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1- مهمقد  

توجه اهل تحقيق  بارها مورد اي است كهها مقولهو پيدايش مهر در زندگي انسان      پيشينه
 شناسي براي پاسخ به اين پرسش كه مهر از باستان  جستجوگران تاريخ و است وار گرفتهقر

هاي در زمان هاي گذشته مهرها شكل. ند تالش كرده ا،كي و كجا ظهور وبروز پيدا كرده
 . تا اين كه شكل كنوني به خود گرفت؛مختلفي داشتند كه به مرور زمان تكامل پيدا كرد

 دسته ند به دوگذارمهرها بر اساس شكل ظاهري و همچنين نقشي كه از خود باقي مي
  : دنتقسيم مي شو

مهرهايي به شكل استوانه و معموال از جنس سنگ يا  :اي يا سيلندريمهرهاي استوانه) الف
 سنگي را كه نقش مورد نظر بر ة است كه اين استوانچنين و طرز استفاده از آن استگل 

يل به آنها  به همين دل؛تا نقش مورد نظر حاصل شود  مي غلتاندند،روي آن حك شده بود
  .مهرهاي غلتان نيز مي گويند

 مهرهايي صاف بوده است كه دسته هاي كوچكي در كنار :مهرهاي مسطح يا استامپي)  ب
كردند و براي آنكه نقش آن بوده و نقش هاي برجسته را بر روي اين سطح صاف حك مي

شتر به ها بينقش اين مهر .زدندآن را داخل جوهر يا استامپ مي،بيفتدر  مورد نظةبرجست
  . استقرص خورشيد واجرام آسماني ديگر شكل ستاره،

گ مرمر سفيد و  سنسنگ گچ، گل پخته،: از است عبارتترين مهرها كهنجنس       
سنگ يماني قرمز يا  سنگ آهن،هاي مختلف مانند هاي بعد از سنگ در دوران.شيري

 ، سنگ بلور، قيرسنگ الجورد، سنگ سليماني، يشم ختايي، خاكستري، سنگ يشم،
  .، عقيق به رنگ هاي مختلف و برنز استفاده شده استاستخوان عاج

 ، حيوانات، هندسي تزييني خطوط سادة: از استها عبارتنقوش ابتدايي ترين مهر     
انسان كه همراه با حيوان است و در حقيقت حامي حيوانات يا  ستاره، ،حشرات، خورشيد

 .)12- 11 :1363ملك زادة بياني،(  مقام روحاني دارديا خداي حيوانات محسوب مي شود
بر مهرهاي كهن هزارة چهارم پيش از ميالد بيشتر نقوش از خطوط هندسي و حيوانات 

اي چون  قهرمانان افسانه هاي متنوع از مبارزة از هزارة سوم به بعد صحنه. تشكيل يافته است
 ملك زاده بياني،( شود  ديده ميگيل گمش و انكيدو و نيز مبارزة حيوانات عجيب و غريب

1352: 44(.  
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 مهر و مهركني انجام نشده است و مقاالت چاپ شده ةتاكنون تحقيقات زيادي دربار      
 البته يكي از بارزترين پژوهش هايي ؛ي اخير و مربوط به سجع مهرها استهابيشتر به دوره
 خانم ة نوشت»ايران درهر تاريخ م« كتاب ،مهركني انجام گرفته است  مهر وةكه در حوز

از زمان هاي را ليف شده است و مهرهاي ايراني أ ت1363 است كه در سال »ملك زاه بياني«
 ،اين حوزه دومين پژوهش در .بررسي مي كندكهن تا حدود اوايل هزارة اول قبل از ميالد 

ليف  أ ت»نقش ماية زن بر روي مهرهاي ايران از دورة پيش خطي تا دورة ساساني« ةمقال
  . است »ابوالقاسم دادور« و »نصرت الملوك مصباح اردكاني«

مهر پادشاهان و  ،نخست؛ ت ذيل پاسخ دهنداالنگارندگان در اين مقاله برآنند تا به سؤ     
نقش زنان از ابتدا تا دوران ساساني به و ديگر اينكه شاهزادگان به چه صورت بوده است؟

  شده است؟يچه صورت بر مهر نقر م
  
  مهر در دوره پيش خطي -2

 پنجم از ة ششم پيش از ميالد و اوايل هزارةانسان پيش از تاريخ درحدود هزار      
 رفت تمدنبا پيش. پناهگاههاي سنگي و غارها دست كشيد و سكونت در دشت را آغاز كرد

كشاورزي، صنعت هاي فعاليت حيوانات،كردناهلي سازي، خانه انقالبات مدني از قبيلو 
بافي و  ريسي و پارچه هاي سنگي و گلي براي نخ  دوكةگري، تهي سازي، كوزهسفال

