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چکیده

مطالعــهی ســکههای یــک دوره بــه مــا در شــناخت وقایــع مهــم تاریخــی کــه منجــر بــه
ضــرب آن ســکهها شــده اســت ،کمــک شــایانی میکنــد .ســکههای نرســی ،هفتمیــن
پادشــاه ساســانی ،نیــز از ایــن ویژگــی برخوردارنــد و بررســی آنهــا اطالعــات ارزنــدهای را
درخصــوص شــورش نرســی و جنگهــای داخلــی پایــان ســلطنت بهــرام دوم کــه موجبــات
بــه ســلطنت رســیدن نرســی را فراهــم ســاخت ،در اختیــار مــا قــرار میدهنــد .نرســی پســر
شــاپور یکــم ،در زمــان ســلطنت پــدر از جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــود و ســرانجام در ســال
 293م .بــه پادشــاهی رســید .او پیــش از تاجگــذاری اقــدام بــه ضــرب ســکه طــا نمــود؛
بنابرایــن ســکههای نرســی در یــک تقســیمبندی کلــی بــه دو گــروه ســکههای پیــش از
تاجگــذاری و پــس از تاجگــذاری تقســیم میشــوند .بــا مطالع ـهی ســکههای نرســی ایــن
پرسـشها بهوجــود میآیــد -1 :چــرا نرســی پیــش از ســلطنت اقــدام بــه ضــرب ســکهی طــا
نمــود و آیــا ضــرب ســکه در دورهی ساســانی ،پیــش از بــه ســلطنت رســیدن امــری رایــج
بــود؟  -2تفاوتهــای نمادیــن ســکههای پیــش و پــس از بــه ســلطنت رســیدن نرســی
چیســت؟ بــا بررســی و مقایس ـهی شــباهتها و تفاوتهــای ایــن ســکهها از قبیــل نقــش
افســر شــاهی کــه عنصــری نمادیــن و تعیینکننــده در علــم سکهشناســی اســت ،تزئینــات و
ویژگیهــای ظاهــری کــه بــر روی و پشــت ســکهها بـهکار رفتــه و مطالعـهی انــواع کتیبههــا و
همچنیــن لقبهایــی کــه نرســی در ســکههایش در وصــف خــود بـهکار بــرده ،بدیننتیجــه
میرســیم کــه نرســی بهمنظــور اعــام علنــی جانشــینی پادشــاهی ،پیــش از بــه ســلطنت
رســیدن ،اقــدام بــه ضــرب ســکههای طــا کــرد کــه در آن زمــان غیرمعمــول بــود؛ از ســویی
پیــروزی و شکســت نرســی در نبــرد بــا رومیــان از دالیــل عمــدهی تغییــرات ایجــاد شــده
در نقشمایههــا و کتیبههــای ســکههای او شــد .ایــن پژوهــش بــه شــیوهی تاریخــی-
تطبیقــی و براســاس مطالعــات کتابخان ـهای و بررس ـیهای میدانــی انجــام شــده اســت.
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مقدمه

پژوهشهــای میدانــی و کتابخانــهای بــرروی ســکهها از اهمیــت ویــژهای در شــناخت
هویــت ملــی کشــورمان ،برخــوردار هســتند؛ چرا کــه ســکه ،ســندی اســت کــه از آغــاز پیدایش
آن دخــل و تصرفــی در آن صــورت نگرفتهاســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ســکههای
ادوار مختلــف تاریخــی بهســان آیین ـهای هســتند کــه بازتابــی از فرهنــگ ،هنــر ،مذهــب
و ...آن دوره را بــه مــا نشــان میدهنــد و بــا مطالعــه و ژرفنگــری در ســکههای تاریخــی
میتــوان پــرده از رویدادهــای مبهــم بســیاری برداشــت (ســرفراز و آورزمانــی.)4-3 :1383 ،
دودمانهــای هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی کــه رویهــم رفتــه حــدود هــزار ســال
در ایــران پادشــاهی داشــتند ،همگــی بــه ضــرب ســکه پرداختنــد؛ امــا ســکههای دورهی
ساســانی از جایــگاه و اهمیــت ویــژهای برخــوردار هســتند (گوبــل.) 429-431 :1383 ،
نخســتین ســکههای ساســانی بــا نقــش اردشــیر اول ساســانی ،بنیانگــذار ایــن سلســله در
اوایــل قــرن ســوم میــادی هنگامــی کــه اردشــیر اول بــر اریک ـهی قــدرت تکی ـهزد ضــرب
شــدند (دوشــنگیمن .)304-301 :1387 ،یکــی از ویژگیهــای ســکههای ساســانی،
نقــش نی ـمرخ پادشــاه درحالیکــه بهســمت راســت مینگــرد بــر روی ـهی ســکه اســت ،هــر
پادشــاه تــاج و زیورهــای مخصــوص بهخــود را دارد (ویســهوفر)205 :1377 ،؛ در اینمیان،
«تــاج» بیــش از هــر زینــت دیگــری عنصــری نمادیــن اســت .در مــواردی نیــز یــک پادشــاه
دارای چندیــن نمونــهی تــاج اســت کــه ممکــن بــوده بهمناســبت رویدادهــای مهمــی از
قبیــل پیــروزی بــر دشــمن و یــا شکســت بــا افــزودن یــا کاســتن تزئینــات و تغییراتــی بــر تــاج
قبلــی بهوجــود آمــده باشــد؛ بهعنــوان نمونــه نرســی ،خســروپرویز و ...دارای چندیــن تــاج
هســتند .در بســیاری از مــوارد ،مظاهــر ایــزدان گوناگــون بــر تاجهــای شــاهان نمایــان اســت؛
بهعنــوان مثــال ،میتــوان بــه نقــش هــال مــاه ،نمــاد ایزدبانــو آناهیتــا بــر تــاج پادشــاهی
نرســی و بالهــای عقــاب ،نمــاد ایــزد ورثرغــن بــر تــاج پادشــاهی بهــرام دوم اشــاره کــرد
(گوبــل 431 :1383 ،تــا 432؛ ســرفراز و آورزمانــی .)93-87 :1379 ،در پشــت ســکههای
اردشــیر اول عبــارت آتــش اردشــیر همــراه بــا نقــش آتشــدانی بهچشــم میخــورد ایــن نقــش
بــا اندکــی تغییــرات تــا زمــان ســرنگونی آخریــن پادشــاه ساســانی ،یعنــی «یزدگــرد ســوم»
بهعنــوان نقــش ثابــت در پشــت ســکهها باقیمیمانــد؛ بنابرایــن میتــوان نقــش روی
ســکههای ساســانی را نمــادی از تحــوالت سیاســی ،و نقــش پشــت ســکهها را نشــانهای از
دیــن رســمی آن زمــان ،یعنــی مذهــب زردشــتی دانســت .تلفیــق دیــن و سیاســت در عهــد
ساســانی را میتــوان بــر پشــت و روی ســکههای ایــن دوره مشــاهده نمــود .امــری کــه
اردشــیر ساســانی بنیانگــذار ایــن سلســله در وصایــای خــود خطــاب بــه فرزنــدش شــاهپور بــر
آن تأ کیــد بســیار کــرده اســت ...« :و بــدان دیــن و شــهریاری برادرانــی توأماننــد بدونتکیــه
بــر تخــت پادشــاهی دیــن نمیپایــد و شــهریاری بیدیــن برجــای نمیمانــد ،دیــن بنیــاد
شــهریاری و شــهریاری ســتون دیــن اســت» (لوکونیــن68 :1384 ،؛ ســرافراز و آورزمانــی،
.)87-90 :1379
خــط مــورد اســتفاده در ســکههای ساســانی از آغــاز دورهی ساســانی تــا زمــان
خسروانوشــیروان- ،خــط پهلــوی کتیب ـهای (پهلــوی منفصــل) -و از ایــن زمــان تــا پایــان
دورهی ساســانی بــه -خــط پهلــوی کتابــی -نزدیکتــر میشــود .در خــط ســکههای
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ساســانی «هــزوارش» ب ـهکار رفتــه اســت (تفضلــی109 :1376 ،؛ آمــوزگار و تفضلــی:1373 ،
.)17
ســکههای نرســی ،بهطورکلــی بــه دو گــروه اصلــی و چنــد زیرمجموعـهی فرعــی تقســیم
میشــوند؛ دو گــروه اصلــی ،ســکههای پیــش از تاجگــذاری و ســکههای پــس از تاجگــذاری
نرســی هســتند .ســکههایی کــه پیــش از تاجگــذاری نرســی ضــرب شــدند همگــی بــه اواخــر
دورهی بهــرام دوم و اوایــل حکومــت بهــرام ســوم تعلــق دارنــد؛ نرســی پیــش از بــه ســلطنت
رســیدن اقــدام بــه ضــرب ســکهی طــا نمــود کــه ایــن رویــداد خــود پــرده از طغیــان نرســی و
همچنیــن داعی ـهی علنــی جانشــینی پادشــاهی وی دارد؛ چــرا کــه ضــرب ســکههای طــا
تــا آن زمــان در انحصــار پادشــاه ساســانی بــود و اقــدام بــه ضــرب طــا پیــش از بــه پادشــاهی
دوم ســکههای نرســی بــه ســکههای پــس
رســیدن نرســی بیانگــر شــورش وی بــود .گــروه ِ
از پادشــاهی نرســی شــهرت دارنــد؛ بــرروی تعــدادی از ایــن ســکهها ،از نرســی بــا عنــوان
«شاهنشــاه ایــران و انیــران» یــاد شــده و در برخــی دیگــر از وی ،تنهــا بــا عنــوان «شاهنشــاه
ایــران» نامبــرده شــده اســت ،حــذف واژهی «انیــران» خــود مربــوط بــه دورهای پــس از
صلــح نصیبیــن (298م ).و شکســت ســپاه نرســی از رومیــان مربــوط اســت (نصــراهللزاده،
 .)199-198 :1384در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت کــه از طریــق بررس ـیهای میدانــی
و کتابخان ـهای تمامــی نمونههــای ســکههای نرســی (هفتمیــن پادشــاه ساســانی) مــورد
مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد و مســتندات حاصــل از پژوهــش تعــدادی از ســکهها بــرای
عالقهمنــدان بــه موضــوع ،ارائــه شــود.
پرسـشهای پژوهــش :اولیــن پرسشــی کــه در ایــن مقالــه مطــرح میشــود ایــن اســت
کــه ،چــرا نرســی پیــش از بــه ســلطنت رســیدن خــود بــه ضــرب ســکهی طــا پرداخــت؟
دومیــن پرســش کــه درخصــوص شــمار افســرهای شــاهی نرســی مطــرح میشــود ایــن
اســت کــه ،نرســی از چنــد گونــه افســر شــاهی اســتفاده میکــرد؟ پــس از بررســی و مقایسـهی
تزئینــات ظاهــری روی و پشــت ســکههای ضربشــدهی قبــل از پادشــاهی نرســی بــا
ســکههای ضربشــدهی پــس از بــه حکومــت رســیدن وی ،پرســش ســوم مطــرح میشــود
کــه ،چــه تفاوتهایــی در تزئینــات ظاهــری و نوشــتههای ایــن ســکهها نمایــان هســتند؟
و چهارمیــن پرســش آنکــه ،کــدام رویدادهــای تاریخــی منجــر بــه ضــرب ایــن ســکهها
شــدهاند.
روش پژوهــش :در ایــن پژوهــش بــا روش تاریخی-تطبیقــی بــه بررســی هــر دو گروه از
ســکههای نرســی پادشــاه ساســانی براســاس بررسـیهای دوگانـهی میدانــی و کتابخانـهای
پرداختــه شــده اســت .تحقیقــات میدانــی ایــن مقالــه برمبنــای مســتندنگاری ،تحلیــل و
بررســی ســکههای نرســی موجــود در «مــوزهی اســتان همــدان» انجــام گرفتــه و در اینراســتا
مســتندات تعــدادی از دادههــای حاصــل از ایــن پژوهشهــای میدانــی در ایــن مقالــه ارائــه
شــده اســت؛ در نبــود برخــی از نمونههــای ســکههای موجــود در مــوزهی همــدان ،از منابــع
دســت اول کتابخان ـهای و تحلیلهــای نظــری حاصــل از آنه ـا بهرهبــرداری شــده اســت.
مؤلــف در مــورد هــر گــروه از ســکهها پــس از استنســاخ نوشــتههای نقرشــده بــر آنهــا،
قرائــت و ترجم ـهی لقبهایــی کــه شــاه ساســانی در وصــف خــود ب ـهکار بــرده بــه تحلیــل
چرایــی اســتفاده از ایــن لقبهــا و بررســی و مطالع ـهی نقــوش نمادیــن موجــود بــرروی و
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پشــت ســکههای نرســی و تــا حــد امــکان بــه روش ـنگری اتفاقاتــی کــه منجــر بــه ضــرب آن
ســکه شــده ،پرداختــه اســت .بــه اینترتیــب ،در ایــن گفتــار از طریــق جســتجوهای میدانــی
و کتابخانــهای انــواع ســکههای نرســی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه و در پایــان
مســتندات حاصــل از ایــن پژوهــش بهصــورت دو جــدول ارائــه شــده اســت.

