
 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 
 

 

 ساساني در چیننويافتۀ  مُهر
 *محمدياله علينعمت

 دکتري تاريخ ايران باستان دانشگاه تهرانۀ آموختدانش

 محرم باستاني
 شناسي دانشگاه تهراندانشجوي دکتري باستان

 (172تا  153)از ص  

 15/2/1398؛ تاریخ پذیرش مقاله: 25/2/1397تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده 

شناسی بر شواهد باستان دارند. بنا در تاریخ بسیار طوالنی ةرزشی هستند که سابقابا ءجمله اشیاها ازمُهر

 در مُهر، آیدمیبراسناد و مدارک از که گردد. چنانمیة ششم قبل از میالد بازهزار به این اشیاءقدمت 

های یبهو کت هارنگ ها،شکل ها،طرح کهطوریبه ؛است گذاشتهسر پشت زیادی تحوالت تاریخی ادوار یّط

ای را در خود مفاهیم پیچیده ،شیک از تعلیقاتو هر تغییر شده خوشدستشرایط زمانی  هآن بنا ب

و غیره  کاربردهای متعددی چون اداری، سیاسی، اقتصادی، دینی، قضایی مهرها .است کتمان کرده

برخی از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  تواندیم هاتحلیل و تفسیر تعلیقات آن ،روایناند؛ ازهداشت

 هایدر حوزه آنهااطالعاتی  ةسبب دامنو به تاریخی را روشن سازد ةدینی، فرهنگی و زبانی هر دور

 شده یافتدر چین  اخیراًکه آن است تا با بررسی یک نمونه از این آثار  دگفتار حاضر درصد ،متعدد

حاوی در چین مکشوفه  مُهر ها پاسخ دهد کهپرسشاین  هو ب زوایای آن را روشن سازد برخی از است،

اقشار جامعه از  سایرو چرا شاهان یا حاکمان و یا  ؟کارکرد آن چه بوده است و است چه نوع اطالعاتی

ة که این وسیل دهدیمنشان  یشناسطخ ةدر حوز مقدماتی هایبررسی ؟نداهکردیماین ابزار استفاده 

   مشخص نیست.  قاًیدق آنولی کارکرد  ،ساسانی است ةارزش مربوط به دوربا
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 مقدمه  .1

ماالً شناسی، احتباستان کشفیات بههتوجّبا .گرددیمباز بسیاردور سالیان به هامُهر ةتاریخچ

ی سنگی خود هاگاهاز سکونت ،پنجم ةششم پیش از میالد و اوایل هزار ةانسان از هزار

 در دل غارها دست کشید و یکجانشینی را اختیار کرد. پیشرفت تمدن و تغییر و تحوالت

 ابعاد بشری چون تمامی در اییندهآفز رشد تا شد موجب ،هاانسان اجتماعی ساختار در

گری، ی، کوزهسازسفال صنعت کشاورزی، هایفعالیت حیوانات، ردنکاهلی سازی،خانه

 ،بافی و ساختن ابزارهای مختلفریسی و پارچهی سنگی و گلی برای نخهادوک ةتهی

 توانست بشر ،نتیجهدر و پذیرد صورت هامُهر و هاسنگ انواع از یآرایش و زینتی لوازم حتی

 به زیادی تجاربو...  قضاوت سیاست، تجارت، ،یبازرگان کاال، تولید اقتصادی، هایحوزه در

از استخوان، سنگ، خشت  قطعاتی روی بر ی،شناسییبایز حس از تأسی با او آورد. دست

جایگاه و مالکیت منطقه یا  ةمنزلو نقوشی را به کرد ایجادهایی را کاریکنده ،یرهو غ مخا

 هامُهرین نخستیا ناخواسته  خواسته ،ترتیببدین کهنمود  خلق اجناس یور برخانواده 

توانست جایگاه این ابزار ، آنها شدن کارکردها و مشخصمُهربا پیدایش . وجودآوردرا به

 بهسی و اقتصادی یا، سمناسبات تجاریها، ها و خانوادهی در تعیین هویت دولتمهمّ

عالوه بر  ...و  اسنادها، ، نامههاخمره ،هاکوزه ،ظروف ،کردن انواع کاالهامُهر. آورد دست

 دادوستدها، در کاال صحت کهطوریبه ؛دادیم نشان را کاال صاحب امضای ،مالکیت اثبات

در امور  مُهر مرور،به .شدمی تأیید و شناسایی( فروشنده یا سازنده) کاال صاحب مُهر وجود با

و به  (2-1: 1352 بیانی، ملکزاده)د شی شماریبتجاری و اقتصادی و مالی موجب تسهیالت 

از آورد. دستای در تحوالت سیاسی، اجتماعی، دینی و قضایی بهدنبال آن نقش سازنده

نقوش  های طبیعی،از صحنه ها با الهاممُهر ،اواسط هزارة سوم تا اواخر هزارة دوم

در خود مستتر کردند. این را نوعی عقاید و خرافات مذهبی گرفتند و بهخود  متعددی به

آنها معانی مختلفی با خود داشتند که در متون و اسناد تاریخی به  ،ویرها و تصاصحنه

حیوانی و گیاهی  ةعمد ةبه دو دستآنها را در کل شناسان باستان واشاره شده است 

برخی دیگر از اشکال صور فلکی و اساطیری هم با مفاهیم  ،آنبرعالوه .نداهدکرتقسیم 

 ةهالل ماه و ستاره، کوز درخت، ة، شاخیشبزکوهی یا گاو م تصویر درخت، چون یخاص

ببر، وزن، ، گدار، تصویر حیوانات اهلی و وحشی مثل گراز، اسب، عقابنهدندا ةآب، شاخ

تلفیق  (24: 1383)پرادا و دایسون،  و... قوچ، شغال، شیر، مار، گراز، گرگ، خرس، فیل، مگس

داری، دینی، اجتماعی، سیاسی و ا در ساختار با کارکردهای مختلف ،ترتیبو بهدند ش
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و حرفه و پیشه، تجار  سایؤ، حاکمان، والیان، رسربرآوردند که شاهان یرهو غقضایی 

 و فرمان ییدتأ یا دادن هویتختلف اجتماعی برای نشاناقشار م و نروحانیا ،بازرگانان

 رکرداک وسیله این کهییآنجااز جستند. بهره آن از مالکیت حس بروز یا و دستور اجرای

 رگانیزاجتماعی، قضایی، تجاری و با دینی، اداری، و سیاسی متعدد هایحوزه در یعیسو

برخی از ابعاد سیاسی، اجتماعی،  تواندیمتحلیل و تفسیر تعلیقات آن ، است داشته

به هتوجّباهر دورة تاریخی را روشن سازد.  و... اقتصادی ،اقتصادی، دینی، فرهنگی و زبانی