ها و مهرها ارتباط بين   از انواع سنگيساختن ابزارهاي مختلف حتي لوازم زينتي و آرايش
در همين زمان بود .  و در نتيجه معامالت و تجارب توسعه پيدا كرد،ها بيشتر شد اقوام و ملت

 ديگري هايابزاربا  قطعات استخوان ر بشر را بر آن داشت كه ب،يشناس ييكه حس زيبا
هاي  كاري كنند و هم دراين زمان بود كه بر روي خشت چون سوزن و درفش و نيزه كنده

براي  مالكيت افرادي كه ، اثر آن نقوشگلي كه تأثيرپذير بودند نقوشي قرار دادند كه از
 اولين اثر مهر كه تشخيص ، بدين ترتيب؛شد بودند معلوم مي را ساخته تشخآنها اين 
 از پيش چهارم هزارة در مهر پيدايش با. شد ايجاد گرديد  آن اعالم ميةوسيله مالكيت ب

 كاالها انواع كردن ممهور. آمد پديد معامالت و تجاري مناسبات در جديدي مرحلة ،ميالد
 نيز را كاال صاحب يامضا ةنشان ،مالكيت ثبوت بر عالوه ها خمره و ها كوزه و ظروف و

 است بوده كاال صاحب شناسايي اساس و پايه كه دادوستدها قبيل دراين لذا. است داشته
 در مهر و است شده مي واقع قبول مورد فروشنده يا سازنده مهر وجود بر بنا كاال صحت
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ملك زادة (است  گرديده شماريبي تسهيالت موجب مالي و اقتصادي و تجاري امور
  .)10 :1363 بياني،

  

  نمودار موضوعات مهر در دوره پيش خطي

  مهر با نقش گياه    

  مهر با نقش حيوان   پيش خطي                ةمهر در دور

  ادشاهانپسالطين و                          مردان                                                      مهر با نقش انسان

  زنان درحال فعاليت                        زنان              

  زنان در مراسم مذهبي

   باالي اجتماعةزنان طبق
  مهر با نقش گياه و حيوان -2-1

مهر با نقش گياه و حيوان به طور مستقل در مهرهاي هر دوران بسيار كم است و بيشتر به 
ر كنار انسان يا د مثل نقش شير ؛شودصورت مكمل در كنار نقش هاي انساني ديده مي

  .نقش درخت زندگي ،گل سه شاخه و پرنده اي كه بر روي دست پادشاه نشسته است
  سالطين بر روي مهرها در دورة پيش خطي نقش پادشاهان و-2-2  

 ، پادشاهان وسالطين آن دوران براي نشان دادن ارزش و اعتباري كه در جامعه داشتند     
 بر روي اين مهرها . به ساختن مهرهايي براي خود كردندمانند گروه هاي ديگر مردم اقدام

 با توجه به اين كه نقوشي نقر شده بر روي .شودبيشتر نقش پادشاه يا حيوانات ديده مي
ايي نيز وجود دارد  اما مهره؛ساده و بيشتر در قالب اشكال هندسي بودمهرها در ابتدا بسيار

يش از ميالد مسيح است كه بر روي آنها  كشف شده و مربوط به هزاره هاي پكه از شوش 
  . حك شده استگياهان واجرام آسماني زنان، شاهزادگان، صويري از پادشاهان،ت
  
  

 

    
شود كه پادشاه بر روي تختي نشسته و فردي در مقابل او ايستاده در اين مهر  ديده مي 

ر پادشاهان شباهت شود بيشتر به دربا مهر ديده ميةهايي كه در حاشيقش ن، همچنين؛است
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 2500تاريخ آن به اي شكل از اشياي مكشوفه در شوش است كه اين مهر استوانه. دارد
 .)44 :1352ملك زاده بياني،( گرددم بر مي.پ

   پيش خطي ةنقش زن بر روي مهرهاي دور -2-3

مهرهاي  .ب آسيا با نقش مهرها مشخص مي شود     قديمي ترين مكتب هنري در غر
  ).125:1996كنتور،(اند يافت شده)2(ين دوره اغلب از شوش الية بي وچغاميشمربوط به ا

گذارند اي از طرح ها را به نمايش مي مجموعه،اندهايي كه در چغاميش كشف شده     مهر
در اين مهرها بين نقوش وشيوة  .پيش خطي را دارندة  ويژگي هاي دور،كه به طور مشخص

در تمام موارد سعي شده تا يك مجموعه نقوش . دارداحي آنها ارتباط عميقي وجود طر
ها خالي زياد وحتي تراكم زياد موتيفمنظم ومرتب را بر روي يك پس زمينه بدون فضاي 

