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The Seals and Gemstones of Sasanian Kings: A Study of the
Identity of the Kings and the Motifs on These Works
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(57-79)

Although the number of the seals and signets attributed to Sasanian Kings is
small compared to the collection of the remaining seals from this period,
they are distinguished from the other seals of the period due to their
materials, embellishments, used in the structure and inscribed motifs on
them. The Sasanian kings to whom a seal or signet is attributed include
Ardeshir I, Shapur I, Narseh, Bahram IV, Bahram V, Peroz, Kavad I,
Khosrow A, and Khosrow Parviz. The motifs on these seals are the kings’
portraits, the scene of victory over the enemy, and some animals. The base
of our knowledge about these seals relies on the items remaining in the
museums and sometimes, simply on the descriptions in the written resources.
As there is a disagreement between the researchers about the identity of
some kings inscribed on the seals and signets, this survey is going to identify
the kings and illuminate the amount of Sasanians’ impressibility from their
contemporaries and previous arts through studying the seals and signets of
Sasanian kings existing in the museums and Islamic texts focusing on their
motifs. The studies show that the theme of the Sasanian kings’ seals is
influenced by the patterns of ancient Iran and eastern civilizations. Also, the
impressibility of Sasanians from western patterns and the neighbors is seen
in the external form and following their method; however, in most cases,
Sasanians adjusted these patterns to their own standards. Other artistic works
of this period and new findings can be used to remove the ambiguities about
the kings inscribed on the seals.
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Abstract
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مهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی؛ بررسی هویت پادشاه و
نقشمایههای حکشده بر این آثار
بهرخ جمالی
دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسالم ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
میرزا محمد حسنی
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استادیار گروه تاریخ ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/04 /14 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده

مُهرها و نگینهای منتسب به شاهان ساسانی اگرچه در مقایسه با مجموع مُهرهای برجای مانده از این
دوره اندک شمارند ،به لحاظ جنس سنگ ،حکاکی ،تزئینات به کار رفته در ساخت و نقوش حکشده
براین آثار از سایر مُهرهای این دوره متمایزند .پادشاهان ساسانی که مُهر یا نگینی به آنها منتسب شده
عبارتاند از :اردشیر یکم ،شاپور یکم ،نرسی ،شاپور دوم ،بهرام چهارم ،بهرام پنجم ،پیروز ،قباد یکم،
خسرو یکم و خسرو دوم .نقوش حکشده بر مُهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی شامل تصاویر چهره،
صحنۀ پیروزی بر دشمن و به اسارت گرفتن آن و برخی حیواناتِ عموماً سلطنتی است .اساس
آگاهیهای ما از این مُهرها متکی به آثار موجود در موزهها و در برخی موارد صرفاً توصیفی است که در
منابع نوشتاری آمده است .با توجه به اینکه در مورد هویت برخی از پادشاهان نقش شده بر مُهرها و
نگینها اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران وجود دارد ،این پژوهش با بررسی آثار موجود در موزهها و
گزارشهای متون اسالمی به منظور رفع ابهامات موجود و همچنین تبیین میزان تأثیرپذیری ساسانیان
از هنرهای پیشین و معاصرانشان است .بررسیها بیانگر آن است که بنمایۀ مُهرها و نگینهای شاهان
ساسانی همانند سایر آثار هنری این دوره تأثیر پذیرفته از الگوهای هنری ایران باستان و تمدنهای
شرق باستان است .همچنین تأثیرپذیری ساسانیان از الگوهای غربی (یونان و روم) در قالب ظاهری و به
پیروی از سبک روز مشاهده می شود؛ اگرچه در بیشتر موارد ساسانیان الگوهای بیگانه را با فرهنگ و
استانداردهای خود تطبیق دادهاند .بهکارگیری برخی از نقشمایهها در سطح کوچکی مانند مُهر و نگین
از طرفی حاکی از ارزش نمادین و اهمیت آن موضوع از دیدگاه ساسانیان دارد و از سوی دیگر نشان از
تالش برای به نمایش گذاردن اصالت ،اقتدار و شکوه دربار ساسانی است .در رفع ابهامات موجود در
خصوص شناسایی پادشاهان نقش شده بر مُهرها نیز بایستی از سایر آثار هنری این دورۀ بهره گرفت.
واژههای کلیدی :مُهر و نگین ،پادشاهان ساسانی ،تعیین هویت ،نقشمایۀ مُهرها ،هنر ایران باستان
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از دورۀ ساسانی(651 -224م) تعداد زیادی مُهر ،اثر مُهر ،و مُهر انگشتری برجای مانده
است که در موزهها و مجموعههای داخلی و خارج از کشور نگاهداری میشوند .کاربرد
مُهر در جامعه ساسانی بیانگر گسترش نظام اداری ،توسعه و رونق اقتصاد و تجارت و
همچنین توجه به جنبه زیباییشناختی این اشیا است .تاکنون بالغ بر ده هزار مُهر
ساسانی منتشر شده است ( .)Ritter, 2017: 277این تعداد را میتوان تأییدی بر گفته
کالوس شیپمان دانست که ساسانیان را مُهردوست معرفی کرده و گفته است کمتر
چیزی است که ساسانیان مُهر نکرده باشند (شیپمان .)152 :1396 ،تعدادی از مُهرهای
برجای مانده از دورۀ ساسانی به شاهان و شهبانوان تعلق دارند .این مُهرها از سنگهای
مرغوب و با کیفیت ساخته شدهاند و انواع جواهرات در تزئین آنها به کار رفته است.
آگاهیهای بهدست آمده از مُهرهای شاهان ساسانی ،بر پایۀ مُهرهای موجود در موزهها و
مجموعهها ،و آثار نویسندگان دورۀ اسالمی ،مانند فتوح البلدان بالذری ،مروج الذهب
مسعودی و تاریخ گردیزی است .برخی منابع ارمنی و شاهنامه فردوسی نیز به مُهرهای
شاهان ساسانی اشاره کردهاند .از میان منابع موجود مروج الذهب (تألیف قرن 4ق)
بیشترین اطالعات در مورد این مُهرها ،نوع سنگهای به کار رفته در ساخت و نقوش
حکشده بر آنها را ارائه کرده است اما این اطالعات ،محدود به مُهرهای پادشاهان اواخر
دورۀ ساسانی است.
نقوش حکشده بر این آثار عبارتاند از :تصویر چهره (پرتره) و صحنههای سلطنتی
شامل ،سوار بر اسب ،نبرد با دشمن ،نبرد با حیوانات و نقوش برخی از حیوانات فرهّمند.
با وجود معدود بودن شمار مُهرها و نگینهای برجایمانده از پادشاهان ساسانی ،نبود
کتیبه و دیگر دادههای نگارشی ،و به دست آمدن این آثار از راههایی جز کاوش
باستانشناختی ،عواملی است که تاریخگذاری این مُهرها را با مشکل مواجه کرده و
موجب اختالف نظرهایی در مورد تعیین هویت برخی از این آثار در میان پژوهشگران
گردیده است .ارنست بابلون ،پرودنس هارپر ،رومن گیرشمن ،فرانچسکو کالییری ،دیوید
بیوار ،ریکا گیزلن و فیلیپ ژینیو از جمله پژوهشگرانی هستند که در مقاالت و
کاتالوگهای مختلف مُهرهای دورۀ ساسانی را معرفی کردهاند که اغلب آنها به زبان
فرانسه نگاشته شدهاند .همچنین مقالهای از علی شهیدی با عنوان « مُهرهای خسرو
انوشیروان» و مقاله مشترک نعمتاله علیمحمدی و محرم باستانی با عنوان« مُهر عقیق
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ساسانی در موزۀ ملی پاریس» ،و نیز مقاله« سر گچی با تاج خسرو دوم» نوشته یوسف
مرادی و مقاله « سنگنگارۀ الخمزار بیرجند» از لباف خانیکی و بشاشکنزق آثاری در
این زمینه هستند که با استناد به دیگر شواهد باستانشناختی ،در پی تعیین هویت
پادشاهان ساسانی نقش شده بر مُهرها و نگینهاست .با توجه به اینکه بررسیهای
انجامشده ،پاسخی برای پرسشهای این پژوهش ارائه نکردهاند ،انجام این پژوهش
ضروری به نظر میرسد.
اهداف این پژوهش بررسی مُهرها و نگینهای شاهان ساسانی با محوریت رفع برخی
از ابهامات موجود درباره تعیین هویت پادشاهان است .همچنین نقشمایههای نمایش
داده شده برای ن آثار برای تبیین میزان تأثیرپذیری هنر ساسانیان از هنرهای غیر بومی
مورد بحث قرار گرفته است .در این راستا به روش کتابخانهای و با رعایت توالی تاریخی
مُهرهای پادشاهان مختلف ساسانی موجود در موزهها و مجموعههای مختلف مورد
بررسی قرار گرفته و موضوعات نمایش داده شده براین آثار با گزارش منابع مکتوب
تاریخی مورد مقایسه قرارگرفته است  .قابل ذکر است در مواردی که برای تعیین هویت
پادشاهان یا ریشهیابی موضوعات ابهامی ،وجود داشت سعی شده این مُهرها و نگینها با
سایر آثار تاریخی مانند نقش برجستهها مقایسه شود.
 .2نقوش مُهرهای شاهان ساسانی
به استناد شاهنامه که بسیاری از رسوم و آیینهای ساسانی را بهطور دقیق بازگو کرده
است ،تاج و تخت و نگین ،از مظاهر قدرت در دورۀ ساسانی به شمار میآمدهاند؛ چنانکه
در داستان به تخت نشستن بهرام چهارم آمده است:
بدو

