعاهدات و اسناد دولتی 

در حکاکی ساسانیان به نمایش گذاشته  وفوربههایی است که مایهجزو نقش نیز قوچ

 (283 :1394 مکنزی،) شودخوانده می warragه که در فارسی میانه . قوچ یا برشده است

به  عموماً و (Agostini &- Shaked,2017:99) اهمیتی مذهبی، سلطنتی و نجومی دارد

شده بندی از مروارید یا دیهیم نشان داده خمیده با روبانی در قسمت گردن، گردن شکل
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عنوان نمادی سلطنتی نشان ن را به. وجود دیهیم دور گردن قوچ، هویت این حیوااست

 (.Lerner,1976: 185) دهدمی

 شاهین() عقابدر هنر ساسانی است.  بسامدپرهای مایههمچنین عقاب از نقش

که  (173 :1392 زاده،یقل) است باستان ملل ریاساط در زدانیا یتجل شکل نیترعمده

 منیخوش یمرغعنوان به ،نیز باستان رانیا در. شده استشناخته  یآسمان قدرت مظهر

 شکلاز جمله  بهرام زدیا اوستا در (.296 :1386پورداوود، ) شده استاز آن یاد  مقدس و

 در (.173 :1392 زاده،یقل) پرندگان است نِیپروازتر زیکه ت ردیگیرا به خود م وارغنه مرغ

 ۀاز جملو عقاب  مرغیس نام کهشده  ادی پرنده یکصدوده از (23 بند ،14 فصل) بندهش

 عقاب() رسد که وارغنهمی به نظرزامیاد یشت چنین  40و  33بندهای هاست. از آن

 پورداوود،) کرده استصورت پرنده جلوه مینمودار اقتدار پادشاهی بوده و فر و شکوه به

در نظر  مُهر زدیا یجانور نما نمادعنوان به توانیم نیهمچن را نیشاه (.306 :1386

 مظهر بود،نقش شده  زین انیکه ظاهراً بر درفش هخامنش عقاب (.90 :1389 زارع،) گرفت

 نیاز ا یشمارپر یهاو نگاره (180 :1390 بهار،) است آمدهیم شمار به قدرت و سلطنت

. باشد بوده ینییآ یمعان فاقد و یتصادف یامر رسدینم به نظرکه  شده استپرنده نقش 

 ۀحلق نینماد أتییدر ه 1ییمایال /یپارت یهانگارهاز  یکی در نیشاه زین یاشکان دورۀ در

حکومتش را از شاه  تیمشروعکه شاهک الیمایی  در حالی، گرفته استرا به نوک  مانیپ

 از یاریبس یخانوادگ نشان نیشاهنیز  یساسان دورۀ درکند. بزرگ اشکانی دریافت می

 :1389زارع، ) است نیشاه یهابال از مرکب هاآن از یشمار تاج و است بزرگان و اهانش

90.)   

ترین اند، شیر متداولهای ساسانی ظاهر شدهمُهراز میان نقوش حیوانی که روی 

از موجود موذی تا  ،شیر در آثار هنری مختلف با مضامین متفاوتی ۀمایبوده است. نقش

 نزروانیز  خورشید و شهریاری و  شیر مظهرنماد قدرت مورد استقبال قرار داشته است. 

طور مکرر مایه که در آثار هنری هخامنشی بهاین نقش هسابق (.163 :1392زاده، )قلیاست 

عنوان مثال شیرکشی . بهشده استالنهرین گزارش مورد استفاده قرار گرفته، در بین

تا شاهان ساسانی  (ق.م 859 -883)ای است که از دوران آشور نصیرپال دوممایهپهلوان بن

. (157-156 :1391پرادا، ) شودجمشید هم دیده میمایه در تختاین بن. شده استتکرار 

کردند، شاه النهرین باستان که شاهان هخامنشی از آن پیروی میهای بینسنت بنا بر

                                                           
 نقش برجستۀ خونگ نوروزی در ایذه خوزستان . 1
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 پیوسته وظیفه داشت با دیوان بجنگد و آنان را سرکوب کند تا شایسته سلطنت باشد

آن و ارتباط  ی میترائیسم رومی نقش دارددر پیکرنگارهمچنین شیر  .(183 :1390بهار، )

 (.Bivar,1969: 26) رسدنمی به نظرهای ساسانی عجیب مُهربر هر با مِ

توان اشاره کرد. ای میبه تصاویر پرتره ،های ساسانیمُهربر  شدهحکاز دیگر نقوش 

ها را به خود مُهر هترین مجموعترین و کاملبزرگان و موبدان بیش ساسانی دورۀدر 

شخصی  ههای این دو طبقه در بسیاری موارد بازتاب ذائقمُهراند. نقوش اختصاص داده

های رسمی استفاده مُهراست. به همین دلیل از نقوشی که معمواًل در  مُهرصاحب 

لرنر معتقد  (.211 /4 :1393کمپارتی، ) شده استهای شخصی استفاده مُهرشد، در نمی

مندی اشاره دارد و دارای ای فراتر از عالقهمسئلههای هنری ساسانی به مایهاست نقش

  (.Lerner,1975: 166) است ارزش سمبلیک برای ساسانیان بوده

با موضوع  هایِصحنهدر ادامه حیوانی و تصاویر چهره،  هایمایهبر نقشعالوه 

 ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت. براین اساسنمایش داده شده بر این آثار سلطنتی 

