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In 2014, the contractor company operating the Damghan-Neka gas 
transmission line demolished and exposed two Parthian burial mounds in the 
village of Vestemin. Vestemin is located 80 km south of Sari. The historic site 
of Vestemin includes the east cemetery, the west cemetery, the settlement site, 
the castle and the Islamic cemetery. Vestemin is the first Parthian site in 
Mazandaran that has been excavated. What distinguishes this cemetery from 
other Parthian cemeteries discovered in the Parthian cultural sphere is that its 
western cemetery contains family burial mounds, which are unique in terms of 
architecture. The burial mounds of Vestemin Cemetery have three sections: 1) 
rectangular spaces or corridors, 2) entrances or gates between the corridor and 
the crypt, and 3) the crypt room. All of the burials are mass graves. The 
number of people buried in the tombs varies from one to five, and the method 
of burial is mostly squat. Seals and ring seals with human, animal, bird, plant, 
geometric, rider and fireplace motifs are among the motifs found in the 
western burial mound cemetery. In using the seals as a gift, the gender of the 
deceased was does not seem to have been a determining factor. This collection 
of Parthian seals is unique in terms of the number and variety of seal designs. 
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1. Introduction 
In 2014, the agents of a contractor company working on the gas line of Damghan-Neka, partly 
demolished, but ultimately revealed, two Parthian catacomb-tomb complexes in Vestemin 
Village. Following the incident, the project was stopped and due to the necessity of continuing 
the national gas transmission project, the Iranian Gas Engineering and Development Company 
provided the funds for rescue excavations at the cemetery. The Parthian cemetery of Vestemin is 
located 80 km south of Sari in the Chahar Dangeh district (Map No. 1 and Image No. 1). The 
Vestemin archaeological site includes the eastern cemetery, the western cemetery, the 
residential area, the castle and the Islamic cemetery. Vestemin is the first site from the Parthian 
era that has undergone scientific archeological exploration in Mazandaran Province. What 
distinguishes this cemetery from other Parthian cemeteries discovered in the Parthian cultural 
sphere is the western cemetery, which contains family catacombs that are architecturally unique. 
The catacombs of Vestemin cemetery have three architectural sections: 1) rectangular spaces, or 
corridors, 2) an entrance or gate between the corridor and the crypt room, and 3) the crypt room 
Image No. 2). There are mass burials inside the catacombs. The number of people buried inside 
the graves varies from one to five.  

Seals and ring seals are among the most common artifacts found in western burial 
mounds. Most of the cross-sections of the engraved Vestemin seals have an oval cross-section. 
In one case (burial mound No. 2 of trench H.35) a seal with a rectangular cross section was 
found with a 40-year-old woman. There does not, however, appear to be gender restrictions 
overall; indeed, seals were found in the burials of both men and women. In terms of material, 
the Vestemin seals can be divided into two categories: stone seals and metal seals. The only 
example of stone seal, made of red agate, depicts two goats sitting next to each other (Figure 3). 
The metal seals can be divided into three types: 1) iron seals, 2) silver seals, and 3) bronze seals. 
These iron seals have suffered the most damage due to their location in the calcareous clay 
texture of the soil compared to other types of seals. A total of 16 silver rings were found. Of 
these, 3 are simple rings and 5 are rings with a spiral pattern on the stirrup (Figure 4) and 8 are 
ring seals. In the ring seal type, the pattern is always engraved on the glass jewel (Figure 5). The 
bronze seals are the most well-preserved and the most numerous types of seals recovered from 
Vestemin. Most of bronze seal rings have no jewels and the pattern is created directly on the 
stirrup of the ring. Apart from the type of seal, there is a great variety of designs. Patterns on 
Vestemin seals include: 1) anthropomorphic, 2) zoomorphic, 3) vegetal, 4) geometric, 5) 
fireplace, 6) avian, and 7) rider-and-horse. Only one seal with a human face was found on a 
stirrup of a bronze ring (Figure 6). 

Among Vestemin seals, the most important pattern is zoomorphic, which are depicted 
either sitting or standing. The pattern of animals include bezoar and goat, deer, ram, scorpion, 
mythical animals and cattle (Figure 7). The only example of vegetal motifs shows the pattern of 
a cypress tree with a ram sitting in front of it. This pattern is engraved on a bronze glass jewel 
(Figure 8). Geometric patterns are embossed or crossed lines on the stirrup of the ring (Figure 
9). There seem to be two types of fireplaces depicted (Figures 9 and 10). The avian motifs 
include a flying duck, seen engraved on stirrup of a bronze ring (Figure 11). The other seal 
shows a bird sitting on the back of an animal, pecking at the point where the spear sank into the 
animal's back (Figure 12). Regarding the horse-and-rider motif, a person rides a horse that has 
legs hanging and a spear in his hand. It looks like a sack enclosed with a drawstring. This 
pattern is engraved on a bronze ring (Figure 13). What is clear is that the seal has a long history 
in the history of Iran, from the first examples in the fourth millennium BCE to various examples 
with different shapes and purposes that are still used and have had a great impact on human life.  
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The art of stamping for administrative, political, and economic purposes has a history in the 

pre-Parthian period. The Elamites and the Achaemenids used seals, which had special features 
in terms of their artistic style. Achaemenid seals included cylindrical seals, flat seals and ring 
seals, which were influenced by the art of Assyrian, Babylonian, Elamite, and even Greek 
sealing traditions. Unfortunately, there is little information about the artistic, economic and 
administrative achievement from the Parthian period due to the scarcity of the number of 
recovered specimens. During the Parthian period, cylindrical seals became obsolete for 
unknown reasons, and ring seals became common instead. While studying the designs on the 
rings, the question arose as to whether the patterns on these seals were merely for decorative 
purpose or whether the patterns had a specific meaning. If the patterns of the seals were 
engraved positively, then we could envisage them as being a decorative aspect of the rings, but 
they were engraved negatively, thus their function as seals is certain. Most Achaemenid seals 
are made of stone, but bronze seals are the most numerous among Vestemin seals. The 
abundance and quantity of seals found at Vestemin is evidence of economic prosperity. On the 
other hand, the creation of artistic designs with great delicacy on hard stone such as agate and 
on metal like bronze, or etched into glass on a very small scale that is difficult to see with the 
naked eye shows the high degree of progress of the art of seal making.  
Can it be said that the designs of the Vestemin seals not only reflect art and economics but also 
show the beliefs of the people to whom they belonged? It is notable, in this regard, that the 
motif of the scorpion is a common sign which was used frequently in Mithraism. And often the 
ram plays the symbol of the clergy, and the horse appears as the symbol of kings and warriors. 
In Mithraism, killing cattle was a symbol of liberation from ego and lust, as if it was done to 
unite with the god Mithra (Mehr). Despite several motifs of fireplaces and symbols of Mithraic 
beliefs, are we faced with the multiplicity of beliefs and beliefs among the people living at 
Vestemin? 
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 :هاي کلیديواژه

