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  چكيده
ر حال حاضر پردازد. مهر مذكور داي هخامنشي مكشوفه از ناحية اسدآباد همدان مياين مقاله به بررسي مهر استوانه

شود. از اينكه اين مهر از كجا و چگونه در مخزن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان نگهداري مي
كشف شده و به دست قاچاقچيان افتاده است اطالعي در دسترس نيست. اما از آنجايي كه همدان در دوران باستان 

ال پيدا شدن مهر در اين منطقه دور از ذهن نيست. مهر شده است، احتمپل ارتباطي ميان شرق و غرب محسوب مي
دندانه شده، آسيب چنداني نديده است. در داخل مهر هاي آن كه دندانههاي قاعدهشكل است و جز كنارهاياستوانه

 3كرده است. ارتفاع مهر اش استفاده ميسوراخي تعبيه شده است كه دارندة مهر از آن براي آويختن مهر به گردن
اي به خط متر است و از جنس سنگ و به رنگ يشمي است. بر يك طرف مهر كتيبهسانتي 5/1متر و قطرش سانتي

ميخي فارسي باستان و بر طرف ديگر آن نقشي از صحنة شكار نقر شده است. مهر مربوط به زمان هخامنشيان و 
  .متعلق به ساتراپ بلخ (دادرشيش) است

  هاي كليدي واژه
  .ن، دادرشيش، ساتراپ، بلخمهر، هخامنشيا
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. مقدمه1
آمده دستمانده در الواح بهجااي بهنقوش مهرهاي استوانه

از تخت جمشيد بازتاب استفاده از سبك ايالمي نو در 
ها مهرهاي مهرهاي حكمرانان هخامنشي است. ايالمي

تري ها براي مدت طوالنياي را در قياس با بابلياستوانه
د. كاربرد مهر در زمان هخامنشيان كامالً اداري حفظ كردن

اي توسط فرمانروايان اولية هخامنشي بود. مهرهاي استوانه
ـ 456) تا اردشير اول (مق486ـ522از داريوش اول (

شد. اعضاي دربار شاهنشاهي م) استفاده ميق424
هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري در ارتباط بودند، 

را همراه داشتند. برخي از كارمندان مهر  هميشه مهر خود
آويختند. معموالً دو انتهاي خود را از گردن خويش مي

مانند در پشت سر به قيطان مهرها به كمك حلقة زنگوله
خواست، مهر را به رسيد و هرگاه دارندة آن مييكديگر مي

 ,Mooreyكرد (كشيد و از آن استفاده ميطرف پايين مي

1985:856-8 ; 1984: 45Teissier, ;Curtis, 
  ).251: 1386؛ پرادا، 2005:189

شدند و قيمتي ساخته ميهاي نيمهمهرها معموالً از سنگ
گاهي قابي از طال يا نقره داشتند. گاهي اگر مهري گم 

و طي بخشنامه به همه اعالم  شد، مهر جديد جايگزين مي
 شد (براي رييس تشريفات تخت جمشيد، فرنكه چنينمي

ها يك اتفاقي افتاده است). در تخت جمشيد از تمام لوح
 هاي ماهانه وشد. تمام حسابرسيكپي ممهور بايگاني مي

هاي ساليانه مزين به مهر مقام و مسئول مربوطه ترازنامه
بوده است. گاهي نيز از مهر به عنوان زيور تزييني استفاده 

 Collon, ;2003:13-15 100 :1997شد (مي
Jooskist, ،12: 1375؛ ملكزاده بياني.(  

هاي نمادين روي مهرها يكي مايهحضور عناصر و نقش    
از داليل اعتالي هنرهاي تزييني در طول تاريخ هنر ايران 

تواند امكانات جديدي را براي است. بررسي اين نقوش مي
شناخت هنر ايران و ارتباط آن با موضوعات مذهبي، 

