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Abstract 
Among the Sassanid artifacts is a disc at the Cleveland Museum of Art. There is no information 
about person engraved on the disk, just in the Cleveland Museum's recorded information, and 
idea of Dorothy Shepard, this hunter man is Ardeshir II of Sasanian Dynasty. Due to the unusual 
form and uniqueness of disc among the Tape Hesar Bronze Age culture works, and despite the 
fact that the motif and subject engraved on it are characteristic of the art of the Sassanid period; 
But with the help of archaeological data, interesting information can be provided. The 
objectives of this study are to understand the person engraved on this marble disk In this study, 
In addition, the authors try to evaluate the origin of the marble disk based on archaeological 
findings so that they can speculate about the geographical area production of this object and 
determine whether this work is the production of the area from which it was found. Or was it 
produced elsewhere in the realm of the Sassanid kingdom? the authors have shown similar 
examples of disks from the prehistoric period and have shown that the construction site of this 
object in North and Northeastern Iran is in sites that contain both Bronze Age cemetery and the 
Sassanid period remains. And the original disk belongs to the Bronze Age and the culture of 
Hesar / Gorgan, examples of which have been found in the tombs of this period. Also, 
considering the form and decoration of the crown engraved on this disc and its comparison with 
the crown of Ardeshir II in the Taq-e Bostan and the plate of Ardeshir II recovered from the 
Mes Aynak site in Afghanistan, it seems that Ardeshir II could not be the king engraved on this 
disk. The depicted person on this plate is probably one of the Sassanid princes who ruled the 
Northern region or one of the local dynasties kings; during early Islam of the region, dynasties 
that remained faithful to the Sassanid traditions for several centuries. However, we will need 
more information from archaeological or incidental findings to reinforce these ideas or change 
it. 
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Introduction 
Based on the identified kings on the plates of the Sassanid period, we know that since the 
Bahram I, making plates with the role of the Sassanid kings has become common and the largest 
number belongs to Shapur II and Bahram V (Akbari, 2020: 186). Studies show that most 
Sassanid plates represent the royal hunting scene; However, plates with the display of the crown 
scene, feasts, family scenes as well as single and legendary animals have also been represented 
(Vosough Babaei and Mehrafarin, 2015). The prevalence of plate-making at the same time as 
the decline in relief-making suggests that perhaps plate-making is in some way significantly 
related to the diminishing importance of reliefs. Certainly, the Sassanid kings replaced the plates 
with reliefs for reasons that are not clear. The advantages of plates seem to be cheaper, require 
less manufacturing time and be portable. According to this fact that these plates have been 
discovered in lands far from the center of the empire, on the southern shores of the Caspian Sea, 
Central Asia, and the former Soviet Union and more recently in Afghanistan, these objects may 
be a means of propaganda and displaying the power and legitimacy of the Sassanid kings 
(Gireshman, 2012: 203; Orbeli, 2009; Seyed Aliyev, 2013). Although most Sassanid plates are 
made of gold and silver, a different piece has been reported; this piece is a marble disc that has 
been registered in the Cleveland Museum of Art with the number D. 19-1 / 4 in.63.258 
(Handbook of the Cleveland Museum of art.1969: 13) (Fig.1), It is the subject of this research. 
About depicted person on the disc, according to Dorothy Shepard, he is Ardeshir II. Due to the 
unusual form and uniqueness of such an object among the Sassanid works and considering that 
the subject engraved on it are characteristic of the art of the Sassanid period; But with the help 
of archaeological data, interesting information can be provided. The objectives of this study are 
to understand the person engraved on this marble disk and to try to evaluate the claim that the 
person engraved is Ardeshir II of Sassanid? In addition, the authors try to evaluate the origin of 
the marble disk based on archaeological findings so that they can speculate about the 
geographical area production of this object and determine whether this work is the production of 
the area from which it was found. Or was it produced elsewhere in the realm of the Sassanid 
kingdom? There is not much reliable information about the location of this disc. According to 
reports, this work was apparently found in 1954 along with a silver plate with a very similar 
scene by a brick factory worker near the Sari railway (Sami 2010, vol. 2: 120; Vandenberg, 
1970: 7) (Fig.2). The silver plate, unlike the marble disc in the Cleveland Museum, is kept in the 
National Museum of Iran. The person depicted in both works is undoubtedly one person; this 
assurance is due to the accurate repetition of the crown, details of the face, costume and scene. 
The plate is made of marble and the engraved king has been introduced as Ardeshir II (Shepard, 
1983). Shepard’s reason for the attribution was the similarity between the plate crown and the 
relief of Ardeshir II in the Tagh=e Bostan. Considering the kings with plates with very similar 
scene, namely Hormozd II and Shapur II, respectively, it is possible that the marble disk also 
belongs to the same period. The Bronze Age stone disk on which the Sassanid motif is engraved 
has probably been obtained from its original context for some reason and has been given to the 
artist of the Sassanid period. But why and how this object was used to create such a role is 
unclear. Bronze Age stone disks were not used during the Sassanid period, or at least were not 
so similar. It is therefore clear that the specimen is evidence of unearthing of a Bronze Age 
object in a Sasanid period. The Cleveland Museum’s Sassanid/Bronze Age disc is definitely 
inspired by the Bronze Age culture of the region. This example proves that many of silver 
artifacts found from Mazandaran are actually made in the region and were not because of 
treasures sending to Mazandaran at the time of Sasanian collapse. In addition to the disk and the 
abundance of silver works found in Mazandaran, another evidence that supports this claim is the 
inscribed specimens with the names of Espahbodan and the elites of Mazandaran on some 
specimens. At the same time, it should be borne in mind that probably not all Sassanid plates in 
the royal workshops of the Sassanid are produced in the hinterland, but also in areas far from 
these centers. Due to the shape of Ardeshir's crown, which is engraved in the Tagh-e Bostan 
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with good quality and clarity, as well as his coins, is different of the rider's crown on the marble 
disc of the Cleveland Museum of Art, difference is in decoration and form. Crown has two 
spherical protrusions. It is engraved on the king's forehead and have a crescent on top, so it 
cannot belong to Ardeshir II. The final point is that the role of the Sassanid disk crown and plate 
under study has not been reported in any reliefs or coins. Hence, the person in the scene is the 
crown prince or prince who rules in Mazandaran and the northern and northeastern regions, but 
has never ascended to the throne or changed his crown after it. The influential kings in the 
history of the region are: Bahram I, Firuz I, Bahram V, Ghobad and his son Kyus. Among them, 
Firuz I, Bahram-V and Ghobad never ruled Mazandaran or related regions and entered the 
region only after being crowned. Bahram I and Kyus were both princes and crown princes and 
ruled the northern regions of Iran. The shape of the Bahram's crown is unknown before his 
reign, and Kyus was killed before the reign during a campaign to gain the monarchy against his 
brother; however, his descendants always maintained their power in the region. If we consider 
the person engraved on the Sassanid disk and plate as a member of the Sassanid royal family in 
the Mazandaran region, this person will most likely be Bahram I or Kyus. But if we consider 
this person as one of the ruling families of Tabarestan in the beginning of Islam, who were often 
completely loyal to the customs and traditions of the Sassanids, it will be very difficult to 
identify him; Because the local kings of Tabarestan minted coins in Sassanid kings motif, and 
the image of the local kings was not used on the coins; As a result, it is not possible to identify 
them at present and we will have to wait for future archaeological findings. In addition, it should 
be noted that this plate and disk is more in the style of the royal plates of the Sassanid period 
than it is similar to the samples of the Islamic period or the copies modeled on the Sassanid 
samples. As a result, it is unlikely to belong to local families, although it is not impossible. 
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 چکیده
ثبـت   یالديم 1963سال  آن راولند وجود دارد که تاریخ ورود مرمري در موزه هنر کلی یدیسک ،اشیاء هنري دوره ساسانی در بین

