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 چكيده

 هن داشته ودوار کاز جمله آثاری که سهم بارزی درشناسایی فرهنگ و تمدن در بسیاری از مسائل گوناگون ا

هر در    . نقش مباشندمهرها میتحقیق بر روی آنها جوابگوی مجهوالت بی شماری است، آثار کنده کاری و 

ایگاه جوجه به تها با انه پیشرفت جوامع مختلف است. مهرها نشهای مختلف متفاوت بوده و این نقش دوره

اشد. ند پاسخگو بتواا میرناخت آنها مجهوالت فراوانی اند شاعتقادی که در جوامع مختلف داشتهمذهبی، سیاسی و 

ه ک بر آن است هش سعیدوره ساسانی از جمله دورانی است که به ساخت و کاربرد مهر توجه گردیده، در این پژو

یاسی و سصادی، با بررسی فن شناسی هنری مهر در دوره ساسانی به شناخت اعتقادات، باورها، وضعیت اقت

ر هرها به نظمر روی س و نقش بتنوع فرم جنوش نمادین دست یابیم. با توجه به اجتماعی آن دوران از طریق نق

یی و ، جنبه دعامالکیت از جمله نشانه رسد که مهر در بین تمام طبقات اجتماع ساسانی در زمینه های مختلفمی

  گرفته است.ری و تجاری مورد استفاده قرار میتعویذ، شخصی، ادا

 دوره ساسانی، هنر، مهرسازی، کاربری واژگان کليدی:                               
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 مقدمه 

ا سنگ رای ی بر فلز که شده به صورت معکوس از جنس کاریای برجسته یا کندهه ای است با نقش، عالمت یا نوشتهمهر وسیل
مانند  چیز دیگر ی کاغذ یابر رو را به مرکب آغشته کرده و با فشار دستتایید امضا، اعتبار بخشیدن به اسناد و مدارک خویش، آن

ه مفهوم امضای ملک شخص، بتبات آن، نوشته یا نشان را به آن منتقل می کنند. استفاده از مهرها در جوامع باستانی عالوه بر اث
 صاحب کاال نیز به شمار می آمده است.

 ی همواره از اسنادران اسالمست دوهای نخها از دوران پیش از تاریخ تا سدهگل مهرها یا بستر و زمینه گلی اثرهای برگرفته از مهر
ند سهم خود را در ای ماندهکه باق به آن مقدار یپذیر دارند ولشوند و با اینکه ماهیتی تخریبمیبسیار مهم باستان شناختی محسوب 

ای ای جایگاه ویژهها را دارهرل مبازشناسی زندگی مادی و معنوی ادواری که به آن متعلق اند، ادا کرده اند. از ادواری که بحث گ
ویژه  هب شناسی و زبان کند دوران ساسانی است. حجم قابل مالحظه و اهمیت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، باستان شناختی،می

ه حققانی شدمهی از ای و ظهور گروعث شکل گیری مجموعه های مهم موزهمهرها و حکاکی روی احجار در دوران ساسانی با
هر و موم گل جهت م روی ررا بهرهای ساسانی، و متعاقباً اثر آناست که به طور خاص و تخصصی در مورد جنبه های گوناگون م

 (.1384ه و پژوهش می کنند)گوبل، کردن اسناد و کاال مطالع
گ های نیمه رر روی سنوره بدر این دوره تنوع در نقش مهرها و همچنین شکل مهرها بسیار مشاهده می شود. اکثر مهرهای این د

ست که و پیدا ودمی ش قیمتی خصوصاً عقیق حکاکی شده اند. از نظر هنری انواع نقوش مختلف در مهرهای این دوره مشاهده
ی دیگر زبان هاه هم ب آن زمان در تراشیدن سنگ ها و فراهم آوردن نقش ها و خطوط مختلف به زبان پهلوی و گاهی حکاکان

ای منسوب عه ی مهرهه مطالاند.. در خصوص شناخت مهرهای ساسانی در این نوشتار سعی شده است با توجه ببسیار زبردست بوده
 خص هنری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.به این دوره این مهرها از نظر فن شناسی و باال

 

 پيشينه پژوهش
صص در اسانی متخان شنباید گفت تا به حال درباره مهرهای ساسانی مطالعات و بررسی های متعددی صورت گرفته است و ایر