راهم سازد. مهرها نقش مهمي در اجتماعي، اعتقادي، و ... ف
كردند؛ به نشان دادن جايگاه اجتماعي صاحبان مهر ايفا مي

طوري كه در انتخاب نوع نقش و سبك آن دقت خاصي 
  ).,Garrison 13-9 :2001گرفت (صورت مي

اي شكل دوران موضوع نقوش مهرهاي استوانه   
-هخامنشي از جهان مذهبي خارج و وارد جهان عادي مي

هاي باستاني كاررفته در تمدنترين نقوش به. از متداولشود
با حيواني » شاهوار«النهرين نبرد قهرمان خصوصاً تمدن بين

وحشي (اغلب موارد شير) است. در ايران نيز نبرد شاه با 
ترين نقوش مهرهاي ايزدي از رايج شير در ساية فره

  Porada, ;2005: 167 259-257 :1946اي است (استوانه
Dusinberre,.(  

  مهر مكشوفه
شود عبارت است از نقوشي كه بر روي مهر حاضر ديده مي

اش تير و مردي با جامة مادي، سوار بر اسب كه در دست
روي بهكماني است و آماده تيراندازي به شيري است كه رو

او در حالت ايستاده قرار دارد. اين شخص بنا به پوششي 
ار مادها باشد. پيراهن بلند تا زانو، و كه دارد بايد از ايل و تب

اي دوخته »دنباله«اي كه در پشت سرش كاله گرد و ساده
شده است از مشخصات بارز جامة مادي است كه شخص 
به تن دارد. باالي اين نقوش نيز نماد دايرة بالدار نقش بسته 

  .)1(تصوير  )87: 1375است (شهبازي، 

.)(طرح: از ليال خوشمو . نقش مهر مكشوفة همدان1تصوير 
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هاي شكار يكي از نقوش بارز مهرهاي به طور كلي صحنه  
هخامنشي است كه هدف آن نمايش قدرت و مهارت 

آوري است. موضوع تيراندازي و هخامنشيان در جنگ
شكار آنچنان در نزد داريوش پراهميت بود كه او خودش 

از تيراند«كند: را در يكي از مهرهايش چنين معرفي مي
 :Dusinberre, 2005» (خوبي هستم، چه پياده، چه سواره

167 ;1978: 177-178 Stronach,. (  
شير به عنوان پادشاه درندگان و حيواني پرقدرت از   

ديرباز مورد توجه ايرانيان بوده و اغلب نمادي از شوكت و 
جالل، سلطنت، قدرت و عظمت پادشاهان شناخته شده 

ر عالوه بر نشان سلطنتي در است. از آن جا كه نقش شي
هنر آريايي نيز نمود يافت به عنوان سمبل آرياييان نيز 
شناخته شد. در زمان هخامنشيان مبارزة شاه و شخص 

منصب با شير به عنوان نماد برخورداري از قدرت صاحب
ها و مهرها حك شده است. مبارزه با شير در نقش برجسته

كه ايرانيان به هاي سنتي هنر آشوري است از موضوع
عاريت گرفته اند. از سوي ديگر شير يكي از نمادهاي 
مهري نيز هست كه از جهات مختلف مرتبط با مهر و آيين 
ميتراييسم شده و به عنوان نماد ميترا، خورشيد، آتش، 
ابديت و به عنوان نگهبان در اين آيين شناخته شده است  

: 1369احقي، ؛ ي14: 2537؛ اتينگهاوزن، 180: 1386(بهار، 
  ).242: 1383؛ كومن، 280
طور كه اهورامزدا در خلق جهان بنا به روايتي همان  

بايست عامل هرج و مرج را از پاي درآورد، شاه هم مي
اش باشد. برخي معتقد اند برقراري نظم در قلمرو حكومت

كشتن حيوانات وحشي مانند شير نماد همين موضوع 
به نبرد هومبابا است. در داستان گيلگميش او 

