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 مقدمه

 

به عنوان های باستانی ر سکهبتتبع و تفحص  و بایستگی و تاثیر علم سکه شناسی در بازبینی موضوعات تاریخی

ترین ترین و مستدلسکه یکی از زنده بر همگان معین و معلوم است. هامروز ،ترین اسناد به جای ماندهیکی از اهم

ها سکهتوان بهتر به بررسی تاریخ و روشن سازی نقاط تاریک روزگار گذشته پرداخت. مدارکی است که با آن می

روشنگر بخش مهمی از اقتصاد،  هاآیند که مطالعه بر روی آنمدارک دست اول باستان شناختی به حساب می

 د. نباشدوران ضرب سکه برای ما می و فرهنگ   یاستمذهب، صنعت، هنر، خط و زبان، س

که برای اولین بار اقدام به برگزاری  باشدمیسکه پژوهی اولین رسانۀ سکه شناسی تمام الکترونیک در کشور 

دورۀ نخست سکه شناسی و انتشار مطالب ارایه شده به صورت الکترونیکی کرده است.  مستمر هایسلسله نشست

با  به صورت کنفرانس اینترنتی ۱۳۹۷در پاییز و زمستان  چهارده جلسهطی های سکه پژوهی سلسله نشست

در با هدف ارتقا سطح آگاهی و تشویق عالقمندان به مطالعه و پژوهش  نفر شرکت کننده ۲۰۰ حضور بیش از

جمعی  با کوشش رابطه با تاریخ این مرز و بوم به ویژه بررسی و کنکاش مسکوکات به جای مانده از ادوار گذشته

 داران سکه کشور برگزار گردید.مجموعه از

گذشتگان  ۀاین میراث گران مایۀ داران سکه نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان بهترین حفظ کنندمجموعه

آید توسط همین های غیر علمی به دست میمسکوکاتی که از حفاری بخش عمدهتوان گفت هستند و می

های تاریخی توسط همین افراد بیان و شوند و حتی در بسیاری از موارد ناگفتهداری میداران حفظ و نگهمجموعه

  گیرد.مورد پژوهش قرار می

مطالبی را در رابطه  سلسله نشست ها در اینتا  وریمدعوت به عمل آ عرصهین از اساتید ا بر آن شدیم رواین از 

به جهت قرار گرفتن  هانشستبا نقش سکه شناسی در بررسی موضوعات تاریخی ارایه بفرمایند. بعد از پایان 

الکترونیکی تصمیم به انتشار های تاریخ و باستان شناسی عالقمندان و دانشجویان رشته مطالب در دست عموم 

  .مطالب ارایه شده گرفته شد

 الف
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که با هماهنگی و تایید اساتید  و مأخذ و درج منابع تکمیلی مطالب افزودنسعی بر آن شد که عالوه بر  در تدوین

ۀ تصاویر مسکوکات را تا حد امکان بست داده و مناسب با هر مطلب تصویر سک است، صورت گرفتمحترم 

 های تاریخی ایران زمین آشنا گردد.د، تا چشم خواننده هر چه بیشتر با سکهمربوطه نیز ضمیمه گرد

 مهدی علوی، سید امید محمدی و سرکار خانم ،بهنام سهیلی انهای بی دریغ آقایدر پایان جای دارد از تالش

اند صمیمانه سپاس دهبو پروژهزاده و تمامی دوستان عزیزی که یاریگر ما در به سرانجام رسانده این زهرا قربان

 ایشان به عمل آوریم. از گزاری کرده و کمال تشکر و قدردانی را

 

 مهندس صابر کهنسال

  تهران ۱۳۹۷زمستان 
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 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷ مهر ۱۸ –م یکنشست متن 

 

 

 دکتر آرش امینیسخنران: 

 تحلیل و بررسی پنج سکه در دورۀ اسالمیموضوع: 

 

 

هایی که دارای تاریخ و محل ضرب هستند به عنوان یک سند مکتوب تاریخی به های باستانی خصوصاً آنسکه

و بسیاری از جزئیات وقایع  ها، هنر، خط، دین،ها، آیینها، جنگآیند.باز سازی محدودۀ قلمرو حکومتشمار می

باشد. حس غریبی که اکنون در دست ماست روزگاری ها امکان پذیر میثبت نشده در تاریخ با مطالعه تحلیلی سکه

رسد با توسعۀ فضای در دست ابومسلم خراسانی، ابو علی سینا یا حافظ شیرازی قرار داشته است. به نظر می

وعه داری سکه نیز وارد فضای جدیدی شده است. از این رو در مجازی در کشور رشد و گشترش علمی مجم

این مبحث به بررسی پنج سکه، که هر یک به رمزگشایی زوایای تاریک از تاریخ این مرز و بوم پرداخته، و به 

 با ذکر جزئیات خواهیم پرداخت.نماید، نوعی روشنگری می
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 :اول سکه

 

 (۱تصویر)

 

 ۱۹۳ در سال یعنی حکومت سال آخرین در که ،است عباسی خلیفه پنجمین الرشید هارون درهم سکه نخستین

 .است شده ضربق. در ابرشهر ه

 

 سکه: رویمتن 

 .له شریک ال وحده اهلل اال الاله مرکز:

 ق.(ه ۱۹۳).همئ و تسعین و ثلث سنه ابرشهر بمدینه الدرهم هذا ضرب اهلل بسمحاشیه: 

 

 متن پشت سکه:

 .سعد بن نصر اهلل رسول محمد نیشابورمرکز: 

 .المشرکون کره لو و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمدحاشیه: 

 .گرم ۳.۰۳: وزن
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 شود.دیده می هاان بر روی سکهساسانی زمان از اپرشهر نام

 

 

 (۲تصویر)

 

APR  دهم سیزمخفف اپرشهر سال ای متعلق به هرمز چهارم ساسانی ضرب  ( سکه۲تصویر شماره )

 سلطنت است.

 ها  رو به رو هستیم. نیز با نام ابرشهر بر سکه اموی هایسکه در حتی و

 

 

 (۳تصویر)

 

 باشد.میق. ضرب ابرشهر ه ۹۷ای متعلق به عمر بن عبد العزیر سال ( سکه۳تصویر شماره )
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اند که بعد از مرگ هارون الرشید نام ابرشهر به نیشابور تغییر یافته و این مهم از تا کنون بسیاری بر این باور بوده

 ۱۹۳ای از امین سال ( سکه۴شود. تصویر )ق. به بعد که توسط امین ضرب شده استنباط میه ۱۹۳های سال سکه

 ق. ضرب نیشابور است.ه

 

 

 ( ۴تصویر)

 

های ضرب ق. ابرشهر به نیشابور تغییر نام پیدا کرده است ولی سکهه ۱۹۳فرضیه اول این بود که بعد از سال 

 دهند.( این فرضیه را مورد تردید قرار می۶و۵شده طلحه بن طاهر)تصاویر

 

 

 ( ۶(                                                       تصویر)۵تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

ای دیگر متعلق به طلحه ضرب ( سکه۶ق. و تصویر)ه ۲۱۰ای متعلق به طلحه ضرب ابرشهر سال ( سکه۵ویر)تص

 باشد. ق. میه ۲۰۵نیشابور سال 

های دو سکه طلحه و آمدن نام نیشابور در متن سکۀ هارون )البته نه به عنوان ضرابخانه( با توجه به ضرابخانه

اند و فرضیه تغییر نام ابرشهر به نیشابور مورد مکان و دو ضرابخانۀ متفاوت بودهیابیم نیشابور و ابرشهر دو درمی

 تردید است و باید مطالعات تکمیلی بیشتری در جهت روشن شدن موضوع انجام گیرد.  

 

 :دوم سکه

 

 

 (۷تصویر)

 

 باشد.عباسی می المستعصمای دینار مربوط خلیفه ( سکه۷تصویر شماره )

  

 سکه: رویمتن 

  .المومنین امیر باهلل المستعصم له الشریک وحده اله اال الاله االمام مرکز:

 ق.(ه ۶۵۶) ستمایه و خمسین و ست السالم سنه مدینهالدینار  هذا ضرب اهلل بسمحاشیه: 
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 متن پشت سکه:

 .سلم و علیه اهلل صلی.  اهلل رسول محمد. اهلل الحمدمرکز: 

 .المشرکون کره لو و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمدحاشیه: 

 . گرم ۸.۳۷ وزن

 

 آنجا و رسدمی بغداد به هوالگو ق. ه ۶۵۵ سال روزهای آخرین درباشد. می عباسی دینار آخریناین سکه جزء 

 کشته هالکو وسیلهه ب عباسی خلیفه آخرین ،صفر ۱۴ در و آغاز جنگق. ه ۶۵۶ محرم در .کندمی محاصره را

  .شودمی

 ،آشوب اوج در( صفر ۱۴ تا محرم اول) ۶۵۶ سال ابتدایی هفته شش در قطعآً سکه این کهاست  این جالب نکته

 خلیفه حکومت روزهای آخرین تا بغداد ضرابخانه که دهدمی نشان و شده ضرب بغداد در جنگ و محاصره

 و است سکه این بودن دینار ظریف نکتهشاهکار است.  یک سکه این ضرب نظر این از .است بوده فعال عباسی

 .شد خواهد گذاشته سر پشت سریع بحران در این باور بوده که و داشته امید آینده به حکومت که این

 

 است: کشیده نظم به را آشوب پر ایام این شیرازی سعدیشیخ اجل، 

 

 1رب زوال ملِک مستعصم المؤمنین                         آسمان را حق بود گر خون بگرید رب زمین         

 

                                                             
 ۸۵۸ سعدی ص -۱
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  سوم: سکه

 

 (۸تصویر)

 

 تا ۲۴۸های که بین سال طاهر بن محمدمتعلق به  نظیر کم و عالی العاده فوق مسی فلوس یکسکۀ مورد بحث 

 باشد.دار دولت طاهریان بوده، میق. ضمامه ۲۵۹

 

  سکه: رویمتن 

 .له شریک ال وحده اهلل اال الاهللمرکز: 

 ق.(ه ۲۵۲) متین و خمسین و اثنین سنه رامهرمز به الفلس هذا حاشیه:

 

 متن پشت سکه:

 .بهی امر مما مرکز:

 .اهلل عزت امیرالمومنین موال و طاهر بن محمد امیرحاشیه: 
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 (۹تصویر)

 

 محمد  و است طاهریان حکومت افول ۀدور طاهر بن محمد دوره .است بوده خودکار امتداد در طاهریان غربی مرز

 .شد اسیر و مغلوب لیث یعقوب توسط سرانجام و داد دست از را طبرستان جمله از مناطق از بسیاری طاهر بن

 از فراتر کیلومتر ۲۵۰ حداقل که ،است طاهری فرمانروای آخرین حکومت غربی حد فلوس این جالب نکته

و با وجود ضغیف شدن حکومت طاهریان و از دست رفتن بسیاری از  است طاهریان ۀشد ثبت نفوذ ۀمحدود

 .رسدعجیب به نظر می طاهر بن محمدتوسط  رامهرمز این سکه در ضرب شهرها

 

 چهارم: سکه

نورالدین  -۳. دوم حسن -۲. امید بزرگمحمد بن  -۱ :شدند سکه ضرب به موفق ایران در اسماعیلیه حاکمشش 

 رکن الدین خورشاه. -۶ .سوم محمدعال الدین -۵جالل الدین حسن سوم.  -۴. دوم محمد
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 (۱۰تصویر)