پیشینهی پژوهش

در ســال  1921م .کتــاب ســکههای ساســانی «ویلیــام والنتایــن» در لنــدن بــه چــاپ رســید
کــه در ایــن کتــاب ســکههای ساســانی بهترتیــب توالــی شــاهان آورده شــده و قرائــت
کتیبههــای پهلــوی نقرشــده بــر رویــه و پشــت ســکهها ارائــه شــده اســت (Valentine,
 .)1921در ســال 1924م« .پــاروک» (سکهشــناس هنــدی) کتــاب ســکههای ساســانی را
ت اولــی بــود و در آن بــه تاریــخ توالــی ســکهها پرداختــه بــود ،بــه چــاپ
کــه منبعــی جامــع دسـ 
رســاند؛ امــا وی نیــز ماننــد تعــداد دیگــری از سکهشناســان ســکههایی از نرســی را کــه در
آن افســر شــاهی وی شــبیه افســر شــاهی بهــرام دوم بــود ،بــه بهــرام ســوم نســبت میدادنــد
( .)Paruck, 1924: 56بعــد از آن« ،ارنســت هرتســفلد» طبقهبنــدی جامعــی بــرروی انــواع
گوناگــون تاجهــای شــاهان ساســانی ارائــه کــرد ( .)Herzfeld, 1938در ســال 1954م.
«آلتهایــم» بــه همراهــی دختــرش کتابــی بــا عنــوان یــک دولــت آســیایی نوشــت (Altheim
 )& Stiehl, 1954و در ایــن کتــاب «گوبــل» بــه پیشــنهاد آلتهایــم مقالـهای بــا نــام «ســاختار
ضــرب ســکه» نوشــت کــه در آن مراحــل مختلــف ضــرب ســکههای ساســانی و کتیبههــای
نقرشــده بــر ایــن ســکهها را مــورد بررســی قــرار دادهاســت ( .)Gobl, 1954بــا تألیــف ایــن
مقالــه ،علــم سکهشناســی ساســانی وارد مرحلـهی نوینــی میشــود .گوبــل در ســال 1968م.
کتــاب خــود بــا عنــوان سکهشناســی ساســانی را بــه چــاپ رســاند ( .)Gobl, 1968در ســال
1971م .ترجمـهی انگلیســی کتــاب گوبــل انتشــار یافــت .گوبــل در مطالعــات سکهشناســی
خــود کــه -کتیبــه محــور بــود -ثابــت کــرد کــه نــام نوشتهشــده بــرروی ســکههایی کــه
پــاروک آنــان را بــه اشــتباه متعلــق بــه بهــرام ســوم دانســته ،نرســی اســت ،نــه بهــرام و ایــن
رقــم ســکهها بــا ایــن تــاج کــه شــبیه تــاج بهــرام دوم اســت (تــاج اول) را ســکههای «تیــپ
 1نرســی» نامیــد ( .)Gobl, 1971: 44-45همزمــان بــا گوبــل« ،لوکونیــن» بــه بازنگــری
ســکههای ساســانی مــوزهی دولتــی آرمیتــاژ همــت گمــارد و کتابــی را بــا عنــوان تمــدن ایــران
ساســانی بــه چــاپ رســاند؛ از آنجــا کــه تخصــص لوکونیــن ،بهویــژه کتیبهشناســیاســت ،در
ایــن کتــاب بــه اطالعــات بــا ارزشــی در زمین ـهی کتیبههــای نقرشــده بــر ســکههای نرســی
دس ـتمییابیم ( لوکونیــن .)189-182 :1384 ،در پایاننام ـهی دکتــری «آلــرام» کــه بــا
ً
عنــوان «نامهــای خــاص بــرروی ســکهها بــه چــاپ رســیده اســت ،اطالعاتــی دربــارهی
ســکههای نرســی یافــت میشــود ()Alram, 1986؛ و ســرانجام از طریــق «مجموعــهی
ســکههای ساســانی» ( )SNSمیتــوان در بــاب تیپشناســی ســکههای نرســی بــه
فرضیههــای تــازهای دســتیافت (.)Alram & Gyselen, 2012: 302-326

کلیاتی دربارهی شخصیت نرسی و چگونگی به پادشاهی رسیدنش

«نرســی» پســر شــاپور اول ،بــرادر هرمــزد اول و بهــرام اول و عمــوی بهــرام دوم اســت .شــاپور