)Humbabaرود و با ياري ) كه موجودي شر است، مي
دهد. در يونان باستان هركول اش ميخورشيد شكست
شود اي در حال نبرد با شير نشان داده ميقهرمان اسطوره

)Collon, 1997: 53 43: 1374، رف؛.(  

در باالي صحنة شكار شير، نماد دايرة بالداري حك 
آن ، اصلي سومري دارد و نمونة مشابه شده است. اين نماد

آثار آشوري مانند نقوش برجستة آشور نصيرپال دوم نيز در 
هاي شود. اين تصوير كه در ميان مصريان از زمانديده مي

هاي گستردة بسيار قديم مرسوم بود، نشانگر آسمان با بال
، خداي آسمان و خورشيد است. »هوروس«رب النوع 
بااليي مردي ريشدار را كه معموالً كماني تنة آشوريان نيم

در دست دارد به درون دايره افزودند و آن را براي نشان 
دادن آشور خداي بزرگ آشوريان به كار گرفتند. حضور 

آمده از دستنگارة اين نماد بر اشياي برنزي اورارتويي به
درياچة وان حاكي از آن است كه اين نماد بالدار در 

 136-135 :1980نيز پذيرفته شده بود ( سرزمين اورارتو
Shahbazi,  ،146:1375؛ بويس.(  

تا نيمة سدة نوزدهم پيش از ميالد محققان غربي با استناد 
ماية آشوري اين نماد، بر اين عقيده بودند كه اين به بن

ترين خداي ايرانيان نگارة بالدار نماد اهورا مزدا، بزرگ
نماد  را به عنوان نماد  است. امروزه اكثر پژوهشگران اين

اي همتا و همانند روح شناسند كه همچون گونهفروهر مي
 ,Shahbaziشد (انسان و فرشته نگهبان او تصور مي

1980: 136.(  
ها، نحوة هاي بالدار در شكل بالمشخصات اصلي قرص

قرار گرفتن پرها، پيكرة انساني در لباس پارسي، و دم و 
آن است. اين تصوير بعدها در هاي آويخته از طرفين پيچ

ها و مهرها از نمادهاي برجستهزمان هخامنشيان در نقش
ـ 150: 1375شود (بويس، هنر هخامنشي محسوب مي

). به اعتقاد شهبازي ايرانيان باستان اين نماد قرضي را 152
در نشان دادن مفهوم باستاني خود از فره به كار بردند. 

با پيكرة انساني و گاه بدون  هاي بالدار هخامنشي گاهقرص
شود كه به اعتقاد او دايرة بالدار با نيم تنة مرد آن ديده مي

تنة درون آن براي نشان دادن فره پادشاهي و دايرة بدون نيم
مرد درون آن تجسم فره ايرانيان است. فره پادشاهي كه تنها 
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با پادشاهان قانوني همراه بود، شرط الزم براي پادشاهي بود 
شد و به واسطة آن خوشبختي و سعادت با شاه يار ميو 

فره ايراني يك نيروي مزداآفريده و مختص ايرانيان بود كه 
خوشبختي، ثروت، و خردمندي را براي آنان به همراه 

  ).67: 1391داشت (جليليان، 
گريشمن تفاوت نمادهاي بالدار را در مورد مهرها چنين   

اي بدون پيكره مختص هكند كه مهرها با قرصتوجيه مي
دار از آن شاه هاي پيكرهها و با قرص درباريان و ساتراپ

وشي  هبوده است. برخي نيز اين قرص بالدار را نماد فر
هاي گشاده اين نماد را حاكي از انديشة نيك، دانند و بال مي

پندارند و دايرة ميان نگاره را گفتار نيك، و كردار نيك مي
گار و بازگشت اعمال و كردار انسان عالمت بي پاياني روز

شده از طرفين بخشِ دانند. دو رشتة آويختهبه خود او مي
انتهايي تصوير را سپنتا مينو و انگره مينو و نيز دامن 