مینه مهرهای پر در زارر و هزمینه مهر و مهرشناسی همچون فیلیپ ژینو، ریکاگیزلن، رابرت گوبل، ریچارد فرای، بیوار، برونر
مچنین در هه است. ها و مقاالت ارزشمندی عرضه شدهای بسیاری انجام داده که بصورت کتابساسانی مطالعات و پژوهش

مهرهای  کتاب خصوص چندین مجموعه ی شاخص از مهرهای این دوره کتاب هایی چاپ شده است از آن جمله می توان به
 ن اشاره نمود.( می توا1384و گل مهرهای بدست آمده از تخت سلیمان)گوبل، ساسانی قصر ابونصر و همچنین مهرها 

ارسی فز مقاالت ادی اهمچنین مقاالت متعددی با موضوعات مختلف در مورد مهرهای ساسانی نوشته شده که در این بخش تعد
اساطیری تیشتر و ورثرغنه برر  نمادهای( 1388گردد، بررسی مهرهای ساسانی موزه ی آذربایجان تبریز)هوشیار و اسالمی، اشاره می

 ( و1390شنسپ)تمری، آتشکده آذرگ -( مهرها و اثر مهرهای تخت سلیمان 1391روی مهرهای دوره ساسانی)حاتم و دانا سرشت، 
 م برد.توان نایرا م ارش یافته استبسیاری مقاالت فارسی و التین دیگر که در خصوص موضوعات مختلف مهرهای ساسانی نگ

 

 ش رو

انی هرهای ساساخت مروش تحقیق حاضر بصورت توصیفی تحلیلی و در بخش مطالعات کتاب خانه ی انجام گرفته است. جهت شن
اساس  و بر این طالعهو کاربری آنها در این نوشتار سعی بر آن شده کارهایی که در خصوص مهرهای ساسانی صورت گرفته م

انه ای خابع کتاب اس منردد و همچنین از منظر فن شناسی و هنری نیز بر اسکاربری این مهرها در این دوره ی خاص مشخص گ
 گیرند.این مهرها مورد بررسی قرار می
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 مهرهای ساسانی
گیرند و یمالها شکل د و کامهر کردن اسنا هایی از گل هستند در ابعاد مختلف که در جریانگل مهرهای ساسانی معموالً لقمه

گون بر آنها زده های گونا ندازهارم هستند تعدادی مهر در ترکیبات مناسبتی و حقوقی معین و در ابعاد و هنگامی که هنوز خیس و ن

فاظتی ن شرایط حته شدمی شد. قطعات مزبور اگر خام می ماندند به زودی تخریب شده و از بین می رفتند ولی در صورت پخ

شکل و  فته و هرچه بیشتریشرفت دیوان ساالری ساسانی گسترش یا. کاربرد مهر، با پ(1384خوبی بر آنها حاکم می شد)گوبل، 

بازرگانی  ویف حقوقی ر وظادنظم پذیرفته است. آنچه از قصر ابونصر و تخت سلیمان یافت شده نشان دهنده حضور فراگیر مهرها 

 درمیان طبقات باال و متوسط جامعه بوده است.

-وجه به کتیبهتبرخی با  ده کهئه شهای متنوعی از مهرها اراشده است، کاربری طی مطالعاتی که بر روی مهرهای یافته شده انجام

د، اما برخی تنها ع می باشنل دفاهای موجود بر روی مهرها یا بدست آمدن نمود مادی کاربرد آن در محوطه های باستانی نسبتاً قاب

 مبتنی بر حدس و گمان بوده و مدارکی دال بر صحت آنها موجود نیست.

های مطرح شده برای مهرها گسترده بود وشامل نشانه مالکیت، گواه قانونی بودن فعالیت های تجاری، محافظت از کاالها و ریکارب

هایی همچون چاپ بر روی پارچه یا خالکوبی بدن نیز مطرح شده که بارهای تجاری یا طلسم و تعویذ است. از سوی دیگر کاربری

های مطرح شده عملکردهایی مده از محوطه های باستانی مختلف می باشند. عالوه بر کاربریفاقد نمود در موارد فرهنگی بدست آ

مدارک نوشتاری، پرداخت قبوض یا رسید کاالها، اوامر مکتوب، متون قانونی، قرض، هدیه، استخدام و »همچون ممهور نمودن 