د آن است تا با بررسی دگفتار حاضر درص ،عاتی این ابزار ارزشمندهای اطالت دادهاهمیّ

که مربوط به  دارداحتمال است و  شده یافتدر چین اخیراً یک نمونه از این آثار که 

این  هو ب کندرا تبیین ر برخی از پیچیدگی و ابهامات موجود آن عص باشد، یعصر ساسان

و کارکرد آن  است چه نوع اطالعاتی جدید حاوی ةمکشوف مُهر ها پاسخ دهد کهپرسش

یماقشار جامعه از این ابزار استفاده  سایرچه بوده است و چرا شاهان یا حاکمان و یا 

ارزش ة بادهد که این وسیلنشان می یشناسخط ةدر حوز مقدماتیهای بررسی ؟کردند

 مشخص نیست. قاًیدق آنولی کارکرد  ،ساسانی است ةمربوط به دور

ده و پژوهشگرانی چون شهای ساسانی چاپ مُهری در زمینة متعددهای ابمقاالت و کت

فیلیپ ژینیو  ،(1978) ، کریستوفر برونر(1969)دیوید بیوار ( 1967) بوریسوف لوکونین

دیگران به این کار و  (2016)نیکنامی و سونا نادری  (2007)ریکا گیزلین  ،(1982)

تحلیل  ،و به دنبال آنو اقتباس از آنها این آثار ه بتوان با تأسی می ،رواین؛ ازاندپرداخته

شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناسایی بیشتر  زمینة ها،مُهر و تفسیر و شناسایی

 و همچنین هانقشو  هاکارکرد ها،مُهرشناسایی دانش  بارة. دررا فراهم کردساسانی 

به  ،... و یدین ،جزایی ،اجتماعی ،سیاسی ،های اقتصادیحوزهتفسیر و تحلیل آنها در 

 بها به سبمُهروجود دارد. در این حوزه نظرهای زیادی ، اختالفشسبب جدید بودن

 ةبه دو دست ،که اشاره شدچنان ،اطالعاتی که با خود دارند و همچنین در شکل و ظاهر

 :Niknami &Naderi, 2016 و 24: 1383)پرادا و دایسون،  شوندحیوانی و گیاهی تقسیم می

شخصی و اداری  ةعمد ةها در دو دستمُهر ا،به محتوهباتوجّ ،لحاحین. در(9-50-55-58-59

(Niknami &Naderi, 2016: 9 )ها در گیرند که این مجموعهمییا تلفیقی از یکدیگر قرار

 .(40-38: 1384)گوبل،  دارند یجا ههای ازدواج و بیگانمُهرهایی چون ذیل خود در زیرگروه

 ةدست های ساسانی از نظر شکلی به دومُهر :نویسدهای عصر ساسانی میهرمُبیوار دربارة 

نگین  ،گویا منظور او از نگینی ؛(Bivar, 1969: 22)شوند تقسیم می« سطحم» و« نگینی»
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 و حکومتی درباری امور به رسیدگی همچنین و زیبایی برای ساسانی شاهان که است انگشتر

از  (1347)و گردیزی  (1374) مسعودی مانند اسالمی ابعمن در و اندداشته خود انگشتان در

اطالعات آن  ةیابی به دامنو دست یءتجزیه و تحلیل این شاست.  دهش گفتهسخن آنها 

 مهر درونی تحلیل از پیش در اینجا شایسته است .است گفتار حاضر هاییکی از دغدغه

 .شود بررسی و مطرح آن( ظاهری) بیرونی هایجنبه شده،یافت
 

 ساساني ةشديافت مُهر. تجزيه و تحلیل ابعاد مختلف 2

های اولیه برخی شده است که در بررسی یافتدر چین ی مُهر اًاخیراشاره شد،  کهچنان

پیش از اینکه به سایر جا دارد  .های عصر ساسانی داردمُهراز ابعاد آن شباهت زیادی با 

 ظاهری برخی از ابعاد ؛رداخته شودپ این اثر شناسی و هنریباستان ،های تاریخیجنبه

دارای جهت ها از چند مُهر. معموالً تمامی دشوباارزش معرفی و بررسی  یءاین ش

و کتیبه  (حیوانی، گیاهی و اشخاص)شکل، رنگ، تصاویر  :ند ازاها عبارتجنبهاین  ؛نداتاهمیّ

 .نگارییا بدون گاه نگاریبا گاه

 
 ه در چینیافتنو ساسانی مُهر

 

 جنس و شکل . 2-1

. است از سنگ نای و جنس آصورت دایرهبه ،شوددیده می تصویرکه در چنان رحاض مُهر

ای، کمهدُچون  اشکالی در هامُهر ،تاریخی متون و اسناد و شناسیباستان کشفیات بههتوجّبا

و در قالبی چون ( 24: 1383)پرادا و دایسون،  لروی، بیضی، مخروطی، مکعب و مستطیکُنیمه

مانی یَ سنگ آهن، سنگ ،رنگشیری مرمر سنگ و سفید مرمر سنگ گچ،سنگ پخته، گلِ

ستخوان و و همچنین اُ یالجوردسنگ  لیمانی،قرمز یا خاکستری، سنگ یشم، سنگ سُ

 . اندشدهساخته عاج و عقیق 
 

کتیبه: به خط پهلوی 

 نگاریبدون گاه
 تصویر گیاهی: گلنار یا نیلوفر

 

 نما: چهرة شیر

 رواز روبه 

 

 تصویر حیوانی: شیر نشسته

 

 ایرنگ: آبی روشن فیروزه

 

 شکل:  مدور یا

 ایدایره 
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 ایدایره گوزن ایدایرهنیم  اسب بالدار بیضی گاو ایدایره گاو بالدار بیضی صویر انسان با نیزهت

     
 چهارگوش چلیپا بیضی صورتک ایدایره ماه و ستاره بیضی مگس ایدایره شیر و گاو

 اشخاص( و گیاهی ،ها در اشکال مختلف )حیوانیمُهراز  ایمونهن

شخصی  ةعمد ةبه دو دست یهای ساسانمُهر کلّ :نویسدمیدر این باره  ریچارد فرای

ها مُهراین  .(Frye, 1973: 47) اندبوده شخصی آنهاد که اکثر نشوتقسیم می یو ادار

)پرادا  یا یک چهرة انسانیرندگان ممکن است یک کتیبه یا تصویر منفردی از حیوانات، پ

 یا یک آنان نیز حاوی نام شخص هایباشند و کتیبهدر خود داشته   (24: 1383و دایسون، 

های اداری نیز تصویر و نقش مُهر. (Frye, 1973: 47) باشد آموزة دینییک  و یا آرزو

خود  دورتادورای در ای در دو یا سه سطر در مرکز و همچنین کتیبهندارند و فقط کتیبه

یک یا چند نام  با ها حاوی عنوان و لقب رسمی یک مقام دولتی همراه. این کتیبهدارند

بندی سازمان نیز و اداری جغرافیای شناخت در را پژوهشگران که هستند جغرافیایی

 .(49: 1394، هندیجانی پهلوان و قنواتی)ده رسانندمی یاری عصر هر سیاسی و اداری ،اجتماعی