مشخص شده اند واين )مرز(لبه هاي مهر با خطوط لبه  در اغلب مهرها، .نمايش دهند
 ة روي يك خط زمينكنند كه عناصر وپيكره ها درآن برفضايي را مشخص مي خطوط لبه،

  .)168 :1387 مصباح اردكاني،(ذهني قرار گرفته اند 

تشخيص جنسيت  .توان مشاهده نمود     نقش زن را بر روي تعداد كمي از اين مهرها مي

رسد در به نظر مي. پيكره ها با توجه به موي بلندآنها ونيز نوع پوشش آنها انجام شده است

 .اندساختن كوزه ويا تهيه كره از شير نشان داده شده ي،اغلب موارد زنان در حال نخ ريس

اجتماعي و روزمره را هاي به صورت مشخص و واضح فعاليت مهرهاي مربوط به اين دوره،

ونقش آنها استفاده از نقش زن بر روي اين قبيل مهرها فعاليت زنان  گذارند وبه نمايش مي

به سه گروه توان ها را مي اين فعاليت،لي به طور ك؛كندنمايي ميدر امور روزمره را باز

  .)136:1996كنتور، (اصلي تقسيم بندي نمود

  :مهرهايي كه زنان رادر حال انجام فعاليت هاي روز مره نشان مي دهند -الف

 انجام كارهاي كشاورزي و انبار ةنقوش روي مهرها در هزارة چهارم قبل از ميالد دربار    
مبين وجود   دربارة صدور و ورود كاال و؛ همچنينها دارديشهپ  حكايت از اشتغال و،غالت

 را پوشيده در رداي آنان كنند،زنان در زراعت مددكاري مي. طبقات كارگر  وكارفرماست
ايشان بر  را در كارگاه ها هم مي توان يافت،، زنان بلند در حال كار در نخلستان ها مي بينيم
. اغلب مشغول ريسيدن نخ هستند و اندزمين نشستهنشيمن گاه هاي چوب كوتاه يا بر سطح 

 ؛ چنين تصاويري بيانگر فعال بودن زنان در اجتماع آن دوران است.)32-30: 1382هينتس،(
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 دارد كه زنان را در حال ساختن اشيايي نشان مي دهد كه به كوزه د مهرهايي وجو،همچنين
 كه نشسته و به كار مشغول  در اين مهرها در كنار زناني.و ظروف سفالي شباهت دارد

اند كه نشان از رفت وآمد ومهيا كردن ي نيز به صورت ايستاده تصوير شده افراد،هستد
در حاشيه و يا در وسط اين مهرها  .وسايل كار براي آن دسته از زنان شاغل هستند

     .شودمشاهده مي تصاويري از حيوانات مانند عقرب
  
  
  

  

  

  تصاويرالف

  

نجام نوعي مراسم  در آنها گروه هاي مختلف زنان را در حال امهرهايي كه-ب

  :كنيممذهبي مشاهده مي

 نشان دهنده  امر اين.كنيمشتر در قالب گروه هايي مشاهده ميرا بيدر اين مهرها پيكرة زنان 
 اين .شودگزار ميي مذهبي كمتر به صورت تك نفره براين است كه در دنياي باستان مراسم ها

 را هايشانآنها معموال دست. نان بيشتر به سمت چپ يا راست در حال حركت هستندگروه از ز
اين بيانگر اين نكته است كه در اين گونه از مراسم ها  هاي هم قرار داده وبر روي شانه

 ديگر از اين مهرها به دست ي كه از يكي در تصاوير، همچنين؛اتحاد حرف اول را مي زند
 در گونه .است هستند كه نذرهاي اهدا شده براي معبد يياشيا زنان در حال حمل ،آمده

 و يا نقش دو )3(فاصله بين اين زنان با عناصر مختلفي مانند درخت زندگي ديگر اين مهرها،
  . مار به هم پيچيده و يا اشيايي ديگر پر شده است
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  )ب( تصاوير 

  
  : نقش زن هايي از طبقات باالي اجتماع هستندمهرهايي كه به نوعي نمايانگر-ج

توان به نقش زناني برخورد نمود كه به طبقات باالي اجتماع بر روي برخي از مهرها مي
يك دسته از افراد را در حال حركت به سمت راست مشاهده  )1ج،( در تصوير .تعلق دارند

لف به سمت راست نشان  مختيدر حال حمل اشيا اين افراد در قالب دو رديف و .كنيممي
كه دو مرد يك تخت روان را بر دوش دارند و زني بر بينيم در رديف پايين مي .اند شدهداده
 مخصوص ،اين حالت نشستن را در دنياي باستان .اين تخت به حالت دو زانو نشسته است روي