 (، نیز برای مهرها ذکر شده است.1،1978پیتمن)« مدارک حقوقی

لت دربرداشتن بن مایه های اعتقادی و تصوری مردمان بر سکه ها برتری دارند، زیرا سکه ها، سندی تبلیغی از شاهند و مهرها به ع

ارزش نمادین آنها به سود جنبه های تزئینی محدود گشته است. اما مهرها حاوی تصورات و خواسته های شخصی مردمان است و 

و صاحبان آنها خود را در کاربرد نقشهای مختلف انسان، جانوران، گیاهان و حتی  نمایش تصورات و باورهایشان محدودیتی ندارد

ها و مطالب روی آنها، بیشتر از سایر نماد مقدسان آنرا می دیدند. از این روست که در مهرها به همین دلیل آزادی در گزینش نقش

 (.2،1978برونرآثار هنری عصر ساسانی، نمادهای مختلف را نمایش می دهند)

وره ساسانی مهر در د و نوعداز طریق بررسی مهرها و اثر مهرهای دوره ساسانی و منابع کتابخانه ای معلوم می شود که حداقل 

 .رواج یافته است: مهرهای رسمی و مهرهای شخصی

افراد یا  مسل امتونی شام روی مهرهای دوره ساسانی می توان نقوش متعددی چون تصاویری از حیوانات، پرندگان، چهره افراد،

 دعای خیر و نیز اندیشه نگارها را مورد بررسی قرار داد.

ست که اولی ادست آمده بیمان عمده ترین منابع ما در مورد مهرهای ساسانی از دو سایت کاخ ابونصر در نزدیکی شیراز و تخت سل

 اند.فته و انتشار یافتهتوسط فرای و دومی توسط گوبل مورد بررسی قرار گر

دائن، مقلق تپه، چوشانی ان به صورت فهرست وار به مناطقی چون شهر ارمنی دوین، تفلیس گرجستان، محوطه ساسانی ـ کتومی

ساسانی  ثر مهرهایها یا اها به مهرهای دیگر اشاره کرد که در آنساسانی بندیان و بسیاری از محوطهشهر بیشاپور، محوطه 

مید داشت در اتوان می ده کهمحدودی به آنها اشاره ش آنها دردست نیست یا بصورت برخورد شده است که متاسفانه یا گزارشی از

 (.1384ها به روشن شدن ابهامات موجود کمک کند)گوبل، آینده چاپ این گزارش

العاده ای از مهرهای ساسانی را قتعداد زیادی از مجموعه داران خصوصی که به مقوله مهر عالقه داشتند مجموعه های خار

بود که اشتیاق فراوانی به مهرها و نیز تمدن  1960دآوری کردند و از میان آنها تنها مجموعه دوکلرک منتشر شد. تنها در دهه گر

                                                      
1.  pittman 
2.  Brunner 
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ساسانی مشاهده شد و انتشار مجموعه های خصوصی آغاز شد. محسن فروغی جزء اولین افرادی بود که مجموعه مهرهای ساسانی 

منتشر کرد. او همچنین  1968د و نیز ریچارد فرای تعداد زیادی از این مهرها را در سال خود را در دسترس مهرشناسان قرار دا

بسیاری از مهرهای مجموعه فروغی را در نشریه )آثار و مجموعه نوشته های ایران( به شکل تصاویر نسبتاً بزرگی که همراه با 

 )نوشته های روی مهرها( هیچ کوششی به عمل نیاورد. چند توصیف کوتاه و روشنی بوده منتشر ساخت اما درباره خواندن کتیبه ها

سال بعد ترجمه این کتیبه ها توسط فیلیپ ژینیو ارائه شد. این عالقه علمی به مجموعه های شخصی ارزشمند، دیگر مجموعه 

را پیشنهاد دهند اما شان داران ایرانی همچون نیری، پیروزان، عزیز بیگلو و مشیری را برانگیخت تا مطالعه و انتشار مهرهای

متاسفانه تعداد اندکی از مجموعه داران غیرایرانی به این کار تمایل نشان دادند. در نهایت احمد سعیدی با در دسترس قرار دادن 

مجموعه مهرهای ساسانی شخصی خود برای مطالعه به صف مجموعه داران ایرانی پیوست و به درک بیشتر از گذشته ایران کمک 

 .(1،2007گیسلنی نمود)های فراوان

 نقش مهر در اقتصاد دوران ساسانی

ن دلیل به نظر د. به همیی باشنمکه پیشتر نیز اشاره شد، برخی فرضیات مبنی بر کار برد مهرها در امور تجاری و بازرگانی چنان

جارت ته در امر کاسانی رسد که به اختصار در زمینه وضعیت اقتصاد، همچنین طبقات اقتصادی ـ اجتماعی جامعه سضروری می

 فعالیت می نمودند اطالعاتی ارائه گردد.