از شهرهایی  آنها از برخی یرو بر که است این ،دارد وجود هامُهر از دسته این در که تیاهمیّ

از آنها ها بر روی سکهاز اسناد و متون تاریخی و حتی یک در هیچشود که نام برده می

 و شناسیباستان دانش بر تواندمی آثار گونهاین در تعمق و سیبرر ،روایناز ؛یاد نشده است

های مُهر»های ساسانی مشهور به مُهرا دستة دیگری از امّ ،(Gyselen, 2007) یفزایدب ختاری

های اداری و شخصی دانست مُهرتوان آنها را ترکیبی از که می هستندنیز « نشان

(Niknami &Naderi, 2016: 9) که هم در آنها حروف اختصاری و هم تصویر خاصی چرا؛

ها مُهرگذاری این دسته از شود. گوبل در نامه میصورت انتزاعی دیدمانند یک حیوان به

فرای، )گذاری کرده است عالئم پرچم نامبا های مُهرنظر دارد و آنها را با بقیه اختالف

عنوان به آنها از و پرداخته ساسانی هایمُهر از دسته این بندیتقسیم به فرای .(138: 1384

ای در قالب یک طرح یا الگو تنیدههمرعالئم اختصاری دهای حرفی، اسامی یا منوگرام

. برخی از آنان بسیار انتزاعی هستند و حروف فارسی میانه (Frye, 1973: 54) ندکمییاد 

 شد،که در تصویر دیده چنان. (Frye, 1973: 54)سختی قابل تشخیص است در آنها به

؛ ازجمله داردد در خو را هشدیاد یهاجلوهیا  هاویژگیشده در چین تمامی یافت مُهر
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و  مهر حک ةدر حاشیای صورت دایرهبه وکه گویا یک کلمه است  ای استدارای کتیبه

 است.آراسته شده ویر گیاهی و حیوانی اتص با نهمچنی
 

 رنگ . 2-2

روی  را بر مُهراین  ،گویا حکاکان ،آیدمیبر که از شواهدچنان 

 دلیل پرسیدحال باید . اندای حک کردهسنگی آبی یا فیروزه

برای این مُهر  سنگ فیروزه چرا ؟چیست رنگ این انتخاب

 یپاسخ در چیست؟ خاصیت این سنگو  شده است؟انتخاب 

 ،فیروزه سنگ ها،سنگ شناسیروان اساسبر گفت بایدگذرا 

را افزایش  قدرت، عشق، دوستی، صداقت، عقل و حکمت و آرامش است و صلح سنگ

های منفی بر نیروی یُمنی و پیروزیمظهر خوش ،آیدمیکه از نامش بردهد. چنانمی

که در روایات طوریبه .آورداست که به دنبال آن پیروزی، آرامش و امنیت را با خود می

وه و افسردگی را از شود و انداین سنگ موجب شادی در انسان می ،عامیانه آمده است

افزایش  را وان و نیروی فرد، تباشد انسان همراه کهیو درصورتکند تن آدمی دور می

دهد. در کارهای سخت را بدون سستی و تنبلی انجام می نسانکه اطوریبه ؛دهدمی

از اسرارآمیزترین  که آمده است )آبی روشن( ایرنگ فیروزه ةها دربارشناسی رنگروان

 انجام خوبیتا کارهای شخصی خود را به شودسبب می در افراد آنتأثیر  وهاست رنگ

  .امور خویش را اداره کنندقدم ثباتپشتکار و با  وهند د

به تصاویر هتوجّبا ولی ،نیست مشخص دقیقاً موردبررسی مهر در رنگ این انتخاب دلیل

 (شودمیبه تفسیر آن پرداخته  بعداً)آن رفته در روی کارحیوانی و گیاهی و همچنین متن به

متعلق به  و شتهدا دینیاین مُهر کارکرد  توان دریافت کهمی ،رو همسانی آنها با یکدیگ

وبدان م ةطبق وظایف اصلییکی از است.  ن()احتماالً روحانیاة ساسانی از اقشار جامع ییک

صلح و  ایجاد ،مراسم مذهبی و دینی برگزاری بر عالوه در ساختار طبقاتی ساسانیان

لذا و  است دهبو در جامعه آرامش، افزایش قدرت، عشق، دوستی، صداقت، عقل و حکمت

احساس  و انمدین و ای ،، عشق و عالقههای دینیموبدان سعی داشتند با تکیه بر آموزه

پوپ در معرفی هنر ساسانی به کاربرد سنگ  .شرح و بسط دهند دری را در جامعهابر

 زد سان حدوتمی ،توصیفاین با . (727-2/724: 1387پوپ، ) کندآبی در تچرها اشاره می

 آموزة دینی، این مُهر حاوی ع رنگ، تصویر گیاهی و حیوانی و وجود متنِبه نوهتوجّبا

 .بوده استهای زرتشتی ساسانی از خانواده ییا یکموبدان  ةشاید متعلق به طبق

 ایآبی فیروزه
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  حیواني تصوير. 2-3

 آن،ی این حقیقت است که سازندگان گویا مُهر تصویر داخل

 نشسته را این حیوان هکچنان ؛نداگرفته الهام شیر از ار مُهر تصویر

 از لکام طوربه شیر ةچهر این تصویر در اند.کرده رتصوی خوابیده یا

 تخت جمشید مصور شده است هایحجاریمانند  ،روهروب

سلیقگی و پای آن بیروی دست لی و، (117-118: 1348)سامی، 

دقت با اندهنتوانست حکاکان که دهدمی نشان و هویداست خاصی

در تصویر  کهچنان .است مشخص خوبیبه کار مختیز و دنساز سمنعک یباییزبه را تصویر

های شیر کامالً در نقش و دست یافتهها تالقی نحوی با دستدهان شیر به ،شودمی دیده

برخی از  ،برای اینکه یال شیر را بیشتر مجسم سازدسازنده و  تاس گم شده آن صورت

 کشیدهصورت الغر و نحیف به رابدن شیر  ورده تصویر ک یهای جلویدر کنار دست را آن

 . شودمیدیده  مهردر شکل بسیار ناپخته در کنار دم و پاهای عقب به که است

                                   
 برونر مُهربا نمونه  نیدر چشده یافت مُهرتطبیق 

 

 اندکتاب خود آوردها تصویر شیر در ها را بمُهرتعدادی از  و نادری و نیکنامی برونر

(Brunner, 1978 & Niknami &Naderi, 2016) ،شمایل تصاویر . در برخی از تصاویر کتاب

یکی از  گویا این تصویر :نویسدمیکه برونر در این مورد چنان؛ نددار تصویر بهتری از این