وروتی شـپارد از مـوزه   نظر دموزه کلیولند با توجه به  شده ثبتروي دیسک، در اطالعات  شده حکدر ارتباط با نقش فرد اند. کرده
دوره با توجه به فرم غیرعادي و تک بودن چنین شیئی در میان آثـار  ست. این نقش متعلق به اردشیر دوم اکه  کلیولند آمده است

شناسـی  تانـــ هـاي باس داده کمک هاما ب ؛دوره ساسانی استهنر بر آن شاخصه  شده حکبا وجود آنکه نقش و موضوع  و ساسانی
بر روي این دیسـک مرمـري و    شده حکاهداف این مطالعه، درك ماهیت نقش شخص جالبی براي آن ارائه کرد. ات توان اطالعمی

نگارندگان سعی کردند تا در مـورد ماهیـت    عالوه بهتالش جهت ارزیابی این ادعا که فرد نقش شده آیا اردشیر دوم ساسانی است؟ 
اسی ارزیابی انجام دهند تا بتوانند در مورد منطقه جغرافیایی تولید این اثر شنهاي باستانیافته بر اساساصلی خود دیسک مرمري 

یـا تولیـد محـل دیگـري از قلمـرو       اي است که از آن یافت شدهزنی کرده و مشخص کنند که آیا این اثر تولید همان منطقهگمانه
نشـان   ،تـاریخ هاي مرمري از دوره پیش از دیسکمشابه  هايوهش با آوردن نمونهژنگارندگان در این پ ؟بوده استشاهان ساسانی 

و هـم آثـار سـکونت دوره     بـوده  که هم قبرستان عصر مفرغاست ي ادر محوطه ،شرق ایرانئ در شمالند محل ساخت این شاهداد
ه یافـت  ر ایـن دور هاي آن از قبواست که نمونه گرگان / حصارفرهنگ و  مفرغ دورهاصل دیسک متعلق به  ؛را داشته است ساسانی

و  این دیسک و مقایسه آن بـا تـاج اردشـیر دوم در طـاق بسـتان      رويین تاج نقش شده ی. همچنین با توجه به فرم و تزستشده ا
تواند شاه نقش شـده  اردشیر دوم نمی رسدبه نظر می آمده است، به دستوطه مس عینک افغانستان بشقاب اردشیر دوم که از مح

 هـاي  سلسـله یکی از شاهزادگان ساسانی حاکم منطقه یا یکی از شاهان  احتماالًبر این بشقاب  فرد نقش شده این دیسک باشد. بر
 سنن ساسانی وفادار باقی ماندند.قرن به  ی که چندینهای سلسلهمحلی صدر اسالم منطقه است، 

 .ولندیموزه هنر کل اردشیر دوم، ،رغ، دیسک مرمريساسانی، عصر مف :يکلید هايواژه

 مقدمه .1
 سـاخت  بهـرام اول از زمـان   دانـیم کـه  مـی  دوره ساسـانی  هـاي بر روي بشقاب شده ییناساـششاهان  اساسبر 

 تعلـق دارد  بهـرام پـنجم  و  شـاپور دوم بـه   اد نیـز و بیشترین تعد با نقش شاهان ساسانی رایج شد ییهابشقاب
صـحنه   بازنمـایی کننـده  ی ي ساسـان هـا بشقاب بیشتر ،دهد مینشان  شده انجام هايبررسی )186: 1398اکبري، (

هاي خانوادگی و صحنه، )، بزمشاه نامشخصستانی (تاجنمایش صحنه هایی با اگرچه بشقاب ؛شکار شاهی هستند
 رواج گسـترده . )38: 1394وثـوق بابـایی و مهرآفـرین،    ( گـزارش شـده اسـت    اي نیزهمچنین جانوران تک و افسانه

 هـا ارتبـاط  دهد شاید به نوعی ساخت بشقابها نشان میجستهبر نقشزمان با افول ساخت ها همساخت بشقاب
شاهان ساسانی بـه عللـی کـه بـه درسـتی       قطعاً. شته باشدها دابرجسته نقشاهمیت  رنگ شدنبا کم داريمعنا

 به زمان سـاخت نیاز ، تر بودنارزان رسدمی به نظر .ها کردندبرجسته نقشها را جانشین مشخص نیست بشقاب
دور از  یهـای هـا در سـرزمین  به این امر که ایـن بشـقاب   با توجه. استها بشقاب ایايل بودن از مزمنقوو  کمتر

نیـز در   اخیـراً و  شـوروي سـابق   ،يمرکـز  مرکز امپراتوري یعنی در سواحل جنوبی دریـاي مازنـدران، آسـیاي   

                                                           
 parastomasjedi@yahoo.com                                                                               رایانامۀ نویسندة مسئول:.۱
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 انروعیت شـاه ابـزاري جهـت تبلیـغ و نشـان دادن قـدرت و مشـ       ،شاید این اشیاء کشف شده است، افغانستان
گیرشمن معتقد اسـت   .)133-131: 1392یف، ؛ سید علی926: 1387ربلی، ؛ ا203: 1390گیرشمن، ( ستساسانی بوده ا

 هـاي  سـنگ دوره مبادالت محصوالت تجملی ساسانی با  نیتر پررونق خسرو دومو  خسرو اولکه دوره سلطنت 
وجـود داشـت و مـورد تقاضـاي دربـار و اشـراف       که در مناطقی از روسیه است  بهایی گران هاي پوستقیمتی و 