یا در منابع وجود دارد و  هادر موزهها منتسب به آنو نگینی  مُهرهان ساسانی که پادشا

 تاریخی معرفی خواهند شد. بیبه ترت ،اندشدهتوصیف نوشتاری 
 م(239/240 -224)  یکمنگین اردشیر . 1-2

 یافتکه تنها نیمی از آن  ،ساسانی هسلسل گذارانیبن ،نگینی منسوب به اردشیر بابکان

در تصویر دهد. نشان می نر یپادشاه را به حالت نیمرخ و ایستاده در کنار گاو تشده اس

بندی بر ، گردنکه تاج بر سر، در حالیدو دست پادشاه به جلو کشیده شده شدهحک

 است شدهمیترس با ریششاه  ۀچهر و نیز گردن و لباس ابریشمی ظریفی بر تن دارد
(Babelon,1897:192.)  

 
 ، کتابخانه ملی پاریس1897یکم، بابلون،اردشیر  نگین
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ها مُهرتصویر گاو در کنار پادشاه است که در سایر  ُمهرقابل توجه در نقش این  ۀکتن

بابلون در مورد انتساب این همچنین  ،و توصیفات متون اسالمی مسبوق به سابقه نیست

  نکرده است.تصویر به اردشیر یکم دلیلی ذکر 
  م( 270/272 -240 /239) یکمنگین شاپور . 2-2

 یکم است که نقش شاپورتزئینی ساسانی نگینی  ههای برجای ماندیکی از زیباترین نگین

 این سنگ. جنس (152 :1390گیرشمن، ) شده استحکو والریانوس امپراتور روم بر آن 

جهت ساخت که از آن  استرومیان  ۀهای مورد عالقاز سنگ (اونیکس)عقیق سیاه 

در مورد این  (.120 :1392هال، ) نداهکرده و حکاکی شمایل استفاده میهای برجستمُهر

 مطرح است.اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران نگین 

 
 ، کتابخانه ملی پاریس1897نگین شاپور یکم، بابلون،

کند. در تصویر نقش شده بر نگین، والریانوس شمشیر خود را روی شاپور بلند می

کشد و به گرفتن دست شمشیر خویش را از غالف بیرون نمیکه شاپور حتی درحالی

که کند. گرفتن دست دشمن دارای تعابیر گوناگونی است؛ چنانقناعت می مپراتور روما

گرفتن دست  قبل از میالد های هندسی شکل یونانی اواخر قرن هشتمدر نقش سفال

 بیشاپور) در بیشاپور یکم رهای شاپونگاره در (.152 :1390گیرشمن،) مبین اسارت بوده است

ها را اند، شاپور دست آنکه قیصرهای رومی تصویر شده ،و نقش رستم ، داراب(3 - 2

، گرفتن دست قیصر را نشانه شاپوریکم نقوش برجستۀس با بررسی . هینتگرفته است

 اگرچه تعابیر متفاوتی برای این عمل ارائه شده، (.242 :1392 هینتس،) داندپیمان صلح می

در ساسانیان دارد. مایه در آثار مختلف نشان از اهمیت موضوع برای کارگیری این نقشبه

مورد شناسایی افراد نقش شده بر این نگین و انتساب حکاکی آن به هنرمندان ساسانی 

 اختالف نظرهایی وجود دارد.نیز و غربی 
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نماد گین را مضمون نقوش حکاکی شده بر این ن کهگال عالوه بر اینهوبرتوس فون

گیری های نقش شده را مربوط به هنگام قدرتوار دانسته، شخصیتو افسانه گونه

که  کندمیداند. وی در تفسیر خود اشاره یوویانوس و رویارویی او با شاپور دوم می

تهدید به  و اندکردهفرمانروایان روم و ایران به نمایندگی دو قدرت بزرگ با هم مالقات 

 هایرویدادشود. سوار رومی مشاهده می ۀگی از طریق شمشیر باال بردهای جندرگیری

کند. ، تغییر پیدا میحریف رومیمچ دست چپ  با گرفتنشاه ساسانی  توسطاین جنگ 

 به فرمانروای رومی مرتبط است شدهلیتحماین تغییر با خطر انعقاد یک قرارداد 

این نگین  های نقش شده برشخصیتوجود این اکثر پژوهشگران  . با(95 :1378 گال،فون)

 دانند.را شاپور یکم و والریانوس می

در این پیکره با نقوش برجسته و  از موارد دیگر مورد اختالف، تفاوت میان تاج شاپور

گذارد ای، تردیدی باقی نمیصخره هایبرجسته شاین نقش با نقتطابق ها است؛ اما سکه

شاپور و والریانوس بوده است. در مورد  کرده ریتصوکه هدف هنرمندی که این نگین را 

پیکر عضالنی و به ظاهر مواردی از جمله ، به و یا غربی این سنگ نیزحکاک ایرانی 

 به نظر است و خارج از چهارچوب هنر ساسانی کهاشاره شده عریان شاه ساسانی 

ق کاری، کار هنرمندی غربی بوده که شناخت کاملی از سرمشرسد این برجستهمی

اسب ساز و برگ همچنین شاپور و  .(632-629 /2-3: 1393شپرد، ) ساسانی نداشته است

این نگین بدون معتقد است رومی بر تن دارند. گیرشمن پارسی ـ نیمهوی پوشاکی نیمه

 شده استتوسط دربار پارس سفارش داده  احتماالً و است 1تردید اثر یک هنرمند غربی

(Ghirshman, 1971: 164) .توجه به ظرافت کار و نوع سنگی که مورد استفاده قرار  با

 .شده استرسد حکاکی و اجرای آن توسط هنرمند غربی انجام می به نظر نیز، گرفته
 (م302 -293) مُهر نرسه. 2-3