مقایسهی تطبیقی سکههای پیش از تاجگذاری و پس از تاجگذاری نرسی

ی قطعــی
اول ،در کتیب ـهی خــود بــر کعب ـهی زردشــت کــه بهمنظــور گرامیداشــت پیــروز 
خــود بــر رومیــان نگاشــته اســت ،دوبــار نــام نرســی را ذکــر میکنــد؛ یکبــار در فهرســت
اول و هنگامــی کــه بیــان میکنــد کــه بــه افتخــار خــود و تعــدادی از افــراد خانــوادهاش
آتشــکدههایی بــر پــا کــرده اســت؛ در اینجــا از نرســی بــا عنــوان «شــاه مزداپرســت آریایــی
ً
هنــد و سکســتان و تــوران تــا کنــارهی دریــا یــاد میکنــد؛ عنــوان «آریایــی» یــا «آریایــی
نجی ـبزاده» ( )ērکــه در ایــن فهرســت بــرای نرســی ب ـهکار رفتــه نشــان از جایــگاه ویــژهی
ایــن پســر در نــزد پــدرش شــاپور دارد؛ چرا کــه ایــن اولیــن کاربــرد واژهی آریایــی ( )ērدر
دورهی ساســانی اســت؛ بعدهــا بهــرام دوم هــم ایــن عنــوان را بــرای خــود برگزیــده اســت.
بــار دومــی کــه نــام نرســی در ایــن کتیبــه ب ـهکار م ـیرود ،در فهرســت دوم اســت کــه شــاپور
بــرای تعــدادی از اعضــای خانــوادهاش نــذر میدهــد و از عنــوان «سکانشــاه» در وصــف
پســرش اســتفاده میکنــد (Huyse, 1999: B.1 : 47 & 50؛ لوکونیــن96-95 :1384 ،؛
نصــراهللزاده.)191-190 :1384 ،
نرســی در زمــان بهــرام دوم بهتدریــج تعــدادی از نجبــا را کــه از سیاســت بهــرام دوم و
کرتیــر و دارودســتهی وی ناراضــی بودنــد ،گــرد خــود جم ـعآورد و در پایــان ســلطنت بهــرام
دوم علیــه وی قیــام کــرده و داعی ـهی پادشــاهی خــود را علنــی نمــود؛ نرســی بــا اتــکاء بــه
عــدهای از بــزرگان و اشــراف مخالــف بــا بهــرام دوم ،بهنــام خــود ســکه ضــرب کــرد .کرتیــر
هنگامــی کــه بهــرام دوم زندگــی را بــدرود گفــت ،بهــرام ســوم ،پســر وی را کــه در آن زمــان
شــاه ســکاها بــود بهجــای بهــرام دوم بــر تخــت ســلطنت نشــاند ،امــا بهــرام ســوم نتوانســت
ســلطنت را بــرای خــود حفــظ کنــد و حتــی فرصــت نکــرد ســکههایی را کــه بهمناســبت
تاجگــذاریاش ضــرب کــرده بــود ،رواج دهــد؛ چرا کــه مخالفانــی کــه از حکومــت پــدرش
ناراضــی بودنــد ،متوجــه نرســی شــده و بــه توطئــهی برانــدازی بهــرام ســوم پیوســتند و
ً
از نرســه کــه در آن زمــان در ارمنســتان بــود و محتمــا هرمــز اول پــس از جانشــینی خــود
بهجــای شــاپور اول عنــوان «شــاه بــزرگ ارمنســتان» کــه دومیــن مقــام کشــور پــس از شــاه و
ّ
درواقــع جانشــین بعــدی بــود را بــه وی داده بــود و از مدتهــا پیــش ســلطنت را حــق مســلم
خــود میدانســت ،حمایــت نمودنــد؛ بنابرایــن ،بهــرام ســوم از ســلطنت برکنــار شــد و نرســی
ً
رســما تاجگــذاری کــرد (فــرای229-230 :1383 ،؛ زرینکــوب445 :1382 ،؛ نصــراهللزاده،
 .)193 :1384کتیب ـهی نرســی در پایکولــی ،واق ـعدر جنــوب شــهر ســلیمانیهی عــراق کــه
در اصــل بــرروی دیوارهــای یــک بــرج مکعبشــکل نوشــته شــده بــود .متــن اصلــی ایــن
کتیبــه پــس از گــردآوری قطعــات شکســته شــدهی ایــن بــرج بازســازی شــده اســت .متــن
اصلــی ایــن کتیبــه مشــتملبر گــزارش حوادثــی اســت کــه بعــد از مــرگ بهــرام دوم ،منجــر
بــه ســلطنت رســیدن نرســی شــده اســت ( Skjærvø, 1983: 3.2: 10-13؛ عریانســعید،
124 :1383؛ نصــراهللزاده.)195-193 :1384 ،
نرســی کیفیــت تاجگــذاری و ســلطنت خــداداد خــود را بــر نقشبرجســتهی شــمارهی 8
(« )VIIIنقشرســتم» حجــاری کــرده کــه ایــن همــان شــیوهی تاجگــذاری قدیمــی ساســانی
و بازتــاب بــاور دینــی «تاجبخشــی از ســوی ایــزدان» اســت؛ در ســه نقشبرجســتهی
صخــرهای کــه اردشــیر ساســانی بنیانگــذار ایــن سلســله ،نیــز نمایــان اســت؛ اردشــیر اول
حلق ـهی شــاهی را از دســت ایــزدان میگیــرد و از ســوی ایــزد بــزرگ زرتشــتی ،اهورامــزدا بــه
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فرمانروایــی گمــارده میشــود .بازتــاب ایــن بــاور دینــی ساســانی ،یعنــی تاجبخشــی از ســوی
ایــزدان را در صحنــه تاجگــذاری نرســی در نقشرســتم (نقشبرجســتهی شــمارهی )VIII
نیــز نظارهگــر هســتیم ،بــا اینتفــاوت کــه در ایــن نقشبرجســته ،حلقــهی شــهریاری را
ایزدبانــوی آناهیتــا بــه نرســی هدیــه میدهــد .یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری مینمایــد کــه
نرســی بــا حجــاری نقــش آناهیتــا در ایــن نقشبرجســته و همچنیــن در پشــت ســکههای
ً
خــود ظاهــرا میخواســته هــم دلبســتگی خــود بــه پرســتش ایــن ایزدبانــو را نشــان بدهــد
و هــم در حــوزهی سیاســی بــا گسســتن از نگــرش بهــرام دوم رقیــب خــود و بازگشــت بــه
ســنت شــاهان نخســتین ساســانی ،پدربــزرگ و پــدر خویــش ،خواســته لقــب سرپرســت
آتشــکدهی اســتخر [ /اصطخــر] را کــه ســلف و دشــمن وی بــه کرتیــر تســلیم کــرده بــود،
بازپــس گیــرد (دوشــنگیمن313 :1387 ،؛ کریستنســن171-170 :1388 ،؛ لوکونیــن،
 68 :1384و .)74-72نرســی همچنیــن بازتــاب ایــن تغییــر و اندیشــه ،یعنــی بازگردانــدن
جایــگاه دینــی شــاه ساســانی کــه همانــا مقــام پریســتاری آتشــکدهی آناهیتــای اســتخر اســت
را هــم در صحن ـهی تاجبخشــی پشــت ســکهها و هــم بــا نمادهــای ایــن ایزدبانــو بــرروی
ســکههای ساســانی بهمنظــور تبلیــغ ایــن دســتاورد مشــهود اســت .در ســطر نهــم کتیبـهی
پایکولــی از اهورامــزدا و هم ـهی خدایــان و آناهیتــا یــاد کردهاســت (فــرای.)354 :1385 ،
نرســی بــا قیــام خــود بــه قــدرت کرتیــر و ســایر موبــدان متعصــب و سیاســت دینــی
تعقیــب و آزار مانویــان کــه زمــان بهــرام دوم رایــج بــود ،خاتمــه داد و درواقــع بهماننــد
پــدرش شــاپور یکــم ،سیاســت مــدارا و تســامح نســبت بــه مانویــان و ســایر اقلیتهــای
دینــی را در پیــش گرفــت .شــاید نرســی بــا دلجویــی از مانویــان ،میخواســت تــا در پشــت
ً
جبهـهی جنــگ بــا روم ،کســانی را کــه احیانــا در آن حــدود بــه آییــن تــازهی مانــوی گرویــده
بودنــد ،نســبت بــه دولــت خویــش عالقمنــد و وفــادار ســازد .نرســی بهدنبــال از بیــن بــردن
نفــوذ موبــدان متعصــب زردشــتی ،قــدرت بالمنــاز ع خاندانهــای بــزرگ را نیــز محــدود
کــرد و بــا احیــاء ســلطنت مقتــدر خــود ،هــم موبــدان متعصــب را بــر ســر جــای خــود نشــاند و
هــم قــدرت تهدیدکننــدهی خاندانهــای بــزرگ و نجبــا را محــدود نمــود (فــرای:1383 ،
231؛ بروســیوس .)194 :1385 ،در زمــان فرمانروایــی نرســی کــه از  293تــا  302م .طــول
کشــید از کهنهپرســتی دورهی بهــرام دوم کاســته شــد .سیاســت بردبــاری و مســامحهی
ً
دینــی نرســی در برابــر مانویــان کامــا آشــکار بــود (فــرای .)354 :1385 ،نرســی پــس از
دســتیافتن بــه پادشــاهی ،ســعی کــرد تــا مناطقــی را کــه رومیــان در زمــان بهــرام دوم
ً
تصــرف کــرده بودنــد و عمدتــا در ارمنســتان و بیــن النهریــن بودنــد ،بازپــس گیــرد؛ در ســال
 297م .ســپاه «گالریــوس رومــی» را شکســت داد و بینالنهریــن را بازپــس گرفــت ،امــا ســپاه
ایرانــی ســال بعــد یعنــی در ســال 298م .از ســپاه گالریــوس رومــی در ارمنســتان شکســت
خــورد و حــرم نرســی بــه اســارت رومیــان درآمــد و بهموجــب آن صلحــی میــان دو کشــور
ً
برقــرار شــد کــه براســاس آن رومیــان مجــددا بــر مناطقــی در شــمال بینالنهریــن و ارمنســتان
دس ـتیافتند (فــرای ،همانجــا؛ (نیــز) زرینکــوب . )443-447 :1382 ،ایــن صلــح کــه
در ســال 298م .در نصیبیــن منعقــد شــد ،بــرای ایــران مفیــد نبــود و «صلــح نصیبیــن»
نامگرفــت (دیاکونــف .)295 :1393 ،نرســی در ســکههایی کــه بعــد از ایــن شکســت و
رویــداد تاریخــی ضــرب کــرده ،دیگــر از لقــب «شاهنشــاه ایــران و انیــران بــرای وصــف خــود
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اســتفاده نکــرده»؛ بلکــه واژهی انیــران را حــذف نمــوده و خــود را تنهــا «شاهنشــاه ایــران»
نامیدهاســت کــه ایــن خــود نشــان میدهــد کــه نرســی در ایــن زمــان بســیاری از اراضــی
پیشــین را از دســت میدهــد (نصــراهللزاده .)199 :1384 ،در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضرورت
دارد کــه نرســی در ســکههایش بــا دو نــوع افســر شــاهی (تــاج) ظاهــر میشــود کــه نخســتین
تــاج شــاهی وی از تعــدادی طــاق کوچــک یــا کنگــره درســت شــده کــه بــرروی خطوطــی قــرار
دارنــد کــه بهصــورت مــوازی در هنــگام ضــرب ســکه ایجــاد شــدهاند .در ابتــدا تعــدادی
از سکهشناســان -ازجملــه «پــاروک» -ایــن تــاج را متعلــق بــه بهــرام ســوم میدانســتند تــا
ســرانجام گوبــل در یکــی از مطالعــات سکهشناســی کتیبهمحــور خــود ،ثابــت کــرد کــه نــام
نوشتهشــده بــرروی ایــن ســکهها ،نرســی اســت و نــه بهــرام؛ و ایــن رقــم ســکهها بــا ایــن
تــاج (تــاج اول) متعلــق بــه نرســی اســت؛ گوبــل ایــن ســکهها و ایــن نــوع تــاج را «تیــپ 1
( »)Iنامیــد (( ،)Paruck, 1924: 56تصویــر  .)1دومیــن تــاج نرســی ،شــبیه اولیــن تــاج وی
بــوده ولیکــن ســه یــا گاهــی چهــار شــاخه (خرمــا) در تزئیــن ایــن کنگرههــا ب ـهکار رفتهانــد
(تصویــر )2؛ دومیــن تــاج نرســی ،شــبیه بــه تاجــی اســت کــه نرســی در نقشبرجســتهی
نقشرســتم بــر ســر دارد؛ هــم کنگــره و هــم شــاخههای خرمــا بهگونـهای نمــادی از ایزدبانــو
آناهیتــا هســتند و ایــن هــر دو نشــانهای از اعطــای شاهنشــاهی از ســوی آناهیتــا بــه نرســی
اسـت .گوبــل ســکههای ضربشــده بــا ایــن نــوع تــاج را ســکههای «تیــپ  »)II( 2مینامــد
و معتقــد اســت کــه بهلحــاظ توالــی زمانــی ســکههای تیــپ  1مربــوط بــه اوایــل ســلطنت
نرســی هســتند و قبــل از ســکههای تیــپ  2وی ضــرب شــدهاند و یکــی از دالیــل وی بــرای
اثبــات ایــن فرضیــه ،میــزان ضــرب و رواج انــدک ســکههای تیــپ  1بــه ســکههای تیــپ
 2اســت؛ گوبــل ،افــزودن نشــانهای تــاج ،یعنــی ســه یــا چهــار شــاخهی تزئینــی بــر تــاج
اول را بــه شــورش بهــرام ســوم و ســرکوبی وی از ســوی نرســی مرتبــط میدانــد (ســرخوش
و اســتوارت37-34 :1392 ،؛ .)Gobl, 1971: 45 & Lable V; Gobl, 1959: 5-13
«آلــرام» و «گیزلــن» در مــورد توالــی زمانــی ســکههای نرســی و تیپشناســی آنهــا در
مجموع ـهی جدیــد  SNSبرعکــس نظری ـهی گوبــل را ارائــه میدهنــد؛ یعنــی آنــان اعتقــاد
دارنــد کــه بهلحــاظ زمانــی ســکههایی کــه نرســی در آنهــا بــا تاجــی ظاهــر میشــود کــه
هــم دارای کنگــره و هــم دارای ســه یــا چهــار شــاخه هســتند ،مربــوط بــه اوایــل ســلطنت
نرســی بــوده و بنابرایــن آنهــا را ســکههای تیــپ  1میداننــد (تصویــر  )2و ســکههایی کــه
نرســی بــا تــاج فقــط کنگــرهدار ظاهــر میشــود ،ســکههای مربــوط بــه اواخــر ســلطنت نرســی
یــا ســکههای تیــپ  2میداننــد (تصویــر .)Alram & Gyselen, 2012: 298-303( ،)1
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تصویــر  .1طراحــی تــاج نرســی تیــپ  1براســاس
نظــر گوبــل (نگارنــدگان.)1398 ،