  ازهر يك گروه معتقد است كه اين م»والتر هينتس«اگرچه  ؛دانستندافراد عالي رتبه جامعه مي
  .دهد كه در حال حمل مجسمة يك الهه به سمت معبد هستندگران را نشان مينيايش

بينيم كه به همين ترتيب بر روي  زني را مي،آمده)2ج ،(تصوير       در مهر ديگري كه در
 عبادت ،در عيالم .شغول هستنددو زانو نشسته ويك گروه نوازنده در مقابل او به نواختن م

  ).68: 1382هينتس،(  همراه با موسيقي بودمعموال
  
  
  
  
  

  )1تصويرج،(
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 )2تصويرج،( 

       
ه اي ناما به گو ؛توان نقش زن را در كنار نقش مردبر روي مهرهاي يافت شده در شوش مي

مرد را در كنار هم  توان يك زن ودر اين مهرها مي، ميش مشاهده نمودمتفاوت با چغا
مرد دست خود را . مرتبط باشند» ازدواج مقدس«مفهوم تي به نوعي با مشاهده كرد كه بايس

  )3ج،( .ها دست چپ يكديگر را گرفته اند زن قرار داه است وهر دو آنةبر روي شان
  

  
  
  
  
  
  

  )3تصويرج،(
  مهرهاي هخامنشي -3

ه غالبا روي سنگ هاي قيمتي  حكاكي مهر است ك،     از ديگر صنايع عصر هخامنشي

ولي  ؛اين صنعت را مي توان نوعي مجسمه سازي بسيار كوچك ناميد استشده حك مي

را به طور برجسته حك  هاي بزرگ تصويربا اين تفاوت كه به جاي آنكه مانند حجاري

در اين زمان شكل استوانه اي بيش از ساير اشكال  .اندآن را در سنگ نقش كرده كنند،

  .رواج داشته است
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  خامنشينمودار موضوعات مهرهاي ه

  سالطين

  شاهزادگان  مردان مهرهاي هخامنشي              

  زنان درباري  زنان

                 مهرزردشتي ديني
  
  پادشاهان وشاهزادگان  -3-1

 پادشاهان وسالطين نيز داراي مهرهاي مخصوص به خود بوده اند ،در زمان هخامنشيان    
 بيشتر مهرهايي كه از آن دوران باقي .اندهدركي استفاده مهااي مقاصد اداري از آنكه بر

 مسلما شاهزادگان مهرهايي .مانده است متعلق به داريوش بزرگ يا خشايار شاه است
 كه زنان در دورة طور همان،مخصوص به خود داشتند كه امروزه از ميان رفته است

هايي كه با در ميان مهرهاي هخامنشي مهر .هخامنشي مهرهايي مخصوص به خود داشتند
اين گونه مهرها در زمان  .باشندبسيار جالب توجه مي ،اخته شده اندسسبك ايراني 
- 4244(تا اردشير يكم  )م.ق522- 486(  هخامنشي از داريوش يكمةفرمانروايان اولي

فراد ويژه مهرهاي مخصوص به خود را داشتند كه اكه ي درحال؛رفتنديمبه كار  )م.ق459
  .شوداي محسوب ميقه مهرهاي حلة دستوجز
  
  
  
  

  
از مهرهاي سنگي هخامنشي هستند كه با  اما؛آيند مير ظبه ن انگشتري  مهر،اين دو مهر       

.   تا هميشه همراه صاحبش باشداندشده حلقه طال با بند يا زنجيري از گردن آويزان مي
 همچنان كه در ا زير؛ شاهزاده استههر متعلق بمتوان فهميدكه اين  از شكل مهر مياضمن

تصوير نشان داده شده فردي شجاع كه به شاهزادگان شباهت دارد در حال مغلوب كردن 
  .استضعيف   فردي

 



174 ...شاهزادگان از بررسي مهرهاي پادشاهان و / 

  
        
  
  
  

.  استمهر داريوش بزرگ هخامنشي در سمت چپ و اثر مهر در سمت راست تصوير باال
 نمايش داده ،شود كه با دو اسب كشيده ميايابهرا داريوش ايستاده در كنار ،تصوير در

كند كه مانند هيواليي نيمه انسان روي دو  تيرهايي را به سوي شيري رها مي،شاه .استشده 
 صحنه دو نخل خرما، افتاده است ها جسد دومين شير در زير پاي اسب پاي خود بلند شده

وي ر. شود  ديده مي-  فروهر- در باالي سر داريوش نماد قرص بالدار. گيرندرا در ميان مي
هاي فارسي  در كتيبه. »من داريوش هستم، شاه«:  شده آن به خط ميخي فارسي باستان نوشته