 

 باشد.دار حکومت اسماعیلیه میسومین ضمام امید بزرگسکۀ فوق متعلق است به محمد بن 

 

  سکه: رویمتن 

 محمد بن بزرگومید. اهلل رسول محمد اهلل اال الاهللمرکز: 

 ق.(ه ۵۴۲ست اربعین خمس مائه) ]سنه دیلمال کرسیب[ هذالدینار ضرب اهلل بسم :حاشیه

 

 متن پشت سکه:

 .نزار اهلل لدین المصطفی اهلل ولی علی مرکز:

 ابنائه ابدا؟حاشیه: امیر المؤمنین صلوات اهلل علیه و علی آبایه الطاهرین و 

 

 از و متفاوت بسیار دینارها وزن. شد دینار ضرب به موفق که بود، اسماعیلی حاکم اولین امید بزرگ بن محمد

 فعال نیز امروزه که بوده، دامغان زر کوه طالی معدن اسماعیلیه طالی قطعی منابع از یکی. گرم ۱۳.۱ تا گرم ۰.۷۸

 .است
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است، که مدافعان اسماعیلیه  دامغان کیلومتری شمال غربی ۱۵در  گردکوه ایافسانه دژدو نما از  (۱۲و۱۱تصاویر)

 ها در این دژ در برابر سپاه هوالکوخان مغول مقاومت نموده و سرانجام تسلیم شدند.سال

 

  

 (۱۲تصویر) (                                                       ۱۱تصویر)

 

 

 

 (۱۳تصویر)

 ق.ه ۵۵۷ و سال بکرسی الدیلم ضرب اسماعیلیهدوم  حسن ای ازسکه

 



                سکه ژپوهی
 

 

 :پنجم سکه

ق. در مغولستان ه ۵۵۷چنگیز خان یا تموچین پدربزرگ هوالکو خان مغول سرسلسلۀ ایلخانان مغول ایران در سال  

 ۶سالگی چنگیز خان،   ۶۱به دنیا آمد و با اتحاد قبایل مغول به سمت غرب لشکرکشی نمود. این دو سکه در 

 ۶۱۴های محمد خوارزمشاه در سال سال قبل از مرگش در غزنه ضرب شده است. در ایران پس از ضرب سکه

 ها ضرب شده است. ق. این سکهه

 

 

 (۱۴تصویر)

 

 می باشد. خان چنگیز دینارسکۀ فوق 

  سکه: رویمتن 

 .امیرالمومنین اهلل الناصرالدین اهلل رسول محمد اهلل اال الاهللمرکز: 

 کله.حاشیه: هو الذین ارسله رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الدین 

 

 متن پشت سکه:

 .خان چنگیز العظم العادل خاقان مرکز:

 (۶۱۸) هستمائ عشر ثمان فی شهور سنه غزنه ببلده لدینارا هذا ضربحاشیه: 
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 (۱۵تصویر)

 

 .گرم ۳.۰۱ وزن -ق. ه ۶۱۸  و سال غزنه ضرب های طالی چنگیز خاناز سکه دیگر نمونۀ

 

 

 :و مأخذ منابع

 ابرشهر، نیشابور. خراسان پژوهی، سال اول، شماره دوم.نعمتی، بهزاد.  -۱

نخصصی تاریخ. سال یکم. شماره  –جدیدی، حمید رضا. شیخ اجل در سوگ مستعصم عباسی. فصلنامه علمی  -۲

 چهار.

 .۱۳۷۴الدین. کلیات، تصحیح فروغی. نشر آروین. تهران. سعدی، شیخ شریف -۳

 نقش بر تأکید طاهریان )با حکومت سرحدات سیاسی جغرافیای بازشناسیجواد. ، عباسی – قاسم، قریب -۴

-۷۹ صفحات) 11 پیاپی  -اول شماره  -ششم سال  -ایران محلی هایتاریخ پژوهشنامۀ (جغرافیایی هایناهمواری

۹۶) 

 تاریخ فصلنامهاسماعیلی.  سکه چند معرفی و سلجوقی عهد در اسماعیلیه اقتصادی وضعیتفرجامی، محمد.  -۵

 .۱۳۹۶ بهار ، ۶۸ شمارۀ نوزدهم، سال مشهد(، فردوسی دانشگاه تاریخ علمی انجمن )مجله پژوهی



                سکه ژپوهی
 

 

 .۱۳۹۵های ایران، دورۀ ایلخانان مغول. تهران. انتشارات برگ نگار. عالءالدینی، بهرام. سکه -۶

 

 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷مهر  ۲۵ –متن نشست دوم 

 

 

 سخنران: دکتر مرتضی قاسم بگلو

 از آغاز تا ایلخانیان آذربایجان هایسکهموضوع: 

 

 

 بسیاری دلیل بوده. به همین ارمنستان و اران با ارتباط در همیشه جغرافیایی و سیاسی دالیله ب ذربایجانآ منطقه

 از جدیدمطرح شدۀ  های تئوری شوند. هر چند بررسی باید یکدیگر با ارتباط در مناطق این هایسکه مواقع از

 باشد.می مردود و سیاسی کامال ،دوپاره و واحد ذربایجانآ قبیل

 

 ارمنستان از ایمنطقه به متعلق ضرب است را ارونت و تریباز هایساتراپکه توسط  هایسکهاز زمان هخامنشیان 

 آورند.می حساب به بزرگ

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساتراپی تریباز سکۀ( ۱تصویر)

 

 واقع در که شدند، ضرب آن در اسکندر زمان از بعد خاصی هایسکه و بود معروف آلبانیا نامه ب قبالً اران ۀمنطق

 هستند. اسکندر هایدرهم به شکل ایناشیانه صورتبه  که باشند،می اسکندر هایسکه کپی

 

 
 اسکندر مقدونیاز  تقلید سکۀ ضرب شده در منطقه آلبانیا به( ۲تصویر)

 

 کافی اطالعات هاآن مورد در که اندشده ضرب آذربایجان محدودۀ داخل در ارمنی هایسکه نیز اشکانی زمان در

 و تیرداد هاینام با ارمنی شناسسکه خورشیدیان توسط اشکانی هایاز سکه به تقلید هاییسکه نیست. دست در

 اند.شده معرفی مهرداد

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 از اشکانیان تقلید ارمنستان به سکۀ ضرب شده در منطقۀ( ۳تصویر)

 

 ضحاک قلعه و مغان گرمی در اشکانی هایسایت .شوندمی یافت آذربایجان منطقه در بوفور اشکانی هایسکه

 که دارد وجود ضعیفی بسیار احتمال که ،اندشده یافت دیگر مناطق و هشترود «و.  ت آ .»  مونوگرام

 باشد. انرپاتکوآت به مربوط بلکه اکباتان به مربوط نه

 نیز ارمنستان و آذربایجان در و شده ضرب هاگرجی توسط ساسانی تقلیدی هایسکه نیز ساسانی دوران در

 است. دسترس در شاهان این از فراوانی هایسکه

 

 
 به تقلید از ساسانیان استفانوس اول( سکۀ ۴تصویر)

 

 آذربایجان در هم ق.ه ۷۸ سال در و است اسالمی سبک به سکه ضرب مناطق اولین جزء منطقه این اسالم از بعد

 است. شده ضرب اموی سکه ارمنیه در هم و



                سکه ژپوهی
 

 

 ۱۰۶ و ۱۰۵ و ۷۸ هایسال در آذربایجان امویان در

 ۱۱۰ تا ۹۴ و ۸۲ و ۸۱ و ۷۸ هایسال در ارمنیه

 ۹۱ تا ۸۹ هایسال در اران

 ۱۲۸ تا ۱۱۴ و ۹۳ هایسال در باب

 ۸۶ تا ۸۴ هایسال در دبیل

 ۹۴ تا ۹۰ هایسال در جنزه

 .اندکرده ضرب درهم ۸۵ سال در نیست مرتبط زیاد که تفلیس و

 توجه جالب بسیار اردبیل فلوس که اند شده ضرب نیز اموی های فلوس ارمنیه و ذربایجانآ و اردبیل در البته

 .است

 
 فلوس مسی امویان ضرب بابسکۀ ( ۶تصویر)                        فلوس مسی امویان ضرب آذربیجان      سکۀ ( ۵تصویر)         

 

 
 آذربایجانفلوس مسی امویان ضرب سکۀ ( ۶تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 سال در اردبیل نامه ب و شده ضرب آذربایجان در درهم ۲۸۲ سال و  ۱۶۹ تا ۱۶۵ هایسال بین عباسی دوره در

 سکه ضرب گردید. ۲۷۹ تا ۲۴۱ و ۲۱۸ تا ۱۴۲ سالهای در ارمنیه نامه ب و ۳۱۰

 

 
 اسد بن زید  درهم عباسی ضرب اران با نامسکۀ  (۸تصویر)    درهم عباسی ضرب اران با نام خزینه             سکۀ  (۷تصویر)        

 

 
 درهم عباسی ضرب ارمنیهسکۀ  (۱۰تصویر)              درهم عباسی ضرب اران                     سکۀ ( ۹تصویر)               

 

 ۲۲۰ تا ۱۴۳ هایسال اران یان درعباسی

 ۱۶۹ و ۱۶۸ هایسال اباد هارون

 ۱۷۱ تا ۱۶۹ هایسال هارونیه

 .دارند درهم ۲۹۴ و ۲۸۷ هاینیز سال تفلیس و

 است. شده ضرب عباسی های سکه نیز مراغه در البته



                سکه ژپوهی
 

 

 یافت تدریج به پژوهشی قابل و جدید هایسکه و بوده جالب بسیار منطقه این ،محلی هایحکومت نظر از

 دیوداد بن یوسف و بردعه و مراغه در دیوداد بن افشین بن محمد توسط عباسی دوره در ساج بنی امرای. شوندمی

 بردعه و اردبیل در افشین بن فتح بنام و کرده ضرب درهم و دینار ابولحسن احتماال وزیر نام مراه به اردبیل در

 .است کرده ضرب همدر ذربایجانآ ضرابخانه در و دینار

 

 
 ، ضرب ارمنیهدیوداد بن ( سکۀ یوسف۱۱تصویر)

 

 .است کرده ضرب منطقه این در سکه خلیفه ولیعهد نام با و برده نام المومنین امیر مولی را خود نیز الیوسفی مفلح

 

 

 مفلح الیوسفی ، ضرب اردبیلسکۀ  (۱۲تصویر)

 

 اطالعات شخص این هویت مورد در هنوز که شده یافت عنوان این با نیز بالدویه نام به فردی ای دیگر ازسکه

 .نیست دسترس در زیادی



                سکه ژپوهی
 

 

 هایسکه و دارند را الخزر ارض ضرب محل که اندکرده ضرب خزرها ،قفقاز منطقه در را دیگر جالب هایسکه

 همراه عباسی سبک به نیز دیگری هایسکهخزرها  اند.ضرب کرده سامانی و عباسی هایسکه تقلید به نیز دیگری

 .دارند خود مخصوص تمغای با

 

 
 سکۀ حاکمان خزر، ضرب ارض الخزر (۱۳تصویر)

 

 اردبیل در که ،است دست در طالیی و نقره هایسکه نیز داشته کردی ریشه ظاهرا که فردی ابراهیم بن دیسم از

 .کرده ضرب ذربایجانآ و ارمنیه و مراغه و

 