بخشی از شاه  ،منتسب به نرسه (Garnet Almandine) ی از جنس گارنت آلماندینمُهر

کرده  مُهربا توجه به توصیفی که هارپر از این . اردشاهنشاهی اولیه ساسانیان تعلق د

 .گرفته استاز الگوی رومی الهام  مُهرن رسد حکاک ایمی به نظر، است

                                                           
به معنی  occidentalشده، اما در متن فرانسه کتاب گیرشمن واژۀ اشتباه شرقی نوشتهترجمۀ فارسی بهدر  .1

 غربی را به کار برده است.
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ای به سمت راست، با موهای فر خورده روی پیشانی، ریش، حلقه تنهنیم مُهراین  بر

یالدی م سوممربوط به قرن  مُهراین حکاکی بسیار ظریف  .شده استنقش  و گوشواره

 است (Narseh šāh) «نرسه شاه» عبارت ای باکتیبهدارای  مُهراین  است.

(Bivar,1969:44).  های های سنگمشخصه ُمهررفته در این  به کارکیفیت و جنس سنگ

 مُهراین  بر شدهحک های تصویردهد. از مشخصهنشان می را یخاندان سلطنتمتعلق به 

ثیر هنر حکاکی جهان أهای ساسانی که تحت تمُهرز گرایی است که در تعداد کمی اواقع

 تنه کوتاه شامل سر،به صورت نیم مُهرنقش شود. اند دیده میمدیترانه شرقی قرار داشته

های ُمهرهای بدن از مشخصه ۀفرم اختصار یافتاین  .سینه است ۀگردن و بخشی از قفس

اند شکلی ی باال رفتهفر که از پیشان موی هایحلقه همچنین امپراتوری روم است.

به استثنای زیورآالت، از تصاویر  غیرطبیعی از سبک موی ساسانی است. تصویر نرسه

  .(Harper,1978: 144) استامپراتوران رومی غیر قابل تشخیص  مُهر
 

 
 ایتانیبر ۀ، موز1978نرسه، هارپر، مُهر

  م( 379 -309) شاپور دوم انگشتری مُهر. 4-2

ها و که در نامه انگشتری شاپور دوم مُهرمیالدی به  پنجم منی سدۀیکی از متون اردر 

شاپور بنا به سنتی که در »: شده استاشاره چنین کرده ها از آن استفاده میپیمان

سوگند شاهان ساسانی رسم بود فرمود نمک آوردند و با انگشتر گراز نشان خویش بر آن 

 (.200 :1383پاوستوس بوزند، ) «زد مُهر

 م( 399 – 388)  چهارم بهرام مُهر .5-2
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به بهرام چهارم و  هاآن انتساب یکی از در موردمنسوب به بهرام چهارم است که  مُهردو 

 مطرح است.  تردیدهایی در میان پژوهشگرانیا بهرام یکم 

 (Devonshire دونشایر ۀدر مجموع که جنس یاقوت ارغوانی ازیا نگینی  مُهر -الف

Chatsworth ) تصویر نقش شده استنسبت داده  «بهرام کرمان شاه »شود به اری مینگهد .

 دورۀاوایل  هاینگارهاعضای خاندان سلطنتی بر سنگ شبیه نقوش ،اثراین رشده ب

   .ساسانی است

 
 ایتانیبر ۀموز، 1969 وار،یبهرام چهارم، ب مُهر

معموالً روی  وی است دارای نشان خانوادگکه کاله بلندی تصویر بهرام با  مُهراین  بر 

 های حکاکی. ویژگیشده استحک ،شودپوشش سر اشراف و نجبای ساسانی دیده می

بادامی شکل  هایدر قسمت باالیی چشمچشم که مردمک همانند ساسانی  ۀدور ۀاولی

مشاهده  مُهرشدند در این میبه خطوط افقی مرتب تقسیم  ها کهو ریشگرفت میقرار 

 .(Harper,1978:142) کتیبه نیز دارد مُهراین  .شودمی

اختالف نظر  م(276-273) بهرام یکمیا به بهرام چهارم و  مُهراین  در خصوص انتساب

هر و نام پدرشان شاپور بود  ،که هر دو پادشاه بهرام نام داشتندوجود دارد. با توجه به این

ها موجب اختالف هتاین شبارسد می به نظر ،اندداشته« شاهبهرام کرمان » دو عنوان

 . شده استنظر پژوهشگران 

« شاهالنیگ»نخست فرمانروای گیالن بود و  یکمدر روزگار پدرش شاپور  بهرام یکم

تحریر  20در بند  .(100 :1365 لوکونین،) باقی بود مقاماین در  م262لقب داشت و تا سال 

