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 1ساساني هاينمادشناسي مهر

 03/05/1395 تاريخ دريافت: 2نيلوفر مرندي

 25/02/1396 تاريخ تصويب: 3فتانه محمودي

 چكيده

، حـاكي از تـأثير نمادهـاي    انـد  شـده  ارائـه  در قالب نقوش جانوري، گيـاهي، انسـاني و ...   هاي ساساني كهنقوش مهر
ها از نماد فرّه ايزدي و ايزدان دين مزديسنا و بخشي نيـز  اساطيري و باورهاي مذهبي هستند. بخش عمده اين نگاره

مقاله، بررسي نقـوش مهرهـاي ساسـاني و همچنـين     اند. هدف از ارائه اين  ها اقتباس شدهها و تمدناز ساير فرهنگ
چه اهدافي در پي كاربرد مهرهـا در دوره   -1هاي پژوهش عبارتند از: علت استفاده و كاركرد اين مهرهاست. پرسش

ها كدامند و چـه ارتبـاطي بـا باورهـاي     كار رفته در نقوش مهر مضامين و مفاهيم به -2ساساني وجود داشته است؟ 
ها، ابتدا توضيحي در مورد كاركرد مهرهـا  نگارنده براي پاسخ به اين پرسش ؟طيري دوره ساساني داشتندديني و اسا

، بـا ارائـه   تيـ درنهاپـردازد و  و فيزيك مهرهاي ساساني خواهد داشت؛ سپس به شرحي در مورد نماد و اسطوره مي
تيجه پژوهش اين است كه: اعتقادات مذهبي و تعدادي از مهرهاي ساساني، نقوش اين مهرها را تفسير خواهد كرد. ن

بايـد گفـت كـه،     ترين تأثير را داشته است. در مورد كاركرد ايـن مهرهـا،   اي فرد در انتخاب نقش مهر، بيشاسطوره
اند و اين نكته در انتخاب نقش مهرها بسـيار حـائز   سند مالكيتي، نقش طلسمي نيز داشته عنوان بهعالوه بر استفاده 

  .استوده اهميت ب

 مهرهاي ساساني، نقوش نمادين، اسطوره واژگان كليدي:

                                                            
1.DOI: : 10.22051/jjh.2017.10983.1143 

 است. تحت عنوان : رمزپردازي و نمادشناسي نقوش مهرهاي دوره ساساني نيلوفر مرندي ستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشدمقاله ماين 
 lotuuus_ayin@yahoo.com   كارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران. .2
 f.mahmoudi@umz.ac.ir. مسئول سندهنوي يار گروه پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران.دانش .3
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 مقدمه -1
يكــي از هنرهــايي كــه در دوره ساســاني بســيار رونــق 

 مـه ينهـاي نفـيس و   داشته، هنر حكـاكي روي سـنگ  
شود. ياد مي» مهر« عنوان بهكه از آن  استبوده  سينف

جلـب نظـر    كه بيش از همه در مهرهاي ساسـاني  آنچه
ــي ــد، م ــوش  كن ــمگير نق ــوع چش ــكتن ــده ح روي  ش

شود  مهرهاست و اين پرسش در ذهن بيننده مطرح مي
ايـن اسـت كـه     پاسخ كه اين نقوش چه معنايي دارند؟

اين نقوش، تنها جنبه تزييني ندارند؛ بلكه بـه مفـاهيم   
، اساطيري و نمادين داللت دارنـد و بـراي شـناخت آن   

بـا آن  هـا و نمادهـاي مـرتبط    بايد به شناخت اسـطوره 
 پرداخته شود.

هـاي  در اين مقاله، سـعي بـر آن اسـت كـه، بـه جنبـه      
اساطيري و معناي نمادين نقوش و تفاسير مرتبط با آن 
پرداختــه شــود. نگارنــدگان، ابتــدا توضــيحي در مــورد 
اسطوره و نماد خواهند داشت و سپس نقـوش نمـادين   
مهرهاي ساسـاني را در پـنج گـروه: ايـزدي و انسـاني،      

 ها گرام منواجرام سماوي و  -گياهي، جماداتجانوري، 
 ارائه خواهند كرد.

 پرسش پژوهش -1-1
چــه اهــدافي در پــي كــاربرد مهرهــا در دوره  -1-1-1

 ساساني وجود داشته است؟
ها كار رفته در نقوش مهر مضامين و مفاهيم به -2-1-1

كدامند و چه ارتباطي بـا باورهـاي دينـي و اسـاطيري     
  ؟نددوره ساساني داشت

 فرضيه پژوهش -2-1
در دوره ساساني هدف مهم از استفاده مهرها،  -1-2-1

 ها بوده است.كاركرد طلسمي آن
در ايـن دوره، بـر    استفاده موردتمامي نقوش  -2-2-1

ي و فرهنگـي مـردم آن زمـان،    ا اسطورهاساس باورهاي 
 بـرده  كـار  بـه هدفمند ترسيم و  كامالًاند و  گرفته  شكل
 اند. شده

 پيشينه پژوهش -3-1
هـايي توسـط   در رابطه با مهرهـاي ساسـاني، پـژوهش   

محققان ايراني و خارجي صـورت گرفتـه اسـت كـه در     
شان پرداخته شده  اكثر موارد به توصيف مهرها و نقوش

است و در مواردي نيز به مفـاهيم مهرهـا اشـاره شـده     
است. اين پـژوهش، از آن جهـت تـازه و قابـل اهميـت      

شناسـايي نمادهـاي بـه كـار رفتـه در      است كه، قصـد  
مهرهاي ساساني و آناليز نقوش روي مهرهـا دارد و بـه   

آيينـي  -بررسي مفـاهيم نمـادين اسـاطيري و مـذهبي    

پردازد.  قابل ذكر اسـت، در  نقوش مهرهاي ساساني مي
انـد،  زمينه مهرهاي ساساني، محققان بسياري كار كرده

ادا، گيرشـمن،  توان به فيليس اكرمن، ايـدت پـر  كه مي
روبل گوبل و ريكا گيزلن اشاره كرد كه هر كدام سـعي  

اند. در شناسايي نقش و كاركرد مهرهاي ساساني داشته
گـران  هايي نيز پژوهشهمچنين در اين زمينه، پژوهش

اند. در رابطه  نامه و مقاله انجام دادهايراني در قالب پايان
ايـران از آغـاز   مهر در « با مهرهاي ايران باستان، كتاب

)، توسـط  1392از دكتر حسن طاليي (» تا صدر اسالم
بخشي از اين كتاب،  انتشارات سمت منتشر شده است؛