 
 دیسم بن ابراهیم، ضرب آذربایجانسکۀ  (۱۴تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 و اردبیل در بیشتر که، اندداشته حکومت قفقاز و ذربایجانآ در نیز ساالریان نام به مدتی طوالنی سلسله همچنین

 سلسله این سرداران واقع در که شرمزن بن جستان و میشکی بن شرمزن از و اندکرده ضرب سکه دیگر شهرهای

 .است دست در ارومیه و اردبیل از هایی سکه هم اندبوده

 

 
 اسماعیل بن وهسودان ساالری، ضرب اردبیلسکۀ  (۱۵تصویر)

 

 از همچنین. است شده معرفی سکه احمد بن میمون از که داشتند وجود هاشمیان نام به دیگری حاکمان دربند در

 تبریز در طالیی و نقره هایسکه ،است ایشان دسته ب تبریز جامع مسجد بنای احتماالً که تبریز روادیان سلسله

 دیگر حاکم نام و بوده رواد حسین بن محمد به مربوط هاسکه این بیشتر که، مدهآ بدست غیره و مراغه و اردبیل و

 .دانندمی رواد بن ناصر شده خوانده دیگری صورته ب طبابایی ترابی قایآ استاد مرحوم کتاب در که را

 

 
 ، ضرب مراغه روادی حسین بن محمدسکۀ  (۱۶تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 از مدهآ دسته ب اشیای ویر برداری تعدادی ازتص بنده که ،دارد وجود هنوز تبریز در خاندان این از ایمقبره 

همچنین کتیبۀ ناقصی به  است. هشد کشف نیز جالب ستون پایه یک و امداده انجام را فرهنگی میراث حفاری

 .امکرده قرائت هم را آن که بود هدست آمد

 

 
 تبریز بازار در خاندان روادیان متعلق به ایمقبره (۱۷تصویر)

 

 سکه الدوله ربیب بن جستان و الدوله ربیب بن ابولهیجا نامه ب که هستند هذبانی کردهای دیگر محلی حاکمان

 .هستند ارمنیه یا ارمیه و اوشنی ضرب که است موجود

 

 
 اشنیضرب  الدوله، ربیب بن ( سکۀ ابولهیجا۱۸تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 دوم دوره و است معروف جعفریان بنام اول دوره که اندکرده ضرب سکه مختلف هایدوره در نیز شیروانشاهان

 .است شاهان این ایرانی ،اسامی در جالب نکته و دارند متنوعی بسیار هایسکه خاقانیان بنام

 

 
 قباد شیروانشاه سکۀ (۱۹تصویر)

 

 شش قرن در ذربایجانآ مستقل احتماالً امرای :مانند دیگر محلی هایحکومت به کوتاه اشاراتی در اینجا تنها

 .داشت میخواه

 که دیگر شخص چند و بیک خاصه و اری پلنگ بن ارسالن بیک، گوندوغدی الدین موید الملوک، شرف اسپهبد

 .اندکرده ضرب آذربایجان در بیلون و مسی هایسکه مستقالً ،کرد خواهم معرفیدر آینده  ها راآن هایسکه

 ضرب سکه سنقر اق و ارسالن کرپه ،ابه ارسالن ،قراسنقر اسامی با مراغه در احمدیلی نامه ب حکومتی همچنین

 ایمقاله آینده تحت درکشف شده است، که  جدیدی هایسکه نیز مراغه در محلی سلسله این از که ،اندکرده

 .کرد خواهم معرفی

 خوارزمشاه منکبرنی و ازبک و ابوبکر اتابک تابعیت تحت سکه نوع سه نیز هاپیشکین نامه ب اهر گرجی امرای از

 قرار بررسی مورد خوشبختانه نیز را حکومت این از جدیدی انواع و سلسله این طالیی هایسکه .گردیده معرفی

ق. ه ۶۰۱ تا ۵۹۱ سالهای بین که ،است دوم پیشکین گردیده معرفی اشسکه که پیشکینی. هستند موجود و امداده

 به هنوز ولی ،است موجود توبینگن موزه در ،است اول پیشکین به مربوط احتماالً که هاییسکه و داشته حکومت

 .نرسیده قطعیت

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 2سکۀ بیشکین بن محمد (۲۳تصویر)

 

 .دهستن مشاهده قابل هاسکه این در نیز غیره و منگلی و چاولی و قتلغ الپ مانند دیگری تابع و محلی امرای

 

 
 سکۀ چاولی (۲۱تصویر)                                                   سکۀ الب قتلغ (۲۰تصویر)                           

 

 
 سکۀ ایلقفشت (۲۲تصویر)

                                                             

 داند.متعلق به والی دیگری به نام بدکین می ها رااین سکهآلبوم  استفن  -۱



                سکه ژپوهی
 

 

 مدهآ بدست سکه سلسله این شاهان تمامی از و بوده متنوع بسیار نیز ایلدگیزها یا ذربایجانآ اتابکان هایسکه

 شوند. می مس و بیلون و طال شامل که است،

 

 
 سکۀ ازبک بن محمد (۲۳تصویر)

 

 نقره هایسکه اقدام به ضرب که باشدمی شاهی تنها و بوده ترمتنوع دیگر حاکمان همه از ایلدگیز اتابک هایسکه

 و مسعود و سلجوقی محمد با و هستند سلماس و ارومیه ضرب هاسکه این بیشتراست.  کرده بیلون یا عیار کم

 ظفر و فتح گاهی و خالی فتح گاهی و سلجوقی ارسالن و فخرالدین و طغرلتکین ایاز نام و ابولبرکات نوشته

 همراه هستند.

 

 
 ایلدگیز ( سکۀ اتابک۲۴تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 هایشسکه انواع از یکی در که است این جالب نکته و بوده سلسله این طالیی سکه دارای شاه تنها ابوبکر اتابک

ه ب پهلوان جهان اتابک با یا و ناصر خلیفه نام باهمراه  با نام خود، تنها هاییسکه و است نامیده شاهنشاه را خود

 .دارد مشترک صورت

 

 
 جهان پهلوانسکۀ ( ۲۶تصویر)                                               ابوبکر سکۀ اتابک( ۲۵تصویر)                    

 

 و سوم طغرل با و ایلدگیز نام با و ناصر خلیفه نام با همراه یا خود نام با مسی صرفا هایسکه نیز ارسالن قیزیل

 .دارد سلیمانشاه بن سنجر با

 

 
 قیزیل ارسالن سکۀ اتابک (۲۷تصویر)

 

 ۶۲۳ تا ۶۲۲ هایسال بین که ،است خاموش اتابک یا دوم ارسالن قیزیل به متعلق سلسله این کمیاب هایسکه

 .است موجود نیز پهلوان جهان اتابک از متنوعی های سکه. دارد را مستنصر خلیفه نام و است رسیده ضربه بق. ه



                سکه ژپوهی
 

 

 .است دست در دربند مالکان به موسوم ایسلسله از دربند در هاییسکه شده یاد هایحکومت بر عالوه

 امکرده لیست را تعدادی اسامی بنده که ،است موجود آذربایجان متنوع هایضرابخانه در قاان اکتای از هایسکه

 .غیره و وراوی ،باغ قره ،بیلقان، بیلسوار ،سراو ،تبریز ضرب قبیل از

 

 
 اکتای قاان، ضرب تبریز سکۀ (۲۹تصویر)               اکتای قاان، ضرب تبریز                      سکۀ (۲۸تصویر)                  

 

 نادر بسیار هایضرابخانه در دهدمی نشان اسب بر سوار را فردی که خاتون توراکینا متنوع هایسکه همچنین

 .شوند محلی ضرابخانه ده باالی بر بالغ شاید که اندشده ضرب نیز اهر و برزند :مانند

 

  
 توراکینا خاتون، ضرب تبریز سکۀ (۳۱تصویر)توراکینا خاتون، ضرب اهر                               سکۀ (۳۰تصویر)               

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 یاو  هستند تبریز در خان بیک جانی هایسکه نیامده سکه بروایت تبریز تاریخ در که بعدی هایدوره مورد در

ضرب  سکه نیز ذربایجانآ دیگر جاهای و مراغه و اردبیل در بیک جانی البته، اردبیل در خان بیک شادی سکه

 است. هکرد

 .است تبریز در ابوسعید توسط نقره زیبای بسیار گرمی ۱۰۳ سکه ضرب جالب نکته ایلخانی دوره مورد در

 از پس دوران در قریب فتح و اهلل من نصر نوشته با نامی بدون هایسکه وجود هاسکه این دیگر جالب نکات از

 .است لخانانای

 
 قریب فتح و اهلل من نصر نوشته با -( سکۀ امرای تبریز۳۲تصویر)

 :و مأخذ منابع

 .۱۳۹۴طبری آملی، محمد بن جریر. تاریخ الرسل و الملوک. مترجم: ابوالقاسم پاینده. انتشارات اساطیر، تهران،  -۱

 .۱۳۸۵انتشارات اساطیر، تهران، جم: حمید رضا آژیر. متر . الکامل فی التاریخ.علی ابن اثیر، عزالدین -۲

 . ۱۳۵۰موزه آذربایجان. آبان ماه  ۵های شاهان اسالمی ایران. نشریه شماره ترابی طباطبایی، سید جمال. سکه -۳
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                سکه ژپوهی
 

 

  

 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷ آبان ۹ – سومنشست متن 

 

 

 نیامحمدرضا ناصریدکتر سخنران: 

 های سیستانسکهموضوع: 

 

 

 ارتفاعات به جنوب از و بزرگ خراسان هایکوه به شرق از و هرات فرادست هایکوه بین که محلی قدیم ایران در

 گفتند.می 3زره گود  داشتن قرار گودی در علت به را بود مانند دشت ایمنطقه و محصور مکران

 در .کردمی عظیم ایدریاچه ایجاد و گرفتمی رامآ فراوان بآ با جاری رودهای ناحیه این شرقی علیه منتهی در

 و زرنگیانا به را منطقه این کل هاغربی .گفتند می زرنگه نآ به که بود زره گود به منسوب شهر دریاچه این کنار

 شروع ناحیه این در هسکّ ربض از ما بحث .نامیدندمی درنگه را نآ شهر و شناختندمی درنگیانا خودشان تلفظ در

 .شودمی

 

                                                             
3 gode zere. 



                سکه ژپوهی
 

 

 شرقی سکه، به طراحی نوع بهبا توجه  هارابخانهض تنها ند،شدمی شناخته ناشاه به هامپراطوریا که یانروزگار در

 هاسکه ند،کردمی ربض سکه منطقه و شهر نام به هاضرابخانه که زمانی اما .دشدنمی تقسیم هانآ بودن غربی و

 .ندشدمی ربض درنگیانا یا درنگه نام به ناحیه این در

 

 

 باختری( سکۀ دمتریوس دوم ۱تصویر)

  

، باشدمیکه به صورت      « د . ر» ΔΡ  متشکل از دو حرف یونانیی مونوگرامه با سکضرابخانۀ  (۱تصویر شمارۀ) در

 .باشدمی درنگیانا یا درنگضرابخانه  به منسوباین منوگرام   محققان، از گروهینظر  زعم بهمشخص شده است. 