دانند كه بايد طبقه را انديشة بد، گفتار بد، و كردار بد مي سه
به زير افكنده شود. وجود نقش اهورامزدا در باالي سر 

منصب، ضمن اين كه نقش حمايت از او را شخص صاحب
داد (گيرشمن، تري نيز به كار او ميداشت، ارزش بيش

1346 :229(.  
اين نماد بالدار در اكثر نقوش بجا ماندة هخامنشي از  

هاي ها و كاخجمله كتيبة بيستون، روي ديوار ساختمان
شود. تصوير اين نگارة گوناگون تخت جمشيد ديده مي

شدة داريوش بزرگ نيز به كار رفته مهر شناخته بالدار در
است. در اين مهر، داريوش كه تير و كماني نيز در دست 

اي ايستاده و دو شير را از پاي درآورده دارد درون ارابه
است. نگارة بالدار باالي سر داريوش و صحنة شكار وي 
نقر گرديده است. مرد بالدار درون دايره به همان سويي 

  ).153ـ 150: 1375نگرد (بويس، كه داريوش مي نظر دارد
توسط نيروي  1382اسفند سال  28مهر حاضر در تاريخ 

انتظامي ناحية اسدآباد از قاچاقچيان اشياي عتيقه گرفته شده 
است و در مخزن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

شود. در اينجا جا دارد از استان همدان نگهداري مي
دار تبار جمعب آقاي محمدنقي سيديدريغ جنازحمات بي

و امين اموال اين سازمان به سبب در اختيار گذاشتن مهر 
  تشكر و قدرداني كنيم. 

از اينكه اين مهر از كجا و چگونه كشف شده و به دست    
قاچاقچيان افتاده است، اطالعي در دسترس نيست اما از 

شرق  آنجايي كه همدان در دوران باستان پل ارتباطي ميان
شده است، احتمال پيدا شدن مهر در و غرب محسوب مي

شكل است و اياين منطقه دور از ذهن نيست. مهر استوانه
دندانه شده، آسيب هاي آن كه دندانههاي قاعدهجز كناره

 5/1سانتي متر و قطرش  3چنداني نديده است. ارتفاع مهر 
  متر است و از جنس سنگ و به رنگ يشمي است.سانتي

  بررسي و تحليل مهر 
اي به خط ميخي فارسي باستان و بر يك طرف مهر كتيبه

برطرف ديگر آن نقشي از صحنة شكار نقر شده است. زبان 
)، مق 330تا  550فارسي باستان زبان رسمي هخامنشيان (

گويند. شد كه به آن خط ميخي ميبه الفبايي نوشته مي
هاي رش كتيبهتر براي نگاهخامنشيان خط ميخي را بيش

ها و مهرهاي درباريان باشكوه شاهي و نوشتن روي گلدان
كردند هاي هخامنشي استفاده ميستون كاخو نيز پايه

  ) .70: 1386(ابوالقاسمي، 
توان از اي كه روي مهر حاضر كنده شده است را ميكتيبه

 2(تصوير  روي اثر مهر بر خمير به صورت ذيل قرائت كرد
  :)3و 

از اسامي خاص ايران باستان است. اين كلمه در دادرشيش 
و در  da-da-ar-šuدر اكدي  da-tur-ši-išايالمي 

باك به معني دلير و بي  -dādhrşiسنسكريت به صورت 
آمده است. در فارسي باستان اين كلمه اسم خاص مضاعف 

به معني شجاع و دلير بودن. احتماالً  -daršاست از ريشه 
فرضي هند و اروپايي نخستين به صورت اين كلمه در زبان 
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dhres-   بوده است. كلمةdare  در انگليسي نيز از همين
يعني  i-ريشه گرفته شده است. اين اسم از مادة مختوم به 