به مهرهاي ساساني اختصاص داده شده اسـت. محمـد   
ــدي  ــواد ج ــاب  1387( ج ــلي از كت ــر و «)، در فص مه

بــه مهرهــاي ساســاني نيــز ، راجــع»حكــاكي در ايــران
ت. همچنين مصباح اردكاني و توضيحاتي ارائه كرده اس

مايـه زن بـر   نقـش «)، در مقاله 1387ابوالقاسم دادور (
روي مهرهاي ايران از دوره پيش خطي تـا پايـان دوره   

به نقوش زن و جايگـاه زن بـر روي مهرهـاي    » ساساني
انــد. مهــران هوشــيار و مولــود  دوره ساســاني پرداختــه

سـاني  بررسي مهرهـاي سا «)، در مقاله 1388اسالمي (
بـه بررسـي مهرهـاي ساسـاني     » موزه آذربايجان تبريز

اند و مهرها را به صـورت   موزه آذربايجان تبريز پرداخته
ــاهيم    ــه همــراه نمــاد و مف تفكيــك شــده و خطــي، ب

انـد و در   اي دينـي، فرهنگـي در جـدولي آورده    اسطوره
اند كه، تمـامي نقـوش مـورد     انتها به اين نتيجه رسيده

ــن  ــتفاده در اي ــي،    اس ــاي دين ــاس باوره ــر اس دوره، ب
اي و فرهنگـي مـردم آن زمـان، شـكل گرفتـه       اسطوره

هايي نيـز   نامهاست. درباره مهرهاي دوره ساساني، پايان
نامـه   )، در پايـان 1390( كار شده است؛ محدثه ملكـان 

هـا در مهرهـاي دوره    بررسي ارتبـاط نقـوش و كتيبـه   «
لـب كوتـاه و   كه اغ-كتيبه مهر كند،  ، بيان مي»ساساني

بـه مالـك مهـر و در     -شده است در حاشيه مهر نوشته 
به شـغل او اشـاره    ،صورت داشتن مقام و منصب اداري

)، در  1391( همچنــين ســميرا داناسرشــت .كنــد مــي
بررسـي نمادهـاي اسـاطير ايـران بـر روي      «نامـه   پايان

بـه بررسـي نقـوش اسـاطيري     » مهرهاي دوره ساساني
  است.مهرهاي ساساني پرداخته 

 ي ساسانيمهرهاشناخت  -2
هاي نفيس و يا در دوره ساساني، حكاكي بر روي سنگ

بسيار مرسـوم بـوده اسـت و مهرهـا مـورد       سينف مهين
بـراي  «گويـد:   اند؛ گيرشمن مياستفاده عامه مردم بوده

و نگـين، مظـاهر    تخـت  و  تاجفردوسي مؤلف شاهنامه، 
تين قدرت شاهي در دوره ساساني است؛ دوتـاي نخسـ  
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منحصراً مخصوص شاه بـوده، امـا نگـين و مهـر مـورد      
استعمال عامه مردم بزرگ و كوچـك، سـرور و عـامي،    
پيشوايان مـذهبي و عمـال دولتـي يـا بازرگانـان بـوده       

). در ايــن دوره، مهــر 240: 1390(گيرشــمن، » اســت
براي سه هدف و يا تلفيقي از هـر سـه هـدف، سـاخته     

شيء در مقابل عوامل  ند از: حفاظت ازعبارتشد كه مي
امضـاء، و هـدف    دييـ تأنحس، براي شناسايي تملـك و  

(پـوپ و  » زخـم  چشـم  عنـوان  بـه سوم، استفاده از مهـر  
ي ساساني از مهرها گل). مهرها و 979: 1387اكرمن، 

مهـر از قصـر    500اند: حـدود   شده كشفپنج انبار مهم 
 300است. حدود  آمده دست بهابونصر در نزديكي شيراز 

هـر  30هر از تخت سليمان در آذربايجان، حـدود  ماز  م
مهـر   60يا ابيورد قديم در تركمنستان، بيش از  تپه آق

مهـر گلـي در    100از تپه كبودان در گرگان و بيش از 
اسـت. الزم بـه    داشـده يپيك انبار در دوين ارمنسـتان  

ذكر است كه، ايـن مهرهـا متعلـق بـه دوره ساسـاني و      
بابـا،  ي هستند (اشـراقي و نـادري قـره   اوايل دوره اسالم

). در مورد كـاركرد مهرهـاي ساسـاني بايـد     13: 1386
جــاي مانــده از دوره كــه بــر اســاس منــابع بــه-گفــت 
پادشاهان ساساني چند مهر مختلف داشـتند   -ساساني

 دركردنـد؛  ، براي تأييد فرماني استفاده ميهركدامو از 
كردنـد و بـه   مي، آنان كيسه كوچكي را پر از نمك واقع

كردند و اين بستند و با نگين سلطنتي مهر ميسند مي
شـده  قابل نقص بودن پيمان محسـوب مـي  عالمت، غير

). در دوره ساسـاني دو نـوع   417: 1373است (هرمان، 
-2مهر اداري يا دولتي؛  -2-1مهر كاربرد داشته است: 

 ي.ردولتيغمهر شخصي و يا   -2
مهــر اداري بــراي  دولتــي:مهــر اداري يــا  -1-2   

ي منصب صاحبها و يا افراد موبدان و روحانيون آتشكده
آنـان   مورداستفادهشده است و مانند آمارگر ساخته مي

گونه مهرها از دوره سـلطنت قبـاد   بوده كه احتماالً اين
شـكل، مهرهـاي    نظـر  ازاسـت و   كـرده  دايپاول، رواج 

ــزرگ ــر اداري ب اداري بـ ــاي غيـ ــر از مهرهـ ــد تـ ودنـ
)Perkhanian, 1997: 214 .(هرها معمـوالً   گونه نيام

شد و يـا   داراي شعاري بودند كه در كنار نقش حك مي
هاي ساساني بودند كـه  و يا نشان گرام منوداراي نقش 

بر اساس نظر محققان، تنها روحـانيون و افـراد خـاص،    
 دانستند.ها را ميمعاني و رمز اين نشان

ايـن مهرهـا    ي:ردولتيغيا  مهر شخصي و  -2-2   
صـاحب   آنچـه ي امضاء يا براي تأييـد  جا بهنيز احتماالً، 

شد و در بعضي موارد مي كاربرده بهمهر فرستاده است، 
گونه مهرها، شد. ايننام صاحب مهر، روي آن نوشته مي