شهر کیاسر، مرکز  یشرق جنوبکیلومتري  نه کیلومتري جنوب شهر ساري هشتاد وِستمین در ۀمحوط
است. وِستمین نام روستایی قع شده بخش چهاردانگه از توابع شهرستان ساري و مرکز استان مازندران وا

» سرلت«. نام اصلی این محوطه قرار داردکیلومتري شمال آن  سهکه محوطه تاریخی کاوش شده در 
استقراري، قلعه و  محوطه تاریخی وستمین شامل گورستان شرقی، گورستان غربی، محوطه .است

دران است که مورد کاوش نخستین محوطه اشکانی در مازن وِستمین ۀمحوط گورستان اسالمی است.
 ةهاي مکشوفه در حوزاز دیگر گورستان گورستان این محوطه را آنچهشناختی قرار گرفته است. باستان

که از نظر  است خانوادگی يها گور دخمهنماید، گورستان غربی آن شامل فرهنگی اشکانیان متمایز می
. تعداد افرادي که درون باشند می جمعی تهدس ها دخمهدر داخل  ها تدفینمعماري منحصر به فرد است. 

 مقاله دراي است. ها عمدتاً چمباتمه، از یک تا پنج مورد متفاوت و شیوه تدفین آناند شدهدفن  ها دخمه
بپردازد و آین  ها آن کاربريو  شناسی گونه به ،مهرها توصیف ضمن که نگارندگان بر آن است رو پیش

 لیبه دل که از بررسی هاي هاي به عمل آمده می توان استنتاج کرد .نمایید شاخص را تبیین و تفسیر
از  برخی .شوند مینبود منابع کافی بعضی از پژوهشگران در تشخیص مهرهاي اشکانی دچار اشتباه 

 .دهند میساسانی نسبت  دورةدیگر آن را به برخی سلوکی و  دورةمهرهاي اشکانی را به  پژوهشگران
از  متأثرهنري  هاي پدیدهاشکانی مانند دیگر  مهرهايشان داده خواهد شد که ولی در مقاله حاضر ن

 مهرهابعد از خود یعنی مهرهاي ساسانی است. جنس  شمارةبر روي مهرهاي  رگذاریتأثي قبل و دورها
و مهرهاي انگشتري وستمین متنوع و از جنس سنگ عقیق، نقره، آهن و مفرغ است.  نقوش انسانی، 

شده در روي مهرهاي  ، هندسی، پرنده، نقش سوار و نقش آتشدان از جمله نقوش یافتحیوانی، گیاهی
وستمین است. در استفاده از مهرها به عنوان هدیه، جنسیت متوفی مطرح نبوده و این آثار عالوه بر 

که مهرهاي وستمین در گروه مهرهاي  رسد می به نظر. اند آمدهمردان، به همراه زنان نیز به دست 
 مرسین ولم، اشکانی محوطه مهرهاي با وستمین مهرهاي مقایسه به توجه . باگیرد میی قرار شخص
 است. اشکانی دورة به مربوط وستمین مهرهاي گفت باید نوروز محله و رود خرم محله، حسنی چال،

 
 اشکانی، مهر، مهر انگشتر، نقش، وستمین
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 . مقدمه1
ایران در ابتدا ارشک و تیرداد و سپس اردوان اول به ترتیب  شرق شمالپس از تشکیل حکومت پارتی در 

نوار باره تنها به حمالت شاهان یادشده به که در منابع تاریخی در این )23: 1380(کالج،  تسخیر کردندا ر منطقه
 منابع تاریخی مجدداً از اقوام ساکن در مازندران در زمان فرهاد اول جنوبی دریاي مازندران بسنده شده است.

از تحرکات اشکانیان در یا آماردها . در اوایل حکومت فرهاد اول مردها آورند میسخن به میان  )اشک پنجم(
ه شورش و خودسري آوردند. از طرفی هیرکانی در هراس شدند و سر ب احتماالًشان رنجیده شده و همسایگی

ها که در بین دو در این میان تپوري ).1828: 1389(پیرنیا،  ها سر تابیده و دست به شورش زدنداز اطاعت پارت
قوم، سرزمین داشتند با آنها هم داستان شدند. به همین جهت فرهاد تصمیم گرفت براي آرام کردن این 

ا لشکرکشی نماید. فرهاد اول پس از گذر از منطقه تپورها به سمت سرزمین مردها ها به سرزمین مردهشورش
را آرام کرده بود، چراکه براي رسیدن به سرزمین  ها تپوريپیش از حمله به آنان، هیرکانی ها و  احتماالًرفت. 

و در نهایت بر آنها  کرده است. او به سختی با ماردها جنگیدبایست از سرزمین این دو قوم عبور میمردها می
ها را به سرزمین ماردها بکوچانند. از آن ها یا همان تبريچیره شد. پس از آن فرهاد دستور داد که تپوري

آید و بیشتر این منطقه با تاریخ به بعد دیگر به ندرت نامی از ماردها یا همان مردها در مازندران به میان می
 شود.یشناخته م طبرستاننام قوم تپوري یعنی 

ق.م تا دوران بالش اول (اشک بیست و دوم) به علت  176تا  174هاي پس از دوران فرهاد اول یعنی سال
. اما در دوران در دست نیستسکوت منابع تاریخی چیزي در مورد اقوام ساکن در جنوب دریاي مازندران 

. از آورند یبرمدر تاریخ این منطقه سر ها بالش اول باز هم یکی از اقوام ساکن در شرق مازندران یعنی هیرکانی
اقدامات بالش که در تاریخ مازندران باستان قابل اهمیت است، لشکرکشی او  به منطقه شرقی این ایالت یعنی 

تاسیتوس علت  يها سالنامه ۀنوشت م شورشی در هیرکانیا روي داد و طبق 58ست. در سال ا هاناحیه هیرکانی
جنگ با هیرکانیان ه واسط  بهها ستان در زمان سلطنت بالش اول این بود که پارتیها در ارمنمندي رومیبهره

از آن منطقه دور بودند. مردم هیرکانیا بر والش شوریده و دعوي استقالل کردند و سفیرانی به دربار نرون 
این واقعه در سال روم فرستاده از وي بر ضد بالش استمداد نموده و اتحاد با روم را خواستار شدند.  امپراتور

از آن مملکت جدا شد. ظاهراً به علت بعد  ،ترین اجزاي پارت بودیکی از قدیمی که آنم اتفاق افتاد و گرگ 58
اند کمک مؤثري به شورشیان هیرکانی کنند. از این جهت سفیران هیرکانی که به آن رومیان نتوانسته ،مسافت

، در نزدیکی شهر میلیتن عبور کردهبازگشتند و از رود فرات کشور رفته بودند، به زودي به سوي میهن خود 
                                                                           ).    136:  1390(پرویز، بولو رسیدند به خدمت کور

