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 دکتور لعل زادبرگردان: 

 ٢٠٢١اپریل  ٣٠لندن، 

 ١ساسانی –سکھ ھای عربی 

============================ 

 اسالم از نگاه سکھ شناسی)اولیھ تاریخ (
 

ایران اولیھ  سکھ ھای گوناگون ساسانی اصطالحی است برای-عربیسکھ ھای 

ای پیشین ساسانی ھای سکھ ھاسالمی کھ در زیر سلطھ اعراب با استفاده از طرح و کتیبھ 

توسط معاصران ) نقره ای اند کھ ١ساسانی (شکل -ر سکھ ھای عربیضرب شده اند. بیشت

 درخمھ(عربی) معروف اند و ھر دو اصطالح از دیرھم (پارسی میانھ) یا  درھمآنھا بھ نام 

 یافتخارراتور ساسانی و کتیبھ . این سکھ ھا اکثرا با تصویر یک امپیونانی گرفتھ شده اند

 بھ خط پھلوی /فرماندارنام حاکم ،. در سمت راست تصویراند و تزئینات متعدد آراستھ شده

قرار دارد. در کناره با خادمان آن در دو جانب است. در پشت آن محراب آتش زرتشتیان 

است. در  درجیا ضرابخانھ محل ضرب  ، سال ضرب با واژه ھا و در سمت راست،چپ

است. تفاوت عمده  ساسانی مشابھ درھم نقره ای ساسانی-ھای عربی ، سکھتمام این مظاھر

شده  روی بیشتر سکھ ھای ضرب وجود برخی از کتیبھ ھای اضافی عربی ،این دو سلسلھ

بان عربی را نیز می توان بھ است، اما برخی سکھ ھای فاقد ز انمسلمان در زیر اقتدار

توسط ھمان  ساسانی تقلیدی نیستند، زیرا مطمئینا-اسالمی نسبت داد. سکھ ھای عربی دوره

داری و ازندگی  ده اند کھ نشان دھنده تداومش دوره ساسانیان طرح و تولید اواخر افراد

 اقتصادی در سال ھای اولیھ حاکمیت مسلمانان در ایران است.
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 ساسانی-. سکھ ھای عربی١تصویر 
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 م ٧٠۴ – ۶٣۶ایران در دھھ ھای اول حاکمیت عرب،  . مسکوکات١

اجازه دادند کھ  ا اشغال شھرھای ایراناعراب بقرار معلوم  :درھم ھای نقره ای

از درھم ھای  عداد اندکی سکھ ھای غیرقابل شناساییضرابخانھ ھا مانند گذشتھ کار کنند. ت

، اما پس از را داردسلطنت او دوره  ر، یزدگرد سوم وجود دارد کھ تاریخآخرین امپراتو

م)، برخی  ۶۵١( فقط پس از درگذشت یزدگرد است.آنھتسخیر شھرھای ضرب کننده 

مرو  ؛١ .١شده است (تصویر  نشانھ ھای اقتدار عرب در ضرب سکھ ھا افزوده

) با نام بسم هللا). بیشتر درھم ھای اولیھ تنھا یک کتیبھ کوتاه مذھبی عربی (مانند ۵٢/۶۵١

نام عبدهللا بن عمر فاتح و  ، اما تعداد کمیدر حاشیھ دارند یا سلف او، خسرو دومیزدگرد 

 ،فرماندار ایران جنوبی و شرقی را دارد. رایج ترین نام در دو دھھ اول حکومت اعراب

چند سال پیش از  صرفسال سلطنت،  ٣٨خسرو دوم است. این امپراتور ساسانی پس از 

بھ ھنگام ورود  ھای او باید رایج ترین سکھراین سکھ آغاز اشغال اعراب درگذشت؛ بناب

 اعراب بوده باشد.