سکههای ضرب شده توسط نرسی

ً
معمــوال در یــک تقســیمبندی کلــی ،ســکههای نرســی را بــه دو گــروه بــزرگ تقســیم
میکننــد -1 :ســکههای پیــش از تاجگــذاری نرســی (ســکههای پیــش از پادشــاهی)؛
.-2ســکههای پــس از تاجگــذاری نرســی (ســکههای پــس از پادشــاهی).
ایــن دو گــروه براســاس تزئینــات ظاهــری پشــت و رویــهی ســکهها ،نوشــتههای
نقرشــده بــر آنهــا و همچنیــن بنابــر لقبهایــی کــه شــاه در وصــف خویــش بــهکار بــرده
اســت ،هــر یــک بــه چندیــن زیرمجموعــهی کوچکتــر تقســم میشــوند.

تصویــر  .2طراحــی تــاج نرســی تیــپ  2براســاس
نظــر گوبــل (نگارنــدگان.)1398 ،
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تصویــر  .3نی ـمرخ نرســی بههمــراه همســرش
کــه هریــک تیــاری نوکتیــز بــر ســر دارنــد (لوکونیــن،
366 :1384؛ تصویــر شــمارهی .)1033

تصویــر  .4نیـمرخ راســت نرســی بــا افســر شــاهی
بهــرام دوم (لوکونیــن366 :1384 ،؛ تصویــر
شــمارهی .)1034