داد

ناگاه

گنج

و

سپاه

همان

مُهر

شاهی

و

تخت

و

کاله

(فردوسی)1058 / 2 :1380 ،

تاج و تخت منحصراً به شاه اختصاص داشت ،و نگین و مُهر مورد استفاده طبقات
مختلف اجتماع از بزرگان ،پیشوایان مذهبی ،عمال دولتی ،بازرگانان تا عامۀ جامعه بوده
است (گیرشمن .)240 :1390،به نظر میرسد با توسعه و گسترش دیوانساالری بهویژه در
اواخر حکومت ساسانی کاربرد مُهر در دربار و سطوح مختلف جامعه ضروری بوده است.
گزارش مسعودی از افزایش شمار مُهرهای شاهان ساسانی؛ بهرام پنجم ،خسرو
انوشیروان و خسروپرویز ،در سه دورۀ تاریخی ،نشان از افزایش نگرش شاهان ساسانی
یکی بیش از دیگری به امور دیوانی و دفتری دارد ،بهگونهای که موجب شده بود یک
مُهر جای خود را به چند مُهر بدهد (شهیدی .)57 :1387 ،در فتوح البلدان نیز به نقل از
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ابن مقفع ،روایتشده که پادشاه پارس مُهری برای امور سری ،مُهری برای نامهها و مُهر
قباله ها که قراردادها و اقطاع امالک و اسناد سلطنتی بدان ممهور میشد و مُهری نیز
برای خراج در اختیار داشت (بالذری.)647 :1337 ،
نقوش به کار رفته بر مُهرهای این گروه شامل تصاویر چهره ،سوار بر اسب ،صحنه
شکار ،نبرد با حیوانات ،صحنۀ پیروزی بر دشمن و زیر پا نهادن او ،و حیواناتی چون
گراز ،قوچ ،عقاب و شیر است .استفاده از نقوش حیوانی در مُهرها و سایر آثار هنری به
دلیل اهمیتی است که حیوانات از دیرباز در زندگی انسان ایفا کردهاند؛ تا جایی که در
حوزۀ دینی و باورهای آنها نفوذ کردند و تا مرحله احترام و تقدس پیش رفتند .در هنر
ایران باستان نیز برخی حیوانات بهعنوان نقشمایههای سلطنتی محسوب شده و در آثار
هنری مختلف از جمله مُهرها به کار رفتهاند .بهعنوان مثال ،در دورۀ ساسانی فرمانها و
احکام شاهی ,عهدنامه ها و سایر اسناد دولتی بایستی با انگشتری شاه که نقش آن
صورت گراز بود مُهر میشد (کریستنسن .)124 :1314 ،منابع از انگشتر گراز نشان شاپور
دوم و خسروپرویز یاد کردهاند (پاوستوس بوزند200 :1383 ،؛ مسعودی308/2-1 :1973،؛
گردیزی.)18 :1333 ،