نقوش متنوعي داشتند. بايد متذكر شد كه در بسـياري  

مل نام صاحب مهـر و  اي شااز مهرهاي ساساني، كتيبه
در صورت داشتن جايگاه اجتماعي، سمت و عنوان فرد 

شـده اسـت. بـا توجـه بـه اثـر مهرهـاي        نيز حـك مـي  
هـايي ماننـد    در مكـان  هرهـا م گلبر روي  آمده دست به

تخت سليمان و قصر ابونصر از دوره ساسـاني، گروهـي   
ها برچسب به بسته عنوان به هرهام گلمعتقدند كه اين 

درب كاال، براي تأييد كيفيت آن و يا تأييد صاحب  و يا
 عنوان بهشدند و پس از جدا شدن از كاال، مهر وصل مي

داري گواهي و سند معامالت بازرگـاني در آرشـيو، نگـه   
 ).Huff, 1987: 378شدند ( مي

 

 
 ).www.sigilla.atنمونه مهرهاي دوره ساساني ( -1 ريتصو

 
ارائه سـند مالكيـت نبـوده     منظور بهساخت مهرها تنها 

آن، كـاركرد   تـر  توجـه  قابـل تـر و  است، بلكه هدف مهم
تر نيز رواج طلسمي اين مهرهاست كه از روزگاران كهن

داشته است. برگزيدن نقوشي خاص براي حكاكي روي 
عالمـت مشـخص    دهنـده  نشان، كه نيامهرها، عالوه بر 

بـا   اًدائمـ كـه  -صاحب ُمهر بوده، براي انسان آن روزگار 
خطرات گوناگون زميني و آسماني مواجه بود و ترس از 

طلسـمي   منزلـه  بـه  -دنياي ناشناخته اطـرافش داشـت  
كه مالك آن را در پنـاه خـود از شـر     شده يممحسوب 

). 12: 1375داشـته اسـت (بيـاني،    ارواح پليد نگاه مـي 
نـوعي   احتمـاالً روي مهرهـا،   شـده  يكار كندهي ها طرح

آويـز در گردنبنـد يـا     عنـوان  بهو اهميت دفاعي داشته 
). به 24: 1357رفته است (پرادا، دستبند نيز به كار مي

شرق باستان، محـدود   تراشان هرم» .كوكاس آر.«نظر 
تجسم موضوعات مذهبي و اساطيري  ضرورت بهو مقيد 

و يا اموري بودند كه از حيث دفع بال و تعبيه طلسمات 
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كـاربردي دنيـوي،    اهميـت  رغم بهواجد ارزش بود؛ زيرا 
ي امضاء در الواح گلـي، مهرهـا از ارزش نمـادين،    جا به

عمدتًا بـه لحـاظ دفـع شـر و دور كـردن اهـريمن نيـز        
برخوردار بودنـد كـه ايـن جنبـه نمـادين در چگـونگي       

بـوده اسـت (پـوپ و     كننده نييتعموضوع نقوش، عامل 
اسـت كـه،    ذكـر  قابـل ). همچنين 500: 1387اكرمن، 

اي به خط هرهاي دوره ساساني، نوشتهروي برخي از م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تـر   است؛ در ميان اين خطـوط، بـيش   شده حكپهلوي 
شود كه مؤمنان زرتشتي را به داشـتن  عبارتي ديده مي

رسـاند  كند؛ اين عبارت مـي اعتماد به ايزدان دعوت مي
هـاي پربهـا،   كه، موضوعات محكوك در برخي از سنگ

هـاي كوچـك سـاده نيسـتند، بلكـه داراي      فقط صحنه
معاني سحرآميزي براي جلب لطف يا حمايت نيروهاي 

: 1390اسـت (گيرشـمن،    هـا  آنخدايي بـراي مالكـان   
244.(  

 (مأخذ طرح شماتيك: نگارندگان)مهرهاي ساساني  نمونه. 1جدول  
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 نمادگرايي نقوش مهرهاي دوره ساساني -3
در نقوش مهرهاي ساساني، اهميت  توجه قابلنكته 

تر اين   ت. بيشها و نمادهاي مرتبط با آن اساسطوره
-هاي زردشتي هستند. بنابراين، ميها، اسطورهاسطوره

و  توان نقوشي را روي مهرها مشاهده كرد كه از آيين
رسوم زردشتي حكايت دارند و گوياي نگرش مذهبي و 

اي مردم عصر ساساني هستند. نگارنده در اسطوره
-جدولي، نقوش مهرهاي ساساني را بر اساس تقسيم

در باال ارائه داده است. البته بايد متذكر  دهذكرشبندي 
شد كه اين جدول، شامل همه نقوش مهرهاي ساساني 

؛ زيرا نقوش مهرهاي ساساني تنوع زيادي دارند؛ ستين
 . نمادهايشد  دهيبرگزترين نقوش در اينجا، متداول

توان به چند در مهرهاي دوره ساساني را مي رفته كار به
 دسته تقسيم كرد: 

 اي؛ نقوش نمادين انساني و ايزدان اسطوره -1-3
 نقوش نمادين جانوري؛  -2-3
 نقوش نمادين گياهي؛  -3-3
 نقوش نمادين جمادات و اجرام سماوي؛  -4-3
 1.ها منوگرام -5-3

منفرد و يا تركيبي در  صورت بههر يك از اين نمادها، 
 است. نگارنده، نمادهاي رفته كار بهمهرهاي ساساني 

در نقش مهرهاي دوره ساساني را با ارائه  رفته كار به
 هايي بررسي خواهد كرد. جدول

اي در مهرهـاي  نمادهاي انساني و ايـزدان اسـطوره   -1-3
 ساساني

 

 
مهر ساساني از جنس عقيق و با نقش زني نشسته كه  -2تصوير 

 ).www.sigilla.atجامي در دست دارد (
 

اني نقش انسان و يا روي تعدادي از مهرهاي دوره ساس
شود كه هر يك نقوش ايزدي با تجسم انساني ديده مي

اي نيز نماد ايزدي خاص هستند و معاني نمادين ويژه
ايزدي كه در مهرهاي دوره ساساني  نمادهاي 2دارند؛

ند از: ايزد آناهيتا، ايزد ميترا، ايزد عبارتشود ديده مي
دات مقدسي بهرام، ايزد آذر، ايزد تيشتر و نقوش موجو

خروس، نقش انساني كيومرث،  -و انسان 3پوتو مانند

نقوشي مانند آيين قرباني كردن، رقص آييني، زوج، 
نقش نبرد انسان با هيوال، نقش دست و روحاني در 
حال تقديس آتش؛ كه نگارنده آناليز خطي اين مهرها 

 را در جدولي ارائه كرده است.
 