امل انسانی دخالت عو وحیطی اقتصاد در دوران ساسانی براساس فعالیت های مختلفی واقع شده، تحت تاثیر عوامل آب و هوایی، م

مستقیم بر بطور غیر اسانیسدولت قرار داشت. تولیدات اقتصادی بیشتر تحت اختیار سازمان های خصوصی و غیردولتی قرار داشته 

  .(2007آنها نظارت می نمودند)گیسلن،

آمد. اقتصاد یمرزی بدست کشاو نیز از تولیدات مهمترین فعالیت اقتصادی زمان ساسانیان کشاورزی بوده و بیشترین میزان مالیات

ا نظارت طه بر آنها واسیرمستقیم و بکشاورزی دوران ساسانی شامل دو بخش می گردید: یک بخش مناطقی بودند که به صورت غ

 (.1382نمود)آلتهایم و استیل، می

 های اخذیان مالیاتومت ساسانن حکتا پایا با وجود اصالحات و تغییراتی که در زمان خسرو انوشیروان در سیستم مالیاتی بوجود آمد،

 ی نمود.مامین م درآمد دولت را تشده از کشاورزان و زمین داران که هم به صورت نقدی و هم جنسی بوده بخش اعظ

هایی که پس از شدند و خراجها به دست سپاه ایران گرفتار می منابع اقتصادی دیگر دولت شامل فروش اسیرانی بود که طی جنگ

(. صنعت و فعالیت صنعتگران که 36پیروزی در جنگ، شکست خورده باید به صورت سالیانه به دولت ایران پرداخت می نمود)همان:

نیز از جمله فعالیتهای اقتصادی مورد توجه در دوران ساسانی بود.  (1383شیپمان، «)زمان یافته بودندصنفی سا»به نظر می رسد 

 .(1349ا، انجام فعالیت های تجاری گسترده که با تسلط دولت ساسانی بر خلیج فارس بصورت فرامنطقه ای صورت می گرفت )رض

 هایساسانی در مانتای سریالنکا، سکه دیگر در این دوران بود. به دست آمدن گل مهرهایهای مهم اقتصادی از جمله فعالیت

های تجاری گسترده ایرانیان مهر ساسانی در چین نشانگر فعالیت( و همچنین چند 2،1990فیی و1383ساسانی در آفریقا )دریایی، 

  گرفت و توقفگاه بارهای منطقه از طریق آنها صورت میهم واردات  در این دوران است. وجود بنادر گوناگون که هم صادرات و

نماید که سانیان است، با این حال  چنین میبالعکس بودند نیز گویای رونق تجارت در زمان سا النهرین به آسیا و افریقا وبین

ی بودند که بدون حمایت جدی دولت ناوگان دولت ساسانی سیاست تسلط بر دریاها را فعاالنه ادامه نداد، بلکه بیشتر بازرگانان ایران

ها و عوارضی در کنار سود سرشاری که از تجارت کاالها حاصل می شد مالیات( 1383ایی سلطه داشتند)دریایی، بر امر تجارت دری

                                                      
1.  Gyselen 
2.  Feye 
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             درآمد مهمی برای دولت محسوب ی نمود نیز منبع که دولت ساسانی از بارهای در حال جابجایی مناطق دیگر کسب م

 (.101می شد)همان: 

ترل       داره و کنامان قتصادی آن زامور تجارت در زمان ساسانی توسط طبقات اجتماعی خاص و با نظارت نهادهای تجاری و ا

اشتند و گذتراک میبه اشا توسط شرکایی از افراد عادی یا جماعت دینی که سرمایه های خود ر»گردید. فعالیت های تجاری می