در دست  ندانیچ حضور اشکانیان در مازندران اطالعی ةاز دوران بالش تا اوایل دوران ساسانیان دربار
اي که بین گشنسف شاه پادشاه ، اما در اواخر دوران اشکانیان به سبب نامهو اکثر منابع خاموش هستند نیست

کمی  شود میفرشوادگر و طبرستان یعنی همان مازندران باستان با تَنسر موبد و وزیر اردشیر بابکان رد و بدل 
مازندران در دوران اشکانی سکوت  ةدربارمنابع تاریخی هرچند  .گردداز اوضاع این منطقه بر ما روشن می

هایی که در سراسر مازندران مشاهده ناختی شامل محوطه، تپه، گورستان و قلعهـش، اما آثار باستاناند کرده
 اشکانیها، محوطه ارزشمند در این منطقه است. یکی از این محوطه اشکانید که مبین حضور فرهنگ شومی

 ۀمحوطسرِ روستاي وِستمین است که به تان ساري، مرکز استان مازندران موسوم به لتدر جنوب شهرس
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آن، به علت  هاي گور دخمهوستمین شهرت دارد. این محوطه عالوه بر آثار به دست آمده و نوع خاص معماري 
کیلومتر (هوایی)  46 تنها صددروازهبا  زیرانزدیکی به پایتخت اشکانیان یعنی صددروازه نیز قابل اهمیت است، 

ایالت فرشوادگر (ایالت فرشوادگر ها را به ساري مرکز فاصله دارد و از طرفی بر سر راه قدیمی که پایتخت پارت
مرعشی و کتاب اوستا از آن یاد شده  نیرالدیظه ریمکه در آثار مورخینی نظیر استرابون یونانی، ابن اسفندیار، 

 کیلومتر فاصله دارد. هشتادت که از طرف شمال با ساري نیز حدوداً کرده، قرار گرفته اسمتصل میاست) 
گاز  ۀلولکه  یی، از آنجاشمسی 1393در سال  دامغان به نیروگاه نکا ۀقوشانتقال گاز از  ةپروژجراي در پی ا   

 هایی از قلعه و گورستان شرقی آسیببخشهاي غیر اصولی طی حفاري ،کرددقیقاً از وسط محوطه عبور می
سازي تخریب شد. آالت سنگین راهماشین ۀلیوس بهنیز در گورستان غربی  گور دخمهچند  د این میاندید و 

این محوطه توسط آقاي دکتر سامان سورتیجی و با همکاري آقایان  شمسی1393اما خوشبختانه در سال 
هاي با رایزنی و شد ییشناساحسین نعمتی لوجندي، محمد فالح کیاپی و هادي میالدي گرجی بررسی و 

در تابستان  شمسی1394 . پس از آن در تابستان و پاییز سالگاز از ادامه فعالیت باز داشتندشرکت  متعدد
وستمین که شامل دو گورستان غربی و شرقی و همچنین تاریخی محوطه  شمسی 1397 - 1396هاي سال

کاوش  مورد 1396- 1397 -1394اي هدر سالیکی از نگارندگان استقراري مابین آن بود، توسط  ۀمحوط
 .استاز این محل مکشوفه  مهرهاي ۀمطالعقرار گرفت که مقاله حاضر ماحصل 

 تحقیق ۀ. مروري بر پیشین 2
 شده میچهارم ق.م از جنس گل پخته، سنگ، قیر، استخوان عاج و برنز ساخته  ةها در هزار مهر ترین قدیمی

 اي استوانهه کروي، بیضی مخروطی، مکعب، مکعب مستطیل و لوله اي یا نیم اولیه دکمه مهرهاياست. شکل 
و  شوش طبقه  I، گیان نهاوند طبقه  I، حصار دامغان طبقه IIIسیلک کاشان طبقه  مهرهاياست.  (سیلندر)

I هرهاي ابتدایی از خطوط ساده هندسی یا خطوط هندسی  ).11: 1363(بیانی،  از جمله آن استنقوش م
  ). 12: 1363بیانی، ( است شده می را شامل، خورشید، ستاره و انسان تزیینی، حیوانات

و محمد  پهلوان ده)، مصطفی 1394)، نیکنامی و همکاران(1399)، فکري پور(1392)، طالیی (1363بیانی (محققین مانند 
ا در زمینه ، اممنتشر کردند، در ارتباط با مهرهاي دوران مختلف مطالب ارزشمندي )1394قنواتی هندیجانی (

 ,Debevoiseدبواز ( ، (Legrain,1925))، لگرین1392و همکاران ( فر يمحمداشکانی، محققینی مانند  دورةمهرهاي 
1934 and 1938،( ) راستاوتسفRostovtzeff, 1928) ماسون و پوگاچنکوا ،(Masson and Pugachenkova,1954 ،(

)، رونالد والنفلس Invernizzi, 1968- 69, 1976نورنیزي ()، ایBader and Koselenko,1990بادر و کوسلنکوف (
)Wallenfels,1998) وان دراستن ،(Osten, 1931) گیبسون ،(Gibson, 1994) و بیوار (Bivar, 1967,1982 (

  .اند داشتهمطالعات تخصصی 
 18ر اثر مهرهاي یافت شده از نخستین دوران شکوفایی هنر پارتی ، مربوط به شهر نسا د ترین مهم

، اشیاء سلطنتی و شراب يها خم. در اینجا انبارهاي نگهداري است) ترکمنستان آباد عشقکیلومتري اشک آباد (
و اثر مهرها که در طول  شد میمواریثی از نیاکان این اقوام شناسایی گردیده و درهاي این انبارها مهر و موم 

و  بندي طبقه. دهند میز حکاکی پارتی را نشان ، مجموعه واحدي اگیرند میچند قرن در پی یکدیگر قرار 
بین حکاکی هخامنشی و ساسانی  دهد میصورت گرفت، اجازه ماسون و پوگاچنکوا تنظیم این آثار که توسط 
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تاریخ این اثر مهرها مربوط به قرن اول یا دوم پیش از میالد تا قرن یکم پس از  احتماالًبرقرار نمایم.  يا رابطه
 ).1389(حیدرآبادیان ، استهنر هلنیستی بر آن محسوس  یراتتأثمیالد است و 

 ها دادهمطالعه روش  . 3

محوطه تاریخی  شناسی باستان هاي کاوشي حاصل از ها داده روش تحقیق این پژوهش بر اساس مطالعه
تهیه گزارش و  محوطه وستمین کاوشبه هنگام . است اي کتابخانهنیز مطالعه منابع و وستمین مازندران 

آنها ابعاد و اندازه  ،مهرها، جنس آمدن به دستابتدایی شرحی از مکان  به ثبت و ضبطمهرها سازي مستند
لذا نظر به اهمیت  .ها کمتر به آن پرداخته شدو مشخص نبودن نقوش مهر محو بودن به دلیل محدود شد و