 نگارندگان) مأخذ:(ايزديي و انسان. مهرهاي نمادهاي 2جدول 

 
 

 نمادهاي جانوري در مهرهاي ساساني -2-3
در دوره ساساني، نقش جانوران در آثار هنري بسيار 

، نقش نمادين حيوانات خصوص بهكاربرد داشته است؛ 
بسياري  توان در مهرهاي اين دوره مشاهده كرد.را مي

از جانوران مانند سگ، خروس، گاو و غيره، در نزد 
انيان دوره ساساني احترام خاصي داشتند. ايزداني اير

تر به شكل جانوران ظاهر مانند تيشتر و بهرام، بيش
شدند و اين تجلي دون شأن ايزدان نبود، بلكه مي
افزود؛ به همين داليل بود و ابهت آنان نيز مي افتخار به

كه در اساطير زردشتي، جانوران تجلي چشمگيري 
 يافتند.
 داشته اهميت يرانيا هنر در ديرباز زا حيواني نقوش

جنبه  از كاربردشان سبب به گاه نقوش است. اين
 سلطنت خدايان، از نمادي عنوان به تغذيه، و كشاورزي

 برخي در .اند آمده شمار به كائنات از عناصري يا و
 شاه گمش،گيل از حيواني نماد بزكوهي، نگاره منابع،
 آناهيتا، نشانه و حيوانات ارباب نيز سومري و خداي

 يها نگاره خيتار از شيپ دوران در .است ايزد باران
 گران سفال و شد يم حك و نقاشي ها سنگ بر بزكوهي
 را نمادين يها نگاره ديگر يا ماه قرص همواره شوش
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 از زيادي تعداد و نهادند يم بزكوهي تنه و ها شاخ ميان
 و سوم يها هزاره در شوش سفالين يها يخور آب

افضل (ندارند  اين جز نقشي حاشيه از غير ،چهارم
لحاظ   به  در ابتدا دار شاخ  حيوانات). 56: 1391طوسي، 

نـمادهاى ماه  ازشباهت ظاهرى شاخ با هالل مـاه، 
  هاى گوسفند و خرگوش با گوش شدند. محسوب مى

.  هستند هالل ماه از ديگر نمادهاى حيوانى ماه  به  شبيه
ولى بعدها  ؛نماد ماه ظاهر شد عنوان به  ابتدا  در  نيز  گراز

هايش كه  با شاخك عـقرببه تملك خورشيد درآمـد. 
كه بعدها تهديدى  دار شاخ مارشبيه هالل ماه است، 

آمد و مژگان بلند از  به شمار مى  براى درخت زندگى
ميان گياهان،  ازشدند.  ديگر نمادهاى ماه محسوب مى

فر آبـى نيز متعلق نرگس كه زردرنگ اسـت و نـيلو گل
: 1391افضل طوسي و حسن پور، ( باشند به ماه مى

توان به ). نقش جانوران را در مهرهاي ساساني مي142
منفرد و يا  صورت بهدو گروه تقسيم كرد؛ اين جانوران 

 ند از: عبارتاند و تركيبي نقش شده
 جانوران حقيقي؛  -1-2-3
 اي.جانوران اسطوره -2-2-3
ند عبارتجانوران حقيقي  ران حقيقي:جانو -1-2-3

از: گاو، اسب، شير، گوزن، خرگوش، عقرب، سگ، 
قوچ، خرس، ماهي و پرندگاني مانند اردك،  گرگ، فيل،

 و عقاب. كالغ، خروس
اي جانوران اسطوره اي:جانوران اسطوره -2-2-3

و اسب بالدار.  نگارنده  سيمرغ ند از: الماسو،عبارت
ها را در جدولي هيم نمادين آنو مفا نقوش آناليز شده

 است. ارائه كرده
گاو بالدار و يا الماسو يك  الماسو: -1-2-2-3 

اي محافظ است كه با بدن گاو نر و يا موجود اسطوره
است.  شده دادهنشان  انسان سرشير و بال عقاب و 

النهرين سابقه نقش الماسو در آثار هنري به تمدن بين
رسد. در اين تان ميو تمدن هخامنشي ايران باس

رفتند و از مي شمار بهها، الماسوها ارواح نگهبان تمدن
كردند و نيز افراد در برابر نيروهاي اهريمني دفاع مي

واسطه اظهار بندگي انسان در مقابل خداوند بودند كه 
(ژيران،  فرستادندمواهب ايزدي را براي انسان فرو مي

دي از گوبدشاه اين موجود احتماالً نما ). 89: 1385
كه روح محافظ جانوران نيز بود. بر  اي استاسطوره

هاي ايران باستان، گوبدشاه كه در اساس اسطوره
زيسته است، از پاي تا مي» خنيره«ايرانويچ در كشور 

اش تا باال انسان بوده و وظيفه تن مهينگاو و از  تن مهين
جانوران  لهيوس نيبددر درياست تا » زوهر«ريختن 

: 1364(تفضلي،  وذي و يا خرفستران از بين روندم

اي بر روي بسياري از ). نقش اين جانور اسطوره81
شود كه از دوره ساساني ديده مي آمده دست بهمهرهاي 

طلسمي و محافظتي براي مالك مهر  ، جنبهواقع در
 داشته است.

 

 

 

 
دهد، ميمهر ساساني نقش گرگي كه به دو كودك شير  -3 تصوير

 اسب بالدار و سيمرغ، قرن چهارم ميالدي
(www.britishmuseum.org)(آناليز خطي: نگارندگان)  . 

 

نام ديگر اين پرنده عنقا است و  سيمرغ: -2-2-2-3
اند (صدري، برخي به جنس ماده اين پرنده عنقا گفته

ها مشخصه ). پراكندن تخمه ميوه235-236: 1384
 لهيوس بهتوان گ را مية سمؤلفخفاش ميوه است و 

 ارتباط نزديك سيمرغ با ستاره سگ، سيروس يا تيشتر
ترين ستاره از مجموعه كلب اكبر است كه درخشان
در مورد طاووس بايد گفت كه اين پرنده  و ؛توجيه كرد

منادي فصل باراني است و اين خصيصه سيمرغ نيز 
). نقش سيمرغ با 143-144: 1392زاده، (قلي هست

تواند داللتي بر ايزد مهر باشد و و يا سگ ميسر شير 
كه در هنر ساساني نمادهايي از ايزد بهرام  پر و  بالنيز 

هستند و شاهان ساساني به لحاظ نياز به افزايش 
قدرت فّره ايزدي به حمايت اين ايزد نيازمند بودند و 