هـاي  در قرون بعـد از روي نمونـه   که آنهاي جدیدتر هاي ساسانی و یا کپیاست که نمونه رو نیازا ؛ساسانی بود
ي هـا و بشـقاب ظـروف   ).203: 1390گیرشـمن،  در مناطق مختلف روسیه وجـود دارد (  ،برداري شدهساسانی الگو

ایـن   يبـر رو مطالعـات   انـد. صري مورد مطالعه قرار گرفتهعن ترکیبساخت و  فن نقش،ساسانی به لحاظ فرم، 
). 125: 1373هرمـان،  ( اسـت  متـأخر گروه عمده اولیه، میـانی و   سهبه  میتقس قابلنشان داد این اشیاء ها بشقاب

؛ این ستاما یک قطعه متفاوت نیز گزارش شده ا ،هستند و نقره از جنس طالهاي ساسانی بشقاباگرچه اغلب 
موضـوع مطالعـه ایـن پـژوهش     شود و در موزه کلیولند نگهداري میکه یک دیسک از جنس مرمر است قطعه، 
دیسـک مرمـري و تـالش جهـت      بـر روي ایـن   شـده  حکدرك ماهیت نقش شخص  ،اهداف این مطالعه است.

ن در تالش هسـتند تـا در   این نگارندگا بر که فرد نقش شده اردشیر دوم ساسانی است؟ عالوه ادعارزیابی این ا
در  نـد تـا بتوان  انجـام دهنـد  شناسی ارزیـابی  هاي باستانیافته بر اساسمورد ماهیت اصلی خود دیسک مرمري 

اي منطقـه همـان  که آیا ایـن اثـر تولیـد     مشخص کنندو  هزنی کردمورد منطقه جغرافیایی تولید این اثر گمانه
 ؟بوده استاز قلمرو شاهان ساسانی  يیا تولید محل دیگر شدهاست که از آن یافت 

 دیسک مرمري فیمعر .2
 D. 19-1/4 in.63.258 ةکـه بـا شـمار   در موزه هنر کلیولند یک پالك سنگی مدور از جنس سنگ وجـود دارد  

این اثر در هنر ساسانی . )1 شکل( )Handbook of the Cleveland Museum of art.1969: 13( شده است ثبت
جـنس و فـرم   بـه لحـاظ   اما  ،و متداول بوده استبر آن آشنا  شده حکت و اگرچه نقش اس فرد منحصربهتک و 

رد محـل  در مـو  .هاي ساسانی گزارش نشده استمحوطهآمده از  به دستدر بین آثار  ، نمونه مشابهییءشاین 
انی هاي ساسکه در مورد اغلب بشقاباست مشکلی این  و اطالعات چندان موثقی وجود ندارد کشف این شیء،

 بـه دسـت  اتفـاقی   صـورت  بهعمرانی  هاي فعالیتدر حین انجام قاچاقچیان یا  زیرا این آثار عموماً از وجود دارد؛
یـک   به همراه م1954این اثر در سال  ظاهراً ،ها گزارش بر اساس). 768: 1387، ربلی؛ ا125: 1373هرمان اند (آمده

ساري یافت شده اسـت   آهن راه ینزدیک در ارگاه آجرپزيتوسط کارگر یک ک مشابه بسیاربا نقشی   نقره بشقاب
که در مـوزه کلیولنـد    یبرخالف دیسک مرمرین نقره مذکور بشقاب .)7: 1348، ، 120: 2، ج 1388سامی () 2شکل (

شیر  ؛است نر دو شیردر حال شکار  )؟( شاه این بشقاب، نقش .شودوجود دارد، در موزه ملی ایران نگهداري می
و بـا دو   دوم بر روي دو پاي خود ایسـتاده  و در زیر پاي اسب شاه نقش شده است. شیر جان دادن اول در حال

شاه کالهی بـر سـر دارد کـه روبـانی از آن آویـزان اسـت. در        ؛گرفته استشاه قرار  در مقابلدست و دهان باز 
بـا رویـانی    تصال بـه سـر  ل او در بخش پایین کاله در محاي همچون تبر رو به باال قبه ،شاهقسمت باالي کاله 

ار دارد نقـش شـده اسـت.    بسته شده است. در قسمت باالي پیشانی شاه دو برآمدگی که بر فراز آن دو گوي قر
بـر  اي عبور کـرده اسـت.   دیگر شاهان ساسانی از میان حلقهو قسمت پایین ریش او همچون دارد ه گوشوارشاه 

ارد. او شمشـیري  دآن قـرار  اي در مرکز ر نقش شده که دایرهپروي جناق سینه شاه مدالی ستاره مانند با شش 
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 ت. بـر روي تیـردان  دانی پر از تیر نقش شده استیر آنآویخته است و در سمت راست خود کمر در سمت چپ 
حـین حرکـت   در در مسیر بـاد   هاچینحرکت شاه شلواري گشاد بر تن دارد و  شود.دیده میجناغی  هايطرح

شلوار با روبـانی بـه پـا بسـته      ،. در قسمت باالي قوزك پاداردجنس بسیار لطیفی  چه آنپار دهدشاه نشان می
 .شده است

تکرار بـدون تفـاوت تـاج،     واسطه بهشخص نقش شده در هر دو اثر بدون شک یک نفر است که این اطمینان   
شیر دوم معرفـی  ارد ز مرمر است و شاه نقش شده رامذکور ا جنس پالكجزئیات صورت، لباس و صحنه است. 

اردشـیر دوم در   برجسته نقششباهت بین نقش تاج با  شپارد علت انتساب را)؛ Shepard,1983:1098( نداهکرد
هرمـزد  مشـابه یعنـی    کامالًهایی با نقش به ترتیب پادشاهان داراي بشقاب با توجه. تاق بستان ذکر کرده است

تـوان احتمـال داد   می 1د؛دهمین شاهان ساسانی هستن ) که به ترتیب هشتمین و5و  4 شـکل ( شاپور دومو  دوم
   2دیسک مرمري مذکور نیز متعلق به همین بازه زمانی باشد.