با انجام  مهرها، جزئیات نقوش و تمیز کردن و هویدا شدن سازي پاكموضوع، این فرصت مهیا شد تا پس از 
اصلی و  سؤاالتسازي مجموعه و طرح مستند ۀ، عکاسی و اسکن، زمیناي کتابخانهمراحل مختلف مطالعات 

اشکانی نسبت به ادوار قبل و بعد آن اندك  دورةاز آنجایی که اطالعات ما از  اهداف این پژوهش فراهم شود.
تمدن  ، فرهنگ وتاریخشتر ما را در شناخت بی تواند میآن مطالعه بر روي مهرها و نقوش روي  است،

 .آشنا سازد نیزم رانیا
 اهمیت مهرها  .4
هرها در  .است شناسی باستاني ها دادهفرهنگی در بین  -مواد تاریخی ترین مهمهر یکی از مو  يبازسازم

ایش مهر در هزاره چهارم پید . بارفت جوامع بشري نقش بسزایی دارندو پیش ها تمدنو  ها فرهنگشناخت 
، حاوي مواد هاي کوزهو  ها خمره. با مهمور کردن کاالها، شود میمعامالت وارد مرحله جدیدي ، تجارت و ق.م

، ایجاد صاحب کاال را هم داشته است. وجود نشان مهر بر روي کاال عالوه بر اثبات مالکیت مفهوم امضاي
نشان مهر گاهی با یک بند  .است شده میباعث تسهیل در تجارت  اطمینان بود در مبادالت تجاري و این امر

 و اسناد. مهر نه تنها در مبادالت اقتصادي است شده میر مهمور همراه کاال بوده و گاهی هم دهانه ظرف با مه
 ، به اینداشته است اي ویژهتی نیز جایگاه حکوم هاي فرمانمالی داراي اهمیت بوده بلکه در اسناد اداري و 

 ).10:  1363(بیانی،ند شد میاداري با مهر کردن به نقاط دور دست فرستاده  هاي فرمانترتیب اسناد مالی و 
، از یک سو، هر یک از آنها یک اثر مستقل اند توجهمهرها از جهات مختلف مورد  و گلمهرها 

عبارتی نمادهایی از قدرت و اند که با معامالت قانونی و یا امور تجاري سرو کار دارند و به  شناسی باستان
مدت زمان  يرا براعمل انتقال کاال و نگهداري آنها  توانند یمکه  اند تیمالکاز  يا نشانهجایگاه اجتماعی و 

 يکار کندههنر  ۀمطالعوجود حکاکی روي آنها، شواهدي براي  به دلیلطوالنی نشان دهند. از طرف دیگر، 
 .)94: 1392و همکاران،  فر محمدي( شوند میمحسوب 

 وِستمین ۀ. موقعیت مکانی و جغرافیایی محوط 5
شهر کیاسر، مرکز بخش چهاردانگه از توابع  شرقی جنوبکیلومتري نه  در» وِستمین«محوطه باستانی 

باستانی مورد  ۀشهرستان ساري، مرکز استان مازندران واقع شده است. وِستمین نام روستایی است که محوط
و چون محوطه  است» سرلت«، اشکانی ۀشمال آن واقع شده است. نام اصلی این محوط کیلومتري سهنظر، در 

 ، به همین نام مشهور گشته است. روستاي وستمین واقع گردید ةحوزسر در لت
، از سمت شمال با »ترکام«اي کوهستانی واقع شده که از شرق با روستاي روستاي وستمین در منطقه

هاي منطقه ساري به سمنان و از غرب با جنگلسیمان، از جنوب با جاده مواصالتی جاده کیاسر به کارخانه 
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استقراري،  ۀاي کوهستانی واقع شده که شامل محوطدر منطقه» سرلت«است. محوطه باستانی  مرز هم
غربی  -گورستان شرقی، گورستان غربی و قلعه است. این محوطه در دامنه شیب مالیم کوه، در جهت شرقی

اي در غرب این محوطه متر به دره سیصدو در نهایت پس از طی  آغازشدهدارد که این شیب از شرق  قرار
» سرلت«اي موسوم به که به وسیله چشمه عمق کماي گردد. عالوه بر این در جنوب محوطه درهمنتهی می

شود که در آن نتهی میتر ماي عمیقنیز به دره وجود دارد و در نهایت سمت شمالی این محوطه جادشدهیا
سرِ وستمین از سطح تانی لتـوجود دارد. ارتفاع محوطه باس» مهـببرچش«اي دیگر به نام مهـمکان نیز چش

 ).1و تصویر  1 ۀ(نقش استمتر  1389هاي آزاد آب

 
 mz.ir-http://www.ostan -سر وستمین در استان مازندرانموقعیت محوطه لت -1 ۀنقش 

Sar in Mazandaran-cation of Vestemin of Let Map 1. The lo  .mz.ir-http://www.ostan  
 

 
 

  https://www.google.com› earth,2015 سر وستمین در عکس هوایی: موقعیت مکانی محوطه لت1تصویر 
Fig 1. The location of Vestemin of Let-Sar in the aerial photo. https://www.google.com› earth, 

2015 

https://www.google.com/earth/index.html
https://www.google.com/earth/index.html
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  . معماري گورهاي وستمین 6
تنها یک گور  1394تاریخی وستمین داراي دو گورستان شرقی و غربی است که در طی کاوش سال  ۀمحوط

ربی بوده است. شناسی در گورستان غهاي باستاناز گورستان شرقی مورد کاوش قرار گرفت و عمده فعالیت
نمونه آن در و اي است گورستان غربی محوطه تاریخی وستمین داراي معماري منحصر به فردي از نوع دخمه

کـه در مورد مهرهاي این بایست پیش از آنرو میفرهنگی اشکانیان کمتر مشاهده شـده است؛ از این ةگستر
 .آن پرداخته شود هاي گور دخمهگورستـان صحبت شود، به طور اجمالی به معماري 

 ها گور دخمه. معماري 6-1

وروديِ  -2(راهرو)،  شکل یلیمستطفضاي  -1گورستان وستمین داراي سه بخش، شامل  هاي گور دخمه
متر طول  60/1گورستان به طور میانگین داراي  شکل یلیمستط يفضاهااتاق دخمه.  -3درگاهی شکل 

سانتیمتر است. عمق این فضاها  80تا  60نیز بین  آنتر و عرض م 80/1متر تا  40/1هستند که این اندازه از
بخش متر است.  3سانتیمتر تا  180نیز بر اساس شیبِ زمین که از سمت غرب به سمت شرق است، بین 

حدفاصل بین فضاي مستطیلی و اتاق دخمه  دهنده ارتباطگورستان وستمین،  هاي گور دخمهمعماري دیگر 
رسید، در ضلع که کار حفر فضاي مستطیلی شکل به پایان می. پس از ایناستی است که به شکل یک درگاه