تحت فرماندار واحدی در سال ھای با آغاز اتحاد دوباره امپراتوری پیشین ساسانی 

، جایگزین نام خسرو دوم بر روی ی بھ زبان پھلویعرب اتمقام ھاینام  ،٧۵ – ۶٧٠

ران والیات شرق و فرماندا(وایسرا)  فرماندار کلت. این نام ھا شامل خلفا، سکھ ھا شده اس

برقرار بوده، آسان نیست. کدام اصل ؛ تشخیص اینکھ در انتخاب نام ھا شھرستان ھاستو 

در حاشیھ وجود دارد کھ عربی مذھبی  دوره، تنوعی از کتیبھ ھای مختلف ھمچنان در این

 ).۶٧۵/٧۶الحکم، فرماندار  ؛٢ .١ندار خاصی نسبت دارد (تصویر غالبا با فرما
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سکھ ھای  دمشق کھ منجر بھ توسعھ یضرب ھای انتقال ٩٩ – ۶٩٢ در سال ھای 

یک  )۶٩۵( ٧۵رق دارد. یکی از این ضرب ھای در ش مشابھاتبرخی جدید اسالمی شد، 

 و دو خادم در ماز/دعا بلند استعرب، شاید خلیفھ را نشان می دھد کھ دست ھایش در ن

بصره، ؛ ٣ .١ش زرتشتیان شده است (تصویر دو جانب او قرار دارد، جایگزین محراب آت

را در حاشیھ ھا دارند (تصویر  شھاده اسالمی کلمھ درھم ھای دیگر این دوره ).٩۵/۶٩۴

نام فرماندار بھ جای پھلوی  ،دورهآخر  یی سکھ ھا). در برخ۶٩۵/٩۶بیشاپور، ؛ ۴ .١

 بھ زبان عربی نوشتھ شده است.

ضرابخانھ  ٣٠جدید اسالمی در دمشق و حدود ھای ) درھم ۶٩٨/٩٩( ٧٩در سال 

یبھ ھای مذھبی بھ زبان عربی ندارند. درھم ی جز کتر سراسر شرق معرفی شد کھ چیزد

 بھ ویژه در فارس کھ برای مدتی ،نددر چند ضرابخانھ ادامھ یافت ساسانی صرف-ھای نوع

ساسانی -درھم معمولی عربیبرای د. آخرین تاریخ ھای جدید ضرب می شدرھم یکجا با 

 ) است.٧٠۴/٧٠۵( ٨۵سال 

طور کلی  ساسانی بوده و بھ-ترین منطقھ برای درھم ھای عربیمولداستان فارس 

زیر  اللی و جبزیر حاکمیت بصره در مقایسھ با عراق شما استان ھای جنوبی و شرقی

ت ضرابخانھ در باالی سکھ ھا بھ صور . محل ضرب یاحاکمیت کوفھ مولدتر بوده اند

شکل و یا مخفف استانی است کھ شھری پایتخت آن بوده  ااغلب اختصار نشان داده شده و

ضرابخانھ شامل بصره مشخص شده . شھرھای را داردناآشنای پیشااسالمی نام شھر 

)BJRA) شوش ،(AYR,	 AYRAN) بیشاپور ،(BYS) دارابگرد ،(DA) استخر ،(ST ،(

)، ھرات MRW	MR,)، مرو (SK)، زرنج (YZ)، یزد (ART)، گور (WYHJاراجان (



	 5	

)HRA) نیشاپور ،(ARP) ھمدان ،(AHM) رای ،(RD) نھاوند ،(NH,	 NYH,	 NY ،(

د وجو مان است. چندین مخفف ضرابخانھ) و چندین ضرابخانھ در استان کرGDاصفھان (

ز دارد کھ تا ھنوز شناسایی خوبی برای آنھا ارایھ نشده است، اما این ھا بخش کوچکی ا

روی سکھ ھای  یمخفف ھااختصارات یا  یمقدار سکھ ھای باقیمانده است. رمزگشای

ھم ساسانی یک روند دشوار و غالبا بحث برانگیز بوده است کھ ھنوز -ساسانی و عربی

 ادامھ دارد.

مقیاس وزن این سکھ ھا بھ طور مسلم اطالعات کمی در دست است، با در باره 

-بی نظم بوده است. در قطر و وزن درھم ھای عربی و یاتفاوت اینکھ سیستم بسیار پیچیده 

گرام)، حتی  ۴از  تررام تا بیشگ ٢ از ر، تنوع زیادی وجود دارد (از کمتساسانی موجود

گرام بوده و  ۴.١و  ٣.٩ھم بین رزرگ ترین دیکسان اند. وزن بن نمونھ ھای کھ در میا

نامیده  مثقالمحدوده وزن معیاری کامل در نظر گرفتھ شود کھ در ایران بھ نام ی تواند م