كردند و نيز دم طاووس (نماد بنابراين او را ستايش مي
 بانوان زدياانور، شايد نمادي از زيباترين زيبايي) اين ج

فعال،  عـقليل، يسيمرغ نـماد جـبريعني آناهيتا باشد. 
در  سيمرغرود.  شمار مى بالدار به هو فرشت القدس روح

 العاده خارق موجودى،  پهلوى  و روايات  شاهنامه و اوستا
شهرت يافته » پادشاه مرغان« بـهو    و شگفت اسـت

 كهشود  به زرتشت سفارش مى  اهورامزدا  جانب  ازاست. 
خود   تعويذ  را  پرى از او را بر تـن خـود بـمالد و آن«

 ).144: 1385(زكريايي كرماني،  »گرداند
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 نگارندگان) مأخذ:. نمادهاي جانوران حقيقي (4 و 3 جدول

 

 نگارندگان) مأخذ:. نمادهاي جانوران حقيقي (6 و 5 جدول
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و پرنده بوده  سگداراى طبايع مختلف شير،  سيمرغ 
شبيه گرگ و كمى شبيه   كمـى،  اين جانور سراست. 

  ستاندارى راپ حيوانآن،  هتنشير يا پلنگ است. 
ماند و  ها به عقاب مـى و بال پاهـا.  دهد مى  نمايش

 يعنىهاى آسمانى و زمينى  بزرگ آب هتـجسم اله
 است بوده» ناهيد« تر به نام معروف  يا» اردوى سورا«

 ).152: 1391(افضل طوسي و حسن پور، 
نقش اسب در اشكال  اسب بالدار:-3-2-2-3

وي هم، يا منفرد و ر جفت روبه ورتص بهمختلف خود، 
 ژهيو بهحال چرا، بر روي آثار هنري ساساني  يا در

تر مواقع با بال  مهرهاي اين دوره آمده است. در بيش
جانوران  وشياي از فرهتصوير شده است. احتماالً نشانه

اي از صور فلكي فرس اعظم اكرمن نشانه نظر از و يا
نقش  گوبل، نظر از) 67: 1387(پوپ و اكرمن،  است

اللفظي كه معناي تحت- آذرگشسباسب بالدار نماد 
 طور همانتواند باشد و نيز  مي -آن آتش اسب نر است

كه ذكر گشت نقش اين جانور بر روي مهرهاي 
اي از ايزد بهرام و يا ايزد تيشتر تواند نشانهساساني، مي

-كردهمي اعطاءباشد كه به مالك مهر پيروزي و بركت 
 ).64: 1384(گوبل،  اند

 نقوش نمادين گياهي در مهرهاي ساساني  -3-3
اي از در دنياي باستان، چه گياه و چه جانور جلوه

قداست هستند و در جادوي درمان و كشاورزي نقشي 
در جوامع باستان، گياه و يا  درواقعكنند. مهم ايفا مي

جانور كاركردي نمادين دارند و هر يك داراي صفاتي 
). در ميان 71: 1377پور، اسماعيلباشند (ويژه مي
يا هفت امشاسپند، امشاسپند اَمرداد حامي  شش و

رود زندگي گياهي است و سرور گياهان به شمار مي
). در اساطير، 19-16: 1389(آموزگار و تفضلي، 

شوند، زيرا اين ذكر مي باهمنام خرداد و اَمرداد  معموالً
و هداياي دو امشاسپند با آب و گياه مرتبط هستند 

ي كه اين دو، ا گونه بهآنان ثروت و رمه چهارپايان است، 
هاي نيرومندي، سرچشمه زندگي و  نماينده آرمان

). در آيين زردشتي، 75: 1391رويش هستند (هينلز، 
اي برخوردارند؛ از برخي گياهان گياهان از اهميت ويژه

شده است. گياه هوم  برده ناممقدس در متون مذهبي 
، واقع درياهان مهم در آيين زردشتي است. يكي از گ

هوم در دنياي مينوي، ايزد است و در دنياي گيتي، 
گياه. هوم آسماني را پسر اورمزد و موبدي آسماني 

-اند كه همانند موبدان به خدايان فديه نثار ميدانسته
كند. اين گياه در مراسم ديني زرتشتيان، نمادي از 

خوانند؛ هوم ن نيز ميهوم سپيد است كه آن را گوكَرَ
-گياهي اساطيري است كه در ته درياي فراخكرد مي

كار  آورد و در بازسازي جهان بهمرگي ميرويد و بي
). شيره اين گياه طي 36: 1391خواهد آمد (آموزگار، 

مراسمي خاصي گرفته و در مراسم مذهبي نوشيده 

 دور عنوان بهشده است. همچنين در اوستا از هوم مي
است  قرارگرفتهو مورد تقديس  ادشدهمرگ ي دهدارن

 ).35: 1383(عفيفي، 
 

 نگارندگان) . نمادهاي گياهي (مأخذ:7 جدول

 
 

هاي زردشتي مرتبط با گياه، برسم يكي ديگر از آيين
انار،  مانندهاي درختاني گرفتن است. برسم را از شاخه

چيدند و به هم معيني مي اندازه بهدرخت گز و يا هوم 
بستند و در مراسم مذهبي، روحانيون زرتشتي به يم

نشانه سپاس از گياه و طبيعت در مقابل آتش به دست 
گرفتند. به گفته پلوتارخ، اولين برسم توسط زروان مي

 پس  نيا ازكه، است تا اين شده دادهبه فرزندش اورمزد 
 براي او نيايش و قرباني كند.

تن در نزد مراد از برسم به دست گرف احتماالً
زرتشتيان، احترام و بزرگداشت گياه و نباتات است كه 

اند (زكريايي مانند ساير مواهب طبيعي مفيد بوده
در ايران  موردتوجه گياهان ).116: 1385كرماني، 

باستان مانند انگور، انار، خرما، گل رز، گل الله و نيلوفر 
اند؛ در هنرهاي مختلف دوره ساساني متجلي شده

روي مهرهاي اين  شده حكهاي گياهي نمادنقوش و 
ند از: انار، گل الله، گل رز، درخت نخل و عبارتدوره، 

، با ارائه جدولي به تفسير گانيا درخت مقدس. نگارند
هخامنشي   دورهدر ايران د. نپردازنمادين اين نقوش مي

و ساساني درخت نخل، انجير، درخت سدر، زيتون و 
(دادور و  شوند يم شده هشمردچنار در ايران مقدس 