 

 

 ( سکۀ آزیلیزس هندوسکایی۲تصویر)

 

 ضرب شده است را نیز هندوسکایی اقتصادی - سیاسی رژیم توسط مشابه مونوگرام با ایسکه (۲تصویر شماره )

 . کنندمی منسوب رابخانهض همان به



                سکه ژپوهی
 

 

  ΔΡ  از دو حرف یونانیبا همان نماد ترکیبی ، ۴۷S تیپ  دوم ارد از هاییسکه وگندوفارسی  هایسکه نینهمچ

 دهند.نسبت می درنگیانا ضرابخانه بهرا « د . ر»

 

 
 ( سکۀ گندفر ضرب درنگیانا۴تصویر) ( سکۀ اُرُد دوم ضرب درنگیانا                                      ۳تصویر)                

 

 به تبدیل درنگیانا تدریجه ب و شد تصرف سکا هایپرنی توسط هم درنگیانا ،هاپارت توسط خراسان تصرف با

 . شد سکاها سرزمین یعنی سکستان

بر  را درنگ هم هپتالیان و داشت ادامه ،شدمی شناخته سکستان مرکز نام به دیگر که درنگ نام به سکه ضرب اما

 .کردندمی نقر های خودسکه

ZR  که با ضرابخانۀ   وی پادشاهی ششم و بیست سال تا اول خسرو حکومت زمان در دوران ساسانیان و

 .رو به رو هستیم هبود درنگ همان محلی تلفظ است و زرنگ ناممخفف شدۀ 

 

 

 ۱۵( سکۀ خسرو اول ساسانی ضرب زرنگ سال ۵تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 کل تصرف با و نکرد پیدا ادامه دیگر زرنگ نام به سکه ضرب بعد بهحکومت خسرو انوشیروان  ۲۶ سال از

SK اختصار از خسرو دست به سیستان .شودمی استفاده هست سکستان ابتدای که  

 

 
 .۳۵( سکۀ خسرو دوم ساسانی، ضرب سکستان، سال ۶تصویر)

 

بسم *و  *بسم اهلل*با قید شعار  خسروو  یزدگردبا نام  هاسکه مدتی برای ساسانی کار پایانو  اعراب هجوم با

 .است سکستان همچنان ضرابخانه اما گیردمی اسالمی شمایل و شکل *اهلل ربی

 

 
 .۸۰ساسانی با نام خسرو، ضرب سکستان، سال ( سکۀعرب۸.  تصویر)۲۰ساسانی با نام یزدگرد، ضرب سکستان، سال ( سکۀ عرب۷تصویر)  

 

های متفاوت های اسالمی گوناگون، به نام شخصیتهایی مختلفی همراه با شعاربا تسلط کامل اعراب بر ایران سکه

 ستان ضرب شده است.عربی در ضرابخانۀ سی



                سکه ژپوهی
 

 

 
 ق.ه ۶۵ سال ، ضرب سکستان،عبداهلل ابن طلحه ۀ( سک۹تصویر )

 

 معرب آن هم که زرنج از و باشدمی سکستان معرب که ،است سجستان به شکل ضرابخانه فقط اموی دوره در

 .بینیمنمی نشانی ستا سجستان مرکز زرنگ

 

 
 ق.ه ۹۰، سال سجستان، ضرب عبدالملک ابن ولید ( سکۀ۱۰تصویر)

 

، بود ایران جنوبی بنادر و ایران فالت و هند بین التجارهمال فروش و خرید و اقتصادی تردد پر کریدور سیستان

 .ندکردمی عبور جا نآ از التجارهمال کاروان هاده روزانه که طوریه ب

 منطقه این به خلیفه زارآ از ماندن امان در برای خوارج به موسوم عباسی خلیفه ضد شورشیان هم ایام همین در

 ضمن و کرده خوش جا سیستان شهری مناطق در خلیفه کارگزاران که بود شده باعث اعاوض این .کردندمی کوچ

 طریق از هاجاده و روستاها در و نداشتند شهرها در جایی خوارج اما .ببرند بهره مالیات از دیوانی خدمات دادن



                سکه ژپوهی
 

 

اند، به همین خاطر ، بنابراین در سیستان دستگاه دیوانی و اداری نداشتهکردندمی معاش امرار زنیقافله و زنیراه

کردند، در سیستان این توانایی را نداشته و در نتیجه ها از جمله کرمان که سکه ضرب میبر خالف بقیه شهر

ای از خوارج ضرب سیستان تقریباً سکه توان گفتنداشتند و می امکانی چنین خوارج اما زدند می سکه کارگزاران

 دیده نشده است.

 که این نتیجه. دادندمی عبور کریدور این از را ها نآ و گرفته پول هاقافله از عیار نام به محلی هایگروه همزمان

 ی.صفار لیث یعقوبشخصیتی همچون  ظهور برای شدند ایپایه عیاران

 مدنآ کار روی با .شدمی ضرب ستانسی در خلیفه نام با سکه الرشیدهارون زمان تا هابررسی سکه لحاظ از اما

 .خزیم بن زمان از یعنی شد قید هاسکه روی بر هم ستانسی امیر و خراسان کارگزار نام بار نخستین برای هارون

 و عباسی خلیفه نام با ای( سکه۱۱تصویر شماره ) .داریم را سجستان هم و زرنج ضرابخانه هم عباسی دوره در

 بوده ضرب شده است. سیستان امیر که یزید و ماهان بن علی خراسان امیر

 

 

 ق.ه ۱۹۱( سکۀ هارون الرشید، ضرب سجستان، سال ۱۲ق.           تصویر)ه ۱۸۱( سکۀ هارون الرشید، ضرب زرنج، سال ۱۱تصویر)        

 

 

 ق.ه ۱۹۱( سکۀ هارون الرشید، ضرب سجستان، سال ۱۳تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

مون مأمون عباسی بود که وی را در رسیدن به قدرت یاری نمود و از سوی داران بزرگ مأن از سریسحطاهر بن 

به محض آن که فرصت را  و خود را داشت برای امیر خراسان گردید. وی قصد تشکیل یک حکومت مستقل

مون را از خطبه حذف کرد و اولین حکومت مستقل ایرانی در دورۀ اسالمی را تشکیل داد. مأمناسب یافت، نام 

 و قسمتی از ماوراءالنهر را به تصرف خود در آورد.های دیگری مانند: سیستان وه بر خراسان سرزمینعالهر طا

 

 

 ق.ه ۲۰۹سال  ،سجستان ضرببا نام طلحی عبداهلل،  ایسکه (۱۴تصویر)

 

 مرزهای از خارج در حکومتی ایجاد و خلیفه سرنگونی سودای با یعقوب نام به عیاران از یکی هارون مرگ با

 را المطیع حکومتش دامنه گسترش با سپس. کرد ربض سکه یعقوب المطیع نام با ابتدا وی .گرفت قدرت، خلیفه

 .کرد قید سکه روی بر را یعقوب امیر خوزستان به حمله زمان در هم سر خرآ و زد سکه یعقوب نام به و حذف

 

   
 ق.ه ۲۶۵، ضرب االحواز، سال یعقوب میراال نام (سکه ای با۱۶تصویر) ق. ه ۲۵۹، ضرب بنجهیر، سال یعقوب المطیع نام ای با(سکه۱۵تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 تبدیل و خلف سرنگونی تا زرنج و ستانسی در سکه ربض با یعقوب وارثان حکومت، لیث یعقوب ظهورپس از 

 .کند می پیدا ادامه ،محلی ملوک به یعقوب وارثان شدن

 یا ستانسی به موقع هر و گذشتمی فارس در وی وقت بیشترین که رسید برادرش به حکومت یعقوب مرگ با

 .بود ریبکَسُ نام به شخصی فارس در کارگزارش کردمی عزیمت خراسان

 در وی نام سبکری دست به لباده شیر شکست همچنین و سبکری از فرزندش شکست و عمرو فوت از بعد

 دلیل این به وی اهمیت .شورید هم خلیفه علیه بر قدیم اربابان دادن شکست با سبکری نهایتاً .شد پراوازه فارس

 .شودمی برده نام خلیفه علیه بر زبانان ترک مستقل حکومت اولین :عنوان به وی از که است

 

 

 
 ق.ه ۲۹۸سال  ،ضرب فارس ،( سکۀ سبکری۱۷تصویر)

 

 در .رفتندنمی هم سامانیان بار زیر ستانیانسی طرفی از و شده اخالل دچار اول ،صفاریان حکومت سبکری از بعد

 از و پذیرفت هم خلیفه. شود کرمان و فارس ضمیمه سیستان تا داد پیشنهاد خلیفه به کرمان حکومتی بندار نتیجه

 از بودند گاهآ هاسیستانی تحساسی از چون اما زدند سجستان و زرنج نام به سکه کرمان کارگزاران ق.ه ۳۰۱ سال

 .کردند اجتناب ستانسی هایسکه بر فارس امیر نام آوردن

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 
 ق.ه ۳۰۲ ضرب زرنج، سالفضل بن حمید، ( سکۀ ۱۸تصویر)

 

 بر فارس حکومت باشد. نهایتاًبه سیستان می فضل بن احمد ای متعلق به امیر اعزامی از فارس،( سکه۱۸تصویر)

 با بانویه احمد به معروف و محمد بن احمد نام به عمرو دختری ۀنوّ ق. ه ۳۱۱  سال در و نیاورد دوامی سیستان

 .شد گماشته سیستان امیری به هاستانیسی وفاق با ابوجعفر کنیه

 

  
 ق.ه ۳۴۷، ضرب سیستان، سال محمد بن ( سکۀ احمد۲۰تصویر)ق.       ه ۳۱۱، ضرب سیستان، سال محمد بن سکۀ احمد (۱۹تصویر)  

 

 دندرسی قدرت به بزرگ خراسان در هاغزنوی که نپایید دیری اما .رسید سیستان امارت به خلف پسرش وی از بعد

 .پایان بخشید خلف به حکومت غزنوی محمودق. ه ۳۹۹ سال در و

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

  
 ق.ه ۳۷۲، ضرب سجستان، سال احمد بن ( سکۀ خلف۲۱تصویر)

 

 سکه این جالبباشد. نکتۀ می اول صفاریان از احمد بن خلف متعلق به طال زیبای اربسی سکه( ۲۱تصویر شماره)

از ابتدای  *هو قل* بایستمی قاعدتاً و شده نوشته کامل به صورت کهسورۀ توحید در مرکز سکه است،  در متن

 .باشد که متن سوره را کامل نوشته استاشتباه حکاک سرسکه می ظاهراً ولی شود حذف نآ

 ابوالفضل امیر نام به صفاریان تبار از فردی که این تا ،بود هاغزنوی جوالن ۀعرص دهه چند مدت به سیستان

 .شد نصری ملوک ،حکومت گذار پایه نصری

 

 

  نصری لفصلاابو امیر ( سکۀ۲۲تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

ه بود وی از سیستان نصری ملوک سلسله شروع که نصری لفصلاابو امیر به منسوب یاسکه( ۲۲تصویر شماره)

الی  ۵۵۵ذکر نام خلیفه ی عباسی المستنجد باهلل روی سکه می بایست بین سال های به باشد. با توجه است، می

قید شده بر این سکه باید مربوط به محمود سوم فرزند محمد از سلجوقیان  محمود نامق. ضرب شده باشد. ه ۵۶۶

 خراسان و سیستان باشد.