گرام  ۴.٢۵(و نباید با مثقال دینارھای سوری عبدالملک اشتباه شود کھ حدود  شده است

بوده است. ھیچ شواھدی وزن مثقال از مکانی تا مکان دیگر متفاوت  ،است). قرار معلوم

از تنظیم دقیق مرکزی وجود ندارد. ظرافت این سکھ ھا نیز بدون مطالعھ باقی مانده است، 

و فیصد  ٩٠بیشتر از دارای اما اطالعات محدود موجود حاکی از آن است کھ تقریبا ھمھ 

 بوده اند.نقره فیصد  ٩۵حدود دارای اکثرا 

مشابھ  ااین درھم ھ :بکتریایی و پھلویکتیبھ ھای عربی،  ضرب ھای دارای

، عربی و »)ھفتالی«ی (یا ن کتیبھ ھای بھ زبان بکتریایگروھھای پیشین اند، اما با داشت

اند، اما  )٨٩ – ۶٨۵( ۶٩ – ۶۶پھلوی متمایز می شوند. این سکھ ھا عمدتا دارای تاریخ 
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 زرھپوش وصویر یگانھ از یک جنگجوی کتیبھ ھای باختری، یک ت با یک ضربدر 

). این سکھ یک ٧٠٣/٧٠۴جوزجان، ؛ ۵ .١وجود دارد (تصویر  )٧٠٣/٧٠۴( ٨۴تاریخ 

دارد کھ را  گوزوگونوو در کتیبھ بکتریایی واژه » در جوزجان«جوزجان -واژه عربی بی

در روی نمونھ ھای دیگر  بھ نظر می رسد این واژه بکتریاییمعادل نام عربی محل است. 

این سلسلھ بھ آن منطقھ  د دارد کھ نشان دھنده اختصاصیایی وجوبا کتیبھ ھای بکترنیز 

 در زیر اقتدار عرب: آیا آنھا ھنوز مشخص نیستخراسان شرقی است؛ اما منشای آنھا 

برای مقاصد تجارتی با ھفتالی ھا ضرب شده بودند و یا توسط ھفتالی ھا برای احترام بھ 

 اعراب و یا دالیل دیگری؟

بر سکھ ھای یافت شده در گردش  دومی کوچک رسمیھای ھرھای متقابل (نقش مُ  

ساسانی از -) با کتیبھ ھای بکتریایی در درھم ھای معمولی عربیآنھا اعتبار مجدد برای

با نماد ھای حیوانی، انسانی و انتراعی بسیار متقابل مھرھای  مانندخراسان و شرق ایران 

برای ھا بیشتر این موارد توسط ھمسایگان شرقی عرب  زیاد اند. تردیدی وجود ندارد کھ

. ھمچنان کرده بودندعبور مرز را  کھ اجرا شدهمحلی  گردش سکھ ھایتجدید اعتبار 

ساسانی وجود دارد کھ نشان دھنده -سکھ ھای عربی ھلوی درمھرھای متقابل عربی و پ

 اعتبار مجدد در حوزه عرب است.

در سده ھفتم و اوایل  :کتیبھ ھای ساسانیسکھ ھای مسی اسالمی با تصاویر و 

رای خریدھای روزمره داشتند، سده ھشتم، بیشتر مناطق ایران نیز سکھ ھای کوچک مسی ب

اب تر از سکھ ھای نقره ای بھ نظر می رسد کھ امروز این سکھ ھا بسیار کمی با آنکھ

ھنوز کامال  سکھ ھای مسیو جغرافیایی این  /گاھشماریشده اند. توزیع زمانی-شناختھ
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 بودند و نھ تنھا از ضرابخانھ تاای ار نامنظم تر از نقره یسمشخص نیست. این سکھ ھا ب