 .(Brunner, 1978: 97) ه در آیین زرتشتی استتوجّمورد صور فلکی

 
 (Brunner, 1978: 97)شده یافت مُهرنمونة مشابه 

که  است نقوشی جملهازشیر  تصویر و متون تاریخی، یشناسباستانبه اسناد هتوجّبا

 دراین حیوان  .(29: 1383)پرادا و دایسون،  است شده حکاین دوران مهرهای وفور در به

 چهره شیر

 
 شیر نشسته

 متن کتیبه

 تصویر شیر

 

 تصویر حیوانی
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لرستان و ة افتادی دورهاایران همچون فارس، خراسان و کوه یهای طبیعگاهزیست

ها و القابی چون شیر اوژن، شیرشکار، شیرگیر و زیسته است. استفاده از نامخوزستان می

 داردطوالنی حضور این جانور در فالت ایران حکایت  ةسابقاز خود  نیز غیره و شیروان
 . (29-28 :1383 دایسون، و پرادا)

 هایتصور هبحضور شیر ، نخست؛ دارای دو تفسیر مثبت و منفی استنقش شیر 

ة هایی از پیکرنمونه ،از طرف دیگرو  رفتهمیکاردفع نیروهای اهریمنی به برای گوناگون

نماد  نعنوابه آناز که تعدادی از محققان است ده شده دی پرستانهرمِشیر در معابد 

عنوان وم، از شیر بهد .اندیاد کرده (یعنوان نماد ویرانگر)با حمله به گاو و کشتن آن به اهریمن 

 شناسیباستانشواهد  کهشده است. چنانه یاد میقدرت، اقتدار، عظمت و شکو نمادی از

که مطابق  دانگردمیبازبه دوران آشور را  شیرتصویر  از هاستفادقدمت  یو اسناد تاریخ

 قدرت، اقتدار، ازگی جملهخامنشی  ةدور آثار رنظر پژوهشگران استفاده از تصویر شیر د

 & Mitchell and Searight, 2008: 34-36, 159) داین دوران حکایت دارعظمت و شکوه 

Lukonin and Ivanov,1990: 18)  ًحکاکان  ،یک از آثار ترسیمی این دورههیچ درو تقریبا

قدرت و اقتدار شیر  ،یو در نظر شاهان هخامنش انددهکرحالت ضعف و شکست ترسیم ن

  .یت بوده استبه موضوع در اولوهتوجّبا

 
 (56: 1390بیگی، رستم  و 23: 1390)خوردشیان،  های تخت جمشیددر حجاریبه گاو مقدس   شیر ةحمل تصویر

 

 و همچنین (Mitchell and Searight, 2008: 159)هخامنشی  یدر مُهرها تصویر شیر
های مُهر، در (Schmidt,1939, 29-31 & 42) هخامنشی هایکاخورودی  هایحجاری
های مفرغی پالک (Lukonin and Ivanov,1990: 39)مُهرهای ساسانی یالم،عای استوانه

به  ، (724-727 /2: 1387)پوپ، آبی(  ةشیر به گاو در زمین ة)حملهای برجسته تچرلرستان و 
 و رعخدای بزرگ مظهر تصویر شیر  ،ند و در دوران کهشوهای متفاوت دیده میشکل

-هپرند ا سر قوچ یا بازشیر و سر انسان و در بعضی ب ةبا تنن را آآفتاب بوده که معموالً 
 .کشیدندمیبه تصویر نشان 

 
 (415: 1340 ،مقامیقائم) فییهیرگل ةتصویر شیر در کتیب
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شاخص و سمبل ایران و ایرانی  ویژهبهو  های کهنآریایی ةنقش شیر مظهر و نشان
است که ملل آن  ت آنها داشتهتقدابا مع یبوده و موضوع شیر بستگی و ارتباطی خاص

که از  ی استهرمیکی از نمادهای  شیر،. اندشناختهخوبی میجهان هم آن را به روز
عنوان و به (96 :1379 بصیری، و ولی) شدهمرتبط میتراییسم  و آیین رهمجهات مختلف با 

 است شده تهشناخ آیین این در نگهبان عنوانبه و ابدیت آتش، خورشید، نماد میترا،
(Lukonin and Ivanov, 1990: 39-40)  نماد میترا  ةمثاببه ،نخستة در درج لذاو

 در اجتماعات آریایی، :نویسدمیدر این باره آموزگار  کهطوریبه ؛شده است نظرگرفتهدر
ملل آن  ،بوده است کهن هایآریاییخود سمبل  هرمبوده و چون  هرمشیر مظهر ایزد 

بعدها عالمت پادشاهان  اند کهدانستهها میر را شاخص و نشان آریاییجهان هم شی روز
این اعتقاد از تصویر نبرد شیر با گاو در تخت جمشید  .(19-20: 1374آموزگار، ) ایران شد

 ،و گاو و روشنایی هرممظهر  شیر، احتماالً .: بخش گراور تصویر(1352والزر،) قوت گرفته است
جمشید  گاو به دست شیر در تخت شدندریدهو  (96 :1379 ری،بصی و ولی) مظهر ماه است

 :Lukonin and Ivanov,1990) پرستی استهرمدر دین  هرمگاو به دست  شدندریدهبرابر 

ای( )گوشوران افسانهدرگیری مهر با گاو  ةصحن ةمقامی با مقایسجهانگیر قائم .(39-40

ه به عللی تصویر ک انده و الهام گرفتهکه آنها از یک منبع و داستان سرچشم معتقد است
 در ،اینبنابر؛ (110و  105، 92: 1374مقامی، قائم) ه شده استشتاذگ هرمجای صورت شیر به
 هرمخورشید یا پیروزشدن  ةنشانبه واقع در ،کشدمی را اوگ شیر که جمشید تخت حجاری

و با افتادن جسم گاو بر روی  شدکرا میمهر گاو  ،بر روایات بنا .(23: 1390خوردشیان، ) است
: 1348 حکمت، ؛1/126: 1347)مشکور،  ندآمدوجود گیاهان بهگندم و  ةترتیب خوشبه ،زمین

داستان  از گرفتهبر افسانه این که رسدمیرنظبه .(96 :1379 بصیری، و ولی و 151-152
آیین  در .(388-354 :1371 ،دوستخواه) است مهریشت و هاگات گاو روان همان گوشورون یا

 صورت این حیوان تجلی سم شیر نمادی از مهر یا همان خورشید است که بهیراییتم
 .شودظاهر می و هم نمادی از خورشید هرمعنوان نماد هم به پس در اینجا شیر، ؛یابدمی

 و 1/127: 1347مشکور، ) آتش نیز پنداشته شده است ةصورت نشانبه شیر ،اینبرعالوه

اطالعات زیادی آتش و نقش آن در آیین میتراییسم  ةدربار ،البته ؛(47: 1373 کوب،زرین
سوزی به آتش زدنکنایهدین این غرض از آتش در  ،که آمده استچنان ؛در دست نیست