هاي ديگر اين ماده در كتيبة است. صورت dadarš-iاز 
و  dadaršišهاي فاعلي و مفعولي بيستون به صورت حالت

dadaršim  .در اين كتيبه اين اسم به صورت آمده است
آمده و صرف نشده است در صورتي  -dadaršiمادة اصلي 

كه اگر در حالت صرفي خود يعني حالت فاعلي صرف 
آمد. بعد از اين كلمه ظاهراً مي dadaršišشد به صورت مي

حرف واژه جدا كن بوده است كه بر اثر افتادگي از مهر 
 Kent,  ;1899: 475 189 :1953خوانا نيست (

Monier-Williams,(.  

dādarši

. xšaçapā 

vn .bāx 

tara 

  . نوشتة ميخي سمت راست مهر همدان 2 تصوير
تبار، امين اموال فرهنگي ادارة كل ميراث سيدمحمدنقي سيدي مأخذ:(

  فرهنگي استان همدان).

در تاريخ ايران باستان دو نفر با اين عنوان معرفي شده اند 
در زمان پادشاهي داريوش كبير از مقام و منصبي كه هر دو 

شاه «برخوردار بوده اند. داريوش در كتيبه بيستون خود را 
بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورها، پسر ويشتاسپ، نوه ارشام 

كند. او پس از بازگو كردن نام معرفي مي» هخامنشي
اش و ذكر فتوحاتي كه در نبرد با كشورهاي تحت اطاعت

بابليان و خوزيان و سركوبي فروريتش مادي  گئومات مغ،
كسب كرده بود، در بند شانزدهم ستون دوم كتيبه از اعزام 
-داداريش ارمني براي سركوبي سپاه نافرمان ارمنستان مي

گويد كه پس از گويد. سپس در بند سوم ستون سوم مي
نسبت » فراد«آنكه سرزمين مرو به رهبري شخصي به نام 

ن شد، داريوش ساتراپ بلخ داداريش به داريوش نافرما
 پارسي را عليه فراد فرستاد و او فراد را شكست داد. تاريخ

-522دسامبر  10ها مصادف با غلبة ساتراپ بلخ بر مرغياني

؛ كوك،  Dandamaev, 1989: 125-128م است (ق
1383 :111 .(  

ر، امين اموال فرهنگي ادارة كل ميراث فرهنگي استان همدان).تبا. اثر مثبت گستردة مهر (عكس: سيدمحمدنقي سيدي 3 تصوير
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سيدمحمدنقي  مأخذ:اي مكشوفه همدان (. مهر استوانه4 تصوير
 تبار، امين اموال فرهنگي ادارة كل ميراث فرهنگي استان همدان). سيدي

داريوش در اين كتيبه طوري از داداريش پارسي سخن     
داداريش قبل از داريوش نيز  آورد كه گوييبه ميان مي

ساتراپ بلخ بوده است. برخي معتقد اند كه او در زمان 
برديا  (گئومات مغ) اين منصب را داشته است. اما از آنجا 
كه يكي از كساني كه به هنگام به تخت نشستن داريوش 
بالفاصله به او پيوست [داداريش بوده] اين نظريه تا 

رسد. زيرا اگر او به يحدودي غير قابل قبول به نظر م
گئومات مغ وفادار بود به اين آساني و بدون مقاومت به 

و » پارت«هاي پيوست. از طرف ديگر سرزمينداريوش نمي
هاي در قلمرو داريوش سرزمين» باكتريا«و » هيرگاني«

اي بودند كه حكومت واقعي در آنها جريان دورافتاده
-براي آن سرزمينتوانسته بالفاصله نداشت و داريوش نمي

ها ساتراپ تعيين كرده باشد. اين احتمال وجود دارد كه 
قبل از به سلطنت رسيدن داريوش داداريش ساتراپ بلخ و 

(پدر داريوش) ساتراپ پارت و هيركاني بوده » گشتاسپ«
  ).,Dandamaev 127-126 :1989باشد (