متفاوت بودند. در یک ضرابخانھ دیگری ضرب ضرابخانھ، بلکھ حتی از یک ضرب تا 

، بھ ه استشدبھ کمبود سکھ ھای کوچک مواجھ  بھ نظر می رسد ھر زمانی کھ یک محل

 .  ھ استپرداخت ی مسیضرب این سکھ ھا

طرح ھای مشابھ سکھ ھای نقره ای دارند، اما برخی دیگر  برخی ضرب ھای مسی

ا (بالدار و بی طیف گسترده ای از تصاویر مانند چھره ھای ایستاده یا نمازگزار، اسپ ھ

. را دارند انتساب نامشخص)، قوچ ھا و گاونرھای دارای سر انسان؛ ۶ .١بال، تصویر 

 بیزانسی-از نقوش بیزانسی اند کھ مطمئینا از ضرب ھای عربی برخی تصاویر متاثر

ھا از بسیار ظریف انتساب نامشخص). کیفیت حکاکی  ؛٧ .١سوریھ تقلید شده اند (تصویر 

 دارای کتیبھ ھای پھلوی یا پھلوی و عربی سکھ ھای مسیترین است. شماری از  تا زمخت

کتیبھ ھای عربی ضرب شده  ی بای مسسکھ ھابھ بعد)  ٧٠٠(از حوالی  اند. در این دوره

دارای نام ضرابخانھ، تاریخ یا نام فرماندار  سکھ ھای مسیاند. تنھا بخش کوچکی از این 

قابل شناسایی اند. شمار زیاد این ھا از نگاه جغرافیایی از فارس و خوزستان اند. کھن 

 است. ٧۴٢و آخرین  ۶٧١ مربوط ترین تاریخ، اگر درست خوانده شود،

 

 سبک انتقالی ساسانی ضرب ھای نقره ای سوریھ .٢

شروع شد کھ شامل سکھ ھای  ۶٩٢مسکوکات رسمی عربی در سوریھ در حوالی 

ختراع سکھ ھای کامال با تکامل سریع در طراحی و اآنھا طالیی، نقره ای و مسی است. 

مسی عربی بھ اوج خود رسیدند. سکھ ھای انتقالی طالیی و صرفا با کتیبھ ھای اسالمی 
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د. سکھ ھای دنساسانی بو-از طرح ھای بیزانسی اشتقاق شدند، اما سکھ ھای نقره ای عربی

ھجری دارند، مانند سکھ ھای  ٧۴ – ٧٢. اول، آنھای کھ تاریخ دنقره ای سھ ضرب داشتن

؛ است استفاده شدهساسانی معاصر ایران بودند، بھ استثنای آنکھ نام خسرو -نقره ای عربی

، نخستین باری درج است شھاده روی آن کلمھدر ؛ تاریخ بھ زبان عربی استرابخانھ و ض

). ضرب دوم روی مشابھ دارد، اما تاریخ ٨ .١سکھ ھا استفاده شده است (تصویر کھ روی 

د، با تصویری از خلیفھ ھجری در عربی بھ جای نام خسرو است. پشت آن جدید بو ٧۵آن 

سکھ ھای طالیی و نقره ای نیز استفاده  یر درب او بھ عربی؛ این تصوو القا و شمشیرش

در پشت آن نیزه پیامبر در یک  ). ضرب سوم بدون تاریخ است،٩ .١ شده است (تصویر

قاعده با و در روی آن یک تصویر جدید کھ شاید از خلیفھ بوده و  قوسی محراب

). درھم ھای نقره ١٠ .١سازگار است (تصویر ساسانی  ھای تصویر شاھان )کنوانسیون(

 ساسانی شد.-جایگزین درھم ھای عربی )۶٩٩( ٧٩در ای اسالمی در سوریھ 

 

 سیستان و کابل در سده ھشتم. (بدریخت) . ضرب ھای زمخت٣

ساکستان برای ) SKمخفف ( ساسانی با ضرابخانھ-عربی در میان درھم ھای

وجود دارد کھ بھ نظر  زمختری ھای مختلف یا سبک بسیاری از آنھا با ناھنجا ،(سیستان)

بھ ؛ ١١ .١ باشد (تصویر ٩٩ – ۶۵١ /منظمرسمی عادیھای نمی رسد متعلق بھ سلسلھ 

این ھا را می توان تقلیدی از سلسلھ ھای سده ھفتم در نظر گرفت کھ در سده  ).نام جبیر

افغانستان  عرب ھای فاتح وسط ھمسایگان شرقی عرب ھا یاھشتم و حتی اوایل سده نھم ت
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ضرب ھای رسمی ھنوز جریان دارد ھا از  یکنونی ضرب شده اند. روند جداسازی تقلید

 اند.  و زمانی/گاھشماری تقلید ھا نامعلومو منشای جغرافیایی 

 