 به جاي تكرار و گرفت، شد و جاي زيادي مي مي  مثل شاه بارها تكرارباستان چون كلماتي
كردند  گرفت استفاده مي اي كمي مي شاه از يك عالمت خاص كه جةنوشتن كامل كلم

  .)49 :1388باقري،( مي گويند» انديشه نگار«يا » ئوگرامايد« اين عالئم هكه ب
  
  
  
  
  
 در كنار نقش پادشاه تصويري استدر اين مهر كه متعلق به يكي از پادشاهان هخامنشي   

 درحالي كه در بين آنها نقش آتشدان وهمچنين در باالي سر ؛شودهده مياز وليعهد نيز مشا
در )پدر(مهر ديده مي شود نقش پادشاه  در چه چنان.آنها نقش فروهر حك شده است

 )پسر(  در حالي كه نقش وليعهد؛با تيرهايي بيشتر در پشت استتر و سالكهنسمت راست 
  .با تيرهايي كمتر به نظر مي رسدتر و جواندر سمت چپ 

 زنان درباري  -3-2

 تصويرهايي است كه ،يكي از نقش مايه هاي جالب توجه بر روي مهرهاي هخامنشي
اينكه آيا استفاده از نقش زن بر روي مهرهايي در  .آنها از نقش زن استفاده شده استدر 
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محدودي  زيرا نمونه هاي ؛دورة هخامنشي رواج داشته است يا خير براي ما مشخص نيست
 خود مي تواند بيانگر ،با اين حال توجه به همين تعداد اندك .مهر از اين نوع موجود است

رسد در اين مهرها برخالف دوره به نظر مي .قي از دورة هخامنشي باشدنكات اعتقادي عمي
 تصوير ،نمودندهاي قبل كه زنان را در حال انجام فعاليت هاي اجتماعي يا ديني تصوير مي

 .زن به عنوان نماد ايزد بانوان مقدس و يا در اجتماع به عنوان ملكه پرداخته شده است

هايد ماري «خانم  .نقش زن رو به رو مي شويمي كمتر با      در دورة هخامنشي به طور كل
ز موقعيتي خاص كند كه زنان در دورة هخامنشي ا ميبيان »از زبان داريوش« در كتاب »كخ

كردند و همچون از حق مالكيت استفاده مي داشتند وحقوقي برابر مردها  ،اندبرخوردار بوده
كه مهرهاي مورد  رسداما به نظر مي ؛اندداشتهمردان به كار و فعاليت هاي اقتصادي اشتغال 

 بلكه براي نشان دادن مرتبة اجتماعي ،هاي اجتماعي نقش زنمطالعه ما نه براي بيان ويژگي
 .)173: 1387مصباح اردكاني ، (اندپرداخته شده نيز منزلت مذهبي زنان ساخته و و

باروري است كه  ي حاصلخيزي واين مهر باز نمايي يك مفهوم قديمي در هنر ايراني يعن    
   .)391 :1957ميت،اس( بر روي مهرهاي هخامنشي در قالب نقش آناهيتا ظهور نموده است

  
  
  
  

 

    
 ة شكل ظاهر مهرها دايره اي شكل است و همچنين هر دو مهر از دست،در هر دو مهر 

ه صورت شود كه ب دراطراف مهرها حاشيه هايي مشاهده مي.مهرهاي استامپي مي باشند
كه در را زناني ، همچنين؛منقوط و داراي ظرافت خاصي نسبت به دوره هاي پيشين است

 اين .وان شناختت مياندمهر به تصوير كشيده شده است به واسطة تاجي كه بر سر گذاشته
هايي نشسته اند كه هر كدام از آنها بر روي صندلي. زنان از طبقات باالي اجتماع هستند

ي مانند گل سه شاخه و پرنده  در دست آنها چيزهاي.ت دارند و مجلل هستندبيشتر حالت تخ
تاج و اشياي  مو، يات لباس،شده اند و جزئت كنده كاري دقّ اين مهرها با ظرافت و. است

  .وضوح مشخص استه بدر دست فرد 
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  مهر زردشتي  - 3-3

ازهايي كهن هر هخامنشي بسيار يگانه و ارزشمند در دست است كه پرده از ريك م
محراب آتش در ميانه و در دو . بر روي اين مهر نمايي ديني نقش شده است .گشايد مي

هاي  تركه(يك دسته برسم .  پارسي نقش شده استةسوي آن دو دينيار يا دو مغ، در جام
در دست مغ سمت چپ است، در حالي كه !) هايي از درخت انار آييني، احتماال شاخه
 اجراي آيين برافشاني است، به دست ةاي را كه ويژ هغ با دو دست مالروحاني سمت راست

 بر اين مهر نام .نقش گشته است )رنشان فرَوه(  بالدارة دايربر فراز اين نما. گرفته است
شود  خوانده مي »زرتشت«  اين نام به روشني.كنده شده است Zarathustrišزرثوستريش 