جگــذاری نرســی :نرســی در طــی ســالیان متمــادی مشــغول
 -1ســکههای پیــش از تا 
مبــارزه بــرای کســب تــاج و تخــت پادشــاهی بــود و زمانیکــه هنــوز بهــرام دوم زنــده بــود بــه
تــدارک جهــت تغییــر حکومــت پرداخــت و بــرای قانونــی جلــوه دادن مســئلهی جانشــینی
خــود اقــدام بــه ضــرب و رواج یکســری ســکهی طــا کــرد و ایــن رویــداد درحالــی رخ داد
کــه ضــرب ســکههای طــا تــا آن زمــان تنهــا ویــژهی پادشــاه ایــران بــود و تــا آن روزگار کســی
ایــن قاعــده را زیــر پــا نگذاشــته بــود؛ نرســه بــا ســرباز زدن از ایــن قانــون مســئلهی داعیـهی
جانشــینی پادشــاهی خــود را علنــی نمــود .نرســی پیــش از پادشــاهی خــود و هنگامــی کــه
فرمانــروای ارمنســتان بــود دو نــوع ســکهی طــا را ضــرب و رواج داد.
الــف) بــرروی نخســتین ســکه ،تصویــر نرســی و همســرش نقــش بســته بــود و انگیــزهی
نرســی بهماننــد انگیــزهی بهــرام دوم در ضــرب ســکههای خانوادگــی دارای اهدافهــای
دودمانــی بــوده و نشــانهای از تثبیــت امــر جانشــینی مســتقیم شــاهی از پــدر بــه پســر در
ســکههای دولتــی اســت (نصــراهللزاده199-198 :1384 ،؛ لوکونیــن 183-182 :1384 ،و
 186و  .)189گوبــل اعتقــاد دارد کــه ایــن نــوع ســکهها تقلیــدی از ســکههای رومــی اســت
کــه حــاوی تصاویــر خانوادگــی و جانشــینی هســتند ( .)Gobl, 1971: 43-45بــرروی ایــن
ســکه ،تصویــر نیـمرخ راســت نرســی همــراه باهمســرش نمایــان اســت و درحالیکــه هــردو،
تیــاری نــوک تیــز بــر ســر دارنــد .آرایــش مــو بهشــکل گیســوان ســخت بههــم بافتــهای
اســت کــه بــر شــانهها فــرو افتــاده اســت؛ ریــش نرســی دستهدســته و گردنبنــد وی از دو
رشــته مرواریــد اســت .در روی ســکه ،تصویــر نی ـمرخ راســت شــهبانو نیــز دیــده میشــود؛
بــر کاله مرواریــد دوزی او بخــش قدامــی پرنــدهای نمایــان اســت .یــک نمونــه از ایــن
ســکهها در «مــوزهی دولتــی تاریــخ» و یــک نمونــه در «مــوزهی دولتــی آرمیتــاژ» نگ ـهداری
میشــود .بــرروی ایــن گــروه از ســکههای پیــش از پادشــاهی نرســی ،عبــارت «mzdysn
 »]nrshy MLK' MNW ctry MN[yzd'nبهمعنــی «شــاه مزداپرســت نرســی کــه چهــر
از یــزدان دارد» نقــر شــده اســت .در پشــت ایــن ســکهها ،آتشــگاهی بــا ســتونی بلنــد و پایــه
و آتشــدانی کــه شــعلهی آتــش از آن زبانــه میکشــد ،نمایــان اســت .در دوســوی آتشــگاه،
دو ســتون کوچــک بــا پایـهی کــرهای دیــده میشــود؛ چنانکــه در تصویــر نمایــان اســت در
دوطــرف آتشــگاه اثــری از نگهبانــان آتــش بهچشــم نمیخــورد .بــر پشــت ایــن ســکهها،
عبــارت « »NWR' ZY Nrshyبهمعنــی «آتــش نرســی» نوشــته شدهاســت (تصویــر ،)3
(دوشــنگیمن313 :1387 ،؛ لوکونیــن 189-183 :1384 ،و  300-296و .)366
ب) در نــوع دوم از ســکههای ضــرب شــدهی پیــش از پادشــاهی نرســی ،تصویــر
نیـمرخ راســت نرســی بــا افســر شــاهی بهــرام دوم نمایــان اســت .بــر رویـهی ســکه ،عبــارت
« »'mzdysn nrshy MLKبهمعنــی «شــاه مزداپرســت نرســی» نقــر شــده اســت .در پشــت
ایــن ســکهها در دو ســوی آتشــدان دو شــئ نامعلــوم کرهایماننــد کــه شــاید بخوردان باشــد،
دیــده میشــود .بــر پشــت ایــن ســکهها همچــون نمونـهی پیشــین ،عبــارت «NWR' ZY
 »Nrshyنقــر شــده اســت (تصویــر ( ،)4لوکونیــن 298-297 :1384 ،و .)366
پ) در نــوع ســوم از ســکههای ضربشــدهی پیــش از پادشــاهی نرســی ،نی ـمرخ وی
بــا افســر شــاهی بــا تاجکهــای کوچــک کــه بــر آن نصــب شــده ،نمایــان اســت .آرایــش مــو
بهشــکل گیســوان ســخت بههــم بافتهشــدهای کــه بــرروی شــانهها فــرو افتــاده نشــان
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داده شــده اســت؛ ریــش شــاهِ ،گــرد و کوتــاه اســت .بــرروی ســکه چــون نمون ـهی پیشــین،
عبــارت « »'mzdysn nrshy MLKبهمعنــی «شــاه مزداپرســت نرســی» نوشــته اســت.
نوشــتههای پشــت ایــن ســکهها هماننــد نمون ـهی پیشــین اســت .ایــن گــروه از ســکهها
خــود بــه دو زیرمجموعـهی کوچکتــر تقســیم میشــوند :در گونـهای از آن ،مقابــل پادشــاه
شــاخهای دیــده میشــود؛ و در گون ـهی دوم ،شــاخهی مقابــل پادشــاه حــذف شــده اســت
(تصویــر ( ،)5لوکونیــن 298-297 :1384 ،و .)366
یــادآوری میشــود کــه در ســکههای پیــش از پادشــاهی نرســی ،نشــانههای شــهریاری
و جانشــینی شــاه در پشــت ســکهها دیــده نمیشــود و تنهــا عبــارت «نرســه شــاه مزداپرســت»
بــرروی آنهــا نقــر شــده اســت .بــه احتمــال زیــاد ،ضــرب اینگونــه ســکهها بــه اواخــر
ســالهای  80و اوایــل ســالهای  90ســدهی ســوم میــادی برمیگــردد (همــان.)298 :
جگــذاری نرســی :نرســی در دورهی پادشــاهی
 -2ســکههای ضربشــده پــس از تا 
خــود چنــد نــوع ســکهی دیگــر ضــرب کــرد ،کــه ویژگیهــای آنهــا بهشــرح ذیــل اســت.
الــف) در نــوع اول ،بــر روی ســکه ،تصویــر نیــمرخ راســت شــاه نمایــان اســت .شــاه
افســری را کــه شــبیه کاله کوچکــی اســت و تاجکهــای شــیارداری بــر آن نصــب شــده،
بــر ســر دارد و گــوی بزرگــی در بــاالی آن دیــده میشــود و گردا گــرد آن مرواریــد نشــان اســت
و از پاییــن گــوی یــک جفــت نــوار کوچــک رو بهطــرف بــاال در حــال اهتــزاز اســت؛ روی
افســر شــاهی نیــز مرواریــد نشــان اســت .در پشــت ســر نرســی نیــز یــک جفــت نــوار بلنــد مــواج
رو بهطــرف بــاال در حــال اهتــزاز اســت .در ایــن نــوع ســکهها افســر شــاهی نرســی شــباهت
زیــادی بــه افســر شــاهی بهــرام دوم و بهــرام ســوم دارد .امــا روبــرت گوبــل بــا مطالعــات
کتیبهمحــور ایــن نــوع از ســکهها نــام نرســی را بــرروی ایــن ســکهها خوانــد (Gobl,
 .)1971: 45 & Lable Vنرســی موهــای مجعــدش را پشتســر جمعکــرده و ســبیل بلنــد
ُ
و ریــش مجعــدی دارد کــه در پاییــن بهوســیلهی جواهــری گلماننــد تزئیــن شــده اســت؛
نرســی همچنیــن گردنبنــدی کــه از یــک ردیــف مرواریــد درشــت درســت شــده بــر گــردن
وگوشــوارهای کــه بهشــکل مرواریــد درشــتی اســت بــه گــوش دارد و حاشــیهی لبــاس وی
جواهرنشــان اســت .در پشــت ســر نرســی ،یعنــی در ســمت چــپ ســکه ،ســه مرواریــد درشــت
دیــده میشــود؛ دور ســکه ،یــک ردیــف دایــرهی زنجیرماننــد نقــش شــده اســت.
ـروزان آتــش نمایــان اســت .دو نگهبــان آتــش
در پشــت ســکه ،آتشــدانی بــا شــعله
های فـ ِ
ً
در طرفیــن آتشــدان ایســتادهاند .احتمــاال تصویــر ســمت راســت متعلــق بــه اهورامــزدا یــا
شــاپور اول ،و تصویــر ســمت چــپ متعلــق بــه نرســی اســت .نگهبانــی کــه در طــرف راســت
آتشــدان ایســتاده درحالیکــه موهایــش را در پشتســر جمــع کــرده ،تاجــی کنگــرهدار بــر ســر
دارد ،چوبــی را بهطــرف آتــش گرفتــه و شمشــیرش بــه کمــرش آویــزان اســت .نگهبانــی کــه
در ســمت چــپ آتشــدان ایســتاده شمشــیرش را بهمــوازات شــعلههای آتــش گرفتــه و تاجــی
کــه از گــوی بزرگــی تشکیلشــده بــر ســر دارد .لبــاس نگهبانــان آتــش متشــکل از پیراهــن و
شــلوار گشــادی اســت کــه بلنــدی آن تــا روی قــوزک پایشــان میرســد .پای ـهی آتشــدان
دو طبقــه و محــل افروختــن آتــش ســه طبقــه اســت کــه طبق ـهی ســوم آن ّ
مزیــن بــه یــک
ردیــف مرواریــد اســت؛ ســتون آتشــدان بــا طبقـهی باالیــی پایـهی آنهــم عــرض بــوده و دور
آن نــواری بســته شــده و از دو طــرف رو بــه پاییــن آویــزان اســت (تصویــر Gobl, 1971:( ،)6
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تصویــر  .5نی ـمرخ نرســی بــا افســر شــاهی کــه
کهــای کوچکــی بــر آن نصــب شــده (لوکونیــن،
تاج 
366 :1384؛ تصاویــر شــمارهی  1035و .)1036