که  شدسانتیمتر تعبیه می 45و عرض  50اي با  طاقی قوسی شکل به ارتفاع غربی و روي کف این فضا حفره
. کاربري فضاي درگاهی شکل براي ورود به دخمه است که پس از گردیداز همین قسمت دخـمه ایجاد می

 کردند. و مالت گل مسدود می سنگ الشهیان تدفین در درون دخمه، آن را با پا
 مستطیلی شکلوستمین، دخمه است که معموالً در قسمت غربی فضاهاي  هاي گور دخمهقسمت اصلی 

اي است که ابعاد و اندازه ها معموالً به شکل گنبد خاکی با مقطع بیضوي یا دایرهاست. سقف دخمه تعبیه شده
ها به علت ریزش است. هرچند ارتفاع این دخمهمتر  3متر تا  1ها از ها متفاوت است. قطر مقـطع دخمه آن

آهکی است، به درستی مشخص نیست، اما در چند مورد که دخمه  -دیواره و پوشش گنبد که از جنس رسی 
 ).2ویر (تص سانتیمتر مشخص گردید 150تا  110بین  ها آنسالم بوده و ریزش نکرد، ارتفاع 

هایی به شکل مستطیل، مربع و ها، چالهدر قسمت ورودي و یا در مرکزِ کف اکثر قریب به اتفاق دخمه
ها مشخص نشده است. به استثناي دو اي شکل در ابعاد مختلف وجود دارد که هنوز کاربري آنبعضاً دایره

الی و بدون هیچ داده فرهنگی یا انسانی ها خ اکثر این چاله  .آمده است به دستمورد که از داخل چاله خنجر 
پس از تدفین و  رسد میها استخوان، ظرف و یا شیء یافت شد، به نظر بوده است. در چند مورد هم که در آن

. در یک مورد از روي کف، کانال باریکی اندیا ورود آب به دخمه جابجا شدهبر اثر عوامل طبیعی مانند زلزله و 
ها کاربري قربانگاه و یا محل جمع شدن  اخل چاله کنده شده است. اینکه این چالهد طرف بهبا شیب مالیم 

که گورها خانوادگی است، در برخی از  ییاز آنجاهاي بیشتر دارد.  بدن متوفی باشد، نیاز به نمونه ها تراوش
مورد  نجپ(بیشترین تعداد تدفین در داخل یک دخمه  موارد که درون دخمه جایی براي تدفین جدید نبود

تر را به درون فضاي مستطیلی شکل منتقل نموده و تدفین جدید را است)، استخوان و اشیاء تدفین قدیمی
 .)31: 1394(شریفی، اند که از این نمونه چندین مورد مشاهده گردید دادهجاي آن قرار می
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 ).1394شریفی،( پاناراما گرفته شده استتصویر باال به طریق .  و پالن عمومی آن گور دخمهاي از یک نمونه -2تصویر 

Fig 2. The example of Catacomb of Let –Sar site. The image above was taken through Panorama 
 مهرهاي اشکانی . 7

را بر  کاري کندهکه زمینه غنی هنر  داند میحکاکی هخامنشی و ساسانی  گیرشمن حکاکی اشکانی را پلی بین
سازد  پیوند خورده نمایان می ها بدانرا که  مآبی یونانی هاي جریانساسانی فراهم آورده و  ورةدروي گوهرهاي 

نبود منابع کافی بعضی از پژوهشگران در تشخیص مهرهاي اشکانی دچار اشتباه  به دلیل). 30: 1383(گیرشمن، 
. دبواز دهند میساسانی نسبت  ورةدسلوکی و بعضی دیگر آن را به  دورةمهرهاي اشکانی را به  اي عده، شوند می

ولی مطالعه مهرهاي  )Debevoise, 1934:66( اشکانی نسبت داد دورةتوان مهري را به  معتقد است که نمی
اشکانی بر خالف  دورةیکی از مشکالت مطالعه و تشخیص مهرهاي وستمین خط بطالنی بر این عقیده است. 

روي آن است. بیوار فرضیاتی در ارتباط مهرهاي اشکانی دارد که  ساسانی نبود خط و کتیبه بر دورةمهرهاي 
اي باقی نمانده است همچنین اشاره دارد  است و هیچ نمونه یفاسدشدناز مهرهاي اشکانی از مواد جنس بعضی 

 است بنابراین مهرها به اندازه کافی براي مطالعه در اختیار نیست شده اندكکاوش  هاي محوطهکه تعداد 
)Bivar,1967:51(.  هرهاي اشکانی وستمین بعضی از آنها را رد و بعضی دیگر راکند می تأییدمطالعه م . 

است. مجموعه مهرهاي تاریخی وستمین محوطه مکشوفه از  اشکانی هايمقاله حاضر، ماحصل بررسی مهر
در بافت آهکی  نقرار گرفتچند قرن  یاز ط. پس استو منحصر به فرد  نظیر بیوستمین  از محوطه مکشوفه

سازي را کار مستند، این وضعیت وارد شده است ی به مهرهاب فراوانـخردگی و آسیمحوطه  شناسی زمینبستر 
. در زمان نیز مزید بر علت بوده است ها نقش. عالوه بر آن جنس مهرها و ظرافت بسیار دشوار کرده است

مدن، آ به دستهاي ابتدایی شرحی از مکان سازي محدود بود به ثبت و ضبطکاوش تهیه گزارش و مستند
لذا نظر به اهمیت  ؛کمتر به آن پرداخته شد ها نقشدلیل محو بودن ه ، ولی بابعاد و اندازه مهرها ،جنس
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و تمیز کردن و هویدا شدن جزئیات نقوش با انجام مراحل  سازي پاكموضوع، این فرصت مهیا شد تا پس از 
اصلی و اهداف این  سؤاالتسازي مجموعه و طرح مستند ۀسی و اسکن، زمیناي، عکا مختلف مطالعات کتابخانه

سازي، جزئیات نقوش شامل نقوش حیوانی، انسانی، گیاهی، هندسی و مستند ۀد. نتایج اولیپژوهش فراهم ش
 ۀمنابع امکان مقایس و ها نمونهدر جنس مهرها را نمایان ساخته است علیرغم فقر  پرنده همچنین تفاوت

هاي بسیار اندك قابل ارجاع فراهم شده است. این پژوهش، منجر به تحلیل مهرهاي رهاي وستمین با نمونهمه
 ها شده است.زمانی آن ةمورد نظر و همچنین شناسایی محدود

 يبند دستهاي  اي (سیلندر) و مهرهاي حلقه مهرهاي هخامنشی در گروه مهرهاي استامپی، مهرهاي استوانه    
. در عوض مهرهاي شود میاي منسوخ  نامعلوم یک باره مهرهاي استوانه به دلیلاشکانی  دورة، در دشون می