هان را آتشین ج ایکه در آن چشمه (103 :1379 بصیری، و ولی) جهان در روز آخرت است
ولی خیلی  ،د رفتخواه ر آن آتش از میاندهمه چیز  به سوختن خواهد کشانید و

که  مسئلهو آتش نیز نماد خورشید و این  توان گفت که شیر نماد آتش استتر میساده
 همان است که آتش همه را در پایان جهان، (همان) همه چیز است ةکنندخورشید پاک
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همچنین  مانند.یما نیکان و پارسایان برجاامّ ،سوزنددر آتش می کند و ناپاکاناک میپ
دو نشانگر این است که  گرفته، پرستی شکلهرمشیر با معنای نمادین آتش که از آیین 

سالکانی که  ،دلیل این به و دارند ناپذیرآشتی و طوالنی ایهمبارز یکدیگر با آتش و آب عنصر
 شوی بدن خود از آب استفادهوبرای شست اند،به مقام شیری رسیده در مراحل طریق

پیروان  ،و در اصل (103 :1379 بصیری، و ولی) برندمیکارکنند و به جای آن عسل بهنمی
سل آورند که با عجایاسم غسل مختصری بههر مرحله باید مر به مهرپرستی برای ورود

 ةدارنداز دیدگاه آنان عسل نگه .(103 :1379 بصیری، و ولی و 1/129: 1347مشکور، ) است
ولی و )کند می جلوگیری ومیرمرگ از که است ایماده آن از مراد و ستهامیوه تمامی

 . (103: 1379، بصیری
تا مراسم تشرف و اهلیت، هفت  دینانهرم ةاز ورود به جرگ ،پرستیهرمدر آیین 
، غهای کالرتیب نامتبه در این هفت مرحله،؛ (153-152: 1348)حکمت،  مرحله است

 و ولی) شدبر سالک و رهرو نهاده می ،و پدر ورشیدخ پیک ،پارس شیر سرباز، پوشیده،

عنوان چهارمین مقام به منصب شیر، .(53-54-55-56: 1390بیگی، رستم -98 :1379 بصیری،
-152: 1348حکمت،  و 110: 1374مقامی، ؛ قائم128-1/127: 1347مشکور، ) تاس یا مرحله بوده

گاه در حال  این شیرها فراوان است کهنقش شیر  ،ماندهی باقیهرمُدر آثار هنری  .(153
حال به میترا حضور میترا و درهر اهدای هدایا بههستند و گاه در حال  گزاریخدمت

مظهر  .1 های مختلف ارزیابی کرد:توان به گونهنماد شیر را می ،وراین؛ ازندابسیار نزدیک
 ةنشان .4 ؛جاودانگینمادی از ابدیت و  .3 ؛نماد شجاعت و دالوری .2 ؛مرگ و نیستی

شیری  ةپرستانی که به مرحلهرمی بر مزار هرمُعنوان عالمتی به .5 و محافظ و نگهبان
بلعد، نمایانگر دیگر را می و جانوران ردتهاجمی دا ةدر نقوشی که شیر جنبد. رسیده بودن

کند و را بیان می سلطه و قدرت مرگ است بر موجودات زنده و مفهوم نمادین مرگ
ط رتبمزروان  هبتوان آن را دیگر، می طرف از .یعنی زندگی مجدد ،بر شیر دنشزپیرو

خدای زمان را  ،در امر کشتن دارد و سر زوران برتری جهت که شیر قدرتآناز ؛نستدا
شاید  لذاو  است هآور زمان بودنمادی از قدرت مرگ هک کشیدندصورت شیر مینیز به

در . پایان دانستنماد جاودانگی و زمان بی ،زروان() نزما بتوان شیر را در ارتباط با خدای
شود که وی در میان جماعت خورشید، دیده می ةمانده از پیک یا گردونجانقوش به

و گوی دارد ای سرخ بر تن و کمربند زرین به کمر که جامهدرحالی است و مهری نشسته
 و ولی)م باال برده است سال ةدست راست خود را به نشانگرفته،  دست در رنگیآبی

دست راست  کردنبلند با را رنگگوی آبیبا  پیک خورشید تصویر .(100 :1379 بصیری،
 توان مرتبط دانست.مینحوی با این مهر به
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 تصوير گیاهي .2-4

از تصویر تصاویر حیوانی، بر عالوه  مُهردر  ،که اشاره شدچنان

 گویا حکاکان ،استپید طورکهآن ؛ستا دهش استفاده هم گیاهی

برخی دیگر  کهلیحادر اند،کرده تصویر مُهر این در را انار گل

گل نیلوفر  دتواناز زوایای دیگر می ،شدهمعتقدند تصویر حجاری

البته  ؛(101-100: 1394مبینی و شافعی، : )ر.کددر ذهن تداعی کن ار

 تخت در حجاری هایگل ودند که تمامیبر این باور ب شناسانباستاناکثر  ،تا سالیان قبل

که  دهدنشان میجدید  هایپژوهشولی  ،اندیافته یتجل نیلوفر گل از نوعیبه جمشید

 هایویژگیبه هتوجّبا (خشیارشا دورة ویژهبه) جمشید تخت حجاری هایگل از برخی کمدست

؛ ندامتفاوتر گل نیلوفساختار ظریف و  شکلبا و د نکنشکلی از این روند پیروی نمی

 گل جمشید تخت حجاران که های دقیق به این واقعیت دست یافتندبا بررسی ،روایناز

در کار خود از آن بهره  و کرده برداری، الگواست منطقه بومی هایگل از که را دیگری

تصویر مندرج را با  ،نبه شکل حجاری و ترکیب ساختاری آهتوجّکه باطوریبه ؛انددهبر

گرفته عنوان گل نیلوفر درنظرآنچه از قبل بهبا کلی طور. شهبازی بهدانندیکی میانار  لگ

ولی  ،(1384شهبازی، : .کن)داند یکی میانار گل با  واقع آن را و در مخالف است ،شده

ها با ، این گلتوجه شود هاگلهای پایینی اگر به شاخهبرخی دیگر بر این باورند که 

چراکه  ؛باشد رگل نیلوف تواندنمیدر نوع خود  کهاند یدهچسب ای به پشت شیرساقه

قیق حجاران های منظم و دتواند در حجاریبودن نمیسبب ظریفگل نیلوفر به هایساقه

های برخی معتقدند که شاید در تصویر غنچه ،از طرف دیگر د.به این صورت طراحی شو

ولی  ،در این تصویر طراحی کنند گل نیلوفر را ةنشکفت ةاند غنچقصد داشته نحکاکا ،گل

 درسبنظرمنطقی به تواندنمی خیلی این فرضیه شکلیلحاظ ازشهبازی  ةبه نظریهتوجّبا

 . (همان :.کن)

                                   
 نویافته مُهر نار در تصویر دیگرا گلای از نمونه

 تاج انار

 

 گل انار

 

 گل انار ةساق

 

 تصویر گیاهی
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رود و میشمارعناصر مقدس و خجسته بهانار در دین مزدیسنا از درختان مینوی و از 