 نیـاورده اسـت   ادعـا ایـن   ايو دلیلی بـر  کرده استدر زمان ولیعهدي معرفی  اردشیر دومعلی سامی نیز او را   
 شـاپور دوم یکـی از پسـران    احتمـاالً اسانی و شاهنشاه س واندنبرگ نیز نقش مذکور را .)120: 2، ج 1388سـامی  (
ر مـورد فـرد   گیرشمن در توصیف بشقاب نقره مـذکور د ). 7: 1348واندنبرگ، ( کرده است) معرفی سومشاید شاپور(

اي ) امتیازي شاهانه است و نقش تـاج در هـیچ سـکه   شـیر از آنجا که پیروزي بر حیوان (نقش شده معتقد است 
کند که رویاي بـه سـلطنت رسـیدن دارد. او در مـورد     اي ساسانی معرفی میرا شاهزادهاو بنابراین وجود ندارد، 

این ترتیب ایـن  ه است و ب شاپور دومو  هرمزد اول نیم تاج این شاهزاده شبیه نیم تاجتاریخ اثر معتقد است که 
 .)209: 1390گیرشمن، است (میالدي اثر متعلق به اواخر قرن سوم یا قرن چهارم 

 

  
 Cleveland) شیر دیسک ساسانی با نقش شکار :1 لشک

Museum of art.1969: 13).  
Figure 1: Sasanid disc with lion hunting scene 

(Cleveland Museum of art.1969: 13) 

 شیر شکار نقش با ساسانی بشقاب :2 شکل
 .)7 :1348 ،(واندنبرگ

Figure 2: Sasanid silver plate with lion 
hunting scene (Vandenberghe, 1970: 7) 
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 نقش شکار شیر در هنر ایران. 3
و در  است ههاي شاهانهاي صحنهدر هنر خاور نزدیک نماد قدرت و از ویژگی توسط شاه/شاه پهلوانشکار شیر 

شـکار  صـحنه  نمایش از  يهاي متعددنمونه .داشته استهاي منطقه نقشی اساسی ها و حماسهمنظومه ،ادبیات
النهـرین و همچنـین   از جمله در هنر بینران و خاورمیانه بجاي مانده است؛ یر از ادوار گوناگون تاریخی در ایش

شاه/شاه پهلوان بجـاي مانـده کـه بـدون شـک در       به دستشکار شیر  صحنهي با آثار ،مجموعه تخت جمشید
تیبه شاپور نـامی از شـاهزادگان   نشانه آن نقش و کاز آن خارج از خاك بوده است و  ییها بخشزمان ساسانیان 

 آن هايدر چندین بشقاب ساسانی وجود دارد. نمونه دیسک مرمريمشابه نقش این  ساسانی بر کاخ تچر است.
اردشیر دوم در مس  بشقاب )،4 شکل( هرمزد دوم، بشقاب )3 شکلدر موزه ارمیتاژ روسیه ( شاپور دوم ی ازبشقاب

صـحنه شـکار شـیر بازنمـایی شـده       آنها نیـز که در  )6(شکل  است گوربهرام چند بشقاب از  ) و5شکل ( عینک
 است. 

 

 

 

موزه ارمیتاژ روسیه  ،دوم در حال شکار شیر بشقابی از شاپو :3 شکل
 .)2شکل: 1394 مهرآفرین،(وثوق بابایی و 

Figure 3: A plate of the Shapur II, lion hunting, 
Russian, Hermitage Museum (Vosough Babaei 

and Mehrafarin, 2015: Figure 2). 

بشقاب با نقش هرمزد دوم در حال شکار شیر،  :4 شکل
 .)Harper, 1981: 215(  موزه هنر کلیولند

Figure 4: Plate with the scene of Hormozd 
II hunting a lion, Cleveland Museum of Art 

(Harper, 1981: 215). 
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؛ طرح بشقاب از 1,3: تصویر 1392یف دوم در حال شکار شیر، مس عینک افغانستان (سید علینقش اردشیر  :5 شکل

Skupniewicz 2019: fig 13(. 
Figure 5: The scene of Ardashir II while hunting lions, Mes Aynak, Afghanistan (Seyed Aliyev 

2015: Figure 1.3; plate design from Skupniewicz 2019: fig 13). 
 

 
 ).Harper, 1981: 226( بشقاب ساسانی با نقش بهرام گور در حال شکار شیر؛ محل نگهداري موزه بریتانیا :6 شکل

Figure 6: Sasanid plate with the scene of Bahram Gore hunting two lions; British Museum 
(Harper, 1981: 226). 

 انـد  عبـارت هاي آن نمونه و شده استه شکار شیر به دفعات بازنمایی ساسانی نیز صحن يها نقش برجستهدر    
هینـتس  ( سر مشهددر  بهرام دوم) 94-89: 1383؛ شفیعی 417: 1374هوف شاپور اول در دارابگرد ( برجسته نقشاز: 

 ). 173: 1390؛ گیرشمن 282: 1385
 توصیف نقش. 4

به تـاج نقـش شـده بـر ایـن       با توجهاما  ؛است هاآن هايتاج يبرمبناشاهان ساسانی پاد اساس شناسایی اگرچه
رم و هـم بـه   بـه لحـاظ فـ   هم این دو تاج  که شود میمشخص  ،در طاق بستان اردشیر دومپالك و مقایسه تاج 
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روي امـا تـاج شـاه     ،صورت گوي کامل استهب اردشیر دومین باالي تاج یهستند. تزاز هم متفاوت ین یلحاظ تز
اما هالل  ،موي او باشد بخشی از بسا چهمواج است و  اردشیر دومین گوي یت. تزهمچون هالل اس یپالك سنگ

-بـه نظـر مـی    دار و همچون تشعشع خورشیدنقش شده بر تاج شاه روي پالك سنگی در قسمت فوقانی دندانه
 ).  8و  7 شکل( رسد

 

  
 سارينقش تاج روي سر شاه دیسک مرمري  :7 شکل

)Handbook of the Cleveland Museum of 
art.1969: 13(. 

Figure 7: The crown on the head of the 
king of disk (Handbook of the Cleveland 

Museum of art.1969: 13). 

: 1390(گیرشمن،  نقش تاج روي بشقاب نقره ساسانی ساري :8 شکل
 .)250تصویر 

Figure 8: The crown in the Sasanid silver plate of 
Sari (Ghirshman, 2012: Fig 250). 

 
 ).26: شکل 1374نقش تاج ستانی اردشیر دوم (نفر میانی) در طاق بستان (فریه،  :9شکل 

Figure 9: Ardashir II (middle person) in the Tagh-e Bostan (Fariyeh, 1374: Figure 26). 
 