از درخت نخل  ييها نمونه .)100: 1385منصوري، 
 اين درون كه-ديد  توان يم بيشاپور يها يبر گچ در را

 برافراشته سر تزييني خرماي درخت يك ها كنگره
دو جفت برگ خرما به شكل بال دارد  نخل، هر -است
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 خرمايي برگ  يها بال ؛كه يكي در باالي ديگري است
 تزييني خرماي برگ شكل نيتر لياص دارد، امكان

 مهرهاي روي .)308 :1357 پرادا،(باشد  ساساني
 كه- نخل درخت به مربوط گياهي نقوش نيز ساساني
 سوي دو در  ستادهيا دار شاخ جانور دو و -بوده مقدس

: 1385(دادور و منصوري،  شود يمديده  درخت، اين
103.( 

 

 
سنگ  جنس از به چهارم ميالدي،مهر ساساني متعلق  -4تصوير 

 با نقش درخت مقدس و دو قوچ  يماني
  www.britishmuseum.org). (موزه بريتانيا: 

 نقوش نمادين جمادات و اجرام سماوي  -4-3
، مانند اند گرفته قرارنمادهايي كه در گروه جمادات 

منفرد  صورت بهآتشدان و آتش، روي مهرهاي ساساني 
و آتشدان از نقوش متداول مهرهاي اند. آتش  شده  حك

، آتش و آتشدان در مركز واقع دردوره ساساني هستند. 
هاي دين مزديسنا قرار داشتند. در دوره ساساني آيين

هر پادشاه در  -كه مذهب مزديسنا مذهب حاكم بود-
كرده كه گذاري خود آتشي وقف ميطي مراسم تاج

 شده استنشان و سمبول سلطنت او محسوب مي
). آتشدان نمادي از درگاه 186: 1367سن،  (كريستين

ها نقش آتشدان و مهرهايي كه بر روي آن استبهشت 
(پوپ و  توانند خطاب به اهورامزدا باشند، ميشده حك

). نمادي مانند روبان مواج نيز در 982: 1387اكرمن، 
گيرد كه معموالً بر گردن حيواناتي اين گروه قرار مي

است و يا به حلقه سلطنت  شده حكسب مانند قوچ و ا
. دستار در فرهنگ و ادبيات پارسي به استمتصل 

و » دست«معناي شال و دستمال است كه از دو بخش 
است. در فرهنگ فارسي يكي از  شده ليتشك» آر«

توان چنين بنابراين، مي ؛معاني دست، پيروزي است
-مي» آور-دست«نتيجه گرفت كه دست در تركيب 

معني آورنده پيروزي باشد و صفت آورنده  تواند به
هاي فّره ايزدي است (سودآور، پيروزي، از ويژگي

). دستار زربفت و مرواريد در دوره ساساني 34: 1384
ترين به گفته پروكوپيوس، پس از مقام سلطنت، بزرگ

افتخار بود؛ اين دستار بر سر پادشاه و يا كمر او  نشانه
روبان مواجي نشان  صورت هبشد و ادامه آن، بسته مي
شد؛ دستار و روبان، نمادي از داشتن فّره داده مي

ايزدي بوده و در برخي از نقوش به حلقه سلطنت نيز 
). 537-538: 1367است (كريستين سن،  خورده گره

روبان مواجي كه در مهرهاي ساساني، به دور گردن 

 شده بستهها نيز حيواناتي مانند قوچ و اسب و يا گل
و  استبودن اين موجودات  فرهمند است، نمادي از

(پوپ و  »انداين نوارها هويتي كيهاني نيز داشته«
). در ارتباط با نماد اجرام سماوي 1082: 1387اكرمن، 

 -كه بر روي اكثر مهرهاي ساساني حك شده است-
توان نماد ماه و ستاره را نام برد كه در مواقعي، مي
اند. نقش ماه، روي شدهمنفرد نيز نقش  صورت به

 شود.مهرهاي ساساني بسيار ديده مي
بر اساس هفتمين يشت اوستا، ماه مسكن امشاسپندان 

؛ بهار، 619: 1383و حامي ستوران بوده است (عفيفي، 
 دورانترين نظام نجومي، حتي از بدوي ).76: 1386

كننده بوده و زندگي انسان، داراي جذابيتي مسحور
ارتباط با آسمان و اجزاي آن، منزلت  مراسم آييني در

). 1035: 1387خاصي داشته است (پوپ و اكرمن، 
پر و روي بسياري از مهرهاي ساساني، نقش ستاره شش

شود و برخي از پر مشاهده ميدر مواقعي ستاره چهار
ها را دارند كه نشانگر مهرها نيز نقش نمادين برج

؛ همچنين آگاهي ساسانيان از علم نجوم بوده است
از اين مهرها، نقش ستاره چهارپر نيز ديده  روي برخي

شود كه احتماالً به مسيحياني تعلق داشته است كه مي
 اند.زيستهدر قلمرو ساسانيان مي

 

 
 آتشدان و آتش نقش با ساساني مهر -5تصوير 

 https://www.mfa.org )موزه هنرهاي زيبا بوستون:  ( 

 ها گرام منو -5-3
بر بسياري از مهرهاي دوره ساساني نقوشي       

است كه داراي عناصري مانند شاخ  شده حكانتزاعي 
گاو، هالل ماه، ستاره، حلقه و لنگر است و به مهرهاي 
نشان معروف هستند كه در فارسي ميانه به آن 

 گفتند. ) ميnisan(نشان
 

 
 خاندان افراد كاله روي بر شده حك نقوش -6تصوير 
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-آيند و ميمي شمار به ريتعب رقابليغين مهرها نقش ا
از حروف خط پهلوي باشند (پوپ و  برساختهتواند 

گوبل، اكثر مهرهايي كه  نظر از). 997: 1387اكرمن، 
دارند، به روحانيون زردشتي تعلق  گرام منونقش 

ها، به دارنده مهري از طبقه از آن كدام چيهداشتند. در 
ها گونه مهرها، در آتشكدهاين ديگر تأكيد نشده است.

رفت. بسياري از اثر  براي مهر اسناد اداري به كار مي
شناسي مانند آتشكده هاي باستاناين مهرها از محوطه

تخت سليمان و قصر ابونصر يافت شده است. بنابراين، 
توان تا حدودي اين مهرها را جزو مهرهاي اداري مي

موبدان و  مورداستفاده دوره ساساني به شمار آورد كه
: 1387(گوبل،  اندكاركنان رسمي دولت ساساني بوده

اين است  ها گرام منودر رابطه با  توجه قابل). نكته 67
ها، روي تاج كار رفته در تركيب آن كه، نقوش به

شده است؛ عالئمي پادشاهان ساساني نيز استفاده مي
مانند ستاره، هالل ماه، گوي يا بال پرندگان. 