کاربرد نقشمایه گراز در آثار هنری ایران باستان بهویژه هنر ساسانی ،به دلیل جایگاه
گراز در باور مردمِ گذشته است .ویژگیهای فردی این حیوان موجب شده تا در اساطیر
ایرانی از گراز بهعنوان نماد پیروزی ،جسارت و قدرت یاد شود .در سرودۀ اوستایی
مختص ایزد بهرام « بهرام یشت» این ایزد که نامش به معنای پیروزمند است ،در
سیمای موجودات مختلفی تصویر شده ،از جمله گاو نر ،اسب سفید ،گراز ،شتر ،مرد
پانزده سالۀ نورانی ،مرغ شاهین ،میش ،بز ،مرد رایومندِ زیبا ،که از میان آنها گراز از
همه مهمتر است (پورداوود .)115 /1 :1347 ،به نظر گیرشمن ،از آنجا که گراز مظهر بهرام
(ورثرغنه) خدای پیروزی به شمار میآمد ،نقش گراز بر مُهر شاهی که با آن فرمانها و
معاهدات و اسناد دولتی مُهر میشد به کار رفته است (گیرشمن.)223 :1390 ،
قوچ نیز جزو نقشمایههایی است که بهوفور در حکاکی ساسانیان به نمایش گذاشته
شده است .قوچ یا بره که در فارسی میانه  warragخوانده میشود (مکنزی)283 :1394 ،
اهمیتی مذهبی ،سلطنتی و نجومی دارد ( )Agostini &- Shaked,2017:99و عموماً به
شکل خمیده با روبانی در قسمت گردن ،گردنبندی از مروارید یا دیهیم نشان داده شده
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است .وجود دیهیم دور گردن قوچ ،هویت این حیوان را بهعنوان نمادی سلطنتی نشان
میدهد (.)Lerner,1976: 185
همچنین عقاب از نقشمایههای پربسامد در هنر ساسانی است .عقاب (شاهین)
عمدهترین شکل تجلی ایزدان در اساطیر ملل باستان است (قلیزاده )173 :1392 ،که
مظهر قدرت آسمانی شناخته شده است .در ایران باستان نیز ،بهعنوان مرغی خوشیمن
و مقدس از آن یاد شده است (پورداوود .)296 :1386 ،در اوستا ایزد بهرام از جمله شکل
مرغ وارغنه را به خود میگیرد که تیز پروازترینِ پرندگان است (قلیزاده .)173 :1392 ،در
بندهش (فصل  ،14بند  )23از یکصدوده پرنده یاد شده که نام سیمرغ و عقاب از جملۀ
آنهاست .از بندهای  33و  40زامیاد یشت چنین به نظر میرسد که وارغنه (عقاب)
نمودار اقتدار پادشاهی بوده و فر و شکوه بهصورت پرنده جلوه میکرده است (پورداوود،
 .)306 :1386شاهین را همچنین میتوان بهعنوان نماد جانور نمای ایزد مُهر در نظر
گرفت (زارع .)90 :1389 ،عقاب که ظاهراً بر درفش هخامنشیان نیز نقش شده بود ،مظهر
سلطنت و قدرت به شمار میآمده است (بهار )180 :1390 ،و نگارههای پرشماری از این
پرنده نقش شده است که به نظر نمیرسد امری تصادفی و فاقد معانی آیینی بوده باشد.
در دورۀ اشکانی نیز شاهین در یکی از نگارههای پارتی /الیمایی 1در هیأتی نمادین حلقۀ
پیمان را به نوک گرفته است ،در حالی که شاهک الیمایی مشروعیت حکومتش را از شاه
بزرگ اشکانی دریافت میکند .در دورۀ ساسانی نیز شاهین نشان خانوادگی بسیاری از
شاهان و بزرگان است و تاج شماری از آنها مرکب از بالهای شاهین است (زارع:1389 ،
.)90

از میان نقوش حیوانی که روی مُهرهای ساسانی ظاهر شدهاند ،شیر متداولترین
بوده است .نقشمایۀ شیر در آثار هنری مختلف با مضامین متفاوتی ،از موجود موذی تا
نماد قدرت مورد استقبال قرار داشته است .شیر مظهر خورشید و شهریاری و نیز زروان
است (قلیزاده .)163 :1392 ،سابقه این نقشمایه که در آثار هنری هخامنشی بهطور مکرر
مورد استفاده قرار گرفته ،در بینالنهرین گزارش شده است .بهعنوان مثال شیرکشی
پهلوان بنمایهای است که از دوران آشور نصیرپال دوم( 859 -883ق.م) تا شاهان ساسانی
تکرار شده است .این بنمایه در تختجمشید هم دیده میشود (پرادا.)157-156 :1391 ،
بنا بر سنتهای بینالنهرین باستان که شاهان هخامنشی از آن پیروی میکردند ،شاه
 . 1نقش برجستۀ خونگ نوروزی در ایذه خوزستان
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پیوسته وظیفه داشت با دیوان بجنگد و آنان را سرکوب کند تا شایسته سلطنت باشد
(بهار .)183 :1390 ،همچنین شیر در پیکرنگاری میترائیسم رومی نقش دارد و ارتباط آن
با مِهر بر مُهرهای ساسانی عجیب به نظر نمیرسد (.)Bivar,1969: 26
از دیگر نقوش حکشده بر مُهرهای ساسانی ،به تصاویر پرترهای میتوان اشاره کرد.
در دورۀ ساسانی بزرگان و موبدان بیشترین و کاملترین مجموعه مُهرها را به خود
اختصاص دادهاند .نقوش مُهرهای این دو طبقه در بسیاری موارد بازتاب ذائقه شخصی
صاحب مُهر است .به همین دلیل از نقوشی که معمو ًال در مُهرهای رسمی استفاده
نمیشد ،در مُهرهای شخصی استفاده شده است (کمپارتی .)211 /4 :1393 ،لرنر معتقد
است نقشمایههای هنری ساسانی به مسئلهای فراتر از عالقهمندی اشاره دارد و دارای
ارزش سمبلیک برای ساسانیان بوده است (.)Lerner,1975: 166
عالوه بر نقشمایههای حیوانی و تصاویر چهره ،در ادامه صحنههایِ با موضوع
سلطنتی نمایش داده شده بر این آثار مورد بررسی قرار خواهند گرفت .براین اساس،
پادشاهان ساسانی که مُهر و نگینی منتسب به آنها در موزهها وجود دارد و یا در منابع
نوشتاری توصیف شدهاند ،به ترتیب تاریخی معرفی خواهند شد.
 .1-2نگین اردشیر یکم ( 240/239 -224م)

نگینی منسوب به اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله ساسانی ،که تنها نیمی از آن یافت
شده است پادشاه را به حالت نیمرخ و ایستاده در کنار گاوی نر نشان میدهد .در تصویر
حکشده دو دست پادشاه به جلو کشیده شده ،در حالیکه تاج بر سر ،گردنبندی بر
گردن و لباس ابریشمی ظریفی بر تن دارد و نیز چهرۀ شاه با ریش ترسیمشده است
(.)Babelon,1897:192

نگین اردشیر یکم ،بابلون ،1897،کتابخانه ملی پاریس
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نکتۀ قابل توجه در نقش این مُهر تصویر گاو در کنار پادشاه است که در سایر مُهرها
و توصیفات متون اسالمی مسبوق به سابقه نیست ،همچنین بابلون در مورد انتساب این
تصویر به اردشیر یکم دلیلی ذکر نکرده است.
 .2-2نگین شاپور یکم ( 272/270 -240 /239م)

یکی از زیباترین نگینهای برجای مانده ساسانی نگینی تزئینی است که نقش شاپور یکم
و والریانوس امپراتور روم بر آن حکشده است (گیرشمن .)152 :1390 ،جنس این سنگ
عقیق سیاه (اونیکس) از سنگهای مورد عالقۀ رومیان است که از آن جهت ساخت
مُهرهای برجسته و حکاکی شمایل استفاده میکردهاند (هال .)120 :1392 ،در مورد این
نگین اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران مطرح است.