عصـر   هـاي  محوطـه ین دار بـودن در  تـزی  در ظرافت و همچنین ساده یا هایی تفاوتاین نوع دیسک سنگی با   
ادامـه بـه معرفـی برخـی نمونـه      در  .جنوب ترکمنستان وجود داشـته اسـت  شرق ایران تا مفرغ شمال و شمال

 . هاي عصر مفرغ پرداخته خواهد شدمحوطهآمده از  به دستهاي سنگی دیسک
 هاي سنگیدیسک. 5

انـد. اشـمیت   مطالعه قرار نگرفته علمی مورد صورت بهن کنوتا ،شود میاین اشیاء سنگی که در عصر مفرغ رایج 
)Schmidt, 1937: 216-218) ماسون ،(Masson,1988: Plate XXXV 63: 1398وحدتی و دیگران، () و وحدتی-

سـنگ   عنوان بهاما توضیحی براي این ادعا که بتواند کاربري آن را  اند،اشیاء را سنگ وزنه معرفی کردهاین  )74
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در  همچنـان کـه  . نامشخص اسـت  و همچنان کاربرد آنها اندجلوه دهد ارائه نداده رشیپذ قابلند یا وزنه ثابت ک
بـودن بـا یکـدیگر     دار نییتـز سـاده یـا   صر مفرغ به لحاظ ظرافت در ساخت، هاي سنگی عباال اشاره شد نمونه

در شـرق دشـت    حوطـه . ایـن م ه استآمد به دست ها از محوطه چلواز نمونه دیسک دو قطعهمتفاوت هستند. 
ها به لحاظ ). این نمونه74-63: 1398وحدتی و دیگران، قرار دارد (ست اکیلومتري شرق شهر سنخو 3جاجرم و در 
 ).11 شکلهاي ساده و زمخت هستند (ین جزء نمونهظرافت و تزی

 
 .ندکی تغییرات)؛ با ا7تصویر  1398 ،عصر مفرغ تپه چلو (عکس از وحدتی و دیگران يها سکیدنمونه  :10 شکل

Figure 10: Sample of Bronze Age Discs (Photo by Vahdati et al. 1398 Figure 7; with some 
changes). 

 IIIاین نمونـه را در بـین آثـار دوره آهـن     ، حفارآمده است. اگرچه  به دستاز نرگس تپه  نیز مشابه اينمونه  
و موارد مشابه، این نمونـه متعلـق بـه     ءماهیت این شی بر اساسا ام داند،مییافته و آن را منتسب به این دوره 

: 1390عباسـی،  و از نـوع زمخـت و سـاده اسـت (     سنگ ماسهعصر مفرغ نرگس تپه است. نمونه مذکور از جنس 

158  .( 
اي از دوره مفـرغ و  ترکمنسـتان کـه محوطـه   تپـه  آلتـین هاي ماسون از کاوش منتشرشدهگزارش  بر اساس

 شـکل ( آمده است دست به ءاز این شی شده تزیینساده و  هاي نمونه ،) استBMACلخی/مروي (داراي فرهنگ ب
 هاي فرهنگ حصار/گرگان قرار دارد.این محوطه در نزدیکی مرز ایران و محوطه. )12

 

 
از نرگس تپه (عباسی،  دار دستهدیسک سنگی  :11 شکل

 .)370و  369: تصاویر 1390
Figure 11: Stone disk with handles from 

Narges Tappeh (Abbasi, 2011: Pictures 369 
and 370. 

 ,Massonعصر مفرغ آلتین تپه ( يها سکیدنمونه  :12 شکل
1988, Plate XXXV (با اندکی تغییرات. 

Figure 12: Sample from Altin Teppeh Bronze 
Age Discs (Masson, 1988, Plate XXXV with 

minor. 
 
تپه از مراکز مهـم عصـر مفـرغ    همچون آلتین این محوطهقرار دارد.  ر در جنوب شهر دامغان امروزيحصاتپه   

مرکز ) به غرب (چین، افغانستان و آسیاي میانهدر مسیر ارتباطی شرق ( ربازیداز  . تپه حصاراستشرق منطقه شمال
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اي تپه حصار گنجینه IIIC ةاز دور). 7: 1385ایی روسـت ( داشته است) قرار النهرین و فراتر از آنفالت ایران، زاگرس، بین
. )13 شـکل ( وجود داشـت آن یک دیسک مرمري با شکاف دسته مانندي در باالي آن  آمد که در میان به دست

 که ممکـن اسـت   جادشدهیاشیاري  ،. در باالي این ستوناندهغلب همراه ستونی یافت شدا هادیسکاز نوع این 
 ).Schmidt, 1937: 216-218( است گرفته یمر قرار روي این شیاها این دیسک

 
 .)Salzman, 2007: Fig 68ق.م. ( IIIC 2500 حصار دورهآمده از تپه  به دستیک صفحه سنگ مرمر  :13 شکل

Figure 13: A marble slab from the Tapeh Hesar, Phase IIIC 2500 BC (Salzman, 2007: Fig 68). 
 

ساسـانی را شـاید بتـوان کـاخ      ةمنقـوش دور  ءاشیاء عصر مفرغی تپـه حصـار و  شـی    حلقه ارتباطی بین این  
قبـاد  سـکه   بـر اسـاس  این بنا  يگذار خیتار تپه قرار دارد.متري  200کاخ مذکور در  ؛ساسانی تپه حصار دانست

ـ  ر هرتسفلد کاخ مـذکو  .)Schmidt 1937: 337-338( است که از این محوطه یافت شده است اول ه را متعلـق ب
دیگـري نیـز    يهـا  يگـذار  خیتاربراي این کاخ  یطورکل به). Kimball, 1937: 350( دندااوایل دوره ساسانی می

مـیالدي   6، اواخـر قـرن   )122: 1373(هرمـان   خسـرو دوم ره براي مثال این بنا را متعلق بـه دو  ؛بیان شده است
)Wachtsmuth, et al. 1933: 22 میالدي ( 5)، قرنCompareti,2011: 19 ساسانی (دوره ) و اواخرTrinkaus, 

دهد و شواهد هنري و غیر قابل انکار و متعـدد  تر نظر میکمپارتی حتی بدبینانه .اندمنتسب کرده )137 :1983
 .)Compareti, 2011: 19کند (منتسب می و آن را به دوره اسالمی دوره ساسانی کاخ را نادیده گرفته 

عصر مفرغ شمال و هاي تدفینی با دیسک کلیولندمرمري موزه هنر بین دیسک  العادهشباهت فوقبه  با توجه  
 شمالاي از عصر مفرغ یکی از قبور یا محوطهاصل دیسک ساسانی متعلق به  قوي  احتمال به ،ایران شرقشمال

 ةدر دور تپـه نیـز   تورنـگ محوطه مهمی همچون  ،عالوه بر این). از حصار است قطعاً میینگواگر شرق است (شمال /
ـ    ها گزارشاگرچه تاکنون اطالعات و  ؛ساسانی مورد توجه و سکونت قرار گرفت صـورت جـامع و   هتورنـگ تپـه ب

در دهـد  شواهد نشان می. مطمئن باشیم این محوطههایی از دیسک، تا از وجود چنین نشده استکامل منتشر 
 یافتند و بسته به نوع یافتـه یش از خود میخود آثاري از مردمان پ هاي فعالیتگذشته نیز مردم در حین انجام 
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هنرمنـد ساسـانی    پس از خارج شدن از بستر اولیه خـود توسـط   این دیسک رو این. از 3اندگرفتهاز آن بهره می
 .شده استبه دیسک هویت و کاربري جدید داده  ،روي آنو با ایجاد نقش یافته است تغییر ماهیت 