زردشتي  م. پششم ة سد در مردمان پارسة شايد همو نشان از اين دارد كه بخشي و يا
  .)79،ص 1378 ،بريان (اند بوده
  
  اشكانيةهنر در دور -4

 ةهنر دور.  ميالدي در شمال ايران سكني گزيدند226م تا . ق250هاي      اشكانيان در سال
اني بدين جهت كه دوره اشك؛ اشكاني تفاوت هايي با هنر دوره هاي قبل و بعد از خود دارد

 كه فرهنگ و تمدن يوناني دراست ها  سلوكيةارث تحوالت اقتصادي و اجتماعي دور و
هاي  در اين سبك برخالف دوره.ايران زمين وارده شده و با زندگي مردم درآميخته است

 ،قاعدي حيدري (شودها تمام رخ ظاهر ميداد نقشگذشته كه افراد را نيم رخ نشان مي
1387: 189(.  
 ايراني - هنر يوناني هنر يوناني مĤب، : اشكاني سه گروه هنر وجود داشتةوايل دور     در ا

خشكي و صالبت  تمام رخ نمايي، :هاي هنر اشكاني عبارتندازويژگي .هنر خاص ايراني و
. )48 :1388 افروغ،( گري و پرداختن به جزئيات در جامه و جواهر آذين پيكرها،
تشريفات  ها واجراي مراسم منسب :عبارتند ازت مهم نقوش برجسته اشكاني اموضوع
 ،گونه تصويرگري با اينندان آن زمانهنرمجنگ و شكاركه   ها،ر كنار آتشكدهدمذهبي 

 خطيبي،( اند در تاريخ به تصوير بكشندزندگي و تشريفات مراسم شاهنشاهي را توانسته
 ها،نخل ها،گل :املبينيم شر هنري اين دوران ميهايي كه در آثاطراحي. )159 :1381

 النوع  همچنين رب؛باشد مي،هندسي كه منقوش شده است خطوط و سطوح برگ نيلوفر،
هاي منقوش  از طراحيچنانكه .بينيم كه بر اسبي سوار شده استعشق يوناني را مي
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پارتيان عالقه زيادي به جواهرات زرين و سيمين  آيدهاي اشكاني بر ميلكهپادشاهان و م
  .)160 :1381خطيبي،( نداداشته

 مهرهاي اشكاني -4-1

ر اين دوره مهرهاي  د.كنند مهرها نقش مهمي ايفا مي،بررسي ويژگي هنري هر دوره      در
اي و گنبدي شكل رواج نيم كره كلي منسوخ و به جاي آن مهرهاي مخروطي،ه اي باستوانه
 در دورة سلوكي .اي هستندمهكرد استفاده در اين دوران مهرهاي د بيشتر مهرهاي مو.يافت

ين دوران گردي  ا اما بنا بر برخي مدارك قسمت نقش مهرها در؛بيشتر مهرها كروي هستند
و همچنين مهره و تسبيح كهربا براي جنس مهرها عموما از سنگ وگل بود  .بيشتري دارد

ا مناطق دهد روابط تجارتي بشود كه نشان ميعه در يكي از طبقات قومس ديده مياولين دف
  .)241 :1387محمدي فرد،( استبوده دوردست زياد 

  
  نمودار موضوعات مهرهاي اشكاني

  پادشاهان    

  شاهزادگان  مهرهاي اشكاني              مردان

                زنان طبقات باالي اجتماع  زنان  زنان

  اها و رب النوع ه                  الهه 
  

   ادگان پادشاهان وشاهز-4-2   

به دست آمده است كه با نقش انسان  مهري ،شناسياساس تحقيقات جديد باستان بر    
 اما سجعي بر روي اين مهر نوشته نشده كه بيانگر اين باشد كه ؛بيشتر به شاهزادگان شبيه است

 ،ه در خود مهر نشان داده شده است فردي با قدرتچ اما چناناست؛متعلق به كداميك از آنها 
   .استدست  ابه و همراه با نيزه اي كه در دست دارد در حال مغلوب كردن فردي زيرر بر ارسوا
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  نقش زنان درباري  بر روي مهرها - 4-3

 النوع ها بوده روي مهرها بيشتر در قالب الهه ها يا رب      در دوره اشكانيان نقش زن بر
 بيشتراز طبقات هستند كه ب مهربيانگر اين است كه زناني صاحاين امر  همچنين ؛است

باشند و نيز نشان دادن نقش زنان در قالب الهه را مي توان دليلي بر مقدس باالي اجتماعي 
توان بيانگر عقايد بر روي مهرها ميرا ها همچنين نقش زنان يا همان الهه. بودن آنها دانست