نگین شاپور یکم ،بابلون ،1897،کتابخانه ملی پاریس

در تصویر نقش شده بر نگین ،والریانوس شمشیر خود را روی شاپور بلند میکند.
درحالیکه شاپور حتی شمشیر خویش را از غالف بیرون نمیکشد و به گرفتن دست
امپراتور روم قناعت می کند .گرفتن دست دشمن دارای تعابیر گوناگونی است؛ چنانکه
در نقش سفالهای هندسی شکل یونانی اواخر قرن هشتم قبل از میالد گرفتن دست
مبین اسارت بوده است (گیرشمن .)152 :1390،در نگارههای شاپور یکم در بیشاپور (بیشاپور
 ،)3 - 2داراب و نقش رستم ،که قیصرهای رومی تصویر شدهاند ،شاپور دست آنها را
گرفته است .هینتس با بررسی نقوش برجستۀ شاپوریکم ،گرفتن دست قیصر را نشانه
پیمان صلح میداند (هینتس .)242 :1392 ،اگرچه تعابیر متفاوتی برای این عمل ارائه شده،
بهکارگیری این نقشمایه در آثار مختلف نشان از اهمیت موضوع برای ساسانیان دارد .در
مورد شناسایی افراد نقش شده بر این نگین و انتساب حکاکی آن به هنرمندان ساسانی
و غربی نیز اختالف نظرهایی وجود دارد.
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هوبرتوس فونگال عالوه بر اینکه مضمون نقوش حکاکی شده بر این نگین را نماد
گونه و افسانهوار دانسته ،شخصیتهای نقش شده را مربوط به هنگام قدرتگیری
یوویانوس و رویارویی او با شاپور دوم میداند .وی در تفسیر خود اشاره میکند که
فرمانروایان روم و ایران به نمایندگی دو قدرت بزرگ با هم مالقات کردهاند و تهدید به
درگیریهای جنگی از طریق شمشیر باال بردۀ سوار رومی مشاهده میشود .رویدادهای
این جنگ توسط شاه ساسانی با گرفتن مچ دست چپ حریف رومی ،تغییر پیدا میکند.
این تغییر با خطر انعقاد یک قرارداد تحمیلشده به فرمانروای رومی مرتبط است
(فونگال .)95 :1378 ،با وجود این اکثر پژوهشگران شخصیتهای نقش شده بر این نگین
را شاپور یکم و والریانوس میدانند.
از موارد دیگر مورد اختالف ،تفاوت میان تاج شاپور در این پیکره با نقوش برجسته و
سکهها است؛ اما تطابق این نقش با نقش برجستههای صخرهای ،تردیدی باقی نمیگذارد
که هدف هنرمندی که این نگین را تصویر کرده شاپور و والریانوس بوده است .در مورد
حکاک ایرانی و یا غربی این سنگ نیز ،به مواردی از جمله پیکر عضالنی و به ظاهر
عریان شاه ساسانی اشاره شده که خارج از چهارچوب هنر ساسانی است و به نظر
میرسد این برجستهکاری ،کار هنرمندی غربی بوده که شناخت کاملی از سرمشق
ساسانی نداشته است (شپرد .)632-629 /2-3 :1393 ،همچنین شاپور و ساز و برگ اسب
وی پوشاکی نیمهپارسی ـ نیمهرومی بر تن دارند .گیرشمن معتقد است این نگین بدون
تردید اثر یک هنرمند غربی 1است و احتماالً توسط دربار پارس سفارش داده شده است
( .)Ghirshman, 1971: 164با توجه به ظرافت کار و نوع سنگی که مورد استفاده قرار
گرفته نیز ،به نظر میرسد حکاکی و اجرای آن توسط هنرمند غربی انجام شده است.
 .3-2مُهر نرسه (302 -293م)

مُهری از جنس گارنت آلماندین ( )Garnet Almandineمنتسب به نرسه ،شاه بخشی از
شاهنشاهی اولیه ساسانیان تعلق دارد .با توجه به توصیفی که هارپر از این مُهر کرده
است ،به نظر میرسد حکاک این مُهر از الگوی رومی الهام گرفته است.

 .1در ترجمۀ فارسی بهاشتباه شرقی نوشتهشده ،اما در متن فرانسه کتاب گیرشمن واژۀ  occidentalبه معنی
غربی را به کار برده است.
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بر این مُهر نیمتنهای به سمت راست ،با موهای فر خورده روی پیشانی ،ریش ،حلقه
و گوشواره نقش شده است .حکاکی بسیار ظریف این مُهر مربوط به قرن سوم میالدی
است .این مُهر دارای کتیبهای با عبارت «نرسه شاه» ( )Narseh šāhاست
( .)Bivar,1969:44کیفیت و جنس سنگ به کار رفته در این مُهر مشخصههای سنگهای
متعلق به خاندان سلطنتی را نشان میدهد .از مشخصههای تصویر حکشده بر این مُهر
واقعگرایی است که در تعداد کمی از مُهرهای ساسانی که تحت تأثیر هنر حکاکی جهان
مدیترانه شرقی قرار داشتهاند دیده میشود .نقش مُهر به صورت نیمتنه کوتاه شامل سر،
گردن و بخشی از قفسۀ سینه است .این فرم اختصار یافتۀ بدن از مشخصههای مُهرهای
امپراتوری روم است .همچنین حلقههای موی فر که از پیشانی باال رفتهاند شکلی
غیرطبیعی از سبک موی ساسانی است .تصویر نرسه به استثنای زیورآالت ،از تصاویر
مُهر امپراتوران رومی غیر قابل تشخیص است (.)Harper,1978: 144

مُهر نرسه ،هارپر ،1978،موزۀ بریتانیا
 .4-2مُهر انگشتری شاپور دوم(  379 -309م)

در یکی از متون ارمنی سدۀ پنجم میالدی به مُهر انگشتری شاپور دوم که در نامهها و
پیمانها از آن استفاده میکرده چنین اشاره شده است« :شاپور بنا به سنتی که در
سوگند شاهان ساسانی رسم بود فرمود نمک آوردند و با انگشتر گراز نشان خویش بر آن
مُهر زد» (پاوستوس بوزند.)200 :1383 ،
 .5-2مُهر بهرام چهارم (  399 – 388م)
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دو مُهر منسوب به بهرام چهارم است که در مورد انتساب یکی از آنها به بهرام چهارم و
یا بهرام یکم تردیدهایی در میان پژوهشگران مطرح است.
الف -مُهر یا نگینی از جنس یاقوت ارغوانی که در مجموعۀ دونشایر) Devonshire
 ) Chatsworthنگهداری میشود به « بهرام کرمان شاه» نسبت داده شده است .تصویر نقش
شده براین اثر ،شبیه نقوش اعضای خاندان سلطنتی بر سنگنگارههای اوایل دورۀ
ساسانی است.