هـاي نوسـنگی   سـفال اسـتفاده از   اسـت؛ ماننـد  بعدي به دفعـات رخ داده   وارتر در اداستفاده از اشیاء قدیمی  
نمونـه دیگـر از چنـین مـواردي از      .)Vuković, 2015:115-120فرهنگ وینچا در نزدیکی بلگراد در ادوار بعد (

 ةابزارهاي سنگی دوران پیش از تاریخ در طـی دور  محوطه آلبان در نزدیکی روم گزارش شد. در این محوطه از
در مـوزه سـنت   ) سـنت مـارتین   چکـش . تبـر دسـتی (  )Altamura, 2013: 20-25( ستستفاده شده اتاریخی ا

کـه  است از این موارد است. تیغه این چکش در واقع یک تبر سنگی  يدیگر نمونه 1شهر اوترخت هلند کاترینِ
. )Knight, et al. 2019:1-19( قرارگرفتـه اسـت  بر روي یک دسته چوبی با روکش نقره از عهد قـرون وسـطی   

در  دهاي عصـر مفـرغ  هـاي آنگلوساکسـون و اسـتفاده دسـتبن    حلقه عنوان به استفاده از دستبندهاي دوران روم
 ,Jennings(هـاي اسـتفاده مجـدد از آثـار باسـتانی اسـت       برخـی از نمونـه  ادوار بعـد   تیغ در عنوان بهسوئیس 

و همچنین استفاده مجدد از مصالح و  ین لباس زنانیتز عنوان بههاي قدیمی استفاده از سکه ).2014:168-169
آثـار  از ملمـوس اسـتفاده مجـدد     هـاي نمونه ،وجود دارد در ایران از آن يهاي متعددبقایاي معماري که نمونه

 است.  آنهاباستانی پس از پایان کاربري یا مدفون شدن 
 بحث. 6

قعیـت کـه   انی در مازنـدران و همچنـین ایـن و   نقـره ساسـا  مورد بحث و انبوهی از آثار  یافت شدن هر دو شیء
تولیـد   دهنده نشان ،داشته استگرگان قرار  / منطقه مورد اشاره در عصر مفرغ در دامنه گسترش فرهنگ حصار

در تـاریخ   رگـذار یتأثاحتمالی این دو اثر در استان مازندران یا مجاورت آن است؛ لذا اشاره به حوادث و شـاهان  
 همچنـین ایـن  مفید باشد.  ءاین دو شی روي شده حکن احتماالت پیرامون شخص اممکن است در بی ،منطقه

 شاهزادگاناز  یا و ساسانی امپراتوري فروپاشی از پس مازندران اسپهبدان از یکی شده بازنمایی که فرد احتمال
 دور از ذهن نیست. ،باشد مازندران در ساسانی

 / طبرسـتان متفاوتی از جمله  يها نامدر منابع تاریخی با  ،شودسرزمینی که امروزه به نام مازندران خوانده می  
 هـا، دورهدر برخـی  که . الزم به یادآوري است شده استپتشخوارگر و هیرکانی از آن یاد  / تپورستان، پرشوارگر

 و گاه برخی نواحی امروزي آن داراي اسم بوده استزي آن از حد امرو تر بزرگعت این ایالت مختلف بوده و وس
 .بوده استاز آن ا مجز يو ساختار

 ریاردشـ ) در منـابع دوره ساسـانی در کارنامـه    ري، دماوند، دیلمـان و پتشـخوارگر  نخستین اشاره به این سرزمین (  
 صـورت هبـ  تدر کعبـه زرتشـ  ساسـانی   شـاپور اول در کتیبـه  ) و 49: 1354ه اردشـیر بابکـان:   کارنامـ اسـت (  بابکان

 . شده است) به آن اشاره /Parishkhwargar(  پریشخوارگر
در اختیـار   اول روزیف/پتشخوارگر از آغاز دولت ساسانی تا زمان طبرستانمنابع صدر اسالم، حکومت  بر اساس  

سلطنت فیروز همزمان بـا حمـالت هپتایـان بـه مرزهـاي       ).15: 1320، اریابن اسفند( بوده استخاندان گشنسب 
توفی ساخت دیوار گرگان از اقدامات وي است که موجـب امنیـت   نوشته حمداهللا مس بر اساس ساسانیان است؛

 روزیـ ف). عالوه بـر ایـن از زمـان    159: 1362 ،مستوفیو مهاجم شد ( گرد ابانیببیشتر ناحیه در برابر حمالت اقوام 
 ).46: 1365چگینـی،  ( شـود  مـی آغـاز   موردبحـث در منطقـه   شـده  ضربهاي ساسانی براي نخستین بار سکه اول

                                                           
1. Utrecht 
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مازندران به نام آمله با دختري از منطقه  شاه روزیفدر کتاب خود از ازدواج شاهی به نام  اریبن اسفنداهمچنین 
). اگرچـه مشـخص   71-70: 1320، ابـن اسـفندیار  نهـد ( و شاه به همین مناسبت شهر آمل را بنیان می کند مییاد 

اي و رایج در ی است یا روایتی افسانههمان فیروز شاه ساسان ابن اسفندیاردر روایت  ذکرشدهنیست فیروزه شاه 
و کاهش قدرت  فیروز اولپیش از سلطنت  دانیممنابع تاریخی می بر اساس ؛است مورد بنیان شهرهاي مختلف

حـاکم   ،رسـیدن  سـلطنت به پیش از  شاپور اولپسر  بهرام اول ،پتشخوارگرحکام محلی و خاندان گشنسب در 
ه حضـور  دیگر شـاه ساسـانی کـه در منطقـ     ).Frye, 1986: 116-180( داشته استوده و لقب گیالنشاه گیالن ب

علیه هپتالیان از این ناحیه عبور کـرد و بـه   شرق زمان لشکرکشی به شمال است. او در بهرام پنجم ،داشته مؤثر
-112: 1373 مـارکوارت ؛ 28: 1347؛ گردیـزي  360: 1368ثعالبی ؛ Farrokh, 2007: 212اردوگاه شاه هپتالیان رسید (

نواحی خراسان تا ري از حمله هپتالیان در امـان نبـود و بـا کشـته شـدن شـاه هپتالیـان و        در زمان وي ). 113
بـه علـت شـورش     بهرام پـنجم نشینی کردند. عقب هاآن ،بهرام پنجم به دستاو  سراي حرمغنیمت گرفته شدن 