 .(111)همان: ل می دادندانجام می شدشرکتی را تشکی

 ویژگی ها و کاربری های مهر در زمان ساسانی

 شكل مهر

ستامپی در مهرهای ا اده ازگونه که قبالً نیز اشاره شد پس از سقوط شاهنشاهی هخامنشی و رواج هلنیسم در ایران استفهمان

دست آمده از ب. مهرهای یافت انیان و پس از آن نیز ادامهفعالیت های اداری و حکومتی گسترش یافته و کاربرد آن تا زمان ساس

اریخی، شکلی که ان دوره توهشگردوران ساسانی از نظر جنس، اندازه و نقش دارای تنوع گسترده ای می باشند. بنا به نظر برخی پژ

، 1386رادا، گرفت. )پرار میوران پارتی مورد استفاده قرفت شکل نیم کره بود که در داز همه برای ساخت مهرها بکار می بیش

 (.1383شیپمان، 

 جنس مهر

های ن دوران ساسانی با استفاد از متههای بکار رفته جهت ساخت مهرها دارای تنوع چشمگیری می باشند. هنرمنداجنس سنگ

های مورد پرداختند. سنگقوش بر روی سنگهای سخت یا نرم میخود به ایجاد ن(،1،1996یکو گورل ینیتگو)آهنی، مسی یا الماسی

و یاقوت  4، یاقوت3، سنگ باباغوری2استفاده بیشتر از جنس کریستال سنگی، عقیق )اعم از عقیق سلیمانی، مات، یمانی(، نارسنگ

 .(1350می باشند)گیرشمن، 5 ارغوانی

 نقش مهر

 اند که شامل:نی به صورت موضوعی طبقه بندی شدهتصاویر موجود بر روی مهرهای ساسا

 ویر انسان، بصورت مرد، زن، تصویر یک مرد و یک زن، صحنه آئینی با تصویر مرد.تص

، لمشتو، گریلوس )خروس با سرانسان(، کیومرث به همراه یک سگ، صحنه شکار یا مبارزه 6هرمانی: پوتوتصویر اسطوره ای یا ق

 بین انسان وحیوان، گرگ ماده با نوزاد انسان، مرد با اسب بالدار.

 کوهی، خرس، سگ.شکار، بز له بهنات )چارپایان(: گاو نر، اسب، پرنده سین، گوزن نر، فیل، قوچ، شیر، شیر در حال حمتصویر حیوا

 تر، کالغ.، کبوتصویر حیوانات )پرندگان(: عقاب، عقاب در حال حمله به شکار، خروس، طاوس، قرقاول، اردک، درنا

 تصویر حیوانات دیگر: ماهی، عقرب.

 یبی: ترکیب با اعضای جلویی، ترکیب با سه سر، ترکیب با چند سر.تصویرحیوانات ترک

 تصویرگیاهان: درخت، گل انار، رز، الله، گل سه برگ.

                                                      
1.  Gwinneet & Gorelick 
2.  garnet 
3.  onyx 
4 .Ruby 
5 . amethyst 
6.  Putto 
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نقوش نشان )مونوگرام( یا نقوش معروف به حرف رمز،  (1978)برونر،تصویر نمادین: دست انسان، ابزار، ماه و خورشید و ستاره 

انی است که گاه در برگیرنده دعای خیر، نام صاحب مهر و عنوان و منصب وی و نام حروف اختصاری و نوشته های پهلوی ساس

 (. 1،1973فریهای جغرافیایی بوده و ما را در جهت شناخت سازمان اداری آن زمان یاری می رساند)

 کاربری

 د. مهرهاییم می گردتقس« اداری یا رسمی»و « شخصی»بطور کلی مهرهای بدست آمده از دوره ساسانی به دو دسته مهرهای 

ای در نهاده صی کهشخصی خود به دو زیرمجموعه الف( مهرهای مربوط به افراد عادی جامعه، ب( مهرهای مربوط به اشخا

. مهرهای دتقسیم می شو بود، حکومتی و بخشهای اداری فعالیت می نمودند و مهر آنها دارای قدرت اجرایی باالیی در سطح جامعه

-نقش نمی روی آنها ی بروده، تصویردارات و سازمان های حکومتی بوده و معموالً تنها دارای نوشته برسمی نیز مربوط به ا

 (. Ibid:  72گردید)