) 154: 1392(طالیی،آمده موسوم به نگین انگشتري  به دستیی از آن ها نمونهسلوکی  دورةانگشتري که در 
 .شود میجایگزین 

از  يا مجموعههرها گسترش پیدا کرد، استفاده از اشکانی براي ساخت م دورةاز شیوهایی که در اواخر  
 دورةمهرسازي اشکانیان در  ).Debevoise,1934: 608( خطوط صاف و موازي براي ایجاد نقوش و اشکال است

مهرهاي مسطح و مهرهاي نگین سانی را به لحاظ شکل به دو دستۀ . بیوار مهرهاي سایابد میساسانی نیز ادامه 
از مهرها و اثر مهرهاي باقیمانده و ریچارد فراي معتقد است که  ).Bivar,1967:22( کند میانگشتري تقسیم 

 که مصارف شد میکه حداقل دو نوع مهر در ایران ساسانی استفاده  رسد مینیز از منابع ادبی، واضح به نظر 
مهرها ممکن است  . ایناند بودهشخصی ساسانی از گونه  دورة. اکثر مهرهاي داشتند مهرهاي شخصی و اداري

 نیز آنان هاي کتیبه و باشند انسانی رةي از حیوانات، پرندگان، یا یک چهداراي یک کتیبه، با تصویر منفرد
فراي را مالك  يبند میتقساگر چنانچه ما  .)Frye.1973:47( بوده است دار نیدحاوي نام شخص یا آرزوي یک 

هرهاي اداري تصویر و نقش م .استز نوع مهرهاي شخصی قرار بدهیم باید بگوییم مهرهاي اشکانی وستمین ا
هر هستند. این در دورتادور م يا بهیکتاي در دو یا سه سطر در مرکز و همچنین  ندارند و فقط داراي کتیبه

 است.حاوي عنوان و لقب رسمی یک مقام دولتی به همراه یک یا چند نام جغرافیایی  ها بهیکت
 نمهرهاي وستمی بندي طبقه.8
 :شوند می تقسیم دسته دو به فرم لحاظ از وستمین مهرهاي .1 -8
 ) 3مهرهاي مسطح (تصویر  .8-1-1 

 ) 4مهرهاي نگین انگشتري(تصویر  .8-1-2

 
 )1394مسطح( شریفی، مهر : 3 تصویر

Fig 3: Flat seal 
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 )1394مهرهاي انگشتري و مهرهاي انگشتري( شریفی،:  4 تصویر

Fig 4: Ring gem seals and ring seals 
  شود می تقسیم دسته دو به جنس لحاظ از وستمین مهرهاي .8-2
  مهرهاي  سنگی .2-1– 8

تصویر دو  قرمزاست و رنگ بهو جنس سنگ عقیق  آمد که از به دستوستمین  تنها یک نمونه مهرسنگی از
  .)5(تصویر عدد بز و کل نشسته در کنار هم بر روي آن نقش شده است 

 

 

 
    )1394( شریفی،مهر از جنس سنگ عقیق :  5تصویر 

Fig 5. Seal made of agate 

 مهرهاي فلزي  .2- 2 - 8

    .شود میجنس تقسیم این دسته از مهرها به سه 
  مهرهاي از جنس مفرغ -3مهرهاي از جنس نقره  -2مهرهاي از جنس آهن   -1
 مهرهاي از جنس آهن .1- 2- 2- 8

شترین آسیب بی ته از مهرها به دلیل قرار گرفتن در بافت رسی آهکی خاك به نسبت دیگر انواع مهرها این دس
 . به آنها وارد شده است

 مهرهاي از جنس نقره  .2- 2 - 2 -8 
عدد  پنجعدد انگشتر ساده و  سهآمد. از این تعداد  به دستعدد انگشتر از جنس نقره  شانزدهدر مجموع  

این گروه از مهرها همه در  عدد مهر انگشتر است. هشتو  )6(تصویررح مارپیچی در روي رکاب انگشتر با ط
 ). 7(تصویر قرار دارد يا شهیشنقوش روي نگین 
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 : انگشتر از جنس نقره  6تصویر 

Fig 6. Silver ring 

 
  يا شهیش: مهر از جنس نقره با نگین 7تصویر 

Fig 7. Silver seal with glass jewel 

 مهرهاي از جنس مفرغ .3- 2- 2- 8
آمده از وستمین از جنس مفرغ است. اکثر مهرهاي انگشتر  به دستگونه مهرهاي  نیتر سالمبیشترین و 

 مفرغی فاقد نگین هستند و نقش مستقیماً روي رکاب انگشتر ایجاد شده است. 
 نقوش مهرهاي وستمین .3- 8

ت. نقوش روي مهرهاي وستمین نیز از تنوع زیادي برخوردار اس هاآن نقوش ،فارغ از جنس مهر در وستمین
 :از اند عبارت

نقش  -7. نقش پرنده -6 .نقش آتشدان -5 .نقش هندسی -4 .نقش گیاه -3 .نقش حیوان -2 .نقش انسان  -1
 .نقوش استلیزه یا خالصه – 8 .سوار

 نقش انسانی .1- 3- 8
  .)8(تصویر  آمد به دستبر روي انگشتر مفرغی  و آن هم تنها یک نمونه تصویر نیمرخ چهره انسان
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 : نیمرخ چهره انسان 8تصویر 
  Fig 8. Profile of human face 

 نقش حیوان .2- 3- 8

نشسته یا  صورت بهکه  است جانوران و حیواناتنقوش به اي وستمین بیشترین نقش مربوط در بین مهره
قوچ  ).9(تصویر اي افسانهگاو و حیوانات  ،، قوچ، عقربنقش کل و بز، گوزناز  اند عبارت. و اند شدهایستاده نقش 

 نشان حیوان این با (خوره) پادشاهی بخت پاپگان مه اردشیراست. در کارنا شده مینماد سلطنتی محسوب 
ن و هشتمی .)Brunner,1979: 91( شود میشده است و در شاهنامه نیز تصویر مشابهی به کار گرفته  داده

هاي تیز بوده است. در بهرام یشت  و بز کوهی نر با شاخ دار چیپهاي  ، قوچ دشتی با شاخایزد بهرام نهمین تجلی
 بهرام( »برد به دیوان یورش می چیدرپ چیپهاي  بهرام اهوره آفریده به کالبد قوچ دشتی زیبایی با شاخ«آمده 
نماد رهایی از نفس و شهوت بود و گویی براي اتحاد با ایزد مهر در آیین میتراییسم، کشتن گاو . )23 بند ،8 کرده یشت،
» گاو یکتا آفریده«آفرینش جهان، به اعتقاد ایرانیان باستان، نخستین حیوان جهان  ةاسطوردر همچنین  .گرفت میانجام 