به معني ساتـراپ است.   xšaçapāvan كلمه بعـــــــدي
خشش پاون  يعني كلمه  مهـــــــــر كتيبه اين

(به معني پادشاهي،   -xšaça. از سه جزء تشكيل شده است
به معناي مالك بودن  -xšayقلمرو و حكومت) از ريشة 

و در  xšaθraاست. اين كلمه در اوستا به صورت 
آمده است. صورت  -kşatráسانسكريت به صورت 

ي نخستين احتمالي كلمه در زبان فرضي هند و اروپاي
qpetro-  حدس زده شده است. در فارسي نو كلمة شهر
به  -pāاست. جزء دوم كلمه از ريشه  -xšaθraبازمانده 

-معني پاييدن و حمايت كردن است. جزء سوم نيز پسوند 

van اي برمياست.  گاهي در فارسي باستان به اسامي-

خوريم كه نقش توصيفي دارند و يا صفاتي كه از دو ماده 
كند. كلمة يل شده اند و مادة اول دومي را توصيف ميتشك

xšaçapāvan-  به معني حامي پادشاهي از اين نوع كلمات
شود. منظور از حامي پادشاهي در ايران باستان محسوب مي

ها بودند. در اين كتيبه نقش صرفي ستاك همان ساتراپ
Xšaçapāvan   نيز حالت فاعليXšaçapāva كه است

 181 :1953است (كرده  ستاك بسندهوردن به آكاتب 
Kent, .(  

Xšaçapāva  حالت فاعلي مفرد مذكر از مادة
xšaçapāvan- شود. است كه در كتيبة بيستون ديده مي

كلمة ساتراپ را فرم يوناني كلمة خشتر پون 
xšaθrapāvan- دانند. ساتراپي در اصطالح يوناني به مي

شد. خامنشي اطالق مييكي از بيست ايالت شاهنشاهي ه
ها بود كه ها برگرفته از رسم آشورظاهراً تشكيل ساتراپي

پس از فتح هر كشوري ادارة آن كشور را به صورت 
- شهرستاني به فرمانداري با سازمان كاملي از زيردستان مي

سپردند. به گفتة هرودوت بنيانگذاري بيست دستگاه 
ريوش نبوده ساتراپي و گماردن ساتراپ، امر ابتكاري دا

هاي گوناگون امپراطوري بلكه تجديد سازمان بخش
كوروش و كمبوجيه بوده است. در زمان كوروش هر ايالت 

شد و براي هر مفتوحه يك شهرستان يا ساتراپي ناميده مي
ايالت شخصي به عنوان شهرب يا خشثره پاون يا ساتراپ 
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ها در حقيقت جانشين پادشاه شد. ساتراپگماشته مي
ن آن مملكت بودند. كاري كه داريوش انجام داد اين پيشي

بود كه اين نظام را تكميل كرد و تا حدودي از اختيارات 
ها كاست تا آنان دم از خودسري و استقالل نزنند ساتراپ

  ).173: 1385؛ فراي،  82ـ 81: 1378(اومستد، 
ها كه معموالً به خاندان هخامنشي منتسب بودند ساتراپ   

اندان اشرافي ايران تعلق داشتند از طرف شاهنشاه و يا به خ
شدند و در برابر وي جوابگو بودند. هر يك از انتخاب مي

آنها براي انجام امور محوله مهري نيز داشتند كه اين مهرها 
اي بود و ساتراپ آن را از گردن خود آويزان معموالً استوانه

بة كرد. داريوش اياالت تحت تابعة خود را در كتيمي
پارس، «كند: ) چنين معرفي مي6بيستون (ستون يك بند 

خوزستان  (عيالم)، بابل، آشور، عرب، مصر، اهل دريا، 
هاي ساكن آسياي صغير)، ماد، سارد (ليدي)، يونان (يوناني

ارمنستان، كپد و كپه، پرثو (خراسان)، زرنگ  (سيستان)، 
(درة  هرئي و (هرات)، خوارزم، باختر  (بلخ)، سغد، گنداره