یرنظامی و مقامات غ ختیارامهرهای اداری بخش نسبتا قابل توجهی از مهرهای ساسانی را به خود اختصاص داده و احتماالً در 

 (. 23: 1384روحانی بوده است)گوبل، 

صاحب مهر  ترین نظریاتی که در زمینه کاربری مهرهای ساسانی مطرح می گردد بیانگر استفاده از مهرها به عنوان امضا یا اثرعمده

صاحب مهر یا  نسبت به شی مهر شده است. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند مهرها به عنوان تعویذ و وسیله ای جهت دفع بالیا از

(. همچنین برخی از مهرها عالوه بر کاربرد ممهور کردن، به عنوان زینت آالتی  2،1977آکرامن,د)رفتنشی مهر شده بکار می

 همچون نگین انگشتر یا آویز استفاده می شدند.

سانی ر زمان ساهرها دهای متنوع در جنس، شکل و حکاکی، این فرضیه را مطرح می کند که مبدست آمدن مهرهایی با کیفیت

الری گسترده دیوان سا ودند ونمجتماعی متفاوت از مهر استفاده میاجتماعی خاصی نبوده و مردم با طبقات امتعلق به گروه های 

 اعی است.اجتم ساسانیان نیز نمایانگر عدم محرومیت جنسیتی در استفاده از مهر و حضور فعال زنان در عرصه های

 

 نتيجه گيریبحث و 

سناد بسیار مهم امواره از المی ههای نخست دوران اساز دوران پیش از تاریخ تا سده تهمهرها یا بستر و زمینه گلی اثرهای برگرف

ا کرده اند. از لق اند ادن متعباستان شناختی محسوب می شوند که سهم خود را در بازشناسی زندگی مادی و معنوی ادواری که به آ

ی شده که به کنده کار ته یاش، عالمت یا نوشته ای برجسجمله این ادوار، دوران پربار ساسانی است. مهر وسیله ای است با نق

ر پیش از دختراع خط اش از صورت معکوس برای تایید امضا یا اعتبار بخشیدن به اسناد و مدارک روی آثار منتقل می کنند. پی

ه از مهرها در . استفاددنمای تاریخ انسان درصدد برآمد که وسیله ای بسازد تا از طریق آن مالکیت خویش را براشیای خود مشخص

 جوامع باستانی عالوه بر اثبات تملک شخص، به مفهوم امضای صاحب کاال نیز به شمار می رفت.

اولین نمونه مهرهای بدست آمده از منطقه خاور نزدیک مهرهای استامپی از جنس سفال بودند که به صورت نسبتاً بزرگ و دسته 

حک شده بود. بعضی از مهرها عالوه بر نشان دادن مالکیت فردی شخص برای  دار ساخته شده و نقوش هندسی بر روی آنها

انسان آن روزگار که دائماً با هرگونه مصائب و خطرات مختلف زمینی و آسمانی و درد و رنج مواجه بود به عنوان طلسمی محسوب 

بدین علت است که تصویر و نقوش خدایان و می شد که مالک آنرا در پناه خود از شر ارواح پلید و اتفاقات بد نگه می داشت و 

                                                      
1 .  Frye 

2 .  Ackerman 
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یافت. نوعی احساس آرامش و امنیت دست میشود که بشر با به همراه داشتن آن به اع بر روی مهرها به وفور دیده میارباب انو

 خود رسید.های بومی مهرهای استامپی به اوج گسترش مهرهای استامپی از هزاره چهارم پ.م آغاز شد و در این زمان بود که سنت

کافی برای  ارای فضایسطح دانواع دیگر مهرها به شکل لوله ای و استوانه ای شکل )سیلندری( هستند. از آنجایی که مهرهای م

د مذکور نقوش ر روی موابن آن حکاکی نقوش نبودند، مهرهای استوانه ای به وجود آمد تا این نقص را برطرف کند یعنی با چرخاند

منشی پایان نشاهی هخان شاهد. استفاده از مهرهای استوانه ای به عنوان مهرهای حکومتی تا پایان یافتروی مهرها ظاهر می ش

شدند. پس از  ستوانه ایهای ایافته و از زمان پارتیان به بعد مجدداً مهرهای استامپی به عنوان مهرهای حکومتی جایگزین مهر