و  شود میشته اهریمن، روح شرور، ک ۀلیوس بهرنگش سفید و مثل ماه تابان بود. به موجب روایت زرتشتی، این گاو 
مختلف حیوانات از آن پدید آمدند. همچنین، از  هاي گونهاین نطفه پاکیزه شد،  که هنگامی، رود میبه ماه  اش نطفه

به تنهایی یا به صورت  دار کوهانگاو  .)20 - 11: 1381(کرتیس، ست بر زمین ریخت، گیاهان متعدد ر که آنقسمتی از 
 اشکانیرة ش مهر است و به احتمال قوي در دونقو نیتر یاصلبال، یکی از  بی جفت، ایستاده یا لمیده، بالدار یا

اکرمن (پوپ و  است آفریده یکتا گاو و ماهنشان دهندة  زمان هم دیترد یب جانور این. است رفته یم کار به نیز

 عقرب در نقش متعارف زردشتی، خود به عنوان جانور موذي مخلوق اهریمن (خرفستر) .)989: 1387
)Bundahišn IV.15, XXII.1,11(  و در مفهوم سودبخش خود با گیومرد، خروس، سگ، مار و با شیر و گاو

 یمن به نظر برسدبه عنوان نمادي از زمین، خوششود؛ بنابراین، محتمل است که کارکردهاي عقرب  ظاهر می
)Brunner,1978 :113(. 
 
 
 
 



 ....بر اساس کاوش يسار اسرِیک نیوِستم یمکشوفه از گورستان اشکان يجموعه مهرهام یو معرف یمقدمات ۀمطالع              133
 

 

                      

          

  

 

  

   
  اي افسانهمده از وستمین به ترتیب نقش بز، گوزن ، قوچ ، عقرب ، گاو ، حیوان آ به دست مهرهاي:  نقوش 9تصویر 

Fig 9. Patterns of seals obtained from Westmin Respectively the role of goat, deer, ram, scorpion, cow, 
legendary animal 

 نقش گیاهی .3- 3- 8
انگشتر از جنس مفرغ نقش  یک اي شیشه. روي نگین ستکه در روبروي آن قوچی نشسته ا نقش درخت سرو

 .)10ریتصو( شده است

 
 : نقش سرو در روبروي قوچ 10تصویر 

 The role of the cypress in front of the ram Fig 10. 
 نقش هندسی  .4- 3- 8

 استنقش شده  هاکنده و یا خطوط متقاطع بر روي رکاب انگشتر يها خط صورت بهاین نوع از نقوش 
 . )11(تصویر

 

 هندسی نقش:  11 تصویر
  Fig 11 . Geometric role 
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 نقش آتشدان   .5- 3- 8
 در بین نقوش، نقش دو نوع آتشدان باشد.  رسد مینظر ه ب

 .)12 تصویر( آتشدان با دیهیمی که از آن آویزان است و در لبه داراي کنگره است . 1

 . )13 تصویر( کامالً برجسته شده است آتشدان با شعله آتش که در نقش شعله . 2

  
 : نقش آتشدان12تصویر

Fig 12. The image of the fireplace 
 :13تصویر

 Fig 13. The image of the fireplace نقش آتشدان
 نقش پرنده   .6- 3- 8
 است کاب انگشتر مفرغی  نقش شدهکه بر روي ر شود مینقش مرغابی در حال پرواز دیده یک مورد  در

 . )14(تصویر

 

 : نقش مرغابی در حال پرواز 14تصویر 
   Fig 14. The image of a flying duck 

نیزه به پشت  نقش پرندهاي بر پشت حیوانی نشسته و در حال نوك زدن به محل فرو رفتن يدر مهر دیگر
 .)15(تصویر حیوان است

  
 : نقش پرنده در پشت حیوان 15تصویر 

   Fig 15. The image of the bird on the back of the animal 
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 نقش سوار .7- 3- 8
 رسد می به نظر آویزان است و در دستش نیزه دارد وپایش  که شود میدیده  سوار بر اسب يفرد در یک مورد 

یادآور نقش شاه  ،)16(تصویر که روي یک انگشتر مفرغی حک شده دارد. این نقش  که در پشتش کمان
 ).82:  1و شکل  155: 1392(طالیی،  شی سوار بر اسب در حال حمله به شیر استهخامن

 
 
 
 
 

 : نقش سوار 16تصویر 
The image of the rider Fig 16. 

 
 نقوش استلیزه یا خالصه .8 – 3- 8

انگشتري که غالباً از جنس مفرغ هستند نقش کنده با چند خطوط ساده ایجاد شده  ياز مهرهادر این دسته 
 ).16(تصویر  است و نقوش استلیزه و خالصه شده است

   

  
 

 : نقش استلیزه و خالصه شده16تصویر 
Fig 16. Simplified image 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
   

 
 

  
  

 
 

 
 ین اشیاء انگشتر مهر زیاد 

 
 

 
ضی فاقد نگین ولی نقش 
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 اشکانی هاي محوطهجدول مقایسه مهرهاي وستمین با دیگر  1

1- Comparison table of Westmin seals with other Parthian sites 

 ردیف شیءنوع  نوع نقش ي شناسایی شده در وستمینها نمونه اسایی شده مشابهي شنها نمونه

 
ولم شهرستان بهشهر. عباس نژاد، 

1400 

 
  12 شمارة شیء،  5گور    H.35ترانشه 

 
 نقش پرنده

 

 
انگشتر مهر 

 مفرغی

 
 

1 

 
ولم شهرستان بهشهر. عباس نژاد، 

1400 

 
  a12 شمارة شیء، 5گور  H.35ترانشه 

 
 وش استلیزهنق

 
انگشتر مهر 

 مفرغی

 
 

2 

 
 1400مرسین چال سمنان. نعمتی، 

 
ولم شهرستان بهشهر. عباس نژاد، 

1400 
 

 فاقد نمونه مشابه

 
 2 شمارة شیء، 7گور  I.34ترانشه 

 
 3 شیء، 1گور 2گمانه  J.33ترانشه 

 
 26 شمارة شیء، 4گور  I.33ترانشه 

 
 جانوري

 
انگشتر مهر 

 مفرغی

 
 

3 
 

 

 

 
ولم شهرستان بهشهر. عباس نژاد، 

1400 

 
 15 شمارة شیء، 2گور  H.35ترانشه 

 
 10 شمارة شیء، 2گور  H.38ترانشه 

 
 19 شمارة شیء، 4گور  I.33ترانشه 

 
 نقش هندسی

 

 
انگشتر مهر 

 مفرغی

 
 
 

4 
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 فاقد نمونه مشابه

 
 
 

 
 10 ةشمار شیء، 1گور 1 هگمان

 
 7 ةشمار شیء، 1گور  J.33ترانشه 

 
 نقش سوار و انسان

 
مهر انگشتر 

 مفرغی

 
5 

 
 فاقد نمونه مشابه

 
 