مُهر بهرام چهارم ،بیوار ،1969 ،موزۀ بریتانیا

بر این مُهر تصویر بهرام با کاله بلندی که دارای نشان خانوادگی است و معموالً روی
پوشش سر اشراف و نجبای ساسانی دیده میشود ،حکشده است .ویژگیهای حکاکی
اولیۀ دورۀ ساسانی همانند مردمک چشم که در قسمت باالیی چشمهای بادامی شکل
قرار میگرفت و ریشها که به خطوط افقی مرتب تقسیم میشدند در این مُهر مشاهده
میشود .این مُهر کتیبه نیز دارد (.)Harper,1978:142
در خصوص انتساب این مُهر به بهرام چهارم و یا بهرام یکم (276-273م) اختالف نظر
وجود دارد .با توجه به اینکه هر دو پادشاه بهرام نام داشتند ،نام پدرشان شاپور بود و هر
دو عنوان « بهرام کرمانشاه» داشتهاند ،به نظر میرسد این شباهتها موجب اختالف
نظر پژوهشگران شده است.
بهرام یکم در روزگار پدرش شاپور یکم نخست فرمانروای گیالن بود و «گیالنشاه»
لقب داشت و تا سال 262م در این مقام باقی بود (لوکونین .)100 :1365 ،در بند  20تحریر
پارتی کتیبۀ شاپور یکم بر کعبۀ زردشت از عنوان بهرام گیالنشاه یاد شده است (عریان،
 .)72 :1382بهرام سپس به حکومت مستقل کرمان رسید و ملقب به «کرمانشاه» شد و
پس از آن به فرمانروایی کامبادن نائل آمد و از آن زمان آن شهر به کرمانشاهان شناخته
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شد ،یعنی شهری که شاه کرمان بر آن حکومت میکند .از دورۀ حکومت او در کرمان
این نگین کندهکاری شده بر جای مانده است:
Wrhr’n ZY Krm’ n MLK’ BRH šhpwhry MLK’ n

« بهرام کرمانشاه پسر شاپور شاهان [شاه]» (لوکونین100 :1365 ،؛ مشکور/1 :1367،
.)221

همانگونه که اشاره شد بهرام چهارم نیز ملقب به «کرمان شاه» بود ،زیرا در زمان
پدرش (شاپور دوم) حکومت کرمان را در اختیار داشت (کریستنسن .)184 :1395 ،اکرمن
این مُهر را متعلق به بهرام چهارم پیش از به قدرت رسیدن میداند (اکرمن/2 :1387 ،
 .)980اما هارپر مالکیت این مُهر را به بهرام یکم نسبت داده است .وی کتیبه و
جملهبندی مُهر را خاص آثار اولیۀ دورۀ ساسانی میداند؛ همچنین در مقایسۀ حکاکی
این مُهر با مُهری دیگر از بهرام چهارم ،حکاک این مُهر را فاقد مهارت و تجربه الزم
دانسته و معتقد است ساخت این مُهر زیبا منحصراً ایرانی است و نمایانگر ظریفترین
مُهرهای اوایل دورۀ ساسانی است که موضوعات انسانی طبیعتگرایانه با ظرافت روی آن
به تصویر کشیده شده است ) .)Harper,1978:142لوکونین نیز شیوۀ تصویرسازی و نوشتۀ
این مُهر را متعلق به قرن سوم میالدی میداند (لوکونین.)100 :1365 ،
ب -مُهری دیگر از جنس عقیق ،مربوط به بهرام چهارم و بعد از به حکومت رسیدن
اوست (اکرمن.)980 /2 :1387 ،

مُهر بهرام چهارم ،هارپر ،1978 ،موزه بریتانیا

در این مُهر شاه با تاج و پیراهن بلند در حالیکه دست راستش بر دسته شمشیر
قرار دارد و روی دشمن به زانو درآمده ایستاده ،تصویر شده است (.)Bivar,1969:56
پوشیدن پیراهن بلند ،در میان مردان بلندپایۀ دورۀ ساسانی مرسوم بوده است .همچنین
روبانهای مواجی که در تصویر دیده میشود از مشخصههای پوشش دورۀ ساسانی و
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مناطق همجواری است که از آن متأثر شدهاند (کالییری .)55 :1390 ،سابقۀ به تصویر
کشیدن دشمن شکستخورده و زیر پا نهادن آن حداقل به دورۀ آشوری بازمیگردد و به
نظر میرسد هدف از آن اعالم سلطۀ پادشاه بوده است (اکرمن.)981-980 /2 :1387 ،
مضمون شاه پیروز روی مُهرها و دیگر آثار هنری ایران باستان همواره مورد توجه قرار
گرفته است .بهعنوان مثال در نقش برجستۀ آنوبانینی که حدود هزارۀ دوم ق.م
حکشده ،پادشاه لولوبی کمان به دست پای خود را بر دشمنی که بر زمین افتاده ،نهاده
است (گیرشمن .)41 :1372 ،بر مُهر استوانهای کتیبهدار کورش یکم نیز شاه سوار بر اسب و
دشمن در حال فرار نشان داده میشود در حالیکه دو دشمن بر خاک افتاده در زیر پای
اسب شاه قرار گرفتهاند (گریسون ،کولروت .)51 /9 :1389 ،داریوش یکم هخامنشی نیز در
نقش برجستۀ بیستون همانند آنوبانی نی با کمانی در دست چپ ،پای چپ را روی سینه
دشمن (گئومات مغ)که بر زمین افتاده و به عالمت التماس دستهایش را باال برده،
گذارده است (کخ .)18-21 :1389 ،مضامین نقوش شاه پیروز و شاهان دروغگوی شکست
خورده ،بهصورت آشکار تصویر شاهی را ارائه میدهند که آراسته به همه کماالت یک
جنگاور خوب است (بریان .)353 /1-10 :1391 ،با توجه به تأثیرپذیری ساسانیان از
هنرهای پیشینیان بنمایۀ دشمن شکست خورده در آثار هنری این دوره نیز نمود یافته
است .چنانکه در نقش برجستههای متعدد ساسانی از جمله اردشیر بابکان در نقش
رستم پیکر اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی را لگدمال میکند .شاپور یکم در نقوش
بیشابور  3 ،2 ،1و دارابگرد پیکر گردین سوم امپراتور روم را لگدمال کرده است و اردشیر
دوم در طاقبستان پیکر جولیان مرتد را لگد میکند (حسنی .)103 :1393 ،گیزلن ضمن
اشاره به مُهر بهرام چهارم که نیزهای را بر گردن دشمن نهاده ،زیر پا نهادن دشمن را
بیانی از نماد نگاری ساسانی میداند (.)Gyselen,2006: 90
 .6-2مُهر بهرام پنجم (بهرام گور) (439-421م)