تصویــر  .6بــرروی ســکهی نرســی افســری را کــه
شــبیه کاله کوچکــی اســت و تاجکهــای شــیارداری
بشــده بــر ســر دارد (از مجموعــه
بــر آن نص 
ســکههای ساســانی مــوزهی بوعلــی همــدان،
.2 )1390
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تصویــر  .7ســکهی نرســی بــا تاجــی کــه در بــاالی
آن گــوی بزرگــی قــرار دارد (از مجموعــه ســکههای
ساســانی مــوزهی همــدان.)1390 ،

45 & Lable V؛ ســرفراز و آورزمانــی ،114 :1379 ،تصاویــر شــمارهی  73و74؛ لوکونیــن،
 298 :1384و  ،366تصویــر .)1048
 گــزارش مختصــر کتیب ههــای نقــر شــده بــر رویــه و پشــت ســکه :روی ســكه،کتیب ـهای بــا مضمــون «نرســی ،خداونــدگار مزداپرســت ،شاهنشــاه ایــران» از ســمت چــپ
گــوی تاجــی کــه شــاه بــر ســر دارد ،یعنــی حــدود ســاعت ( 11یــازده) آغــاز شــده و گرداگــرد ســکه
در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت نوشــته شــده و در ســمت راســت گــوی ،یعنــی حــدود
ســاعت ( 1یــک) بــه اتمــام رســیده اســت (.)Alram, & Gyselen, 2012: 302-303, 308
حرفنویسیmzdysn bgy nrshy MRK’n MRK’ ’yr :
آوانویسیmazdēsn bag narshe šāhānšāh ēran :
ترجمه :خداوندگار مزداپرست نرسی ،شاهنشاه ایران
پشــت ســکه ،ســمت راســت کلمــهی نرســی ( )nrshy- narsehاز ســاعت  5و ســمت
آتــش ()NWRA ZY- ādurī
چــپ کلمــهی ِ
از ســاعت  9در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت نوشــته شــد ه اســت (& Alram
.)Gyselen, 2012: 298-300, 308-309
دوم ســکههای ضربشــدهی بعــد از پادشــاهی نرســی ،بــرروی ســکه،
ب) در نــوع ِ
تصویــر نیـمرخ راســت شــاه بــا تاجــی کــه در بــاالی آن گــوی بزرگــی قــرار دارد ،نمایــان اســت؛
گردا گــرد تــاج ّ
مزیــن بــه یــک ردیــف مرواریــد اســت و تزئیناتــی مشــابه بــه ســه شــاخهی خرمــا
بــرروی آن دیــده میشــود کــه بــه اعتقــاد برخــی از سکهشناســان ایــن میتوانــد نمــادی از
آناهیتــا باشــد (گاریبلــدی15 :1395 ،؛ .)Gobl, 1971: 45; Alram, 1986: n. 753
در پشتســر شــاه دو نــوار مــواج از زیــر تــاج بیــرون زده و رو بهطــرف بــاال در حــال اهتــزاز
اســت .در ایــن نــوع ســکهها ،آرایــش مــو بهشــکل گیســوان ســخت بههــم بافتهشــده شــش
تــا هشـتتایی کــه بــر شــانهها نیفتــاده و در پشتســر قــرار گرفتــه اســت .شــاه گردنبنــدی از
مرواریــد بــر گــردن و گوشــوارهای بــر گــوش دارد (تصویــر Paruk, 1924: 56; Alram( ،)7
& Gyselen, 2012: 298, 348, 349؛ لوکونیــن 299 :1384 ،و  ،366تصویــر .)IIa
در پشــت ســکه ،تصویــر آتشــدان بــا شــعلههای برافروختــه آتــش و دو نگهبــان آتــش در
ً
طرفیــن آتشــدان نمایــان اســت کــه احتمــاال تصویــر شــاپور اول یــا اهورامــزدا در ســمت راســت
و تصویــر نرســی در ســمت چــپ آتشــدان نمایــان اســت .لبــاس نگهبانــان آتــش ،متشــکل از
پیراهــن و شــلوار گشــادی اســت کــه بلنــدی آن تــا روی قــوزک پایشــان میرســد .پوشــش
لبــاس آنــان مشــابه پوشــش لبــاس نگهبانــان آتــش در پشــت ســکههای نــوع اول اســت.
تفــاوت نقــوش پشــت ســکههای نــوع دوم بــا پشــت ســکههای نــوع اول در ایــن اســت
ً
کــه در پشــت ایــن ســکهها در دوطــرف آتشــدان دو عالمــت کــه احتمــاال نمــاد شــهریاری
(شــاهی) و نمــاد جانشــینی شاهنشــاه (ولیعهــدی) اســت ،دیــده میشــود؛ نمــاد شــهریاری
کــه بهصــورت در ســمت راســت ،و عالمــت ولیعهــدی کــه بهصــورت در ســمت چــپ
شــعلههای آتــش هویــدا هســتند (تصویــر .)7
 گــزارش مختصــر کتیبههــای نقــر شــده بــر رویــه و پشــت ســکه :بــرروی ســكهکتیبـهای از ســمت چــپ گــوی تــاج نرســه ،یعنی از حدود ســاعت  11با مضمــون «خداوندگار
مزداپرســت نرســی شاهنشــاه ایــران و انیــران کــه چهــر از یــزدان دارد» آغــاز شــده و گردا گــرد
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روی ـهی ســکه در جهــت خــاف عقربههــای ســاعت نوشــته شــده و در ســمت راســت گــوی
تــاج ،یعنــی در حــدود ســاعت  1بــه اتمــام رســیده اســت (Alram & Gyselen, 2012: 299-
.)300, 308
حرفنویســی روی ســکهmzdysn bgy nrshy M[RK’n MRK’] ’YR W ’n :
MNW ctry MN yzd’n

آوانویســی روی ســکهmazdēsn bag sāhanšāh ērān ud anērān kē čihr az :

yazdān

ترجمه :خداوندگار مزداپرست نرسی شاهنشاه ایران و انیران که چهر از یزدان [دارد].
پشــت ســکه ،ســمت راســت ،کلمـ ه نرســی ( )nrshy- narsehاز ســاعت  5آغــاز و ســمت
ـش ()NWRA ZY- ādurī
چــپ ،کلمـهی آتـ ِ
از ســاعت  9آغــاز و در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت نوشــته شــد ه اســت (تصویــر)8
(.)Alram & Gyselen, 2012: 298-300, 308-309
در بســیاری از ایــن ســکهها کلمــات کتیب ـهی نقــر شــده بــرروی ســکه کامــل نیســت و
اغلــب دگرگونــه شــده و گاه نوشــتهها بســیار خشــن و غیرقابــل خوانــدن و در برخــی مــوارد
یــک حــرف بهعنــوان عالمــت اختصــاری یــک واژه یــا اصطــاح آمــده اســت (لوکونیــن،
 .)300 :1384در ســکهی شــمارهی  4040مــوزهی همــدان ،اصطــاح «شـ ِـاه شــاهان» یــا
«شاهنشــاه» بهصــورت خالصــه و تنهــا بــا عالمــت اختصــاری  Mبــه نشــانهی آن بهشــرح
ذیــل آمــده اســت.
حرفنویســیmzdysn bgy nrshy M[RK’n MRK’] ’YR W ’n MNW ctry :
MN yzd’n

آوانویسیmazdēsn bag sāhanšāh ērān ud anērān kē čihr az yazdān :

ترجمه :نرسی شاهنشاه مزداپرست که چهر از ایزدان دارد.
نوشتههای پشت سکه و ساعات ضرب آنها ،درست مانند سکهی قبلی است.
در گونـهای دیگــر از ایــن ســکهها ،گیســوان شــاه در چنــد دســتهی دو ،ســه و چهارتایــی
بافتهشــده و بــرروی شــانه و پشتســر شــاه افتــاده اســت .تزئینــات و ویژگیهــای رویــه و
پشــت ایــن نــوع ســکهها ،مشــابه تزئینــات و ویژگــی رویــه و پشــت ســکههای نــوع قبلــی
اســت؛ بــا اینتفــاوت کــه در پشــت ســکه ،دور ســتون آتشــدان دور روبــان بســته شــده از
دو طــرف آویــزان اســت و گاه ســه مرواریــد درشــت بــرروی ســتون آتشــدان دیــده میشــود.
نمادهــای شــاهی و جانشــینی شــاه در طرفیــن شــعلههای آتــش نمایــان اســت (Paruk,
1924: 56; Alram & Gyselen, 2012: 298-300؛ ســرفراز و آورزمانــی114 :1379 ،؛
امینــی.)124 :1390 ،
در ســکهی شــمارهی  4052از مجموع ـهی ســکههای مــوزهی همــدان ،در کتیب ـهای
کــه بــرروی آن نقــر شــده ،واژهی «انیــران» بهصــورت اختصــاری و کوتاهشــده بــا عالمــت
«’ »nبهشــرح ذیــل آمــده اســت.
حرفنویســیmzdysn bgy nrshy MRK’n MRK’ ’ YR W ’n MNW ctry :
MN yzd’n