بـه   و هعفـو کـرد   اگـیالن ر  شـاه  سـپس شورش را سرکوب کـرد و   فرستاد و به این منطقه ي رادیلمیان لشکر
تاج پادشاهی خود را از میان دو شـیر   بهرام پنجم ،است ذکرشده). در منابع 198: 1378نلدکه دیلمان بازگرداند (

توان به او دیگر شاه ساسانی که در تاریخ مازندران می ).355: 1368؛ ثعـالبی  620-619: 1375طبري آورد ( به دست
در زمـان   .)159: 1362مسـتوفی،  نهـاد (  ا کـه از اقـالیم مازنـدران بـود بنـا     دهستان ر ،قباد. است قباد ،اشاره کرد

شاه بر  پتشخوارگرانتخاب شد و لقب  پتشخوارگرحاکم  عنوان به) کیـوس پسرش کاووس ( ،سلطنت قباد ساسانی
ـ     طبرسـتان او در نهاده شد و حضـور   او  ،). کیـوس Pourshariati, 2008: 288د (موجـب آرامـش منطقـه گردی

روحـانیون و بزرگـان کشـور بـرادر      واسطه بهولیعهد و پسر بزرگ قباد بود و همچون پدرش پیرو مزدکیان بود. 
) به حکومت رسید. او که در زمـان قبـاد در شکسـت اقـوام مهـاجم بـه       انوشیروان( خسرو اولاو یعنی  تر کوچک

شرق هجوم آورده مرزهاي شمال قبایل مهاجم به که هنگامی خسرو اولمجدد در زمان  ،پدرش کمک کرده بود
 خسـرو اول آن کمک بزرگـی بـه   فتح  وتا غزنی گسترش عملیات نظامی خاقان ترك و  با شکست دادن ،بودند
شـد و در نبـرد    وتخت تاجحق ارشد بودنش مدعی  بر اساس بعدها و بازگشت طبرستانبه  غنائمبا  کیوس .کرد

فت و کیوس گفت مرگ را به خ حق انتخاب داد ،اه یا مرگاعتراف به گن به او در انتخابشکست خورد. خسرو 
کـه مجبـور بـه کشـتن     وقتی این را شنید، به سرنوشت لعنـت فرسـتاد   خسرو . دهم یماعتراف به گناه ترجیح 
، کشته شدن پدرفرزندان کیوس با وجود  ).Pourshariati, 2008: 288-289( شده استبرادري همچون کیوس 

نوادگان کیوس بعـدها در مازنـدران    داراي قدرت بودند. خسرو دومدر دوره  ژهیو بهن ساسانیا همچنان در دربار
و پیروز نیـز ادامـه    دوم زدگردیشرق در زمان درگیري با اقوام مهاجم در شمالرا بنیان نهادند.  انسلسله باوندی

هـاي پهلـوي   کتیبـه  کـه بـر روي برخـی از آنهـا     آمـده اسـت   دست بهاي از مازندران چندین بشقاب نقره یافت.
 ینات غنـی وجـود دارد  ظرف داراي تزی سه ،آمد به دست 1334ی که در سال هاینمونهبین  . درشده است حک

 ,Henning( شـده اسـت   حککه بر روي دو نمونه نام ونداد هرمز کارنی و در نمونه سوم نام آذرمیک شهرونان 

در ظرف مـذکور همـان ونـداد     ذکرشدهونداد هرمز ). به احتمال قریب به یقین 18: 1367چگینـی،   ؛ 133 :1959
نمونـه دیگـر    قارن است که مسلمانان و عمال خلفاي عرب را از مازنـدران بیـرون رانـد.    / هرمز از خاندان کارن

اي با نام ملـک داد برزمهـر فرمانـدار خراسـان و فرزنـد فرخـان اسـپهبد        ظرفی در موزه ارمیتاژ است که کتیبه



 در موزه هنر کلیولند آمریکاموجود پیرامون دیسک مرمري ساسانی  نکاتی /228

داراي کتیبـه   کـه مازنـدران   آمـده از  به دسـت  ). ظرف دیگر20: 1367چگینی، ( است شده حکطبرستان بر آن 
آن  بـر روي  خسـرو اول نـام انـوش زاد پسـر     ی است کهبشقاب ،شود میپهلوي است و در موزه بریتانیا نگهداري 

بـه   صدر اسـالمی از مازنـدران یـا منتسـب     / ظرف نقره ساسانی 17افزون بر این حدود  ).همان( است ذکرشده
 ). 1399، عابدینی عراقی و دیگران؛ 21: 1367چگینی، ( است شده شناساییمازندران 

 نتیجه. 7
روبـرو   متـأخرتر در ادوار  ویژه بهکه با یک اثر باستانی در خارج از بافت و بستر گاهنگاري و فرهنگی آن هنگامی

تـوان  احتمـال اصـلی بـراي آن مـی     دو ،ها)و مضطرب نبودن الیه خوردگی برهمهستیم (در صورت اطمینان از 
و از  قرارگرفتـه اسـت  پیوسته مورد اسـتفاده   صورت بهبا وجود پایان دوره مذکور  شیءاین ؛ اول آنکه تصور کرد

دهد یک محوطه یا الیـه  نشان می ءاحتمال دوم این است که این شی .شده استیافت  متأخرتردر بافت  رو این
تصـادفی مـورد تجسـس و     صـورت  بـه یـا   بـه شـکلی هدفمنـد    متـأخرتر  فرد یا افـرادي از دوره قدیمی توسط 

فرغ کـه  ـنگی عصـر مـ  ـک سـ ـ. دیسـ شده اسـت  متأخرو نمونه مذکور وارد بافت  قرارگرفته است يبردار خاك
و  شـده اسـت  از بستر اصلی و اولیه خود خارج  به دالیلی احتماالً ،شده است حکمایه ساسانی بر روي آن نقش

بـراي سـاخت چنـین نقشـی      ءچگونه این شی اما اینکه چرا و .قرارگرفته استدوره ساسانی  در اختیار هنرمند
هـاي سـنگی کـه در    توان به احتماالت متوسل شد. دیسکو تنها می نامشخص است ،مورد استفاده قرار گرفته

ا به این حد مشابه و یا حداقل ت شداي از آنها نمیاستفادهدر طی دوره ساسانی  ،عصر مفرغ مورد استفاده بودند
اي مشخص است که نمونـه مـذکور در زمـره احتمـال دوم پیرامـون یافـت شـدن نمونـه         رو ایناز  اند.ههم نبود

برگرفتـه از فرهنـگ عصـر     قطعـاً عصر مفرغی موزه کلیولنـد   / است. دیسک ساسانی متأخرترباستانی در بافتی 
سـاخت منطقـه    واقعـاً مازندران  از ر سیمین یافت شدهکند بسیاري از آثامفرغ منطقه است. این نمونه ثابت می