 در .گرفتند خود به سیستان و نیمروز ضرب ،هاسکه و منتقل نیمروز به حکومت مرکز هانصری سلسله اواخر در

 نیمروز و دارد قرار زره دریای ۀحاشی در که ،شودمی ستانسی از بخشی به منحصر حکومت نصری ملوک زمان

 خرج برای جیتل هایسکه ،سجستان ضراخانۀ نام به دینار و مهدر سکه ضرب بر عالوه زمان این در .دارد نام

 برانداخته شدند هاولمغ توسط نیز نصری ملوک سر آخر .ه استدشمی افهضا هم نیمروز نام به داخل در کردن

 .شد هاستانیسی غیر حکومت بحران دچار ستانسی مجدد و

 ملوک به مشهور که رسیدند حکومت به مهربان بن توسط صفاری بازماندگان از دیگری گروهق. ه ۶۳۳ سال در

 .شدند مهربانی

 
 ( سکۀ ابوالمظفر محمد بن ابوالفتح مهربانی۲۳تصویر)

 

 خود اهمیت ستانسی و شد نابود کامل طوره ب زرنج جملهمن نآ شهرهای و ستانسی لنگ تیمور مدنآ کار روی با

 .نهاد افول به رو هم در این خطه سکه ضرب نتیجه در، داد دست از را

 سکه ،قزلباش کارگزاران توسط به ندرت و ندشد گذاشته کنارسیستان  بومیان عمالً مدندآ کار روی که هاصفوی

 شده است.در سیستان ضرب می صفوی شاهان نام به



                سکه ژپوهی
 

 

  
 ق.ه ۱۰۸۶( سکۀ سلطان سلیمان اول، ضرب سیستان، سال ۲۵شاه اسماعیل اول، ضرب نیمروز.              تصویر) ( سکۀ۲۴تصویر)           

 

 منطقه این در هم ایسکه هیچ و شد ابدالی و قندهای پشتوهای ارتش از بخشی سیستان شاه نادر دوره در نهایتاً

 .دادند را افغانستان حکومت تشکیل هاابدالی ستانسی مجاورت و نادر مرگ از پس اما .نشد ضرب

 مناقشه محل ستانسی قاجار دوره در و بود تنگاتنگ اربسی هم سیستان و بزرگ خراسان بین روابط سنتی بطور

 برای ستانافغان و ایران بین تانسگلان شد قرار الدین شاه قاجارناصر دوره در نهایت. در شد هاافغان و ایران بین

 علیخان به، است ایران جزو سیستان بدهد نشان که نآ ایبر شاه ناصرالدین .کند حکمیت ستانسی تکلیف تعیین

 شد ساخته سرسکه دو .کند ضرب سکه سیستان و شاه ناصرالدین نام به کرد توصیه سیستان وقت حاکم سرابندی

 در نبود قرار هاسکه این .نمودند سکه سیاسی ضرب به اقدام و مدهآ کوهه سه قریه به تهران از اعزامی تیم با و

 دست به علیخان انزم همین در اما ،شد ضرب سکه تعدادی .داشت سمبلیک حالت فقط بگیرد قرار پولی چرخه

 .نکرد پیدا ادامه سکه ضرب و شد کشته اشزاده برادر

 که ،گردید کشف هاسکه این از معدودی و محدود بسیار تعداد کوهه سه قلعه تعمیر جریان در قبل سال چند

 .است ،ایران انمادرش دامان در بودن برای سیستان فرزندان فعالیت از اینشانه

  

 ( سکۀ اصرالدین شاه، ضرب دارالنصر سیستان.۲۷ناصرالدین شاه، ضرب دارالنصر سیستان.                 تصویر) ( سکۀ۲۶تصویر)        
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 :و مأخذ منابع

 .۱۳۹۴مترجم ابوالقاسم پاینده. انتشارات اساطیر، تهران،  .ل و الملوکستاریخ الرطبری آملی، محمد بن جریر.  -۱

 .۱۳۹۲الدین. تاریخ سیستان. به تصحیح محمد تقی بهار. انتشارات معین، تهران، ارجمندی، شهاب -۲

 .۱۳۸۹( دوره قاجار و قبل از آن. انتشارات عقیل، تهران، ۱ناصری نیا، محمد رضا. شناخت تاریخ بلوچستان) -۳

ری قمری(. انتشارات برگ نگار، سلیمانی، سعید. تاریخ سکه در دوره های محلی ایران)قرن سوم و چهارم هج -۴

 .۱۳۹۶تهران، 
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 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷ آبان ۲۳ – چهارمنشست متن 

 

 

 حمیدرضا ظهوریانسخنران: دکتر 

 های عرب ساسانی ضرب سیستانسکهموضوع: 

 

 

 

 .باشد کننده کمک تواندمی که هست اولی دست منابع جزء شناسیسکه و دارد بسیاری هایناگفته ایران تاریخ

 و نداریم باشد کرده ذکر را وقایع که کتابی ما سال دویست از بیشتر برای ایران سرزمین به اسالم یورش دوره در

 دیگران و طبری چون نویسندگانی که هاییتاریخ بنابراین. اندشده نگارش زیادی نسبتا فاصله با هاکتاب نخستین

 .ندارد همخوانی همیشه هاسکه با اندداده

 .باشدمی مبهمی و پیچیده تاریخ دارای بوده شرق در اسالمی حکومت مرکز به نسبت سرزمین دورترین که سیستان

     شکل به دوم شاهپور های درهم در کامل صورته ب سیستان ضرابخانه نام ساسانی دورۀ در بار نخستین

SKSTN شودمی دیده. 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 
 ی سیستانی شاپور دوم با نام کامل ضرابخانهسکه (۱تصویر )

 

 ZR  اختصاری عالمت با زرنگ ضرابخانه نام با چهارم هرمز تا یکم قباد زمان در گاه گاه بطور آن از بعد

ZRNGY ندرته ب و .کنیممی برخورد  

BST  ،آمده   صورتها به که در سکه بُست شهریعنی  سیستان از دیگری کمیاب ضرابخانه دوره همین در

 . شودمی دیده

SD خود را  فعالیت بیشتر ،شدهمی نوشته  صورته ب بیشتر که SK اختصاری نام با سیستان ضرابخانه سپس

 داشته است. دوم سال جزه ب سالها همه سوم یزدگرد و سوم و مدو هایسال پوران در زمان

 سکه فراوانترین و نخستین .شوندمی شروع ساسانی عرب به موسوم هایسکه اسالم سپاه توسط سیستان فتح با

 .هستند *اهلل بسم*  حاشیه با بیست سال سوم یزدگرد نام با ها

 



                سکه ژپوهی
 

 

 اهلل ضرب سیستان حاشیه بسم ۲۰ سال یزدگرد نام با ( سکه۲تصویر )

 سیستان: ساسانی عرب های سکه بندی طبقه

( هجری ۳۱) یزدگردی ۲۰ سال از که ساسانی عرب معمولی های سکه با مطابق و مشابه هایی سکه اول: گروه

 .هجری ۸۶ سال تا

 تر خشن سبک و نوشته ولی زمانی محدوده همین تقریبا در  خسرو اسم به حاکم نام بدون های سکه دوم: گروه

 .خسرو نام به حکاکی هنر نظر از زمخت و

 های نیمه تا ۹۰ سال حدود از ضرب بد بسیار و پایین عیار نقره از که هستند متاخر سیستانی گروه سوم: گروه

 .هجری دوم سده

 

 :اول گروه

 شاید) ۲۱ هایسال ۲۰ عالوه بر ولی .اند شده ضرب سال چندین در ظاهرا بیست سال و یزگرد نام با های سکه

 .دارند وجود نیز ۲۶ و( ۲۳

 

 

 اهلل ضرب سیستان حاشیه بسم ۲۰ سال یزدگرد نام با ای( سکه۳تصویر )

 



                سکه ژپوهی
 

 

 .است شده نوشته * apd هلل* حاشیه در که داریم سکه هم بیست سال و خسرو نام با این بر عالوه

 :دوم گروه

 حاشیه و خسرو نام با هایسکه به ۴۸و پس از آن از سال  نداریم ۴۷ سال تا تاریخدار سکه گروه اول از پس

 .رسیم می* ربی اهلل بسم*

 

 
 اهلل ربی ضرب سیستان حاشیه بسم ۵۰ سال خسرو نام با ایسکه – دوم ( گروه۴تصویر )

 

 هاآن تاریخ خواندن در ولی داریم ربی اهلل بسم حاشیه و خسرو نام با متعددی های سکه زمانی حدود این از

 المحرق ضرب یا عون ولی اهلل حاشیه با هایینمونه. نداریم را هاسکه درست  توالی بنابراین دارد وجود اشکال

 عرب حاکمان هایسکه با موازی صورته ب ها سکه این ظاهرا .شوندمی دیدهنیز  dwm/ drm پهلوی و( المشرق)

 .اند شده ضرب

 سلم وی برادر سال همین در .است کرده ضرب سکه ۵۶ سال سیستان در که هست زیاد عبیداهلل بعدی شخصیت

 از نادری های نمونه دراست.  کرده ضرب سکه(  sk اختصاری عالمت و سیستان مرکز)  زرنگ در هم زیاد ابن

 از بعد. داشته دخالت ها سکه ضرب در هم ضرابخانه این دهدمی نشان که داریم bst حاشیه در سلم های سکه

 .نداریم مشخصی حاکم از سکه ۶۴ سال تا ما ۵۶ سال



                سکه ژپوهی
 

 

 این وجود در سیستان نسبی استقالل و زنبیل از عرب سپاه متعدد هایشکست که کرد اشاره نکته این به باید البته

 .است داشته نقش ها خالء

 سکه وی از ۶۶ سال تا ولی مرده ۶۵ سال در اند گفته مورخین چه گر میرسیم، عبداهلل بن طلحه نام به ۶۴ درسال

 است. مانده باقی

 
 ۶۵ سال عبداهلل ابن طلحه ۀ( سک۵تصویر )

 

( پلیس رئیس) شرطه صاحب که اوس ابن مالک -۲ طلحه، -۱. شودمی دیده هاسکه در نفر سه نام ۶۵ سال در

 .علی بن عبداهلل -۳ و بوده

. عامر بن عبداهلل پسر عبداهلل ابن عبدالعزیز .است زده سکه هم چهارمی شخص نفر سه این بر عالوه ۶۶ سال در

 ۷۲ سالبا ضرب ویژه در  سکهیک عبداهلل  ابن عبدالعزیز  .هستند ۷۲ و ۶۹،  ۶۸ ،۶۶ سالهای در وی هایسکه

 بار نخستین ،است شده نوشته پهلوی به اسالمی شعار سکه پشت در آتشدان جای به که استتثنایی سکهاین  دارد.

 ترجمۀ متن پشت سکه یه این صورت است: .شد معرفی عزیز مشیری دکتر مرحوم یاد زنده توسط

 (۷۲دو هپتات)

 یک خدا اما او

 خدای دیگری و جود ندارد

 محمد پیام آور خداست



                سکه ژپوهی
 

 

 سک)سیستان(

 

 
 ۷۲عامر سال  بن ( سکه عبداهلل۶تصویر )

 

 سیستان حکومت به بود خراسان حاکم که عبداهلل ابن امیه پدرش توسط که هست امیه بن عبداهلل بعدی شخصیت

 .داریم سکه ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۵ سالهای در وی از .رسید

 سیستان به یوسف حجاج توسط زنبیل کردن سرکوب برای که  خوریمبرمی بکره ابی ابن عبیداهلل نام به ۷۹ سال در

 گذاری نام الفنا جیش هاعرب را جنگ این نام و خوردمی باری خفت بسیار شکست وی ، ولیشودمی فرستاده

 .داریم سکه ۸۰ و ۷۹ سالهای بکره ابی ابن عبیداهلل از .اند کرده

 

و در حاشیه سکه نوشته  کردهدر سیستان سکه  ۸۰شخصیت بعدی عبداهلل ابن عامر المجاشعی است که در سال 

 است.ده شدر تاریخ سیستان رابطه ابن اشعث و مجاشعی بطور کامل بیان شده است اهلل ولی عبداهلل بن عامر. 