در مروج الذهب از مُهر انگشتری بهرام پنجم که حاوی کتیبه « باالفعال تعظم االخبار»
« به کردار گفتهها را بزرگ کنند» یاد شده است (مسعودی .)256 /1 :1382،با توجه به
اینکه بهرام در میان مردم حیره زندگی میکرده و به زبان عربی مسلط بوده به نظر
میرسد که نوشته روی مُهر از ریشه عربی بوده است (شهیدی .)59 :1387 ،در مورد این
مُهر منبع ما شرحی است که در منابع اسالمی ذکر شده است .بهرام پنجم و سرگذشت
وی در ادبیات و آثار هنری به نظم و تصویر در آمده است ،چنانکه داستان بهرام و ساز
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زن او آزاده در مُهرهای اواخر دورۀ ساسانی ترسیم شده است .این نقوش عبارتاند :از
سوا ری با شیری که در مقابل سر اسب او به پا خاسته است که احتما ًال نمایشی از
شخصیت خورشیدیِ شاه است؛ مردی پیاده که شیر را با نیزه میزند؛ سواری با نقش
فره بر باالی سر ،که اژدهایی شش سر را با نیزه میزند (اکرمن .)987 /2 :1387 ،این مُهرها
در موزۀ بریتانیا نگهداری میشوند.
 .7-2مُهر پیروز (459-484م)

جدیدترین مُهری که از شاهان ساسانی شناسایی شده است متعلق به پیروز ساسانی
است که در سال  2014میالدی طرحی از آن توسط کالییری)1( 1منتشر شده است.
تصویر این مُهر چهره پادشاه را با انواع جواهرات سلطنتی به نمایش گذاشته است .این
مُهر کتیبۀ نسبت ًا بلندی دارد که محل اختالف برخی پژوهشگران است.
1. Kay pērōz šāhān šāh ī farrox ī xwābar ī kirbakkar kē yazdān nōg xwarrah abzūd
ērānvēzan mazdēsn bay rāmšahr
2. Pus mazdēsn bay kay yazdgird šāhān šāh ī xwābar ud kirbakkar nab bay wahrām
šhāhan šāh ud ērān<vēzan mazdēsn> kē čihr az yazdān
3- Ī kirbakkar
.1کیپیروز ،شاهنشاه ،فرخ (خوشبخت) ،نیکوکار و کرفهگر که ایزدان فره نو [او را] افزون[گردانند] ،بَی مزدیسنِ ایرانویچ،
رامشهر
.2پسر بَی مزدیسن یزدگرد شاهنشاه خیرخواه و کرفهگر .نوه بَی بهرام شاهنشاه ایرانویچ که چهر از یزدان[دارد].

.3کرفهگر

)(Gignoux, 2000:164-165

شروو)2( 2

و دریایی پیشنهادهایی جهت رفع ابهامات در زمینۀ خوانش کتیبه این مُهر
مطرح کردهاند .دریایی کشف مُهر پیروز را موجب درک بیشتری از تبلیغات شاهنشاهی،
عبارات پردازی و هنر این دوره میداند ( .)Daryaee,2005:195دادههای به دست آمده از
کتیبه مُهر بسیار حائز اهمیت است ،از سویی نشاندهنده تداوم استعمال القاب و عناوین
اولیه دربار ساسانی در سده پنجم میالدی است و از سوی دیگر القاب و عناوینی که
مستقیماً با آموزههای زردشتی در ارتباط است (مطلوب کاری.)324 :1399 ،

1. Callieri, pierfrancesco, “Architecture etreprésentations dans I’ Iran Sassanide’’.
Studia Iranica. Cahier 50, 2014.
2 .P.O. SkjӕrvØ, ‘’The Great Seal of Pērōz”, Studia Iranica, tome 32, fas. 2pp.281288, 2003.
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مُهر پیروز ،کتابخانه ملی پاریسSassnids.com،

 .8-2نگین قباد /کواد یکم ( 496 -488؛531-499م)

نگین زیبایی به شکل مدور از عقیق سرخ منتسب به قباد یکم است .براین نگین شاه به
حالت نیمرخ به سمت چپ با ریش ،موهای جمع شده ،گردنبند و گوشواره نقش شده
است.

نگین قباد یکم ،گیرشمن ،1390 ،کتابخانه ملی پاریس

نبود کتیبه و تاریخ مالکیت واقعی این نگین را با ابهاماتی مواجه کرده است .از
جمله گیرشمن و اکرمن مالکیت این نگین را به قباد یکم ساسانی (گیرشمن240 :1390 ،؛
اکرمن )979 /2 :1387 ،نسبت دادهاند .اکرمن (به نقل از هرتسفلد) و بابلون این نگین را به
خسرو دوم منتسب کردهاند (اکرمن979 /2 :1387،؛  .)Babelon,1897:195در پژوهشی که با
بهرهگیری از شواهد سکهشناسی و تمرکز بر تاجهای چهار تن از شاهان ساسانی (پیروز،
قباد یکم ،هرمز چهارم و خسرو دوم) انجامشده مالکیت این نگین به پیروز ساسانی نسبت
داده شده است (علیمحمدی ،باستانی .)120 :1397 ،نویسندگان مقاله معتقدند علیرغم

 /72مُهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی؛ بررسی هویت پادشاه و نقشمایههای حکشده بر این آثار