بنا بر  .برندمیکاربههای دینی خود آن را در مناسک و آیین ةزرتشتیان شاخه و میو

 معموالً که است اناری درختان هایترکه از هاآتشکده هایبرسم های متأخر زرتشتی،متن

 یاین درخت برا ةاز میو بر روایت متون مذهبی زرتشتی، بنا .کاشتندمی هاآتشکده در

تمام افراد  :نویسددند. موبد آذرگشسب در این باره میکرعید استفاده می ةآرایش سفر

 روند و بهترین لباس خود را به تن ل سال نو ابتدا به گرمابه مییخانواده قبل از تحو

 آئینه،  ای که با؛ سفرهندنشینچین میسین یا هفتة هفتکنند و در کنار سفرمی

اش، ظرفی پر از نُقل سفید، مقداری برگ آویشن، یک دانه سیب، یک دانه انار، پگالب

 . (246: 1358آذرگشسب، ) آراسته شده استیک دانه نارنج و چند عدد سکه 

                                                      
 ت جمشیدتخدر  رتطبیق شکوفه یا گل انار با حجاری گلنا

اند که در درختی مؤنث دانسته ماه های انار راآمده از ترکهدرخت انار و برسم فراهم

  ةجاودانگی و باروری نهفته است. شربت مقدس هوم را نیز از شیر ةآن رمز و نشان

های در خوان .ساختندمی بود، ساییده شدهدرخت انار  ةبا شاخ که های گیاه هومشاخه

)آذرگشسب، گذاشتند انار می خةدرخت، ازجمله یک شاخة شا هفت ،نگاهرمِنوروزی و 

زدند. زردشتیان در آیین پیوند همسری جستند و تفأل میو به آنها تبرک می (41: 1349

اوشیدری، ) نداددمی انار آنان به فرزند آوردن و باروری آرزوی و نیت به پسرانشان، و دختران

 همواره مقدس بوده و در آیین مذهبی کاربرد داشته ساسانی ةانار در دور .(128: 1371

شده و برای ساخت برسم استفاده می نیز های آنو از شاخه (41: 2536)آذرگشسب،  است

انار، برای رنگ سبز تند  .(23: 1387 خالدیان،) ردانگی آن نماد باروری آناهیتا بوده استپُ

 (برگ نخل)داخل برگ پالمت  که، هایش و نیز برای رنگ و شکل غنچه و گل آنبرگ

 صورتبه شده،شکافته یهاپالمت ساسانی ةدور اواخر در و ستا ساسانی ةدور مختص است،

 روحانی دارد ةحاصلخیزی است و جنب آیند که نماد باروری ویک جفت بال درمی

  .(23: 1387 خالدیان،)

 هاي انارشکوفه

 مخروط گل

 انار هايگلبرگ

 تاج گلنار



 165/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

                                           
    

 (1)تصویر مُهرتطبیق گل انار با تصویر گیاهی 

، کندبا تصویر گیاهی مُهر برابری میتصویر گل انار  ،آیدبرمی 1 که از تصویرچنان

ظاهری گل نیلوفر با تصویر گیاهی مُهر  هایاز جنبه یکهیچ 2که در تصویر حالیدر

ازنظر بصری  ،هم ساگاز باشندها با همسانی و همخوانی ندارد و اگر هم در برخی ویژگی

 سازگاری ندارند. خیلی با یکدیگر 

                                                
 (2)تصویر  مُهرتطبیق گل نیلوفر با تصویر گیاهی 

 متن کتیبه .2-5

 وپهلوی بر خود دارد  اینوشته مُهراین توان دریافت که می ،اگر به تصویر دقت شود

 ةیا کلمب اند. این واژه در اصل لقبار تکرار کرده یک واژه را سه مُهرحکاکان  ظاهراً

 .کندیمرا از نظر فکری روشن  مُهرو صاحب  مُهری است که محتومذهبی یا یک آرزو
 

 

 

 

 

 

 

 

-و گلبرگتاج 

 انارهاي 

 گل انار

 
 هاي انارغنچه

 
 گل انار ۀساق

 

 تاج 

 گل 

 

 ساقه گل 

 



 مُهر نويافتۀ ساساني در چین/ 166

1 2 3 4 

  

 
 

[AH] [LW] [ZA-or-DA]  [TA] 
‘h W ‘l ‘-d‘ z ‘t 

 د -تَ ادَ -ازَ لَو اَ هَ

 اَهلَوزاد= پرهیزکاری

 
Ahlawd d- t ‘hl‘wz‘d 

 پرهیزکاری - اَهلَوزاد

   
hl‘wz‘d -Ahlawd d-t t -dAhlawd -d ‘wz‘hl hl‘wz‘d -Ahlawd d-t 

«داَهلودا -هلوداتاَ»  «داَهلودا -هلوداتاَ» «داَهلودا -هلوداتاَ» 

اگر  کردن است.کردن یا نادان را آگاهبه معنی کسی را آگاه وزرتشتی  ةواژ« اَهلوداد»
ایشان این را نیز عنوان داشتند که »: در آن آمده است که ه شودبه عبارت دینکرد توجّ

 گو راکه دشمن را دوست کنید و دروغیکی این :است ترمهمّبرای مردم سه وظیفه 
است که به  معنی کردن به ایندشمن را دوست ؛دانا کنید اپرهیزگار کنید و نادان ر

 معنی  این به کردنگو را اهلودروغ ،ال خیر دنیا باشید و با مینویان دوست باشیدبدن
 به اینکردن و نادان را دانا دوری کنید ،کندگو میاست که از گناهی که شما را دروغ

)منتظری و نظری،  «آموزدود را تهذیب کنید که نادان از شما خ گونهآناست که  معنی

ی کتیبه و کارکرد آن پی اآسانی به محتوتوان بهمی، (Shaked, 1979:322 و 127: 1392
 اند.برد که چرا حکاکان این عبارت را برای آن انتخاب کرده

 

 عصر ساساني در هامُهرگذري بر کارکرد  .3
های سنگها از قلوهمُهراولین  ،دهدشناسی نشان میستانکه اسناد و کشفیات باچنان

. خود داشتند بر را شدهحکاکی حیوانات و هندسی هایطرح که شد ساخته هارودخانه کف
 ةجنب احتماالًتیغی بودند که جوجه مانندها به شکل حیوانات مختلف مُهربرخی از 

پخته، سنگ گچ،  گل و کرد تغییر هامُهر جنس بعدی ادوار در داشتند. ینییآ و جادویی
هایی سنگاز  ،تدریجبه و کاررفتبه اآنه ساخت در شیری مرمر سنگ و سفید مرمر سنگ

سنگ  مانی قرمز یا خاکستری، سنگ یشم، سنگ سلیمانی،یَ چون سنگ آهن، سنگ
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مرور با به. ها استفاده شدمُهردر ساخت ستخوان و عاج و عقیق و همچنین اُ یالجورد
روی، کُای، نیمهکمهدُاشکالی چون در تغییر کرد و نیز ها، شکل آنها مُهرر جنس تغیی