 روی مهرها اضافه شد.اختراع خط عالوه بر نقوش، نوشته ها و نام اشخاص بر 

گیرند. کاربرد ها شکل میکاال مهر کردن اسناد و مهرهای ساسانی معموالً لقمه هایی از گل هستند در ابعاد مختلف که در جریان

وی مهرها ی که بر رالعاتمهر با پیشرفت دیوان ساالری ساسانی گسترش یافته و هرچه بیشتر شکل و نظم پذیرفته است. طی مط

دن نمود مادی ا بدست آمهرها یمکاربریهای متنوعی ازمهرها ارائه شده که برخی با توجه به کتیبه های موجود بر روی انجام شده 

شامل نشانه  ده بوده وگستر کاربرد آن در محوطه های باستانی نسبتاً قابل دفاع می باشند. کاربریهای مطرح شده برای مهرها

 ست.ویذ اجاری، محافظت از کاالها و بارهای تجاری یا طلسم و تعمالکیت، گواه قانونی بودن فعالیت های ت

ی خود هرهای شخصکه م بطور کلی مهرهای بدست آمده از دوره ساسانی به دو دسته شخصی و اداری یا رسمی تقسیم می گردد 

ای فعالیت خشهای اداربو تی به دو گروه مهرهای مربوط به افراد عادی جامعه و مهرهای مربوط به اشخاصی که در نهادهای حکوم

ادارات و  مربوط به نیز میمی نمودند و مهر آنها دارای قوت اجرایی باالیی در سطح جامعه بوده تقسیم می شود. مهرهای رس

 های حکومتی بوده و معموالً دارای نوشته و فاقد تصویر بودند.سازمان

ا اثر صاحب مهر یوان امضا به عن ی گردد بیانگر استفاده از مهرهاترین نظریاتی که در زمینه کاربری مهرهای ساسانی مطرح معمده

ه عنوان د مهرها بعتقدنبر روی متون یا کاالها و مالکیت صاحب مهر نسبت به شی مهر شده است. برخی از پژوهشگران نیز م

 تعویذ و وسیله ای جهت دفع بالیا از صاحب مهر یا شی مهر شده بکار می رفتند.

لیت های مختلفی راساس فعاانی بنی بر کاربرد مهرها در امور تجاری و بازرگانی می باشند. اقتصاد در دوران ساسبرخی فرضیات مب

مان ساسانیان صادی در زت اقتواقع شده تحت تاثیر عوامل آب و هوایی محیطی و دخالت عوامل انسانی قرار داشت. مهمترین فعالی

امل فروش شت ساسانی یگر دولآمد. منابع اقتصادی داز تولیدات کشاورزی بدست مینیز  کشاورزی بوده و بیشترین میزان مالیات

لت ساسانی ا تسلط دوه که بها به دست سپاه ایران گرفتار می شدند. انجام فعالیت های تجاری گسترداسیرانی بود که طی جنگ

 لبدست آمدن گ بود. یگر در این دورانبرخلیج فارس بصورت فرامنطقه ای صورت می گرفت از جمله فعالیت های اقتصادی د

یت تجاری انگر فعالین نشمهرهای ساسانی در مانتای سریالنکا، سکه های ساسانی در آفریقا و همچنین چند مهر ساسانی در چ

 گسترده ایرانیان در این دوران است.

و ارزش  اهندلیغی از شندی تبرا سکه ها سهای اعتقادی و تصوری بر سکه ها برتری دارند، زیعلت در برداشتن بن مایهمهرها به 

 دمان است.خصی مرهای تزئینی محدود گشته است. اما مهرها حاوی تصورات و خواسته های شنمادین آنها به سود جنبه

ر روی ب شبه ایجاد نق جنس مهرهای ساسانی دارای تنوع چشمگیری است که هنرمند با استفاده از مته های آهنی، مسی و...

ودند. و بقوت و... قیق، یاهای مورد استفاده بیشتر از جنس کریستال سنگی، انواع عسخت و یا نرم می پرداخت. سنگ هایسنگ

ا دعای خیر و م افراد یمل ناهمچنین دارای نقوش متنوعی چون تصاویر انسانی، حیوانات، پرندگان، موجودات اساطیری، متونی شا

 شر و اندیشه نگارها بودند.
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https://www.gisoom.com/search/book/author-315789/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-421807/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-297115/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-421806/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/1444532/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1345/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1345/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/