 

 علته ب البته .فرستد می زنبیل سرکوبی برای را اشعث ابن به معروف محمد ابن عبدالرحمن ،حجاج ۸۰ سال در

 سکه ۸۴ تا ۸۰ سالهای در اشعث ابن .شود خالص اشعث ابن شر از که بوده این قصدش  داشته او از هک نفرتی

 و جالب بسیار وقایع این داستان .بکشد را حجاج تا گرددبرمی عراق سوی به و کرده صلح زنبیل با وی. زده



                سکه ژپوهی
 

 

 با هم زنبیل و بردمی پناه زنبیل به و برگشته سیستان به و خورده شکست شوش در سرانجام .ستا انگیز عبرت

 .فرستدمی وی برای را اشعث ابن سر و سازش حجاج

 

 

 ۸۴ سال اشعث ( ابن۷تصویر )

 

 ۸۵ و ۸۴ هایسال در که ،فرستدمی سیستان به را تمیم ابن عماره نام به فردی اشعث ابن سرکوب برای حجاج

 .کرده ضرب سکه

 

 

 ۸۵تمیم سال  ابن عماره ( سکه۸تصویر )

 



                سکه ژپوهی
 

 

 ۸۶ و ۸۵ هایسال در که ستا مسمع ابن مالک ابن مسمع ساسانی عرب هایسکه سری کل در شخصیت آخرین

 .کرده ضرب سکه

 

 
 ساسانی عرب های سکه در شخصیت آخرین مالک ابن مسمع( ۹تصویر )

 

 :سوم گروه

 عالقمند دوستان که کنیممی برخورد سکه حاشیه در زیادی هاینام با ما سیستانی متاخر هایسکه مورد در

 .کنند مراجعه اشراق شمس مرحوم کتاب به توانندمی

 

  
 (۱۱)صویر ت                                                                     (۱۰)صویر ت



                سکه ژپوهی
 

 

  
 (۱۳)صویر ت                                                                     (۱۲)صویر ت

 سیستانی متاخر سری از هایینمونه
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 سلسله نشست های سکه پژوهی

 ۱۳۹۷ر آذ ۲ – پنجمنشست متن 

 

 

 علی رضا حبیبیسخنران: 

 کوشانی دورۀ هایسکه بررسیموضوع: 

 

 

 ناحیه از ازمیالد پیش دوم قرن درحدود که ،بودند چییوئه اقوام از یکی کوشان قوم ،تاریخی ۀسابق اساس بر

 ساکن با و رسیدند ماورالنهر منطقه به غرب سمت به ،مهاجرت نوبت چند در چین کانسوی ایالت غربی شمال

 .شوند ساکن آنجا در و کنند فتح را باختر منطقه میالد قبل ۱۳۵ سال درحدود توانستند گرفتن قدرت و شدن

 سران از یکی توسط میالد قبل ۳۵ سال درحدود احتماال که بودند شده تقسیم بزرگ قبیله پنج به چییوئه اقوام

 از قبل ۳۵ سال حدود از، که دهندمی تشکیل را کوشانیان دولت و شده متحد 4شوانگ کوئی شاه نام به قبایل

 از نواحی - هند شمالی مناطق - هندوکش جنوب -باختر - ماورالنهر حدود مناطق بر میالدی ۲۸۰ الی میالد

 .کردندمی فرمانروایی کنونی افغانستان شرق و پاکستان

 

 

                                                             
 .است آمده چینی در متون نام این -۱



                سکه ژپوهی
 

 

 :هرایوس -۱

 به منتسب هایسکه تیپ اولین موجود هایسکه و شناسیسکه اطالعات براساس شده انجام هایبندی دسته طی

 ترپیش احتماالً ابول تیپ هایسکهضرب . شودمی دیده هرایوس شاه نام با و چییوئه هایسکه سبک به کوشانیان

 .هستند هاتترادراخم از

 

 

  (۱تصویر)

 

 5ANOVϷϷHPAOV KO                                                                    یونانی: خط سکه به پشت

 کوشانی هرایوس ترجمه:

 

 همین باو  شودمی دیده هاسکه روی به کوشانو نام بار اولین و باشدمی چییوئه هایسکه سبک به سکه این

 .بر روی آن نقر شده است کوشانو نام دوباره که دارد وجود هاییتترادراخم تصویر

 

                                                             
 حروف تقلیدی می باشد -۲



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۲تصویر)

 

 ΑΝΟΥϷϷΚΟ -ΣΑΝΑΒ  -ΟΥ AΗ  6ΤΥΡΑΝΝΟΥΟΤΟΣ                                        یونانی: خط سکه به پشت

 .رئیس کوشان هرایوسحاکم مطلق  ترجمه:

 

های شباهت نمونه های هرایوس را مورد بررسی قرار داده و بر اساسسکه 7ایبریتانیا در مقالهجو کریب از موزۀ 

داند و اعتقاد دارد های با نام هرایوس را متعلق به کوجوال کدفیزش میت سکهسمسی که در موزۀ بریتانیا موجود ا

ها آمده ده و نام او بعدها به روی سکههانام بزرگ قبیله کوشان، قبل از کوجاال کدفیزس بوهرایوس در این سکه

توان آن را به راحتی رد کرد. از نظر نگارنده  باشد که میاست. این نظریه قابل تأمل است اما دارای نواقصی می

هایی که تنها با نام هرایوس به عنوان حاکم در دست است باید منتسب به خود هرایوس باشد و باید توجه سکه

ها و سبک شناسی، این چی است. از نظر توالی سرسکههای یوئهابول کامال مشابه سکه داشت که نمونه های

اند، ها بودهچی که متاخر همین نمونهدهند که بالفاصله بعد از سکه های یوئههای هرایوس به ما نشان میسکه

 ها قابل اثبات است. است. این موضوع با بررسی توالی سرسکه تولید شده

 

                                                             
 دست آورده است.اصطالح یونانی به معنی: حاکم مطلق که قدرت را با زور یا غصب به  -۳

7 - Joe Cribb – The ‘Heraus’ coins: their attrion to the Kushan king Kujula Kadphises, C.AD 30-80. 
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 :کدفیزس کوجوال -۲

 یاد کوشانی دولت موسس عنوان به او از که هست کدفیزس کوجوال نام به شخصیتی کوشانی ۀدور بعدی شاه

 .شودمی

 .شوندمی تقسیم دسته دو به کوجوال های سکه

 در و یونانی خط به هرمایوس نام سکه روی در که یونانی هندو پادشاه هرمایوس نام با مشترک هایی سکه -۱

 نگاران تاریخ و شناسان سکه اختالف مورد سکه این .است شده آمده جوالوک نام خاروشتی خط به سکه پشت

 غربی شمال سکاهای علیه و شده متحد هم با اینامه پیمان در شاه دو این معتقدند ایعده .هستند کوشانی دوره

  .ستا نامهپیمان این به مربوط باشندمی نام دو که دارای هاییسکه و اندپرداخته جنگ به هند

 و رودمی سکاها جنگ به ،او خواهی خون مانند ایبهانه به کوجوال، هرمایوس مرگ از بعد که معتقدند ایعده

 .است بوده جدید مناطق فتح شدن محقق برای سیاسی ترفندی که، آورد می هاسکه روی به را هرمایوس نام

 نظر به ترمنطقی دوم دلیل هرمایوس هایسکه با سبک این هایسکه روی هایشخصیت تفاوت به توجه با

 .است شده معرفی شاهان شاه عنوان به جوالوک نیز سکه پشت در که این حال .رسدمی

 

 

 ( ۴تصویر)                                                                      ( ۳تصویر)

 

   ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΗΡΟΣΣΥ ΕΡΜΑΙΟΥ                                                   یونانی: خط سکه به روی

 .هرمایوس پادشاه نجات دهنده ترجمه:



                سکه ژپوهی
 

 

  KUJULA KASASA KUSHANA YAVUGASA DHARMATHIDASA        خاروشتی: خط سکه به پشت

 .10دارما ثابت قدم در قانونکوشانی  9یاووگاسا 8کاساسا جوالوک ترجمه:

 

 در خط بد حروفی با هاییسکه. است شده ضرب باال هاینمونه از بعد محتمالً جوالوک هایسکه دوم ۀدست -۲

 هایینمونه در که این و است قبلی نمونه با متفاوت هایضرب محل دهنده نشان که، دارد وجود پرتره حاشیه

 .باشندمی تقلیدی شکل خود را از دست داده و یونانی حروف ،هستند ماورالنهر ضرب احتماالً که دیگر

 

 :های دستۀ دوم کوجوال سکه

 

 
 (۶تصویر)                                                                           (۵تصویر)

 

 

                                                             
به احتمال قوی کاساسا همان نام خاندان کوجاال که کادفیزس است، می باشد. -۵  

 حاکم، رئیس -۶

 های مختلف سرزمین هند وجود دارد.مذهباصول و قانونی تعریف شده برای زندگی است که در رما دا -۷



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۷تصویر)

 

  ΚΟΖΟΛΑ ΚΑΔΑΦΕC XOϷANOY ZAΘOV                                          روی سکه به خط یونانی:

 حاکم کوشان. کدفیزس جوالوک ترجمه:

 

 خط خاروشتی: به پشت سکه 

KHUSHANASA YAUASA KUJULA KAPHASA SACHA DHRAMATIDASA   

 دارما.ثابت قدم در قانون  کدفیزس جوالوکحاکم کوشان  ترجمه:

 

 

 

 (۸تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 ΚΟΖΟΛΑ XOPANOY ZAOOY                                                         روی سکه به خط یونانی:

 حاکم کوشان جوالوک ترجمه:

 

 KUJULA KAPHASA KHUSHANASA                                           خط خاروشتی: به پشت سکه 

 کوشانی. کدفیزس جوالوک ترجمه:

 

 

 
 (۹تصویر)

 

  ΚΟΖΟΛΑ XOϷANOY ZAΘOV                                                                   یونانی:روی سکه به خط 

 حاکم کوشان. جوالوک ترجمه:

 

  خط خاروشتی:به پشت سکه 

MAHARAJASA RAJATIRAJASA DEVA-PUTRASA KUYULA KARA KAPASA  

 .کدفیزس جوالوکشاه شاهان پسر خدا  شاه بزرگ ترجمه:

 



                سکه ژپوهی
 

 

 ویماتاکا: -۳

دانیم، می 11باشد. نام این شخصیت را ما از کتیبۀ رباطکمی ویماتاکا نام بااحتماالً پسر کوجوال  کوشانی بعدی شاه

 .است شده معرفی(  بزرگ منجی_بزرگ دهنده نجات) سوترمگاس لقب های خود تنها بازیرا بر سکه

 

 

 
 (۱۰تصویر)

 

 

  ΒΑΣΙΛΕΥ ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ                                                   یونانی:روی سکه به خط 