به دست آمده كه صحنة مهري  »نسا«هاي منطقة  در حفاري.تلقّي كردمذهب اشكانيان  و
 حاكي از »نيكه« در اين ميان وجود الهه بالدار .كشدشكار شاه بر اسب را به تصوير مي

 هاي هخامنشي استحضور عنصر جديد يوناني در مهر هاي اشكاني در مقايسه با مهر
  .)70 ،1370گيرشمن،(
  
 مهرهاي ساساني -5

در دست  اند،بها ساخته شدهني گراهاكه از سنگ از مهرهاي ساسانيزيادي      تعداد 
ها شامل نام صاحب اين نوشته .بعضي داراي نوشته است بعضي از آنها داراي نقوش و .است
دين به تعداد بسياري از آنها متعلق  .ر و در مواردي عنوان ومنصب وي استنام پد مهر و
رچه تاكنون تعداد گ؛ ابيشتر مهرها به مردان تعلق دارد .زرتشتي است )روحانيون(مردان 

كمي از مهر زنان نيز به دست آمده است كه حاكي از نقش فعال زنان در امور اجتماعي 
داري هاي خصوصي نگههاي جهان وهم در مجموعه در موزهمهرها هم .عهد ساساني است

  .)110 :1376تفضلي،(شود وتاكنون بسياري از آنها منتشر شده است مي
بر   پيدا شده است ودوين آق تپه و ،ر تخت سليمان، قصر ابونصرم مهر د     چهار انبار مه

در آق تپه وجود نقش مهرهايي با نام  .توان به طرح فرضياتي پرداختاساس هر يك مي
سازد كه پارس با دور دست ترين نواحي شاهنشاهي  و اردشير خوره ما را متقاعد ميكرمان
 زيرا ؛توانسته مدعي چنين جايگاهي باشديالبته فقط پارس م ؛ط اقتصادي داشته استرواب

در دوين نيز نقش مهرهايي از اردشير  .همه مهرها داراي نام هايي متعلق به اين منطقه هستند
الك  . حركت كاالها پارس بوده استاين امر نشان مي دهد كه مبدأ. استخوره پيدا شده

؛ شدندا كشتي تجاري حمل مي با كاروان يشدند كهسته هايي زده ميمهرهاي بزرگ روي ب و
خصوص در مانتاي در سريالنكا ست كه مهر هايي كه در شرق آسيا بهمچنين شايان ذكر ا
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  :1383 دريايي،( ييد مي كندأپيدا شده وجود فعاليت هاي اقتصادي ايرانيان را در آنجا ت
110(.  
  
   ساسانينمودار موضوعات مهرهاي 

  پادشاهان    

  شاهزادگان          مردانمهرهاي اشكاني      

  زنان              زنان درباري  زنان

                               زنان درباري به همراه پادشاه

                               زنان درباري به همراه كودك

   پادشاهان و شاهزادگان -5-1

 شاهزادگان نيز داراي هاي گذشته پادشاهان و مانند دوره،در زمان ساسانيان نيز
شده است و اند كه براي مقاصد اداري از آن استفاده ميمهرهايي مخصوص به خود بوده

هايي نيز زيبايياز  اين مهرها داراي ظرافت خاصي است و .هايي نيز بوده استداراي سجع
كنيم كه ي از بهرام چهارم اشاره ير زيباتوانيم به مهر بسيا  از اين دوره مي.برخوردار است

ر اين مهر شاهنشاه ساساني در حاليكه ايستاده است با د. اينك در موزه بريتانيا وجود دارد
الت و  تمام تجم،در اين مهر كوچك. زند سر دشمن ميه نيزة بلندي كه در دست دارد ب

آالت شاهنشاه با قدرت تمام حكاكي شده   تاج و لباس و زينتهاي ظاهري از قبيل نشانه
 مهر انگشتري با نقش قباد اول است كه در گنجينة كتابخانة ملي پاريس ،ديگر .است

طور كامل و دقيق با تاج و زيورآالت ه ل برخ قباد او در اين مهر تصوير نيم. محفوظ است
است از شهريار حقيقي بدون ترديد اين نقش و تصويري . گوناگون نشان داده شده است

قباد « :تاريخ بلعمي دربارة او گفته استآنچه طبري در عا تطبيق دارد با ساساني و اين اد
  »زاده است سخت نيكوروي بود و هركه او را بديدي بدانست ملك

   بر روي مهرهاان درباري نقش زن -5-2

ك همسر شاپور دين  ي ساساني كه باقي مانده از آنمهرهاترين  كهنو يكي از زيباترين 
بيضي نسبتا درشتي كنده شده، در ) سيالن(تيست روي آم اين مهر كه بر. اول ساساني است
نيم تنه نيم رخ اين زن با جزييات و . است) لنينگراد پيشين(زبورگ پترموزه آرميتاژ 