. یافتند باتریز صورتیترتیب، بدین و ندشد ساخته بیضی، مخروطی، مکعب و مستطیل
مهرهای دورة ساسانی را  ،هامُهرکرد کاربه هتوجّبا و سیشناباستانهای اساس دادهبر

 :تقسیم کردمتمایز  هبه چند گروان شو کارکرد شنقبراساس توان می
گونه محدودیتی در استفاده از آنها برای ند که هیچبودهایی مُهرهای شخصی: مُهر -

یک یا چند  ندتوانستبر تمایل خود می بناافراد  وطبقات مختلف مردم وجود نداشت 
 د.نداشته باشدر اختیار عدد از آنها را 

در متون  کردند ومیافراد مخصوص دربار استفاده بودند که  ییهامُهر های رسمی:مُهر -
 دارای نانوشیرواخسرواناست که آمده طوریبه ؛تیاد شده اس فراوانیبه آنهاتاریخی از 

کرد. علی سامی ها برای کار خاصی استفاده میمُهریک از این بود که از هر مُهرچندین 
یک با نقش و نگینی که هر داشت مُهرانوشیروان چهار : خسرونویسددر این مورد می

شد که نگین ها برای امور خراجی استفاده میمُهریکی از این ؛ خاص آراسته شده بودند
دومی برای کارهای مربوط به امالک با نگین فیروزه و  ،بود« داد»آن عقیق و نقش آن 

رنگ و ایسومی برای دستگیری افراد با نگین سرمه ،بر آن حک شده بود« آبادی»نقش 
فام و نقش امور چاپاری که نگین آن یاقوت آتش برایداشت و چهارمی « درنگ»قش ن

ها و هم شکل گراز داشت که با آن فرمان مُهرو یک  (33: 1344 سامی،)بود « امید»آن 
 از، اعمها مربوط به تعهداتی به سایر کشورهاکرد. اگر نامهمی مُهراسناد دولتی را با آن 

 ناپذیرینقض نمودار که نمک از کوچکی ةکیس ،مُهر همراه به بود، مستقلنیمه یا مستقل
 و 33: 1344سامی،  ؛1/262: 1345)مسعودی،  کردندیمهمراه نامه  ،آن پیمان و تعهد بود

 .(27: 1331 نفیسی،
ای یافتند پرویز کیسهة خسرودر خزان :سدینویم االخبار زینگردیزی در این باب در 

ها یکی از این انگشتری ؛کردمی مُهرها را بود که شاه با آن نامه که در آن نُه انگشتری
نوشته  آن دورتادورنگین یاقوت سرخ داشت که روی آن تصویری حک شده بود که 

می مُهرها را شاه با آن منشورها و سجل ،کردداشت و کتیبه تصویر شخص را معرفی می
آن  ةو حلق لک سفید نر()لک واصلنگینی از عقیق داشت و نقش آن جره ح ،دیگری ؛کرد

نگینش از جزع بود و نقش  ،دیگری ؛کردمی مُهرها را از زر بود که شاه با آن یادگاری
زرین داشت که شاه با آن  ةسواری در حال تاختن بر روی آن حک شده بود و حلق

با  نگینی از عقیق ،دیگری ؛کردمی مُهرمربوط به دربار را  های پستیها و کیسهپاکت
 مُهرهای گناهکاران را نامهزرین داشت که شاه با آن امان ةو حلق بود تصویر قوچ کوهی
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مرصع شده بود و نقش  ،با مروارید اشحلقهنگینی از یاقوت سرخ که  ،دیگری ؛کردمی
 مُهررا  المالتیبها و خانه، پیرایهجواهر، جامه ةجره چرغی را داشت که شاه با آن خزین

؛ کردمی مُهرهای شاهان را نقش عُقاب داشت که شاه با آن نامه ،ریدیگ ؛کردمی
می مُهر اهای قتل و یا آزادی آدمکشان رنقش مگس را داشت که شاه با آن نامه ،دیگری

آن را به  ،رفتبه گرمابه یا آبزن می وقتینگین آهنی داشت که شاه  ،دیگری ؛کرد
جلد اوّل مسعودی در  .(167 :1331 نفیسی، ک:و نیز ن. 37:  1347گردیزی، ) کردانگشت می

  :سدینویم ،حلقه شمارش کردهنُه  را  خسروپرویز هایمُهر مروج الذهبکتاب 

انگشتری نقره با نگین یاقوت سرخ به همراه تصویر شاه و شرح و توصیفی از او در  .1
 ؛کردمی مُهررا  هاسجلها و که شاه با آن نامه است آن از الماس بوده ة، حلقمُهر ةحاشی

شاه با آن یادطال داشت و  ةکه حلق« خراسان آزاد»انگشتری با نگین عقیق، نقش آن  .2
 ؛کردمی مُهرها را داشت

آن بر « الوحا» ةطال داشت و کلم ةکه حلقبود انگشتری با نگین جزع، نقش آن سوار  .3
 ؛کردمی مُهرهای چاپار را شاه با آن جواب. حک شده بود

حک شده  «بمال خوشی توان کرد»نقش ن روی آ کهشتری با نگین یاقوت گلی انگ .4
 ؛کردمی مُهرهای عفو یاغیان را ها و نامهشاه با آن حواله .طال داشت ةحلق و بود
رسندی و خ» یعنی ،«محره و خر»نقش ن روی آ کهانگشتری با نگین یاقوت گلی  .5

که شاه با طال داشت  ةحلق و بود اطراف آن مروارید و الماس و حک شده «خوشبختی
 ؛کردمی مُهررا  هخاص و خزین المالتیبآن خزینة جواهرات و 

کرد و نگین می مُهرهای ملوک آفاق را نامه نشاه با آکه « عُقاب»انگشتری با نقش  .6
 ؛آهن چینی داشت

های های مربوط به داروها، غذاها و بونامه نشاه با آکه « مگس»انگشتری با نقش  .7
 ؛کرد و نگین پادزهر داشتمی مُهررا )عطریات( خوش 

های مربوط به و شاه نامهانگشتری با نگین مروارید که روی آن نقش گراز بود  .8 
  ؛کردمی مُهربها را های مربوط به خونن به قتل و همچنین نامهمحکوما

بود « آبزن»و نگین آن  کردیمدستحمام بهاستهنگام  هانگشتری آهنی که شا .9
 .(273-1/272 :1345مسعودی، )
ها را شاه یا کاهن یا افراد عادی به یک خدا و یا معبد مُهر: این گونه های نذریمُهر -

 .شدندکردند که در واقع جزو دارایی او محسوب میاهدا می
عصر ، اقتصادی و دینی دیگری در ساختار سیاسی، اجتماعی هایمُهر ،آنبر عالوه