 .بزرگ دهنده نجات شاهان شاه ترجمه:

 

 ؟؟؟ خط خاروشتی:به پشت سکه 

 

 

                                                             
 قرار دارد. کتلفاصلۀ چهل کیلومتری منطقۀ باستانی سرخدر افغانستان امروزی در این کتیبه  -۸



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۱۲تصویر)                                  (                                       ۱۱تصویر)

 

  ΒΑΣΙΛΕΥ ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ                                                  سکه به خط یونانی: پشت

 .بزرگ دهنده نجات ،شاهان شاه ترجمه:

 

 

 کدفیزس: ویما -۴

 از هایینمونهدر زیر  .شودمی ضرب طال هایسکه بار اولین برای وی ۀدور در .باشدمی کدفیزس ویما بعدی شاه

 آورده شده است. کوشانی کدفیزس ویما هایسکه

 

 
 (۱۴تصویر)                                                                         (۱۳تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۱۶تصویر)                                                                           (۱۵تصویر)

 

 

  ΒΑΣΙΛΕΥΣ BAΣIΛEΩN ΣΩTHP MEΓAΣ ΟΟΗΜΟ ΚΑΔΦΙΣΗΣ                  روی سکه به خط یونانی:

 .نجات دهنده ،کادفیزس بزرگ ویما ،پادشاه پادشاهان ترجمه:

 

  خاروشتی:خط به پشت سکه 

MAHARAYASA RAYATIRA SARVVA-LOGAI-S’URASA MAHI-SURASA HIMA KADPHISASA 

TRADATA  

 ، منجی.کادفیزس ویماشاه بزرگ، شاهنشاه، سرور جهان، مهتر زمین،  ترجمه:

 

 اول: کانیشکا -۵

که  یکم کانیشکا طالی هایهسکای از ( نمونه۱۷تصویر ) .است کوشانی شاه مقتدرترین اول کانیشکا بعدی شاه

 باشد.نقش شده است، می بودا الهه سکه پشتبر 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۱۷تصویر)

 

  ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ                                             روی سکه به خط یونانی:

 شاه شاهان کانیشکا کوشانی. ترجمه: 

 

  ΒΟΔΔΟ                                                                                     یونانی:روی سکه به خط 

 بودا. ترجمه:

 

 یکم کانیشکا هایسکه ازدیگر  هایینمونه

 

 
 (۱۹تصویر)                                                                         (۱۸تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۲۱تصویر)                                                                        (۲۰تصویر)

 

 

 (۲۲تصویر)

 

 بر زیاد تنوع با یکم کانیشکا دوره از دارد، که وجود کوشانی هایسکه پشت در ایرانی و هندی مختلف هایالهه

چند تن  (۲۳شماۀ)در تصویر  .و نامشان در پشت سکه کنار پیکرۀ آنها نقر شده است شودمی دیده هاسکه روی

 آورده شده است. اول کانیشکا هایهای وارده بر پشت سکهاز الهه

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 

 
 (۲۳تصویر)

 

به خط یونانی  های کوشانی معموال به این صورت است که نام یک الههبه بعد متن در پشت سکه یکم کانیشکااز 

اند در های کانیشکا اول، هوشیکا و واسودوا اول آمدههایی که بر سکهشود. نام الههمیاش نقر در کنارش پیکره

 آورده شده است. 12جدول صفحۀ بعد

 

                                                             
  A Preliminary Introduction to Kushan Numismatic Iconographics – John C. Huntington به نقل از -۹
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                سکه ژپوهی
 

 

 هویشکا: -۶

، العاده فوق تنوعاین  .دارد وجود هایسکه در زیادی بسیار تنوع باشد کهمی هویشکا  ،یکم کانیشکا از بعد شاه

 .کندمی کوشانی شاهان مابقی از متمایز را ویدارد،  وجود هویشکا هایسکه درکه 

 هویشکا های سکه از هایی نمونه

 

 
 (۲۵تصویر)                                                                        (۲۴تصویر)

 

 
 (۲۷تصویر)                                                                   ( ۲۶تصویر)

 

 ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΟΟΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ                                                    روی سکه به خط یونانی:

 شاه شاهان هوشیکا کوشانی.ترجمه: 

 



                سکه ژپوهی
 

 

   13OΛHPAKE                                                                                                                                               :پشت سکه به خط یونانی

 ولهراکترجمه: 

 

 اول: واسودوا -۷

 اثر بر سلطنت از بعد سال چند ست، کها اول واسودوا دارد حضور باختر منطقه در که شاه نآخری و بعدی شاه

 هایسکه شاهد ما بعد من شود، کهمی رانده هند شمال سمت به شهر کوشان منطقه به بابکان اردشیر حمله

  .هستیم هند شمال منطقه درسال بعد  ۵۰تا  هندی هایسکه سبک به کوشانی

 

  
 (۲۹تصویر)                                                                       ( ۲۸تصویر)

 

  ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΒΑΖΟΔΗΟ ΚΟϷΑΝΟ                                            روی سکه به خط یونانی:

 کوشانی واسودواشاه شاهان ترجمه: 

 

 ΟΗϷΟ                                                                                       به خط یونانی:پشت سکه 

 شیواترجمه: 

                                                             
 .۲۵ و ۲۴تصاویر  -۱۰



                سکه ژپوهی
 

 
 

 :جدول سالشمار حدودی حکومت شاهان کوشانی

 

 

 

 عبارتند از: اند بوده ساکن کشمیر و هند شمال منطقه در که کوشانی دوره خرأمت شاهان

 واسیشکا -۱

 دوم کانیشکا -۲

 دوم واسودوا -۳

 شاکا -۴

 سوم کانیشکا -۵

 و... -۶

 دیگری هایشخصیت و دارد وجود ات بسیارینظر اختالف ،خرأمت شاهان و مدت زمان حکومت ترتیب درمورد

است و نیاز به بررسی و کشف  تردید و شک مورد که، هست منتسب هاآن به هاییسکه صرفاً که دارند وجود نیز

 بازۀ حدودی حکومت نام شاه ردیف

 میالدی ۱۵-۵ هرایوس ۱

 میالدی ۵۰-۱۵ کدفیزس کوجوال ۲

 میالدی ۱۰۰-۵۵ تاکا ویما ۳

 میالدی ۱۲۸-۱۰۰ کدفیزس ویما ۴

 میالدی ۱۵۸-۱۲۸ اول کانیشکا ۵

 میالدی ۱۹۵-۱۵۸ هویشکا ۶

 میالدی ۲۳۰-۱۹۵ اول واسودوا ۷

 میالدی ۲۷۵-۲۳۰ شاهان متأخر ۸



                سکه ژپوهی
 

 

های جدید و مطالعات بیشتری دارند. از این رو ما در این مبحث از پرداختن به آنها مگر در حد یک مثال سرنخ

 کنیماجتناب می

 

 کوشانی: متأخر شاهان به مربوط هاسکه

القاب شاه بر روی سکه و نام یک ها نیز همانند چند شاه پیشین )کانیشکا اول به بعد( شامل نام و متن این سکه

 ها کانیشکا دوم آورده شده است.گردید. در زیر دو نمونه از سکهالهه به همراه تصویرش در پشت سکه قید می

 

 
 (۳۱تصویر)                                                                        (۳۰تصویر)

 

  ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ                                             روی سکه به خط یونانی:

 شاه شاهان کانیشکا کوشانی. ترجمه: 

 

 ΟΗϷΟ                                                                                      روی سکه به خط یونانی:

 شیوا. ترجمه:

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 کوشانی: دوره هایسکه از هکوتا مطلب چند

 ،داریم کوشانی برنزی سکه زمانی .باشدمی هاسکه روی تمغاهای کوشانی دوره هایسکه تشخیص هایروش از

 هاینمونه با هاسکه روی تمغاهای تطابق با توانیممیباشد، در این صورت می ساییدگی دارای واست  متن فاقد که

ی نقر شده تمغاها از ایهنمونهدر جدول زیر  .کرد شناسایی را سکه شخصیت( طال هایسکه خصوصا) کامل

 .های کوشانی دسته بندی شده اندروی سکه

 

 

 

 کوشانی: ۀدور هایسکه جنس

 .شودمی دیده کوشانی دوره آخر تا کدفیزس ویما دوره از طال:

 .شده دیده هرایوس از بعد شاهان به منتسب و اندک بسیار ۀنمون چند و هرایوس نقره:

 در کوشانی دوره در که ،دارند دراخم سکه حکم و اندشده ضرب برنزی درهم مبنای بر برنزی هایسکه برنز:

 .شودمی دیده مختلف اوزان



                سکه ژپوهی
 

 

 کوشانی: ۀدور هایسکه واحد و اوزان

 با حتی مختلف اوزان با خاص مواردی درو  گرم ۱۶ حدود ،دینار، دو گرم ۸ وزن با ،دیناریک  عموماًطال:  -۱

 .است شده دیدهنیز گرم  یک وزن

و  هرایوس هایسکه در فقط وزن دوباشد. این می گرم ۱۶ الی ۱۴ ،تترادراخم ،سوت ۷۰۰ حدود ،ابول نقره: -۲

 .است شده مختلف دیده اوزان با خاص موارد در

 .شودمی دیده مختلف شاهان در که گرم ۲۰ الی گرم یک زیر حدود وزن از برنز: -۳
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 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷آذر  ۲ –م ششمتن نشست 

 

 

 افشین براتیسخنران: دکتر 

 انقراض تا روم سلجوقیان انقراض از آناتولی بر حاکم هایسلسله هایسکه موضوع: بررسی

 ملوک هایحکومت هایسکه بر تاکید با .قه ۹۰۰تا ۷۰۰ هایسال ۀقویونلو محدود آق سالطین

 الطوایفی.

 

 

 کشور شامل حاضر حال و در شودمی نامیده و آناتولی دارد قرار ایران فالت غرب درشمال که ایجزیره شبه

 فرمانروایان هادوران و در بیشتر داشته ما کشور با مشترکی سرنوشت تاریخ طول در باشد، همیشهمی ترکیه

 کردند.می حکمرانی آنان بر مشترکی

 به زمان در آن زیرا یافت، ادامه روم سلجوقیان نام با آناتولی در هاآن حکومت بزرگ سلجوقیان انقراض از پس

 شد.گفته می شرقی آناتولی، روم

 کارگزاران به صورت تدریج به اناتولی، سلجوقیان در آنان تدریجی گیری و قدرت و نفوذ ایلخانان ظهور با

 اولجایتو. در زمان یعنی گردیدند، منقرض. قه ۷۰۷ سال در و نهایتا شدند تضعیف تدریج به آمده در ایلخانان



                سکه ژپوهی
 

 

 از خلیفه نام و فقط نکردند پیدا چندانی مشکل عباسی خالفت و انقراض هوالکو حمله در زمان سلجوقیان البته

 !شد حذف هایشان سکه

 اولجایتو زمان ودر شد شروع غازان زمان از که آناتولی وکوچک بزرگ شهرهای ضرب ایلخانان متنوع هایسکه

و  نبوده هم کارگزار همان دیگر سلجوقیان قبل سال چندیناز  که هست مسئله این یافت، موید ادامه و ابوسعید

 !شدند روم سلجوقیان جانشین که نبودند ایلخانان این حال این نبودند. با ایکاره دیگر عمالً

 تسریع اینان گیری قدرت البته شد تشکیل هابیگلربیگی توسط آناتولی در سر تا سر و بزرگی کوچک هایحکومت