. عـالوه بـر نمونـه دیسـک و     نبوده استهستند و معلول ارسال خزائن ساسانیان در زمان فروپاشی به مازندران 
هـاي  نمونـه ف ـکشـ  ،کنـد سیمین یافت شده در مازندران، شاهد دیگر که این ادعـا را تقویـت مـی    آثارفراوانی 

هاي همه بشقاب احتماالًر عین حال باید در نظر داشت که است. د سپهبدان و بزرگان مازندرانم ادار با ناکتیبه
بلکـه در منـاطق دور از ایـن     ،اند شده ینمهاي شاهان ساسانی در مراکز اصلی حکومت تولید ساسانی در کارگاه

 ،مالحظـه شـد   همچنـان کـه  زیرا  ،کند میکمکی به شناسایی شاه ن جادشدهیا. نقش اند شده یممراکز نیز نقش 
 . شده استهاي دیگر شاهان ساسانی نیز نقش این نقش با درجه شباهت بسیار زیاد در بشقاب

سـوارکار  و تـاج   اوهاي و همچنین سکهدر طاق بستان خوب با کیفیت و وضوح به شکل تاج اردشیر  با توجه   
که بـر   مانند يگوین و نداشتن دو برجستگی یلحاظ فرم، تزبه این تاج  ،دیسک مرمري موزه هنر کلیولندروي 

   تعلق داشته باشد.  اردشیر دومتواند به نمی ،شده استفراز پیشانی شاه نقش 
 ،نقش تاج دیسک و بشقاب ساسـانی مـورد پـژوهش    اینکه نخست نکته اشاره کرد: دوبه  مجدداًدر پایان باید   

است کـه در  اي فرد نقش شده ولیعهد یا شاهزاده رو نای؛ از نشده استاي گزارش یا سکه برجسته نقشدر هیچ 
یـا پـس از بـه     هامـا هرگـز بـه سـلطنت نرسـید      ،است کرده یمشرق حکومت شمال و مازندران و نواحی شمال

بهـرام  : از انـد  عبـارت در تاریخ منطقه  مؤثر. شاهان داده استتغییر کامل  صورت بهسلطنت رسیدن تاج خود را 
و قباد هرگـز حکمرانـی و    بهرام پنجم، فیروز اولد و پسرش کیوس. از این بین ، قباپنجم بهرام، فیروز اول، اول

انـد.  بـه منطقـه وارد شـده    يگـذار  تـاج فرمانروایی مازندران و مناطق مربوطه را به عهده نداشتند و تنها پس از 
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ایران تحـت فرمـانروایی   و کیوس افرادي هستند که هم شاهزاده و هم ولیعهد بودند و مناطق شمالی  بهرام اول
پیش از سلطنت اطالعی در دست نیست و کیوس نیز پـیش از سـلطنت    بهرام اول. از شکل تاج بوده استآنان 

اگرچـه اوالد و نوادگـانش همـواره در     ؛در طی لشکرکشی براي کسب حق سلطنت علیـه بـرادرش کشـته شـد    
 منطقه قدرت خود را حفظ کردند.  

سک و بشقاب سـیمین ساسـانی را فـردي از خانـدان سـلطنتی ساسـانیان در       دی چنانچه فرد نقش شده روي  
ایـن فـرد   ود. ولی چنانچه یا کیوس خواهد ب بهرام اولاین فرد به احتمال بسیار فراوان  ،منطقه مازندران بدانیم

کامـل بـه آداب و سـنن     طـور  بـه  غالبـاً کـه   فرض کنـیم در صدر اسالم  طبرستانحاکم  هاي خاندانیکی از را 
سـبک و   بـه  طبرسـتان زیرا شـاهان محلـی    ؛امکان شناسایی او بسیار دشوار خواهد بود ،اسانیان وفادار بودندس

کردند و از تصویر و تمثال شاهان محلی بر روي سـکه اسـتفاده   سیاق و با نقش شاهان ساسانی سکه ضرب می
شناسی آینـده  هاي باستانظر یافتهنیست و باید منت ریپذ امکاندر حال حاضر  شناسایی آنها، در نتیجه شدنمی

هـاي دوره اسـالمی و یـا    بیش از آنکه مشابه نمونـه  ،این بشقاب و دیسکباید توجه داشت  . عالوه بر اینباشیم
در نتیجـه  اسـت.  ساسـانی  دوره هاي سـلطنتی  بشقابهاي ساسانی باشد به سبک هاي الگو گرفته از نمونهکپی

 نیست. غیرممکناگرچه  ،ی اندك استمحل هاي خانداناحتمال تعلق آن به 
 هانوشتپی
، آذر نرسه قرار دارد که نهمین شاه ساسانی بود و کمتر از یک سـال حکومـت   شاپور دومو  هرمز دومالزم به ذکر است که بین  . 1

 کرد.
همین شاه ایـن سلسـله   مطابق این نظر است زیرا اردشیر دوم د يتا حدباید اذعان کرد از این جهت حدس موزه هنر کلیولند .  2

 است.
. در این مورد ممکن است جهت تهیه خشت و مصالح معماري براي ساخت کاخ ساسانی تپه حصار از خاك تپـه اسـتفاده شـده    3

 هایی نیز یافت شده باشد.چنین دیسک يبردار خاكباشد و به این نحو در حین عملیات 
 منابع

 کتابخانه خاور. ،تهران ،به تصحیح عباس اقبال ،طبرستانتاریخ  )،1320، (ابن اسفندیار، بهاءالدین محمد
پرویز مرزبان، کتاب سیري در هنر ایران از دوران پـیش   ۀ، ترجم» فلزکاري ساسانی و آغاز دوره اسالمی «)، 1387اربلی، ژوزف، (

 علمی و فرهنگی.، تهران: از تاریخ تا به امروز جلد دوم، زیر نظر آرتور پوپ و فیلیپس اکرمن
  »،ایرانـی از هخامنشـیان تـا ساسـانیان     يهـا  حکومـت بررسی و تحلیل مبـانی مشـروعیت پـذیري در    «)، 1398بري، احسان، (اک
 ، اصفهان.آباد نجفدکتراي، تاریخ،  دانشگاه آزاد واحد  نامه انیپا

 نقره. ،نمحمد فضائلی، تهرا ۀ. ترجمو سیرهم الفرس غرر اخبار الملوك )،1368( ،ثعالبی، ابومنصور عبدالملک
-43: ص 1 ةشـمار  ،، سال اولو تاریخ شناسی باستانمجله   ،»)1مازندران در دوره ساسانی (« )،1365، (نوروز زادهچگینی، ناصر 
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