نقش  گرام منو صورت بههايي كه بر روي مهرها  عالمت
اند، روي كاله افراد خاندان سلطنتي ساساني در  شده
اند؛ حتي در مواقعي اين  شده حكنيز  ها برجسته نقش
هاي ها روي بدنه يا افزار اسب، ظروف و لوحهنشان

ها، نشانگر  شوند. اين عالمتگچي نيز مشاهده مي
اختري و  اند و احتماالً معاني د بودهجايگاه اجتماعي افرا
هالل ماه،  مانندهايي  اند. زيرا عالمت آسماني نيز داشته

 باشندستاره و يا حلقه همه نشانگر فضا و آسمان مي
هايي كه در ) يكي از نقش75: 1387(پوپ و اكرمن، 

شود، نقش تركيبي هالل ديده مي ها گرام منوتركيب 
-ابوالعالء سودآور نشانه ظرازنماه، حلقه و خط است كه 

 ).427: 1384(سودآور، استاي از سه وضعيت ماه 

 
 ديده ساساني يها گرام منو در كه ماه حالت سه نقش -7تصوير 

 )نگارندگان: مأخذ(شود مي
 

 
 )نگارندگان مأخذ:(ساساني  يها گرام منو -8تصوير 

 
 )نگارندگان . نمادهاي جمادات و اجرام سماوي (مأخذ:8 جدول

 
 

 نگارندگان) (مأخذ: ها گرام منو. نمادهاي 9 جدول

 

 يريگ جهينت
مهر اداري  دودستهتوان به مهرهاي دوره ساساني را مي

و مهر شخصي تقسيم كرد؛ مهرهاي اداري مخصوص 
خصوص روحانيون و موبدان  كاركنان دولت ساساني، به
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تقريباً در رأس تمامي امور مملكتي  ساساني بوده كه
اند و مهرهاي ايشان نيز نقوشي خاص و ار داشتهقر

اند؛ در مورد پرسش اين داشته ها گرام منوتقريباً نقش 
در  رفته كار بهكه مضامين و مفاهيم نقوش  پژوهش

مهرها چه بوده و چه ارتباطي با باورهاي ديني و 
بايد گفت كه، براي  ؟اساطير دوره ساساني داشته است

هاي و نمادين بايد به اسطوره يرمزترجمان اين زبان 
-متداول در آن عصر رجوع كرد و سعي در شناخت آن

ها داشت؛ زيرا زبان اسطوره، زبان نمادين است و در 
شود و آثار هنري، اين زبان تبديل به صور نمادين مي

كند. همچنين در مورد كاركردي جادويي ايفا مي
 مدنظرتوان اين را هم چرايي استفاده از نمادها، مي

كه انسان عصر باستان براي مقدس جلوه دادن  قرارداد
زد و برخي از امور و يا اشياء، دست به خلق نمادها مي

كرد؛  با اين كار، به يك ، آنان را نمادين ميواقع در
شيء خاص و يا يك گياه يا حيوان مفهومي مقدس 

رواني، آن را مورد اهميت جلوه  لحاظ ازبخشيد و يا مي
و سعي در متعالي كردن آن داشت. يكي از داد مي

در ارتباط با نمادهاي روي مهرهاي  توجه قابلنكات 
ساساني اين است كه، اكثر نمادها، در ارتباط با باروري 

خيزي طبيعت است و شايد  بخشي و حاصلو بركت
باشد  »جيمز جرج فريزر«يادآور نظر محقق ارجمند 

نسان عصر باستان، هاي اكه عقيده دارد، تمامي اسطوره
خيزي طبيعت دارد و اصالً  ريشه در باروري و حاصل

ها و انسان براي طلب باروري دست به خلق اسطوره
نمادها زده است؛ اين گفته، در مورد مهرهاي ساساني 

تنها نيز تا حدودي صحت دارد. مهرهاي ساساني، نه
شدند و در امر تجارت و تأييد سند ساخته مي منظور به
تعويذ و يا طلسم نيز  عنوان بهرفتند؛ بلكه مي كار به. ..
 ازشدند. نقوش مهرهاي ساساني را مي برده كار به

توان در دو قالب هاي نمادين و مفاهيم ميارزش لحاظ
 تفكيك كرد: 

اي و الف) نقوشي كه در درون خود مفاهيم اسطوره
نمادين دارند. نقوش اساطيري شامل نقش ايزدان و 

انساني و نقوش و نمادهاي جانوري و گياهي و نقوش 
 .استنيز جمادات و اجرام سماوي 

ها و يا ب) نقوشي كه هنرمند مهرتراش از ساير فرهنگ
 هاي گذشته اقتباس كرده است.نسل

  پي نوشت
 

بر بسياري از مهرهاي دوره ساساني نقوشي انتزاعي حك شده است  - 1
كه داراي عناصري مانند شاخ گاو، هالل ماه، ستاره، حلقه و لنگر است و 

باشند كه در فارسي ميانه به آن به مهرهاي نشان معروف مي
) نقش اين مهرها 997: 1387گفتند. از نظر اكرمن() ميnisanنشان(

تواند برساخته از حروف خط پهلوي آيند و ميشمار ميغير قابل تعبير به
) اكثر مهرهايي كه داراي نقش 67: 1387باشند. از نظر روبرت گوبل( 

كدام از  باشند، به روحانيون زردشتي تعلق داشته است و هيچمنوگرام مي
 

 

گونه مهرها، در دارندة مهري از طبقه ديگر تأكيد ندارد. اينها به آن
رفته است و بسياري از اثر ها براي مهر اسناد اداري به كار ميآتشكده

شناسي مانند آتشكده تخت سليمان و هاي باستاناين مهرها از محوطه
توان تا حدودي اين مهرها را قصر ابونصر يافت شده است و بنابراين مي

زو مهرهاي اداري دوره ساساني به شمار آورد كه مورد استفاده موبدان ج
 اند.و كاركنان رسمي دولت ساساني بوده

قابل ذكر است كه ايزد تيشتر و ايزد بهرام به نقش حيوانات در هنر  -2
 اند. ساساني متجلي شده

ر (پوتو / پوتي) آراسته اي بالدا در قالب پسربچه كه اي نقش فرشته -3
 . (Aavitsland , 2012: 274)ستا

 منابع 
 ،اسطوره زندگي زردشت ).1389، ژاله و تفضلي، احمد(آموزگار
 ي بابل.سرا كتاب :بابل
 هران: سمت.ت ،تاريخ اساطيري ايران).  1391، ژاله(آموزگار

تهـران:  ، اسطوره بيان نمـادين  ). 1377، ابوالقاسم(پوراسماعيل
 سروش.