عریان، ) شده استه یاد زردشت از عنوان بهرام گیالنشا ۀبر کعب شاپور یکم ۀکتیبپارتی 

شد و « شاهکرمان»مت مستقل کرمان رسید و ملقب به به حکو بهرام سپس .(72 :1382

پس از آن به فرمانروایی کامبادن نائل آمد و از آن زمان آن شهر به کرمانشاهان شناخته 
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حکومت او در کرمان  دورۀکند. از آن حکومت می برشد، یعنی شهری که شاه کرمان 

 است:بر جای مانده  کاری شدهین کندهاین نگ
Wrhr’n ZY Krm’ n MLK’ BRH šhpwhry MLK’ n 

 /1: 1367؛ مشکور،100 :1365 لوکونین،) «[شاه] شاهان پسر شاپور کرمانشاهبهرام  »

221.) 

ود، زیرا در زمان ب« کرمان شاه»ره شد بهرام چهارم نیز ملقب به اکه اش گونههمان

. اکرمن (184 :1395 سن،کریستن) ت کرمان را در اختیار داشتحکوم شاپور دوم() پدرش

 /2 :1387اکرمن، ) داندمتعلق به بهرام چهارم پیش از به قدرت رسیدن میرا  مُهراین 

و  ه. وی کتیبداده است نسبت را به بهرام یکم مُهرر مالکیت این اما هارپ .(980

حکاکی  ۀداند؛ همچنین در مقایسساسانی می ۀدور ۀرا خاص آثار اولی مُهر بندیجمله

را فاقد مهارت و تجربه الزم  مُهرحکاک این  ،ی دیگر از بهرام چهارممُهربا  مُهراین 

ترین زیبا منحصراً ایرانی است و نمایانگر ظریف مُهردانسته و معتقد است ساخت این 

آن  رویفت گرایانه با ظراساسانی است که موضوعات انسانی طبیعت ۀهای اوایل دورمُهر

 ۀتصویرسازی و نوشت ۀلوکونین نیز شیو .( (Harper,1978:142شده استبه تصویر کشیده 

 (.100 :1365لوکونین، ) داندمی سوم میالدی ق به قرنلرا متع مُهراین 

مربوط به بهرام چهارم و بعد از به حکومت رسیدن  ،از جنس عقیقیگر د یمُهر -ب

  (.980 /2 :1387 اکرمن،) اوست

 
 موزه بریتانیا، 1978بهرام چهارم، هارپر،  مُهر

بر دسته شمشیر  شدست راست کهدر حالیپیراهن بلند  و تاجبا  شاه مُهردر این  

 (.Bivar,1969:56) شده استتصویر  ،و روی دشمن به زانو درآمده ایستادهدارد قرار 

وده است. همچنین ساسانی مرسوم ب ۀدور ۀدر میان مردان بلندپای ،پوشیدن پیراهن بلند

ساسانی و  دورۀهای پوشش شود از مشخصههای مواجی که در تصویر دیده میروبان
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به تصویر  ۀسابق (.55 :1390کالییری، ) اندثر شدهأمناطق همجواری است که از آن مت

به گردد و میآشوری باز ۀو زیر پا نهادن آن حداقل به دور خوردهشکستکشیدن دشمن 

 (.981-980 /2 :1387 اکرمن،) پادشاه بوده است ۀاز آن اعالم سلط رسد هدفمی نظر

مورد توجه قرار  هموارهها و دیگر آثار هنری ایران باستان مُهرمضمون شاه پیروز روی 

 ق.مدوم  ۀنی که حدود هزارنوبانیآ ۀبرجست عنوان مثال در نقش. بهگرفته است

نهاده  ،ا بر دشمنی که بر زمین افتادهپای خود ر به دستپادشاه لولوبی کمان  ،شدهحک

نیز شاه سوار بر اسب و ار کورش یکم دکتیبهای استوانه مُهربر  (.41 :1372 گیرشمن،) است

پای  که دو دشمن بر خاک افتاده در زیرشود در حالیدشمن در حال فرار نشان داده می

هخامنشی نیز در  یکمیوش دار (.51 /9 :1389روت، گریسون، کول) انداسب شاه قرار گرفته

نی با کمانی در دست چپ، پای چپ را روی سینه نوبانیهمانند آبیستون  ۀبرجست نقش

هایش را باال برده، س دستالتما به عالمتزمین افتاده و  برکه گئومات مغ() دشمن

نقوش شاه پیروز و شاهان دروغگوی شکست  . مضامین(18-21 :1389 کخ،) گذارده است

دهند که آراسته به همه کماالت یک صورت آشکار تصویر شاهی را ارائه میهب خورده،

ان از ساسانی پذیریبا توجه به تأثیر. (353 /1-10: 1391 بریان،) جنگاور خوب است

 افتهینمود نیز دشمن شکست خورده در آثار هنری این دوره  ۀمایان بنیپیشین هنرهای

دد ساسانی از جمله اردشیر بابکان در نقش متع هایبرجستهدر نقش چنانکه  .است

در نقوش  کند. شاپور یکمکانی را لگدمال میرستم پیکر اردوان چهارم آخرین پادشاه اش

و اردشیر  کرده استامپراتور روم را لگدمال  و دارابگرد پیکر گردین سوم 3، 2، 1بیشابور 