 7 ةشمار شیء، 1گور  H.32ترانشه 

 
 نقش حیوانی

 

 
مهر سنگی از 
 جنس عقیق

 
6 

 

 
ولم شهرستان بهشهر. عباس نژاد، 

1400 
 
 
 
 

 

 
 2 شمارة شیء، 1گور  H.35ترانشه 

 
 1 شمارة شیء، 4گور  H.34ترانشه 

 
 
 
 
 

 4 شمارة شیء، 6گور  H.35ه ترانش

 
 جانوري

 
 

 
مهرنگین 
انگشتري 

 اي شیشه

 
7 

 تجزیه و تحلیل مهرها .9
وستمین مورد مطالعه قرار گرفته است. در بین  هاي کاوشعدد مهرهاي مکشوفه از  50حدود  مقاله ایندر 

(مفرغ، نقره و  س فلزآمد،  بقیه مهرها از جن به دستمهرها فقط یک عدد مهر سنگی از جنس سنگ عقیق 
قطعه اشیاء  18%) انگشترمهر است. و از مجموع 23قطعه( 41قطعه اشیاء مفرغی  176آهن) است. از مجموع 

هستند. اکثر نقوش  اي شیشهداراي نگین  اي نقرهتمام انگشترمهرهاي  .است انگشترمهر%) 28( قطعه 5 يا نقره
قرار دارد. در مقایسه  اي شیشهکمتري، نقش روي نگین روي رکاب انگشترمهرها نقش شده است و تعداد 

اشکانی، نقوش انگشترمهرهاي محوطه ولم شهرستان  هاي محوطهنقوش انگشترمهرهاي وستمین با دیگر 
بهشهر بیشترین شباهت را با نقوش انگشترمهرهاي وستمین دارد، این موضوع کامًال منطقی و طبیعی است، 
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کیلومتر است، از طرفی ارتفاع، اقلیم و زیست بوم  38یم) وستمین و ولم حدود زیرا فاصله هوایی(خط مستق
 ). پهن برگ يها جنگل(کوهستانی با  هر دو مکان یکی است

 نتیجه .10
باستانی دورة اشکانی در خارج از  هاي محوطهبسیاري از  شدن واقعافرادي چون لوکونین معتقد بودند که 

 هاي محوطهمبود تحقیقات و اطالعات از فرهنگ و تمدن این دوره است. ولی مرزهاي کنونی ایران از دالیل ک
تاریخی چون وستمین و ولم در استان مازندران ، مرسین چال در استان سمنان، نوروز محله، حسنی محله و 

ره  و  ها محوطه  دیگر  نشان داد مغفول ماندن این دو خرم رود در استان گیالن و ولیران در استان تهران و ده
آنچه است.تاریخ طوالنی اشکانی در جغرافیاي فعلی ایران  از عدم کاوش و  مطالعه از دالیل کمبود اطالعات

چهارم قبل از میالد  ةي نخستین آن در هزارها نمونهروشن است مهر سابقه طوالنی در تاریخ ایران دارد از 
است و به عنوان استفاده اهداف مختلف همچنان مورد ي متنوع با اشکال و ها نمونهمورد استفاده قرار گرفته تا 
، سیاسی و یا اقتصادي اداري بسزایی داشته است. هنر مهرسازي براي مقاصد ریتأثیک کاال در زندگی انسان 

که از  کردند میو هخامنشیان از مهر استفاده  ها ایالمی. داشته است قبل از اشکانیان هاي حکومتسابقه در 
 مهرهاي و اي استوانه. مهرهاي هخامنشی شامل مهرهاي خاص بوده است هاي ویژگیداراي  نريلحاظ شیوه ه

از این  متأسفانه .ایالمی و حتی یونانی بوده است، آشوري و بابلی مسطح بوده که تحت تأثیر هنر مهر سازي
در ات اندکی وجود دارد. اطالع ،ها نمونهفقر تعداد  به دلیلاشکانی  دورة، اقتصادي و اداري از دستاورد هنري

و در عوض مهرهاي انگشتري  شود میمنسوخ  اي استوانهنامعلوم یک باره مهرهاي  به دلیلاشکانی  دورة
 . شود میمرسوم 

در مراحل مطالعه نقوش مهرهاي انگشتري این فرضیه وجود داشت که ممکن است این نقوش بخشی از  
و  ها یبررسمهر نیستند، با  احتماالًبه تزیینی داشته باشد و جن صرفاًتزیین روي نگین انگشترها باشد و 

منفی ایجاد شده، مهر بودن آنها محرز  صورت بهنقوش روي انگشترها   که نیاو با توجه به  شده انجاممطالعات 
 است.
هر . تعداد فراوان و کمیت مدهند میمهرهاي مفرغی بیشترین تعداد را در بین مهرهاي وستمین تشکیل  

در وستمین نشان از رونق اقتصادي دارد. از طرفی خلق نقوش هنري با ظرافت زیاد بر روي سنگ سختی چون 
قابل  یسخت بهدر مقیاس بسیار کوچک که با چشم غیر مسلح  اي شیشهعقیق و فلز مفرغ و یا نقش روي نگین 

گفت نقوش مهرهاي  توان میآیا است نشان از اعتالء و درجه باال از پیشرفت هنر مهر سازي دارد.  تیرؤ
 چراکههنر و اقتصاد بلکه نشان از اعتقادات و باورهاي افراد ساکن در آن دارد؟  بازگوکنندهوستمین نه تنها 

وجود نقش عقرب حکایت از تعلق این نقش به آیین مهري دارد. اغلب نقش قوچ نشان روحانیون، اسب نشان 
یسم، کشتن گاو نماد رهایی از نفس و شهوت بود و گویی براي اتحاد با ایزد مهر در آیین میترایپادشاهان و جنگاوران. 

با وجود چندین نقش از آتشدان و نمادهایی از آیین مهري آیا با تعدد اعتقاد و باور در بین  .گرفت میانجام 
ضی بیشتر مقطع مهرهاي وستمین که روي آن نقش شده است بی اقوام ساکن در وستمین مواجه هستیم؟

به  چهارگوشساله مهر با مقطع  چهل به همراه زنی )H.35ترانشه  2 شمارة گور دخمه(شکل است. در یک مورد 
 به دستآمد. استفاده از مهر در وستمین محدودیت جنسیتی نداشته است و همراه مردان و زنان مهر  دست
 آمد. 
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ر مهرها در جدول فوق که مربوط به محوطه در ارتباط با قدمت مهرهاي وستمین با توجه به مقایسه تصاوی
 نوروز محلهاشکانی ولم بهشهر و مرسین چال سمنان است و مقایسه  نمونه مهرهاي حسنی محله، خرم رود و 

 اشکانی است. دورةاشکانی است، باید گفت مهرهاي وستمین مربوط به  دورةمربوط به  که  نگیال
 منابع
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