شباهت زیادی که بین نمادهای به کار رفته در تاج پیروز و قباد یکم وجود دارد،
اختالفی نیز مشهود است .قسمت پایین حاشیه تاج پیروز با یک ردیف مروارید
تزیینشده ،در صورتیکه تاجهای مربوط به قباد با دو ردیف مروارید آراسته شده است
(همان .)121:از دیگر شواهد باستانشناختی جهت رفع ابهامات ،سنگنگارۀ الخمزار
بیرجند است که بر اساس بررسیها به قباد یکم تعلق دارد .در این سنگنگاره سر یک
مرد ،با تاجی بر سر و نوارهای مواج نقش شده است .در این صحنه مرد و زنی در کنار
یکدیگر نشان داده شدهاند که زن لباسی به سبک ساسانی بر تن دارد .تاج و نوارهای
مواجی که از تاج و کمر مرد در اهتزاز است و هیبتی که نگارگر برای مرد تجسم کرده
حکایت از این دارد که آن شخصیت میتواند یک سلطان باشد .این موضوع با زندگی
قباد یکم در قلمرو هپتالیان مطابقت دارد (لبافخانیکی ،بشاش کنزق.)32 :1373،
عالوه بر این نگین ،یک سر گچی در سال  1930میالدی توسط نلسون دبواز
شناسایی شد که مالکیت آن به قباد یکم نسبت داده شده است .پژوهشگرانی چون
اکرمن ،اردمن و گیرشمن نیز از این اثر با عنوان سر قباد یکم یاد کردهاند .مالک این
پژوهشگران برای تعیین هویت این اثر ،مقایسۀ آن با سکههای قباد یکم و نگین اشاره
شده در باال است؛ در حالی که یوسف مرادی با بررسی سکههای قباد یکم ،خسرو اول و
خسرو دوم مالکیت این سر گچی را به خسرو دوم نسبت میدهد و در مورد نگین
منسوب به قباد یکم نیز معتقد است با توجه به نبود کتیبه نمیتوان آن را به قباد
ساسانی نسبت داد (مرادی .)19 :1383 ،در جمعبندی با توجه به سنگنگارۀ الخمزار
بیرجند و شباهت آن با نگین کتابخانه ملی پاریس و تطبیق تاریخی زندگی قباد یکم در
قلمرو هپتالیان به نظر میرسد این نگین به قباد یکم تعلق دارد؛ گرچه مدارک و
یافتههای جدید باستانشناختی میتواند هویت قطعی این اثر را مشخص نماید.
 .9-2مُهرهای خسرو یکم انوشیروان(  579 -531م)

بنا بر مستندات و مُهرهای برجای مانده با گسترش نظام اداری کاربرد مُهر در جامعه
ساسانی بهویژه در اواخر حکومت افزایش یافته است چنانکه پادشاهان ساسانی از
مُهرهای مختلف در امور استفاده میکردهاند .باوجود این تاکنون مُهری از خسرو
انوشیروان گزارش نشده و تنها میتوان به توصیف منابع اسالمی اکتفا کرد .همچنین بر
نگینی در مرکز «جام خسرو» تصویر وی حکشده است.
 .1-9-2مُهرهای خسرو انوشیروان

مروج الذهب به چهار مُهر خسرو انوشیروان و کاربردهای آن اشاره کرده است:
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 .1مُهر عقیق برای مالیات (خراج) که نقش «عدالت» بر آن حکشده بود.
 .2مُهری از فیروزه برای امالک و دارایی که نقش «آبادی» داشت.
 .3مُهری از یاقوت سرمهای برای کمک و مساعدت که نقش «تأمل» (شکیبایی) بر آن حکشده بود.
 .4مُهری از یاقوت سرخ برای برید که نقش «امید» روی آن حکشده بود و چون آتش میدرخشید
(مسعودی .)294/2-1 :1973،تنسوخ نامه ایلخانی توصیفات این انگشتر را چنین آورده است:
« خسرو انوشیروان را یاقوتی بوده است شبافروز که آن را کوکبی خوانندی و به شب چون چراغ
بیفروختی و گوهر شبچراغ عبارت از آن است» .این گوهر پس از حمله اعراب به دست خلفا افتاده
است (نصیرالدین طوسی.)35 :1363 ،

البته پیشینۀ کاربرد چهار مُهر به جمشید شاه اساطیری ایران ،نیز منسوب شده
است .قاعدۀ چهارگانه مورد استفاده خسرو انوشیروان ،تعداد وظایف و تقسیم قاعده
چهارگانه وظایف شاه را نشان میدهد (شاکد .)252 :1388 ،به نظر میرسد این قاعدۀ
چهارگانه پس از ساسانیان نیز مورد توجه حاکمان اسالمی قرارگرفته است .چنانکه چهار
مُهر به حضرت علی (ع) منتسب شده که هریک نمایانگر یکی از جنبههای قدرت خالفت
ایشان بود (شاکد.)251 -250: 1388 ،
 .2-9-2نگین جام خسرو

روی نگینی که در مرکز «جامخسرو» ( )Saint-Denisقرار گرفته تصویر خسرو انوشیروان
نقش شده است .جنس این جام از طال و نگین آن از جنس دُر کوهی است.

نگین جام خسرو انوشیروان ،گیرشمن ،1390 ،کتابخانه ملی پاریس
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براین نگین خسرو در حالی که روی تختی که توسط اسبهای بالدار نگهداری
میشود نشان داده شده است (هرمان .)140 :1373 ،تاج شاه با تزئینات بسیار آراسته شده
است .در این تصویر شاه بهصورت تمام رخ در حالت نشسته ،و دو دست بر شمشیر تکیه
کرده دیده میشود (گیرشمن .)205 :1390 ،حالت نشستن که از روبرو تصویر شده و ساق
پا را خمیده و جدا از هم نشان میدهد ،تصویری جدی و خشن در بیننده ایجاد میکند
که در هنر کهن شرقی در نقشمایههای مربوط به الوهیت به کار میرفته است .بر این
اساس شاه را که مرکز طبیعت و قبله و محور جهان محسوب میشود در مرکز صحنه
قرار میدهند و سعی میکنند رعب و وحشتی از وی ساطع شود که معمو ًال دیدار
مستبدان مشرق زمینی در اشخاص ایجاد میکنند .هرتسفلد معتقد است اگرچه
نقشمایه این سنگ الهام گرفته از هنر نقاشی یونانیان شرقی در باکتریا است و به دست
ال آسیایی است (هرتسفلد.)325 :1381 ،
یونانیان ساختهشده ،اما تصویری کام ً
 .10 -2مُهر انگشتریهای خسروپرویز (628-590م)