كابل)، سك (طوائف دو طرف بحر خزر)، ثتگوش (درة 
رود هيرمند)، رخج (بلوچستان) ومك (مكران امروزه و 

  ).146: 1383كشور (كوك،  23عمال) جمعاً 
باختر (بلخ) است. اين  bāxtarآخرين كلمه اين كتيبه 

-ba-ikو  ba-ak-ši-išكلمه در زبان عيالمي به صورت 

tur-ri-išي به صورت ، در زبان اكدba-ah-tar  و در
در زبان  Bactrusآمده است.  baxδiاوستايي به صورت 

دهنده است. در كتيبة بيستون يوناني به معني بخشنده و بهره
هاي مختلفي از اين كلمه آمده است كه عبارت اند حالت

و حالت  Baxtriš:  ---- از: حالت فاعلي مفرد مونث 
اين اسم از ستاك  .Baxtriyāدري و ازي مفرد مونث: 

bāxtri-  است كه در حالت صرفي دري در اين كتيبه به
 1953آمد  (مي Baxtriyāكار رفته است و بايد به صورت 

:199 Kent, .(  
سرزمين باختر طبق اوستا چهارمين و بهترين كشوري   

است كه اهورا مزدا خلق كرد. اين سرزمين در اوستا تحت 
آمده است. باختريان » بلخ زيبا«يعني » باخذم سريرم«عنوان 

ها در آسياي ميانه، يكي ها وآرياييبه هنگام جدايي هندي
از قبايل ايراني بودند كه راه شرق را در پيش گرفتند و 

ترين گروه ايرانيان را در دوران باستان تشكيل دادند. شرقي
م كوروش كبير توانست ق 539و  545هاي بين سال
رو، سغد، و باكتريا  (بلخ) و چند هاي سيستان، مسرزمين

هايي كه ايالت ديگر را مطيع خود كند. برخالف سرزمين
پادشاهان مخصوص به خود داشتند، سرزمين بلخ هميشه 

-هايي كه از طرف پادشاه ايران تعيين ميتوسط ساتراپ

شد. ساتراپ اين ناحيه در زمان داريوش شدند، اداره مي
اره شد دادارشيش پارسي بود. تر به آن اشطور كه پيشهمان

جنوب به از كشور باختر از شمال محدود به رود جيحون 
-تركستان چين، و از مغرب هندوكش، از شرق به هاي كوه

  ). 66: 1378بود  (اومستد، محدود به خراسان كنوني 

  گيرينتيجه
اي هخامنشي است كه مهر مذكور از جمله مهرهاي استوانه

اي كوچكي دارد كه از معبدي با مهر استوانهشباهت بسيار 
در مصر كشف شده و متعلق به داريوش بزرگ است. محل 
كشف اين مهر معبد آمون در شهر لوكسور مصر است و 

شود. روي اين مهر تصوير مي در موزه لندن نگهدارياينك 
داريوش بزرگ ايستاده بر گردونة شاهي و در حال 

ن نقش بسته است. با اين تيراندازي به سوي شير خشمگي
تفاوت كه در مهر مذكور تنها يك كتيبه به زبان فارسي 
باستان نقر شده است، حال آنكه مهر داريوش حاوي سه 
كتيبه به خط ميخي پارسي، عيالمي، و بابلي است با عبارت 

كه بر روي آن حك شده است. از » منم داريوش شاه«
اريوش تفاوت هاي ديگر اين مهر با مهر معروف دتفاوت

در تصوير بالدار اهورامزدا است كه در مهر داريوش پيكرة 
انساني با سر و در مهر دادرشيش بدون سر حك شده است 
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كه شايد جايگاه سلطنتي داريوش را بتوان علت آن به 
حساب آورد. حضور درخت نخل در مهر داريوش از ديگر 

  هاي اين دو مهر است.تفاوت
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