گیزلن ضمن  (.103 :1393حسنی، ) کندپیکر جولیان مرتد را لگد می بستانطاقدوم در 

ای را بر گردن دشمن نهاده، زیر پا نهادن دشمن را بهرام چهارم که نیزه مُهراشاره به 

 (.Gyselen,2006: 90) داندنگاری ساسانی میبیانی از نماد 

 م(439-421) (بهرام گور) بهرام پنجم مُهر. 6-2

  «باالفعال تعظم االخبار » که حاوی کتیبه انگشتری بهرام پنجم مُهراز مروج الذهب در 

با توجه به   (.256 /1 :1382مسعودی،) شده استیاد « ها را بزرگ کنندبه کردار گفته »

 به نظر مسلط بوده زبان عربی بهو کرده زندگی می هبهرام در میان مردم حیر کهاین

این  مورددر  (.59 :1387شهیدی، ) از ریشه عربی بوده است مُهررسد که نوشته روی می

و سرگذشت  پنجمبهرام  .شده استمنبع ما شرحی است که در منابع اسالمی ذکر  مُهر

که داستان بهرام و ساز ، چنانآمده است وی در ادبیات و آثار هنری به نظم و تصویر در
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از  :اندعبارت. این نقوش شده استساسانی ترسیم  دورۀهای اواخر مُهرزن او آزاده در 

از  ینمایش احتماالً ری با شیری که در مقابل سر اسب او به پا خاسته است که سوا

سواری با نقش  ؛زندیزه میمردی پیاده که شیر را با ن ؛شخصیت خورشیدیِ شاه است

ها مُهراین  (.987 /2 :1387اکرمن، ) زندبر باالی سر، که اژدهایی شش سر را با نیزه می فره

 شوند.میبریتانیا نگهداری  ۀدر موز
 م(459-484) پیروز مُهر. 7-2

متعلق به پیروز ساسانی  شده استی که از شاهان ساسانی شناسایی مُهردیدترین ج

. شده استمنتشر (1) 1توسط کالییری آنطرحی از  یالدیم 2014سال  درکه  است

 ایناست.  چهره پادشاه را با انواع جواهرات سلطنتی به نمایش گذاشته مُهرتصویر این 

  که محل اختالف برخی پژوهشگران است. بلندی دارد نسبتاً  کتیبۀ مُهر

1. Kay pērōz šāhān šāh ī farrox ī xwābar ī kirbakkar kē yazdān nōg xwarrah abzūd 

ērānvēzan mazdēsn bay rāmšahr 

2. Pus mazdēsn bay kay yazdgird šāhān šāh ī xwābar ud kirbakkar nab bay wahrām 

šhāhan šāh ud ērān<vēzan mazdēsn> kē čihr az yazdān 

3- Ī kirbakkar 

، چیرانویابَی مزدیسنِ  ]گردانند[،افزون ]او را[ که ایزدان فره نو گرو کرفه نیکوکار خوشبخت(،) پیروز، شاهنشاه، فرخکی.1

 شهررام

  .]دارد[که چهر از یزدان ایرانویچاهنشاه گر. نوه بَی بهرام شپسر بَی مزدیسن یزدگرد شاهنشاه خیرخواه و کرفه.2

 (Gignoux, 2000:164-165)   گرکرفه.3

 مُهرخوانش کتیبه این  جهت رفع ابهامات در زمینۀ ییهاشنهادیپو دریایی  (2) 2شروو

پیروز را موجب درک بیشتری از تبلیغات شاهنشاهی،  ُمهرکشف  دریایی اند.مطرح کرده

آمده از  به دستهای داده. (Daryaee,2005:195) دانددوره میو هنر این  یعبارات پرداز

تداوم استعمال القاب و عناوین  دهندهنشانبسیار حائز اهمیت است، از سویی  مُهرکتیبه 

اولیه دربار ساسانی در سده پنجم میالدی است و از سوی دیگر القاب و عناوینی که 

  (.324 :1399 ،یمطلوب کار) های زردشتی در ارتباط استآموزهبا  مستقیماً

                                                           
1. Callieri, pierfrancesco, “Architecture etreprésentations dans I’ Iran Sassanide’’. 

Studia Iranica. Cahier 50, 2014. 

2 .P.O. SkjӕrvØ, ‘’The Great Seal of Pērōz”, Studia Iranica, tome 32, fas. 2pp.281-

288, 2003. 



 71/ 1400 پاییز،، 27یاپیپ ۀشمار -3 ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

 

 
 Sassnids.comس،یپار یکتابخانه مل روز،یپ مُهر

 م(531-499؛ 496 -488) یکم کواد /نگین قباد. 8-2

 بهشاه  این نگینبر. منتسب به قباد یکم استبه شکل مدور از عقیق سرخ  زیبایی نگین

شده قش نره گوشوا بند وچپ با ریش، موهای جمع شده، گردن به سمت رخحالت نیم

 .است

 
 سیپار ی، کتابخانه مل1390 رشمن،یگ کم،یقباد  نینگ

از . کرده استرا با ابهاماتی مواجه  نگینکتیبه و تاریخ مالکیت واقعی این  نبود 

 ؛240 :1390 گیرشمن،)ساسانی  یکماین نگین را به قباد مالکیت گیرشمن و اکرمن جمله 

 بهاین نگین را بابلون و  )به نقل از هرتسفلد(اکرمن  اند.نسبت داده (979 /2 :1387 اکرمن،