در شاهنامه و دیگر متون اسالمی به مُهرهای خسروپرویز اشاره شده است؛ اما نمونهای از
آن در میان آثار باستانشناختی گزارش نشده و تنها منبع ما گزارش منابع نوشتاری
است .این آثار از نُه مُهر انگشتری خسروپرویز نام بردهاند که از سنگها و جواهرات
مختلف ساختهشده و در امور مختلف مملکت به کار میرفته است:
 .1انگشتر نقره که نگین آن از جنس یاقوت سرخ و حلقۀ آن از الماس بود و نقش چهره شاه بر آن
حکشده بود .این مُهر انگشتری دارای کتیبهای در وصف شاه بوده است .نامهها و سجالت را با این
انگشتر مُهر میکردند.
 .2انگشتری با نگین عقیق و حلقۀ طال که نقش آن «خراسان آزاد» بود .کاربرد این مُهر انگشتری جهت
مُهر کردن یادداشتها بود.
 .3انگشتری با نگین اونیکس و حلقۀ طال که نقش یک سوار و کلمۀ الوحا بر آن حکشده بود و پاسخ
نامههای چاپار را با آن مُهر میکردند.
 .4انگشتری با نگین یاقوت سرخ و حلقۀ طال که عبارت « به مال خوشی توان کرد» بر آن حکشده
بود .حوالهها و نامههای عفو یاغیان و مجرمان را با این انگشتر مُهر میکردند .گردیزی نقش این انگشتر
را کبش کوهی ( قوچ و بره) خوانده است (گردیزی.)18 :1333،
 -5انگشتری با نگین یاقوت گُلی که اطراف آن مروارید و الماس کار شده بود .در میان انگشترهای
خسروپرویز این انگشتر به لحاظ رنگ و طراحی از همه گرانقدرتر بود و نقش حکشده بر روی آن«
حره و خرم» (خرسندی و خوشبختی) بود .خزانه جواهرات و زیورآالت و بیتالمال را با این انگشتر مُهر
میکردند.
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 .6انگشتری با نگین آهن چینی که نقش عقاب داشت و نامههای ارسالی به پادشاهان سرزمینها را با
آن مُهر میکردند.
 .7انگشتری با نگین پادزهر که نقش « مگس» بر آن حکشده بود و برای مُهر کردن داروها و غذاها و
بوهای خوش از این انگشتر استفاده میشد.
 .8انگشتری که نگین آن مروارید و نقش آن « سرگراز» بود و گردن محکومین به قتل و نامههایی که
دربارۀ خونبها فرستاده میشد با آن مُهر میشد.
 .9انگشتری از جنس آهن و نگین آبزن که شاه به هنگام حمام به دست میکرد (مسعودی/2-1 :1973،
308؛ گردیزی.)18 :1333،

نقوش حکشده بر این مُهرها تصویر شاه ،نقش سوار ،گراز ،قوچ ،عقاب ،مگس و
عباراتی در توصیف شاه و آرزوی خرمی و خوشی بود .نقشمایه گراز و قوچ از نقوش
پرکاربرد در حکاکی ساسانی است .عبارت خرمی و خوشی نیز از نوشتههای متداول به
کار رفته در مُهرهای ساسانی است .نقوش به کار رفته در این مهرها مفاهیم خاصی را در
خود جای دادهاند که بررسی آنها میزان تأثیرپذیری ساسانیان از دیگر هنرها را روشن
میکند .برخی از پژوهشگران معتقدند نقشمایههای ساسانی از فرهنگهای مجاور وام
گرفته شده است ،اما گیزلن حضور نقشمایههای بیگانه در مُهرهای ساسانی را محدود
میداند و معتقد است تعداد بسیار کمی از مُهرهای ساسانی تأثیر بیگانه در نوع
پیکرنگاریشان دیده میشود .ا ز دیدگاه وی به هیچ عنوان قطعی نیست که خود
ساسانیان چنین مُهرهایی را بیگانه در نظر میگرفتند؛ برعکس ،این احتمال وجود دارد
که نقشمایههایی که در اصل از فرهنگهای دیگر وام گرفته شدهاند طی مرور زمان در
فرهنگ ساسانی جذب شده باشند ( .)Gyselen,2007:18فون در اوستن از دیگر
پژوهشگران این حوزه معتقد است در دورۀ ساسانی جلوه هنری در قالب خارجی
تغییرات زیادی یافته ،چراکه از واسطه هلنیسم عبور کرده است ،اما محتوا و نمادها
مشابه سه یا چهار هزار سال پیش از آن است ( .)Von der osten,1925:82اما هارپر معتقد
است ساسانیان از الگوهای رومی در مُهرهای خود پیروی میکردند و با توجه به ارزشی
که برای حکاکی رومی قائل بودند آن مُهرها توسط مالکان ساسانی دوباره مورد استفاده
قرار میگرفتند .وی اقتباس از شکل غربی و تطبیق با آنها را نیز نشاندهندۀ تحسین
سبکهای حکاکی رومی از دیدگاه ساسانیان میداند ( .)Harper,1978:144با این حال
پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نیز مُهرها که در نظام دیوانساالری از اهمیت
برخوردار بودند مورد توجه و الگوبرداری حاکمان اسالمی قرار گرفتند.
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 .3نتیجه
مُهرها و نگینهای شاهان ساسانی به لحاظ جنس و کیفیت ساخت و تزئینات اگرچه از
دیگر مُهرها و نگینهای این دوره متمایزند ،اما انتساب دقیق مالکیت آنها با مشکالتی
مواجه است .نبود کتیبه و دیگر دادههای خطشناسی از مشکالتی است که در خوانش
سایر مُهرهای این دوره نیز مشهود است .آگاهیهای در حال حاضر از مُهرهای شاهان
ساسانی بر اساس مُهرهای موجود در موزهها (تعداد هشت مُهر و نگین) و متون نوشتاری
(پانزده مُهر و مُهر انگشتری) است که اکثریت آنها بر اساس گزارش نویسندگان دورۀ
اسالمی است .در واقع اطالعات ما از مُهرهای پادشاهان اواخر دورۀ ساسانی مبتنی بر
همین گزارشها است .نقوش حکشده بر مُهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی در
بردارندۀ موضوعاتی است که در سایر آثار هنری این دوره دیده میشود؛ اگرچه حضور
برخی نقشمایهها بر سطح کوچکی چون مُهر و نگین را میتوان تأکیدی بر اهمیت آن
موضوع از دیدگاه ساسانیان قلمداد کرد .شاهان ساسانی در آثار مختلف هنری از جمله
مُهرها و نگینها در پی اثبات پیوستگی خود با سنتهای پیشینیان بودهاند ،چنانکه
بسیاری از نمادها و نقشمایههای به کار رفته در مُهرهای ساسانی ریشه در فرهنگهای
کهن ایران باستان و تمدنهای همجوار دارند .با توجه به پایگاه قدرتمند کیش زردشتی
در این دوره برخی از نقشمایهها تحت تأثیر باورهای دینی قرار دارند .با توجه به
گستردگی قلمرو و فرهنگ های ساکن در شاهنشاهی ساسانی هنرمندان ساسانی در
ساخت و پردازش مُهرها از سبکهای غربی (روم و یونان) نیز الهام گرفتهاند ،اما در اکثر
موارد آن را با محیط و فرهنگ ایرانی تطبیق دادهاند .هنر ساسانی ضمن تالش در جهت
احیای هنرهای پیشین و تداوم آن در عین حال از سبکهای متداول روز و فرهنگهای
مجاور نیز غافل نبوده و از هنر معاصران خود نیز تأثیر پذیرفته است؛ به همان میزان که
ساسانیان در هنرهای هم عصر خود و پس از خود تأثیرگذار بودهاند.
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