آوانویسیmazdēsn bag sāhanšāh ēr ud (anēr)ān kē čihr az yazdān :

تصویــر  .8ســکهی نرســی بــا تاجــی کــه در بــاالی
آن گــوی بزرگــی قــرار دارد (از مجموعــه ســکههای
ساســانی مــوزهی همــدان.)1390 ،
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ترجمه :نرسی شاهنشاه مزداپرست ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد.
در پشــت ســکههای نرســی ،گاه محــل نوشــتن واژههــای آتــش و نرســی جابهجــا
میشــوند؛ بهعنــوان نمونــه در ســکهی شــمارهی ( 4052تصویــر  )9بــر عکــس پشــت
ـش» در ســمت راســت و از حــدود ســاعت  4آغــاز
ســکههای دو شــمارهی قبلــی ،اصطــاح «آتـ ِ
و واژهی نرســی در ســمت چــپ و از حــدود ســاعت  10آغــاز و درخــاف جهــت عقربههــای
ســاعت نوشــته شــده اســت (.)Alram & Gyselen, 2012: 308-309
بــرروی بعضــی از ســکههای ایــن گــروه نرســی ،فقــط عبــارت «خداونــدگار مزداپرســت،
نرســی شاهنشــاه ایــران ،کــه چهــر از یــزدان دارد» نوشــته شــده اســت (تصویــر Alram( ،)10
ً
 .)& Gyselen, 2012: 299, 308حــذف واژهی انیــران ،احتمــاال مربــوط بــه زمانــی پــس از
شکســت ســپاه نرسیشــاه از ســپاه روم و صلــح نصیبیــن ،یعنــی پــس از ســال  298م .اســت
کــه ایــران بســیاری از اراضــی پیشــین را از دســت داد؛ و بنابرایــن نرســی اصطــاح «انیــران»
یــا «غیرایــران» را از روی ســکههای خــود حــذف میکنــد (نصــراهللزاده.)199 :1384 ،
تصویــر  .9ســکهی نرســی درحالیکــه گیســوان
بــه چنــد دســته تقســیم شــده و بــرروی ســکه عبــارت
ایــران و انیــران آمــده اســت (از مجموعــه ســکههای
ساســانی مــوزهی همــدان.)1390 ،

تصویــر  .10ســکهی نرســی کــه در آن واژهی
انیــران حــذف شــده اســت (از مجموعــه ســکههای
ساســانی مــوزهی همــدان.)1390 ،

نتیجهگیری

نرســی ،یکــی از اولیــن کســانی بــود کــه در هنــر ضــرب ســکههای ساســانی بدعتــی نویــن
را آغــاز کــرد و آن ،ضــرب تعــدادی ســکهی طــا پیــش از بــه ســلطنت رســیدن و پادشــاهی
وی اســت .نرســی هنگامــی کــه بهــرام دوم هنــوز زنــده بــود ،بــه پشــتگرمی و حمایــت
تعــداد زیــادی از بــزرگان و درباریانــی کــه از ســختگیریهای بهــرام دوم و کرتیــر موبــدان
موبــد بهســتوه آمــده بودنــد ،اقــدام بــه ضــرب چنــد نــوع ســکهی طــا نمــود و ایــن رخــداد در
شــرایطی اتفاقافتــاد کــه ضــرب ســکههای طــا تــا آن زمــان تنها مخصوص پادشــاه ساســانی
بــود و کســی را یــارای زیــر پــا گذاشــتن ایــن قانــون نبــود؛ درواقــع ،نرســی بــا ســرباززدن از ایــن
قاعــده ،دســت بــه شــورش زد و داعیـهی پادشــاهی و جانشــینی خــود را علنــی نمــود .نرســی
بــرروی ســکههای خــود نمادهایــی از ایزدبانــو آناهیتــا را بــه تصویــر میکشــد و گاه بــر پشــت
تعــدادی از ســکههای خــود مراســم تاجگیــری خــود از ایزدبانــوی آناهیتــا را نشــان میدهــد؛
او حلق ـهی شــهریاری را از ایزدبانــوی آناهیتــا میگیــرد؛ نرســی بــا ایــن نقــوش میخواســته
هــم دلبســتگی خــود بــه پرســتش ایــن ایزدبانــو را نشــان بدهــد و هــم در حــوزهی سیاســی
بــا گسســتن از نگــرش بهــرام دوم ،رقیــب خویــش ،خواســته جایــگاه سرپرســتی آتشــکدهی
آناهیتــای اســتخر را کــه ســلف و دشــمن وی بــه کرتیــر بخشــیده بــود ،بازپــس گیــرد.
بهطورکلــی ســکههای ضربشــده توســط نرســی را بایــد بــه دو گــروه اصلــی :ســکههای
پیــش از تاجگــذاری و بــه پادشــاهی رســیدن نرســی ،و ســکههای پــس از بــه پادشــاهی
رســیدن و تاجگــذاری نرســی تقســیم کــرد .ایــن دو گــروه ،خــود براســاس شــکل ظاهــری تــاج
و تزئینــات آن و عنوانهایــی کــه در مــورد نرســی بهکار رفته اســت و ...به زیرمجموعههای
متنوعــی تقســیم میشــوند .در ســکههای پیــش از تاجگــذاری ،گاه نرســی بــدون افســر
شــاهی و تنهــا بــا بــر ســرنهادن تیــاری نمایــان اســت؛ و همچنیــن نشــانههای شــهریاری و
جانشــینی شــاه در پشــت ایــن رقــم از ســکهها بهچشــم نمیخورنــد .بــرروی ایــن ســکهها
نرســی خــود را تنهــا «نرســی شــاه مزداپرســت ایــران میخوانــد»؛ در پشــت ایــن ســکهها گاه
آتشــکدهای بــدون حضــور دو نگهبــان آتــش نمایــان اســت (ر .ک .بــه :جــدول .)1
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جدول  .1سکههای نرسی قبل از به سلطنت رسیدن وی (نگارندگان.)1398 ،
ترجمهی کتیبهی پشت سکه

کتیبهی پشت سکه

ترجمهی کتیبهی روی سکه

کتیبهی روی سکه

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

شاه مزداپرست نرسی که چهر
از یزدان دارد

mazdēsn narshe šāh
kē čihr az yazdān

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

شاه مزداپرست نرسی

mazdēsn narshe šāh

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

شاه مزداپرست نرسی

mazdēsn narshe šāh

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

شاه مزداپرست نرسی

mazdēsn narshe šāh

در ســکههای پــس از پادشــاهی و تاجگــذاری ،نرســی بــا افســر شــاهی نمایــان میشــود
و پشــت ســکهها و در طرفیــن آتشــکده ،دو نگهبــان آتــش بهچشــم میخورنــد؛ همچنیــن
نشــانههای شــهریاری و جانشــینی شــاه ،در قســمت باالیــی پشــت ســکه در دو طــرف
شــعلههای فــروزان آتــش نمایــان هســتند .در تعــدادی از ســکههای پــس از پادشــاهی و
تاجگــذاری ،نرســی در وصــف خــود از عنــوان «شاهنشــاه ایــران و انیــران کــه چهــر از ایــران
ً
دارد» اســتفاده میکنــد ،ایــن ســکهها احتمــاال مربــوط بــه ســالهای  293تــا 298م.
هســتند کــه نرســی در اوج قــدرت بــود؛ امــا در تعــدادی از ایــن ســکهها نرســی ،تنهــا عنــوان
«شاهنشــاه ایــران کــه چهــر از یــزدان دارد» را در وصــف خــود بــهکار میبــرد و اصطــاح
ً
«شاهنشــاه انیــران» بــرروی ســکههای نرســی حــذف میشــوند؛ احتمــاال زمــان ضــرب ایــن
نــوع ســکهها مربــوط بــه ســالهای بعــد از  298م .اســت ،یعنــی زمانــی پــس از شکســت
ســپاه نرســی از رومیــان و رویــداد تلــخ صلــح نصیبیــن کــه نرســی اراضــی زیــادی از قلمــرو
فرمانروایــی خــود را از دســت داد (ر .ک .بــه :جــدول .)2
در پایــان ،ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه نرســی در ســکههایش بــا دو نــوع افســر
شــاهی (تــاج) ظاهــر میشــود کــه نخســتین تــاج شــاهی وی از تعــدادی طــاق کوچــک یــا
کنگــره درســت شــده ،بــرروی خطوطــی قــرار دارنــد کــه بهصــورت مــوازی در هنــگام ضــرب
ســکه ایجــاد شــدهاند .گوبــل ایــن ســکهها و ایــن نــوع تــاج را تیــپ  1نامیــد .دومیــن تــاج
نرســی ،شــبیه اولیــن تــاج وی بــوده؛ امــا ســه یــا گاهــی چهــار شــاخه (خرمــا) در تزئیــن
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جدول  .2سکههای نرسی پس از به پادشاهی رسیدن وی (نگارندگان.)1398 ،
ترجمهی کتیبهی