 ان عباسی طبرستان. ضرب ھای فرماندار۴

وقتی کھ اعراب ایران را اشغال کردند، بخش کوچک مقاومت بھ رھبری فرماندار 

یک شھزاده ساسانی در کوھھای طبرستان (مازندران) در شمال شرق ادامھ یافت.  استان،

ن این شھزادگان در اوایل سده ھشتم بھ ضرب سکھ ھای مانند ساسانیان، اما با نیم وز

امپراتورھای پیشین ضرب  شروع کردند. آنھا نام خود را در باالی سکھ ھا بھ عوض نام

 مربوط بھ ) را با تاریخ ھایTPWRST’Nبرستان (زدند و در پشت آن نام ضرابخانھ ط

 شروع کردند (سال اول آنھا معادل ۶۵١امپراتور، یزدگرد سوم در  مرگ آخرین دوره

) است. این ٧١١/١٢( ۶٠است). اولین تاریخ شناختھ شده در باالی این سکھ ھا  ۵٣/۶۵٢

رب ھای جدید، ساسانی را با ض-تنھا چند سال پس از آن بود کھ اعراب ضرب ھای عربی

عوض نمودند و ممکن است پاسخی بھ کمبود فزاینده سکھ  نوع جدید و اصالح شده عربی

 باشد.بوده ھای نوع ساسانی 

زیر سلطھ اعراب درآمد،  )٧۵٨( ١۴١سرانجام این استان در حوالی وقتی 

ضرابخانھ محلی برای چند سال بھ ضرب درھم بھ نام اسپھبد آخری ادامھ داد، اما در 

)PYE ( ١١۶در )وی عوض ) نام او با نام فرماندار استانی عباسی بھ خط پھل٧۶٧/۶٨

؛ فرماندار سعید، ١٢ .١ا بھ زبان عربی شروع شد (تصویر نام ھ شد. چند سال پس، نوشتن

فرماندار مختلف و ھم یک گروه ناشناس مشخص شده است. آخرین  ١۵). حدود ٧٧٧/٧٨
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ضرب درھم ھای طبرستان، درھم ھای  دوره . در)٧٩۴/٩۵) است (PYE( ١۴٣تاریخ 

کامال عربی و مسی نیز در ضرابخانھ طبرستان در بعضی سال ھا ضرب شده اند. سکھ 

ند، اما ه انامید ای است. آنھا را گاھی نیم درھم نقره ساسانی طبرستان تنھا-عتبر عربیم

یم ضرب ھای اصلی نبرای افرادی کھ آنھا را استفاده می کردند درھم ھای با وزن معیاری 

 ساسانی بودند.

وجود ضرب ھای با نام ھای فرمانداران  مده در درھم ھای طبرستانمشکل ع

) توسط بیش از یک TPWRST’Nمختلف در عین زمان است. چنین پیشنھاد شده کھ نام (

استفاده  ل و ساری؛ یا ممکن است نتیجھضرابخانھ استفاده شده است، شاید در آمُ 

  بدون دقت قالب ھای کھن در ضرابخانھ باشد. غیرمحتاطانھ یا 

 

 . ضرب ھای بخارا در دوره عباسی۵

کھ در بخارا در اوایل سده ھشتم اشغال شد، اما در ضرب سکھ ھای نوع اسالمی 

 . در عوض، یک سلسلھ سکھ ھاه استبودو آھستھ ند جاھای دیگر معرفی شده بودند، ک

کھ بھ گونھ غیرمستقیم از انواع ساسانی گرفتھ شده و از تقلید ھای  دارای تصاویری اند

خستین سکھ ھای اسالمی . نھای ھفتم و ھشتم تکامل یافتھ اند بخارای میانھ غیراسالمی سده

(کھ زیر نظارت  فرماندار محلی کتیبھ ھای سغدی بھ شمول لقب دارای ،شناساییقابل 

، ٨۵ – ٧٧۵حاکمان عرب زنده مانده است) و کتیبھ ھای عربی بھ نام خلفای المھدی (

) و ھمچنان ٨٠٩ – ٧٨۶) و ھارون الرشید (٧٨۵/٨۶)، موسی الھادی (١٣ .١تصویر 

محراب و  یی نیستند. ارایھ تصویر امپراتورص دیگری اند کھ قابل شناسادو یا سھ شخ
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معرفی درھم ھای اسالمی  نظر می رسد کھ این سکھ ھا بااست. بھ  آتش بسیار زمخت

 بھ پایان رسیده اند. )٨٠٩( ١٩٣در  عربی

------------------------------------------------------------------------------------ 
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