 که باپژوهشی در  (.Babelon,1897:195 ؛979 /2 :1387اکرمن،) اندمنتسب کردهخسرو دوم 

)پیروز، های چهار تن از شاهان ساسانی شناسی و تمرکز بر تاجگیری از شواهد سکهبهره

کیت این نگین به پیروز ساسانی نسبت مال شدهانجام قباد یکم، هرمز چهارم و خسرو دوم(

نویسندگان مقاله معتقدند علیرغم  (.120 :1397محمدی، باستانی، )علی شده استداده 
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 ،رفته در تاج پیروز و قباد یکم وجود دارد به کارشباهت زیادی که بین نمادهای 

با یک ردیف مروارید پیروز قسمت پایین حاشیه تاج نیز مشهود است. اختالفی 

 شده استبا دو ردیف مروارید آراسته  های مربوط به قبادکه تاجدر صورتی ،شدهنییتز

مزار نگارۀ الخسنگ ،اتابهام رفع جهتشناختی از دیگر شواهد باستان (.121:)همان

یک سر  نگارهسنگدر این  .ها به قباد یکم تعلق داردبررسی بر اساسکه است بیرجند 

. در این صحنه مرد و زنی در کنار شده استای مواج نقش با تاجی بر سر و نواره ،مرد

نوارهای و  زن لباسی به سبک ساسانی بر تن دارد. تاج اند کهشدهیکدیگر نشان داده 

مواجی که از تاج و کمر مرد در اهتزاز است و هیبتی که نگارگر برای مرد تجسم کرده 

با زندگی  موضوعاین  .دتواند یک سلطان باشحکایت از این دارد که آن شخصیت می

  (.32 :1373خانیکی، بشاش کنزق،لباف) قباد یکم در قلمرو هپتالیان مطابقت دارد

میالدی توسط نلسون دبواز  1930عالوه بر این نگین، یک سر گچی در سال  

. پژوهشگرانی چون شده استشناسایی شد که مالکیت آن به قباد یکم نسبت داده 

اند. مالک این یز از این اثر با عنوان سر قباد یکم یاد کردهاکرمن، اردمن و گیرشمن ن

های قباد یکم و نگین اشاره پژوهشگران برای تعیین هویت این اثر، مقایسۀ آن با سکه

های قباد یکم، خسرو اول و شده در باال است؛ در حالی که یوسف مرادی با بررسی سکه

دهد و در مورد نگین سبت میخسرو دوم مالکیت این سر گچی را به خسرو دوم ن

توان آن را به قباد منسوب به قباد یکم نیز معتقد است با توجه به نبود کتیبه نمی

مزار الخ نگارۀبندی با توجه به سنگجمع در (.19 :1383مرادی، ) ساسانی نسبت داد

ر د یس و تطبیق تاریخی زندگی قباد یکمبیرجند و شباهت آن با نگین کتابخانه ملی پار

رسد این نگین به قباد یکم تعلق دارد؛ گرچه مدارک و می به نظرقلمرو هپتالیان 

 تواند هویت قطعی این اثر را مشخص نماید.شناختی میهای جدید باستانیافته
  م( 579 -531) انوشیروانیکم های خسرو مُهر. 9-2

در جامعه  مُهرد ی کاربرگسترش نظام ادارهای برجای مانده با مُهرمستندات و  بنا بر

پادشاهان ساسانی از چنانکه ویژه در اواخر حکومت افزایش یافته است ساسانی به

از خسرو ی مُهرباوجود این تاکنون اند. کردههای مختلف در امور استفاده میمُهر

بر توان به توصیف منابع اسالمی اکتفا کرد. همچنین انوشیروان گزارش نشده و تنها می

 .شده استحکتصویر وی  «جام خسرو» در مرکزنگینی 
 های خسرو انوشیروانمُهر .1-9-2

 :کرده است اشارهخسرو انوشیروان و کاربردهای آن  مُهربه چهار  مروج الذهب
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 .بود شدهحکبر آن « عدالت» خراج( که نقش) عقیق برای مالیات مُهر .1

 .داشت« آبادی» ی از فیروزه برای امالک و دارایی که نقشمُهر .2

 بود. شدهحکشکیبایی( بر آن ) «ملأت»ای برای کمک و مساعدت که نقش ی از یاقوت سرمهمُهر .3

 درخشیدبود و چون آتش می شدهحکروی آن  «امید» ی از یاقوت سرخ برای برید که نقشمُهر .4

 است: آوردهچنین  را این انگشتر اتفیوصتایلخانی تنسوخ نامه  (.2/294-1 :1973مسعودی،)

ندی و به شب چون چراغ که آن را کوکبی خوان افروزشبت خسرو انوشیروان را یاقوتی بوده اس » 

 خلفا افتاده به دستاین گوهر پس از حمله اعراب «. عبارت از آن است چراغشببیفروختی و گوهر 