نقـش سـكه و    ).1386بابا، حسـين( ، احسان و نادري قرهاشراقي 
، 25شماره  ،ريزيجغرافيا و برنامه مهر در اقتصاد ساسانيان،

1-18. 
). گليم حافظ نگاره بز كـوهي  1391السادات(ي، عفتطوس افضل

 .67 -55، 21، شماره 7دوره  ،نگره ايران باستان، از دوران
نقـش  ). 1391(مـريم  پـور، حسـن و  السـادات عفت ،يطوس افضل

بصـري گرافيـك معاصـر     يها نشانهنمادهاي آييني و ديني در 
 . 162 -135،  49 شماره ،13، دوره مطالعات ملي ، ايران

 تهران: آگه. پژوهشي در اساطير ايران،). 1386بهار، مهرداد(
نگـاهي بـه تـاريخ    ). 1388(روسيسـ بهار، مهرداد و شميسـا،  
 تهران: علم. ،اساطير ايران باستان

 تهران: يزدان. اريخ مهر در ايران،ت). 1375، ملكزاده(بياني
ترجمــه يوســف  ،هنــر ايــران باســتان .)1357پــرادا، ايــدت(

 مجيدزاده، تهران: دانشگاه تهران.
سيري در هنر ايـران از  ). 1387پوپ، آرتور و اكرمن، فيلـيس( 

 زاده نـوروز ترجمـه ناصـر    تـا امـروز،   خيازتار شيپدوران 
 علمي فرهنگي.چگيني و پرويز مرزبان، جلد دوم، تهران: 

 تهران: توس. ،مينوي خرد). 1364تفضلي، احمد(
تهـران:   مهر و حكاكي در ايـران، ). 1387( محمـدجواد جدي، 

 فرهنگستان هنر.
ــام (  دادور، ــوري، اله ــم و منص ــر ). 1385ابوالقاس ــدي ب درآم

تهران:  ،ها و نمادهاي ايران و هند در عهد باستاناسطوره
 دانشگاه الزهرا.

بررسي نمادهاي اساطير ايران بـر  )، 1391را(، سميداناسرشت
نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان  روي مهرهاي دوره ساساني،

  پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران. 
نقوش اسـاطيري در   بررسي). 1385( مانياكرماني،  زكريايي

نامه كارشناسي ارشد پژوهش هنر، پايان ،منسوجات ساساني
 دانشگاه تربيت مدرس.

-ترجمه ابوالقاسم اسـماعيل  ،اساطير يونان ).1385، ف. (ژيران
 پور، تهران: كاروان.

فرّه ايزدي در آيين پادشاهي ايران  ).1384، ابوالعالء (سودآور
 تهران: ني. ،باستان

در هنـر هخامنشـي و   نمـادگرايي  ). 1384، مهـرداد( صـدري 
نامه كارشناسي ارشد پـژوهش هنـر، دانشـگاه    پايان ،ساساني

 تربيت مدرس.
 



       

 

78 

ل 
 سا

يد،
جد

رة 
دو

10 
رة 

شما
 ،

2، 
ييز

پا
 

13
97

ي: 
پياپ

ره 
شما

 ،
20 

 

، مهر در ايران از آغاز تا صـدر اسـالم  ). 1392يي، حسن(طال
 تهران: سمت.
 تهران: توس.، اساطير و فرهنگ ايراني ).1383عفيفي، رحيم (

دانشــنامه اســاطيري جــانوران و ) 1392، خســرو (زادهقلــي
تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتـاب   ،اصطالحات وابسته به آن

 پارسه.
ـ  ).1367سـن، آرتـور (   كريستن  ، ران در زمـان ساسـانيان  اي

 ترجمه رشيد ياسمي، تهران: اميركبير.
ترجمـه   گل مهرهاي تخـت سـليمان،  ). 1384گوبل، روبرت (

 تهران: سازمان ميراث فرهنگي. فرامرز نجد سميعي،
ــن(گيرشــمن ــارتي و   ).1390، روم ــران در دوران پ ــر اي هن
 تهران: علمي فرهنگي. ،ساساني

-). نقش1387دادور، ابوالقاسم ( الملوك و مصباح اردكاني، نصرت
مايه زن بر روي مهرهاي ايران از دوره پيش خطـي تـا پايـان    

 زن در توسعه و  سياسـت(پژوهش زنـان)،  دوره ساساني، 
 .182-161)، 23(پياپي 4، شماره 6دوره 
هـا در   بررسي ارتباط نقوش و كتيبـه )، 1390ملكان( محدثه

سي ارشـد باسـتان   نامه كارشناپايان مهرهاي دوره ساساني،
 شناسي، دانشگاه بوعلي سينا. 

تجديد حيات هنر و تمدن در ايران ). 1373(جورجينا، هرمان
 ترجمه مهرداد وحدتي، تهران: مركز نشر دانشگاهي.، باستان
ــود( هوشــيار ــران و اســالمي، مول ــاي 1388، مه ). بررســي مهره

، 4، سال دوم، شماره مايه نقشساساني موزه آذربايجان تبريز، 
17-24. 
ترجمـه ژالـه    شـناخت اسـاطير ايـران،   ). 1391، جـان( هينلز

 آموزگار و احمد تفضلي، تهران: چشمه.
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Abstract 
Sassanid Seals’ Motifs presented in bestial, vegetative and human forms, indicate the effect 
and influence of mythical beliefs symbols and religious beliefs. The main part of these 
illustrations are based on khvarenah and gods of Zoroastrian religion and also partly from 
other cultures and civilizations. The present paper aims to study Sassanid seals’ motifs and 
find out their function and the reason they were used. The research questions are: 1- what 
was the aim of using these seals during Sassanid era? 2- what concepts are used in these 
seals’ motif and what is their connection with religious and mythical beliefs of Sassanid era? 
To answers these questions, the author first presents an explanation about how these seals 
work and what is their physical shape; then an explanation about symbol and myth is 
presented and finally, the motif of these seals are interpreted by presenting a number of 
Sassanid seals. The study concludes that religious and mythical beliefs of an individual had 
the greatest effect on choosing a seal. On the function of these seals, one must add that, 
beside the usage as a kind of ownership document, they also worked as a talisman and such 
point played a very important role in selecting a seal.  

Key words: Sassanid Seals, Symbolic Motifs, Myth   
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