کتیبهی پشت

ترجمهی کتیبهی

پشت سکه

سکه

روی سکه

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

آتش نرسی
ِ

ādur ī narshe

خداوند د د ددد

دددد ا

پرسد د د د د د نرس د د د د ددی

کتیبهی روی سکه
mazdēsn bag
narshe
šāhānšāh ēran

ش هنش ه ایران

خداوند د د ددد

دددد ا

mazdēsn bag

پرسد د د د د د نرس د د د د ددی

narshe sāhanšāh

ش هنشد د د ه ای د ددران و

ērān ud anērān

انید ددران ه د د

د ددر ا

kē čihr az

دددد ا

mazdēsn bag

yazdān

ی ان ا
خداوند د د ددد

پرسد د د د د د نرس د د د د ددی

narshe sāhanšāh

ش هنشد د د ه ای د ددران و

ērān ud anērān

انید ددران ه د د
ی ان ا

تصویر پشت سکه

تصویر روی سکه

د ددر ا

kē čihr az
yazdān

ایــن کنگرههــا ب ـهکار رفتهانــد؛ دومیــن تــاج نرســی ،شــبیه بــه تاجــی اســت کــه نرســی در
نقشبرجســتهی نقشرســتم بــر ســر دارد؛ هــم کنگــره و هــم شــاخههای خرمــا بهگون ـهای
نمــادی از حضــور دوبــارهی ایزدبانــوی آناهیتــا در ســکههای نرســی هســتند و ایــن هــر دو
بیانگــر اعتقــاد نرســی مبنیبــر اعطــای شاهنشــاهی از ســوی آناهیتــا بــه نرســی اسـت .گوبــل
ســکههای ضربشــده بــا ایــن نــوع تــاج را ســکههای تیــپ 2مینامــد و معتقــد اســت کــه
بهلحــاظ توالــی زمانــی ســکههای تیــپ  1مربــوط بــه اوایــل ســلطنت نرســی هســتند و قبــل
از ســکههای تیــپ  2وی ضــرب شــدهاند و یکــی از دالیــل وی بــرای اثبــات ایــن فرضیــه
میــزان ضــرب و رواج انــدک ســکههای تیــپ  1بــه ســکههای تیــپ  2اســت؛ گوبــل افــزودن
نشــانهای تــاج ،یعنــی ســه یــا چهــار شــاخهی تزئینــی بــر تــاج اول را بــه شــورش بهــرام ســوم
و ســرکوبی وی از ســوی نرســی مرتبــط میدانــد و دلیــل ایــن تیپشناســی خــود را بــا افزایــش
تعــداد نشــانههای افســر شــاهی مرتبــط میدانــد .آلــرام و گیزلــن در مــورد توالــی زمانــی
ســکههای نرســی و تیپشناســی آنهــا در مجموعــهی جدیــد  SNSبرعکــس نظریــهی
گوبــل را ارائــه میدهنــد؛ یعنــی آنــان اعتقــاد دارنــد کــه بهلحــاظ زمانــی ســکههایی کــه
نرســی در آنهــا بــا تاجــی ظاهــر میشــود کــه هــم دارای کنگــره و هــم دارای ســه یــا چهــار
شــاخه هســتند ،مربــوط بــه اوایــل ســلطنت نرســی بــوده و دلیــل اصلــی آنــان شــباهت ایــن
افســر شــاهی بــه افســر شــاهی اســت کــه نرســی در نقشرســتم بــر ســر دارد .آلــرام و گیزلــن این
ســکهها را ســکههای تیــپ  )I( 1میداننــد و ســکههایی کــه نرســی بــا تــاج فقــط کنگــرهدار
ظاهــر میشــود ،ســکههای مربــوط بــه اواخــر ســلطنت نرســی یــا ســکههای تیــپ )II( 2
میداننــد؛ و در ایــن راســتا ،تنهــا پدیــدهای کــه میتوانــد منجــر بــه کــم شــدن نشــانههای
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افســر شــاهی شــود ،مســئلهی شکســت نرســی از رومیــان و صلــح نصیبیــن و از دســت دادن
ســرزمینهایی از قلمــرو فرمانروایــی نرســی اســت.

پینوشت
 .1مجموع ـهی ســکههای ساســانی کــه بــا نظــارت آلــرام ،گیزلــن و شــیندل ،تاکنــون ســه جلــد از آن را بــا هــدف انتشــار
ســکههای ساســانی موجــود در پاریــس ،برلیــن و ویــن بــه چــاپ رســاندهاند:

- Alram, M. & Gyselen, R., 2003, Sylloge Nummorum Sasanidarum, Paris-Berlin-Wien. Bd. 1.
– Ardashir I – Shapur I (Wien 2003)., Bd. 2. Ohrmazd I – Ohrmazd II (Wien 2011)., Bd.3/1. Shapur II
Kawad I / 2. Regierung; Bd. 3/2. Katalogband (Wien 2004).

 .2عکاس سکهها «سید نقی سیدیتبار» (امین اموال موزهی بوعلی همدان).

کتابنامه

 آمــوزگار ،ژالــه؛ و تفضلــی ،احمــد ،1373 ،زبــان پهلــوی ادبیــات و دســتور آن .تهــران:نشــر معیــن.
 امینــی ،امیــن ،1390 ،ســکههای ایــران قبــل از اســام (مــوز ه میرزامحمــد کاظمینی).تهــران :پازینه.
 بروســیوس ،ماریــا ،1385 ،ایــران باســتان .ترجم ـهی عیســی عبــدی ،تهــران :نشــرماهــی.
 بیانــی ،ملکــزاده ،1374 ،تاریــخ ســکه از قدیــم تریــن ازمنــه تــا دورهی ساســانیان.تهــران :دانشــگاه تهــران.
 تفضلی ،احمد ،1376 ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم .تهران :سخن. دوشـنگیمن ،ژا ک« ،1387 ،دین زردشــتی-دین و سیاســت در روزگار ساســانیان».تاریــخ ایــران از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت ساســانیان (جلــد ســوم ،قســمت دوم)،
گردآورنــده :احســان یارشــاطر ،ترجمــهی حســن انوشــه ،تهــران :مؤسســه انتشــارات
امیرکبیــر  ،صــص.338-291 :
 دیاکونــف ،میخائیــل میخائیلوویــچ ،1393 ،تاریــخ ایران باســتان .تهران :انتشــاراتعلمــی و فرهنگی.
 زرینکــوب ،عبدالحســین؛ و روزبــه ،زرینکــوب ،1379 ،تاریــخ ایــران باســتان :4تاریــخ سیاســی ساســانیان .تهــران :ســمت.
 زرینکــوب ،عبدالحســین ،1382 ،تاریــخ مــردم ایــران قبــل از اســام .تهــران:امیرکبیــر.
 ســرفراز ،علیا کبــر ،و آورزمانــی ،فریــدون ،1383 ،ســکههای ایــران از آغــاز تــا دورانزندیــه .تهــران :ســمت.
 فــرای ،ریچــارد« ،1383 ،تاریــخ ایــران در دورهی ساســانیان» .تاریــخ ایــران ازســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت ساســانیان (جلــد ســوم ،قســمت اول) ،گردآورنــده :احســان
یارشــاطر ،ترجم ـهی حســن انوشــه ،تهــران :مؤسس ـ ه انتشــارات امیرکبیــر ،صــص-217 :
.276
 فــرای ،ریچــارد ،1385 ،میــراث باســتانی ایــران .ترجمـهی مســعود رجبنیــا ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگی.
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 کرتیــس (ســرخوش) ،وســتا؛ و اســتوارت ،ســارا ،1392 ،ساســانیان .ترجمـهی کاظــمفیروزمنــد ،تهــران :نشــر مرکــز.
 کریستنســن ،آرتــور ،1388 ،ایــران در زمــان ساســانیان .ترجم ـهی رشــید یاســمی،تهــران :مؤسســه انتشــارات صــدای معاصــر.
 گوبــل ،رابــرت« ،1383 ،ســکههای ساســانی» .تاریــخ ایــران کمبریــج از ســلوکیانتــا فروپاشــی دولــت ساســانیان (جلــد ســوم ،قســمت اول) ،گردآورنــده :احســان یارشــاطر،
ترجم ـهی حســن انوشــه ،تهــران :مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر ،صــص.447-429 :
 گاریبلــدی ،آندرئــا ،1395 ،تاریــخ و ســکههای ساســانی .ترجمــهی شــاهینآریامنــش ،تهــران :آریارمنــا.
 لوکونیــن ،والدیمیــر گریگوریویــچ ،1384 ،تمــدن ایــران ساســانی .ترجمــهیعنایــتاهلل رضــا ،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 مکنــزی ،دیویــد نیــل ،1383 ،فرهنــگ کوچــک زبــان پهلــوی ،تهــران :پژوهشــگاهعلــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
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