 .(35 :1363 طوسی،نصیرالدین ) است

شده ان، نیز منسوب ایر به جمشید شاه اساطیری مُهرار کاربرد چه ۀالبته پیشین

اعده خسرو انوشیروان، تعداد وظایف و تقسیم ق چهارگانه مورد استفاده . قاعدۀاست

 ۀرسد این قاعدمی به نظر (.252 :1388 شاکد،) دهدمیچهارگانه وظایف شاه را نشان 

چهار چنانکه . گرفته استقرار مورد توجه حاکمان اسالمی پس از ساسانیان نیز چهارگانه

های قدرت خالفت منتسب شده که هریک نمایانگر یکی از جنبه ع() حضرت علی به مُهر

 (.251 -250: 1388شاکد، ) ایشان بود

 نگین جام خسرو. 2-9-2

انوشیروان گرفته تصویر خسرو قرار  (Saint-Denis) «خسروجام»روی نگینی که در مرکز 

 .هی است. جنس این جام از طال و نگین آن از جنس دُر کوشده استنقش 
 

 
 سیپار ی، کتابخانه مل1390 رشمن،یگ روان،یجام خسرو انوش نینگ
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نگهداری  های بالدارروی تختی که توسط اسب که یحالخسرو در  براین نگین

شده تاج شاه با تزئینات بسیار آراسته  (.140 :1373هرمان، ) شده استنشان داده  شودمی

، و دو دست بر شمشیر تکیه ر حالت نشستهتمام رخ دصورت شاه بهتصویر . در این است

ساق و حالت نشستن که از روبرو تصویر شده  (.205 :1390گیرشمن، ) شودکرده دیده می

 کندخشن در بیننده ایجاد می تصویری جدی و ،دهدنشان می خمیده و جدا از همرا پا 

 این بر. است رفتهمی به کارهای مربوط به الوهیت مایهدر هنر کهن شرقی در نقش که

نه حدر مرکز صشود محسوب میمرکز طبیعت و قبله و محور جهان  را کهشاه  اساس

دیدار  و وحشتی از وی ساطع شود که معموالً کنند رعب دهند و سعی میقرار می

اگرچه هرتسفلد معتقد است  کنند.مستبدان مشرق زمینی در اشخاص ایجاد می

 به دستو  هنر نقاشی یونانیان شرقی در باکتریا استمایه این سنگ الهام گرفته از نقش

  (.325 :1381هرتسفلد، ) آسیایی است ، اما تصویری کامالً شدهساختهیونانیان 
 م(628-590) خسروپرویز هایانگشتری مُهر. 10 -2

ای از اما نمونه ؛شده استاشاره  خسروپرویزهای مُهراسالمی به  متون و دیگر شاهنامه در

و تنها منبع ما گزارش منابع نوشتاری  شناختی گزارش نشدهثار باستانن آدر میا آن

ها و جواهرات سنگ از اند کهبردهنام  خسروپرویز انگشتری مُهر این آثار از نُهاست. 

  :است رفتهمی به کارمملکت مختلف در امور  و شدهساختهمختلف 

آن از الماس  بود و  نقش چهره شاه بر آن انگشتر نقره که نگین آن از جنس یاقوت سرخ و حلقۀ  .1

ها و سجالت را با این است. نامه بودهوصف شاه  درای انگشتری دارای کتیبه مُهربود. این  شدهحک

 کردند.می مُهرانگشتر 

انگشتری جهت  مُهر. کاربرد این بود «خراسان آزاد»نقش آن  کهطال  ۀانگشتری با نگین عقیق و حلق .2

 ها بود.دداشتکردن یا مُهر

بود و  پاسخ  شدهحک بر آنطال  که نقش یک سوار و کلمۀ الوحا  ۀو حلق انگشتری با نگین اونیکس .3

 کردند.می مُهرهای چاپار را با آن نامه

 شدهحکبر آن « به مال خوشی توان کرد »عبارت  کهطال  ۀنگین یاقوت سرخ  و حلقبا انگشتری  .4

کردند. گردیزی نقش این انگشتر می مُهرعفو یاغیان و مجرمان را با این انگشتر های ها و نامهبود. حواله

 (.18  :1333،یزیگرد) خوانده است) قوچ و بره(  را کبش کوهی

انگشتری با نگین یاقوت ُگلی که اطراف آن مروارید و الماس کار شده بود. در میان انگشترهای  -5

 »بر روی آن شدهحکبود و نقش  قدرترگرانراحی از همه این انگشتر  به لحاظ رنگ و ط خسروپرویز

 مُهرالمال را با  این انگشتر )خرسندی و خوشبختی( بود. خزانه جواهرات و زیورآالت و بیت «حره و خرم

 کردند.می
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ها را با های ارسالی به پادشاهان سرزمینانگشتری با نگین آهن چینی که  نقش عقاب داشت و نامه .6

 کردند.می مُهرآن 

کردن داروها و غذاها و  مُهرو برای بود  شدهحکبر آن « مگس »انگشتری با نگین پادزهر که نقش . 7

 شد.بوهای خوش از این انگشتر استفاده می

هایی که نامه وبود و گردن محکومین به قتل « سرگراز »ی که  نگین آن مروارید و نقش آن انگشتر. 8

 .شدمی مُهربا آن  شدبها فرستاده میدربارۀ خون

 /2-1: 1973مسعودی،) کردمی به دستانگشتری از جنس آهن و نگین آبزن که شاه به هنگام حمام . 9