ظهر م که تصویر درخت مقدس قرارند: بدین هااز آن ییهانمونه است که کاربرد داشته
مظهر و  شدیمکه معموالً در کنار درخت حک  بز کوهی یا گاومیش ؛ستا زندگی
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مظهر  که ای از درختنمونه آن هم ،شاخة درخت ؛هاستفراوانی و نشانة روییدنی
، مظهر خدای بزرگ؛ آب ةکوز ؛مظهر آسمان و خورشید ،هالل ماه و ستاره ؛ستا زندگی

؛ 33: 1344 )سامی،های شاه اسناد دولتی و فرمان ،گراز ؛عالمت صاعقه ،داردو شاخة دندانه

های دیگر مانند میز هدایا، گرز، همچنین نشانه .(Farrokh, 2003:13 و 27 :1331 نفیسی،
ه و توجّای از معتقدات یک نمونههای دیگر که هراز نشانهماهی مقدس و بسیاری 

چون  یها دارای تصاویرمُهر ،اینبرو پیوستگی او به این مسایل است. عالوه مُهرصاحب 
قوچ، شغال، شیر، مار، گراز، گرگ، خرس، فیل، مگس و برخی ببر، وزن، ، گاسب، عقاب

 .(Farrokh, 2003: 13 اند )از حیوانات اساطیری بوده

     

 تبخهفتان آهو یا گوزن ببر تدرو اسب

     

 فیل شوگال تیر وران ورزا

     

 خرس گرگ هما درخت گرزگ

(Farrokh, 2003:13) 
 یشناسباستانهای بررسی است؟ یافته راه چین دیار به چگونه مُهر این که پرسید باید حال

بعید  ؛استراه یافته مرزهای چین به از چند طریق  مُهراین احتماالً که  دهدیمنشان 

های سفیران ایرانی به آن یکی از خانواده ةرفتاثر ازدستن عنواست که این شی بهنی

یک معبد  از نمادی که ارزشمند شیئی هک پذیرفت توانینم ولی ،دباش یافته انتقال منطقه

از دیگر د. شخصی در این منطقه رها شده باش هیتوجّو پایگاه اجتماعی است، در اثر بی

 انتقال سرزمین این به تجاری یکاال یا یءش یک عنوانبه وسیله ینا گفت بتوان شاید سو،

 ،یطرفازدر سرزمین چین و  آنها گیریشکل و زرتشتی معابد وجود رو،ایناز ؛باشد یافته

حدی تا تواندیم ناعراب به ایرا ةی ایرانی ساسانی بعد از حملهاحکومتگیری شکل

 ،آیدمیای این نشان برکه از محتوانچن توجیه کند؛در آن دیار  یء راوجود این ش

زرتشتی  های روحانیخانواده از یکی به متعلق ای زرتشتی معابد از یکی برای دارد احتمال

 .در آن دیار رها شده باشد مذهبی امپراتوری تانگ تسامح که در دورة باشدچین 
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 نتیجه .4

 مهر موردبررسی، ...و  رسمی، نشان مضمون یا موضوع کتیبه، عالمت به شکل،هتوجّبا

 بوده و مُهرهای نذری خانوادگی ،های شخصیمُهراز دسته  مُهراین آید که چنین برمی

    ةبه نمونهباتوجّی دارد. هایتباهای ساسانی شهمُهرسایر  از برخی جهات با است که

 مُهرهای نذریو یا  خانوادگی ،های شخصیمُهرآن را از دسته  شاید بتوان ،آمدهدستبه

   های بررسی ؛همراه هستندها با خط یا کتیبه مُهراین نوع  معموالً .به حساب آورد

 ایکتیبه پهلوی خط ،شدهیافت روی مُهر موجود که خط دهدیم شناسی نشانخط

از نظر  و اندکردهروی آن حک  صورت دورانیهب بار حکاکان یک کلمه را سه واست 

که برای بیان  های ساسانی استمُهرهای متداول در یکی از واژه این واژه ،شناسیواژه

 این حقیقت ،ای آنمفهوم آموزه بههتوجّرود که بامیرکاآموزة دینی بهتبیین  آرزو یا

تحلیل و تفسیرهای خط و وجود  ،. از طرف دیگرکندمییید أرا ت آموزة دینی(تبیین )

وجود  همچنین، .دهدیمرا نشان  آنی مذهب کارکرد نحویتصویر حیوانی و گیاهی به

 شتی و همچنین وجود گلحیوان در آیین زرت آن تقدسپرستی و هرمِ عنوان نمادشیر به

به معنی  «هلوداداَ» ةوجود واژ نیزی و رعنوان نماد جاودانگی و باروبه یا نیلوفر انار

لح و آرامش، صآبی با نماد  و ترکیب رنگ« نادان کردنگفتن و آگاهپرهیز از دروغ»

های بندیدر دسته کهحکایت از آن دارد ، قدرت، عشق، دوستی، صداقت، عقل و حکمت

 گیرد.میوادگی و مُهرهای نذری قرارخان ،مُهرهای شخصی ردة در، شناسی مُهرهاباستان

مُهرها را شاه یا کاهن یا افراد عادی به یک خدا و یا  گونهمعموالً این ،اشاره شد کهچنان

 .شدندمحسوب می مکان آندارایی  ئی ازکردند که در واقع جزاهدا مییا آتشگاه معبد 

فات امپراتوری چین در مرزها و متصر ، این مهرمشخص نیست قوّتبه بنا به دالیلی که

بعید  نخست اینکه :کرد مطرح توانمی آن دربارة را زیر احتماالت که ه استشد اره

 انهای آنن زرتشتی یا یکی از خانوادهحانیارو ةطبقارزش متعلق به نیست که این شئ با

دوم  ؛از دست داده است حوالیآن سفری به دیار چین آن را در ظاهراً طی  باشد که

و یا  است دیار چین راه یافته بهسفیران ایرانی بوده که  ةبه خانواد متعلق مُهراین  اینکه

شاید این  سوم اینکه ؛درده باشگم کآن را یکی از تجار ایرانی در آن دیار ممکن است 

که بعد از فروپاشی دولت است لق داشته عهای ایرانی زرتشتی تبه یکی از خانواده مُهر

در آن را صباحی زرتشتی بعد از چند های آتشگاهو با ایجاد  اندساسانی به آن دیار رفته

ی ساسانی سسان دولت انتقالؤمرا  چهارم اینکه شاید این مهر ؛دنچین رها کرده باش
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موبدان زرتشتی آتشگاه مقیم در  و یا اینکه هکرداهدا  ی در آن حوالیآتشگاهبه  چین

  .حوالی ساخته باشندآن در  ،اهشان داردرا که نشان از موقعیت و جایگ آن ،دیار چین
 

 سپاسگزاري
 و آورده چین از را نویافته این مهر تصویر که وثوقی دکتر آقای جناب ،ارجمند استاد از اینجا در دارد جا
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