 و اطراف آن  دقت و ظرافت برروي اين سنگ كنده شده هاي مشخص شاهانه با تزيين
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بانوان   بانوي شاه دينگ شاه«: اي به خط پهلوي است كه ترجمه آن چنين است داراي كتيبه
  .»سرو شبستان شاه

  
  
  
  

 

       
بر روي  . وجود چهرة زن درميان اين مهرهاست ،ملأ قابل تةميان مهرهاي ساساني نكت  در

اين مهرها نقش زن به صورت هاي مختلف ديده مي شود كه بدون شك با ملكه يا آناهيتا 
نيم تنه يك  رت نيم رخ،تصوير زن بر روي مهرهاي ساساني به صو .در ارتباط هستند

بدون شك اين  . در حالي كه يك شاخه گل يا مرواريد در دست دارد؛ايستاده) ملكه(زن
زيور آالت مختلف بر روي مهرها  نيم رخ ها تصوير نيم رخ ملكه هستند كه با تاج وكاله و

ز  بسيار بار،هاي چهرهدقت در بازنمايي ويژگي ظرافت طراحي و .اندبه كار گرفته شده
تالش شده است تا تصوير هر ملكه با توجه به تفاوت نقش تاج ونيز آرايش موي  است و

 ملكه از نمادهاي مختلف هالل  در كنار چهرة.سركه بارز ترين مشخصه است ظاهر گردد
  .گل نيلوفر استفاده شده است برگ نخل و ، ستاره،ماه

  زنان درباري در كنار پادشاه و كودك -5-3

اين گروه  در .تصوير ملكه در كنار پادشاه درمهرها حك شده است ،هر مةدر چند نمون
كنند  شاه وملكه دركنار هم به صورت نيم رخ در حالي كه به يكديگر نگاه مي،از تصاوير

يا به صورت ساده دركنار هم  ويك درخت زندگي در ميان آنها قرار داردتصوير شده اند و
 مي بينيم كه بر روي تختي نشسته اند وحلقه  نمادين قرار دارند و يا اينكه شاه و ملكه را

قدرت را در دست گرفته اند يا اينكه ملكه در حالي كه ظرف آب يا شراب در دست دارد 
نيز مهرهايي كه نقش زن  ايستاده است و در برابر شاه كه بر روي تخت خود نشسته،

ي را در آغوش وكودك را در حالت نشسته ويا ايستاده ويا درحالي كه زن كودك
  .)179- 177: 1387مصباح اردكاني،(ددارد،نشان مي دهن
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دو نمونه از اين مهرها از گروه مهرهاي استوانه اي و چهار مورد ديگر مهرهاي استامپي 
هستند و اين بيانگر اين نكته است كه از دوران ساساني به بعد مهرهاي استوانه اي كمتر 

اين مهرها كه بسيار زيبا نقر . شود مهرهاي استامپي استفاده ميساخته مي شوند وبيشتر از
  .شده اند از ظرافت بيشتري نسبت به دوره هاي پيشين بر خوردارند

  
 گيري نتيجه

 :نتايج زير دست يافتيم هاي دقيق پيرامون مهر بهبررسي با

 كردندمين طراحي مهرها روي بر كامل طور به را زنان نقش ،خطي پيش هايدوران در .1

 اما داد؛ تشخيص را زنان نقش توانمي ،است هاييهاله صورت به كه آنها لباس نوع از فقط و

 .كردندمي طراحي ولباس چهره ياتئجز با و كامل طور به را زنان نقش بعدي هايدوره در

 در پيروزي تصاوير اغلب ؛است شاهزادگان مهرهاي روي بر كه ايبرجسته نقش در .2

  قدرتمندي جامعه در آن روزگارةكه نشان شودمي ديده دست زير افراد شكست و هاجنگ

  .است

  مهرهاي در حيوانات نقش از بيشتر ،خط اختراع از پس وحتي خطي پيش دوران در. 3

 در يا شده نقر تنها نشاني و نماد صورت به حيوان تصوير كه صورت بدين ؛دشومي استفاده

  .شود مي ديده گانشاهزاد و پادشاهان تصوير كنار
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درخت ، گياهاني چون بر روي مهرها نقش گياهان هميشه به صورت مكمل است. 4

  . گل سه شاخه كه نشانگر توجه مردم دنياي باستان به سر سبزي و طبيعت است زندگي،
  

  هايادداشت
هاي يا در دوره»من داريوش شاه هستم «شود نظيرروي مهرها گفته ميهاي به نوشته: سجع .1
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