 (.18 :1333؛ گردیزی،308

تصویر شاه، نقش سوار، گراز، قوچ، عقاب، مگس و ها مُهراین بر  شدهحکنقوش 

گراز و قوچ از نقوش  همایعباراتی در توصیف شاه و آرزوی خرمی و خوشی بود. نقش

به های متداول عبارت خرمی و خوشی نیز از نوشته .ساسانی است در حکاکیپرکاربرد 

رفته در این مهرها مفاهیم خاصی را در  به کارنقوش  .است های ساسانیمُهررفته در  کار

دیگر هنرها را روشن تأثیرپذیری ساسانیان از میزان ها اند که بررسی آنخود جای داده

های مجاور وام های ساسانی از فرهنگمایهبرخی از پژوهشگران معتقدند نقش .کندمی

های ساسانی را محدود ُمهرهای بیگانه در مایهگیزلن حضور نقش، اما شده استگرفته 

تأثیر بیگانه در نوع  های ساسانیمُهرتعداد بسیار کمی از  معتقد استو  داندمی

ز دیدگاه وی به هیچ عنوان قطعی نیست که خود شود. اشان دیده میپیکرنگاری

گرفتند؛ برعکس، این احتمال وجود دارد هایی را بیگانه در نظر میمُهرساسانیان چنین 

اند طی مرور زمان در ه شدههای دیگر وام گرفتهایی که در اصل از فرهنگمایهکه نقش

ستن از دیگر . فون در او(Gyselen,2007:18) ساسانی جذب شده باشندفرهنگ 

ساسانی جلوه هنری در قالب خارجی  دورۀاست در  معتقدپژوهشگران این حوزه 

، اما محتوا و نمادها کرده استاز واسطه هلنیسم عبور  چراکه، یافتهتغییرات زیادی 

هارپر معتقد  اما. (Von der osten,1925:82) مشابه سه یا چهار هزار سال پیش از آن است

کردند و با توجه به ارزشی های خود پیروی میمُهرگوهای رومی در است ساسانیان از ال

ها توسط مالکان ساسانی دوباره مورد استفاده مُهرکه برای حکاکی رومی قائل بودند آن 

تحسین  ۀدهندنشاننیز  ها راگرفتند. وی اقتباس از شکل غربی و تطبیق با آنقرار می

این حال با  .(Harper,1978:144) داندمی های حکاکی رومی از دیدگاه ساسانیانسبک

ساالری از اهمیت ها که در نظام دیوانمُهرفروپاشی شاهنشاهی ساسانی نیز پس از 

 برخوردار بودند مورد توجه و الگوبرداری حاکمان اسالمی قرار گرفتند.
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 نتیجه .3

از  رچهاگ لحاظ جنس و کیفیت ساخت و تزئینات های شاهان ساسانی بهها و نگینمُهر

ها با مشکالتی ، اما انتساب دقیق مالکیت آناین دوره متمایزند هایو نگین هامُهردیگر 

از مشکالتی است که در خوانش  یشناسخطهای مواجه است. نبود کتیبه و دیگر داده

های شاهان مُهرهای در حال حاضر از آگاهیهای این دوره نیز مشهود است. مُهرسایر 

 و متون نوشتاری و نگین( مُهر هشتتعداد ) هاهای موجود در موزههرمُ بر اساسساسانی 

 دورۀگزارش نویسندگان  بر اساسها است که اکثریت آن (یانگشتر مُهرو  مُهر پانزده)

ساسانی مبتنی بر  دورۀهای پادشاهان اواخر ُمهر. در واقع اطالعات ما از اسالمی است

 درپادشاهان ساسانی  هایها و نگینمُهربر  شدهحک نقوش است. هاگزارشهمین 

شود؛ اگرچه حضور موضوعاتی است که در سایر آثار هنری این دوره دیده می بردارندۀ

آن توان تأکیدی بر اهمیت و نگین را می مُهر ی چونها بر سطح کوچکمایهبرخی نقش

ز جمله آثار مختلف هنری ا شاهان ساسانی در .موضوع از دیدگاه ساسانیان قلمداد کرد

چنانکه اند، های پیشینیان بودهدر پی اثبات پیوستگی خود با سنت هاو نگین هامُهر

های فرهنگهای ساسانی ریشه در مُهررفته در  به کارهای مایهبسیاری از نمادها و نقش

به پایگاه قدرتمند کیش زردشتی  با توجه دارند. های همجوارایران باستان و تمدن کهن

با توجه به . ها تحت تأثیر باورهای دینی قرار دارندمایهه برخی از نقشدر این دور

های ساکن در شاهنشاهی ساسانی هنرمندان ساسانی در گستردگی قلمرو و فرهنگ

اند، اما در اکثر نیز الهام گرفته روم و یونان() های غربیها از سبکمُهرساخت و پردازش 

هنر ساسانی ضمن تالش در جهت  اند.تطبیق دادهموارد آن را با محیط و فرهنگ ایرانی 

های های متداول روز و فرهنگو تداوم آن در عین حال از سبک احیای هنرهای پیشین

به همان میزان که ؛ است رفتهیپذتأثیر  ان خود نیزمجاور نیز غافل نبوده و از هنر معاصر

 اند.هبود رگذاریتأثساسانیان در هنرهای هم عصر خود و پس از خود 
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