 گردید. آغاز آناتولی الطوایفی ملوک و دوران شد

 بنی یا ارتنا بنی حکومت نام بعدها با سرزمین ماند، این باقی ایلخانان تسلط در آناتولی از بزرگی نسبتاً قسمت

 از و سپس گردید تصرف لنگ تیمور توسط ابتدا قلمرو بیگلربیگی شد. ملحق ها الطایفی ملوک سایر به آرتین

 شد. ملحق هاعثمانی به غرب و از قویونلوها آق به شرق سمت

 

 

Anatolian beylics                                                    آناتولی های بیلیک 

 (۱نقشه شماره)

 

 نظامی فرمانده و حاکم معنی به هجری، دوازدهم تا هفتم قرن از ایران در لشکری هایمنصب از یکی بیگلربیگی،

 با گاه که است ترکی ایواژه( بیگها بیگ) بیگلربیگی قوا آمده است. کل فرمانده گاه و سرحدها و بزرگ ایاالت

 برخی. استرفته کار به مترادف ایگونه به( قبیله)= اُلُوس امیر سردار، با گاه و( رمیرانمی یا امیرامیران) امیراالمرا



                سکه ژپوهی
 

 

 آینده در بوده قرار که شدهمی اطالق کسی به بیگ واژه که اندبرآن دیگر برخی و دانسته امیر را بیگ معانی  از یکی

 شدن روشن بهتر ها برایحکومت این از چند هاییسکه معرفی به پردازیممی توضیحات این با حال .شود امیر

 کنیم.می شروع 14روم سلجوقیان از دوران در آن آناتولی در موجود وضعیت

 

 روم: سلجوقیان

 

 

 سلجوقیان روم -۲                       سلجوقیان روم                                           -۱

 قلیچ ارسالن بن کیخسرو                  طغرل بن قلیچ ارسالن                                              

 ستمائه-به خط دیوانی ۶۰-ضرب بمدینه قونیه فی سنه                               ضرب ارزروم                                            

 ۶۶۰سال                                                                           ۶۰۸سال      

 

 

 

                                                             
 ۷۰۷ انقراض -۱

 



                سکه ژپوهی
 

 

     

 سلجوقیان روم -۴سلجوقیان روم                                                                 -۳

 سیاوش بن کیکاووس                                                         مسعود دوم                    

 ضرب قونیه                                                      ضرب انطالیه                     

 ۶۷۶سال                                                                             ۶۸۸سال     

 

   

 مسعود بن قلیچ ارسالن -۶     ضرب قونیه با نام خلیفه                                                -۵

 المحتاج الی رحمته اهلل                                     نوشتاری خاص بصورت پیوستهو مدل      

 

 

   

 سیواس -۸                 سیواس                                                       -۷ 
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 آناتولی: شهرهای ضرب 15ایلخانان های سکه

 خواندن قابل غیر ضرب محل از نظر و در مواقع بسیار مشخص سبک با اکثرا آناتولی ضرب ایلخانی های سکه

 این به شده نوشته متصل بصورت آنان حاشیه نوشتارهای روم سلجوقیان هایازسکه تقلید به هم هستند. گاهی

 کنید. توجه هانمونه

 

 

 قونیه ضرب غازان -۱۰                            روم سلجوقیان سبک به که ماردین ضرب غازان -۹

 شده نوشته پیوسته بطور حاشیه در ضرب ومحل تاریخ     

 

  

 آناتولی منطقه شهرهای از یکی ضرب ابوسعید -۱۲                         آناتولی خاص الخط رسم که قونیه ضرب غازان -۱۱

 

 

                                                             
 ق.ه ۷۵۰نشانده  دست ایلخانان ق. با احتسابه ۷۳۶ انقراض -۲
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 .هستند خط بد بسیار باشند می زمان همان تقلید که این علته ب یا و حکاکان سوادی کم بعلت ها سکه مدل این

  

 ایلخانی -۱۳

 اولجایتو      

 سکه ای به سبک آناتولی      

 

 

 ایلخانی دولت غربی مرزهای مرکزی یعنی اناتولی آناتولی بخصوص منطقه شهرهای از یکی در عموماً هاسکه این

 رسم به نسبت اکثراً ایران فالت مرکزی مناطق از جغرافیایی دوری علت به مناطق این در اند. حکاکانشده ضرب

 فرمایید. می مالحظه که شدهمی همین کار حاصل لذا اند،بوده اطالع کم یا اطالع عربی بی-فارسی الخط

 

 

 

 آناتولی در توقات ضرب غازان -۱۵                            درآناتولی                 سینوپ ضرب غازان -۱۴
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 سامسون ضرب اولجایتو -۱۷                              سلیمانشهر                       ضرب اولجایتو -۱۶

 

 

  

 بایبرد ضرب آناتولی مشخصه ابوسعید تیپ -۱۹                                               (دیاربکر)آمد ضرب اولجایتو -۱۸

 

 

  

 ضرب قیصریه ابوسعید -۲۱                                  ارزروم                       ضرب ابوسعید -۲۰
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 قسطمونیه ضرب ابوسعید احتماال -۲۳            ابوسعید ضرب بایبرت                                         -۲۲

 

 

 

 

 ترکیه استانهای موقعیت( ۲نقشه شماره)

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 نیکسار ابوسعید ضرب -۲۵                                             (آنکارا) اولجایتو ضرب انگوریه -۲۴

 تسنن شعار با - ۷۰۹سال       

 

 

 

 آناتولی در نیکسار موقعیت( ۳نقشه شماره)

 

 

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 (کیگی) کیغی ضرب ابوسعید -۲۶

 

 

 آناتولی در کیگی موقعیت( ۴نقشه شماره)

 

   

 (آنکارا) انگوریه شیعی ضرب تیپ اولجایتو -۲۸                          اخالط                      16تومان ضرب  ابوسعید -۲۷

                                                             
 .نیست مشخص من بر آمده اخالط شهر نام از قبل که تومان از منظور -۳



                سکه ژپوهی
 

 

 جزیره شبه این دراعماق هم آناتولی های الطوایف ملوک دوران در ایلخانان که دهدمی نشان آن و امثال سکه این

 .داشتند نفوذ

 

 

 آناتولی در آنکارا موقعیت( ۵نقشه شماره)

 

 

 

 

 قیرشهر ضرب  اولجایتو -۲۹

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 درآناتولی قیرشهر موقعیت( ۶نقشه شماره)

 

 

 

   

 حصار قرا ضرب  اولجایتو -۳۱                           لولو                             ضرب اولجایتو -۳۰

 نیست معلوم دقیقا ضرب محل این موقعیت      



                سکه ژپوهی
 

 

 

 در آناتولی حصار؟( حصار)قره قرا افیون( موقعیت ۷نقشه شماره)

 

 ایلخانان شده شناخته مرز ترین غربی بنظر این  باشد حصار قرا افیون شهر همین حصار قره ضرب از منظور اگر

 نظر صرف بودن ناخوانا علته ب برخی از البته که هستند نشانده دست ایلخانان به متعلق هم هایی سکهاست. 

 خواهیم کرد.

 

 :ایلخانان دست نشانده

 

 

 وان ضرب  انوشیروان -۳۳                                         (Hisn)حصن ضرب  بک ساتی -۳۲

 ۷۴۷سال                آناتولی                درجنوب باتمان استان در کیفاحصن یا      



                سکه ژپوهی
 

 
 

  

 انوشیروان ضرب حصن -۳۵                                       قیصریه                    محمد ضرب -۳۴

 

  

 ؟؟؟ -۳۷                           (اناتولی درشرق والشجرد) وال انوشیروان ضرب -۳۶

 

 

 :ارتنابنی 

 این سسمؤشد.  پر موقتاً آرتین بنی یا ارتنا بنی توسط شرقی آناتولی در آنان خالی جای ایلخانان انقراض از پس

 قسمتی تیمور حمله از بود. پس 17ارتنا بنام ایلخانان نظامی فرماندهان از شخص یک بیگی بیگلر یا لیک بیسلسله 

 قویونلوها آق و قویونلوهاقره  میان کشمکش از پس و شد واگذار قویونلو آق ۀسلسل سسؤم قرایولوک به آن از

 شد. تقسیم قویونلوها آق و عثمانیان میان نهایت در

 

                                                             
4- eretna 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 ارتنا -۳۹                                                                         ارتنا  -۳۸

 عال الدین علی                          محمد بن ارتنا                                                

 شدهگاهی علی داخلش نوشته می شکلی شبیه چشم که گاهی اهلل و                                                    ۷۶۱سال  -ضرب ارزنجان       

 

  

 ارتنا ضرب ارزنجان -۴۱                                     ارتنا                                    -۴۰

 ارتنا به خط اویغوریعال الدین علی                                                                       

 قیصریهضرب       

 

  

 ارتنا ضرب قیرشهر -۴۳                                                             ارتنا                -۴۲

 علی بیگ      



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ارتنا -۴۵              قیصریه                                  ارتنا ضرب بن محمد -۴۴

 

 

 ارتنا -۴۷                             ارتنا                                               -۴۶

 18ضرب اقسرا                          ضرب ارزنجان                                                

 

 

 ( موقعیت اقسرا در آناتولی۸نقشه شماره)

                                                             
 .رسددر آناتولی، این محل تا حدودی خارج از محدوده مورد تسلط سلسله ارتنا به نظر می (  Aksaray) آقسرا -۵

 



                سکه ژپوهی
 

 

 قدرت روم سالجقه انقراض از بعد که هاییالطوایفی ملوک پردازیممی کردیم بررسی را ارتنا سلسله که حال

 .گرفتند

 

 :آناتولی های الطوایف ملوک

 

 :جانداریان

 

 

 جانداریان یا بنی جاندار -۴۸

 ضرب قسطمونیه       

 

 

 .اند بوده دکٌر سلسله این آمده امرای دست باال عنوان به بوده حکومت اواخر در که ابوسعید نام

 

و  بودند شمال در آناتولی هایالطوایفی ملوک از سینوپ امرای یا اسفندیاریان یا جانداریان یا جاندار بنی امارت

 .شدند ضمیمه عثمانی دولت به و منقرض عثمانی فاتح محمد سلطان توسط ۸۶۵ درسال بعد

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 جانداریان -۵۰                              جانداریان                                    -۴۹

 سلیمان                                                                          بایزید       

 قسطمونیه ضرب                                                                                         

 

  

 جانداریان -۵۲                                                جانداریان               -۵۱

 سلیمان                                    بایزید                      الدین صالح      

 قسطمونیه      

  

 ابوسعید                                 -۵۴قسطمونیه                                            ضرب ابوسعید احتماال -۵۳

 داد نسبت جانداریان به باید احتماال هم را سکه این                                      داد نسبت فوق سلسله به توانمی هم را این      



                سکه ژپوهی
 

 

 قرامانیان:

 

 

 قرامانیان -۵۶                                                       کارامان یا قرامان -۵۵

 محمد بن عال الدین                                                      محمد                          

 ضرب قیصریه در زمان تسلط تیمور گورکان                                                                          قونیه       

 

 

 عثمانی دولت دوش به دوش امارت بودند. این سلجوقیان وارث امارت ترین قدرتمند و ترینبزرگ قرامانیان

 عثمانی بایزید از ۷۹۲ سال در در نهایت .کردند پیدا تصادم بودند قدرت بسط مشغول که هاآن و با کرد رشد

 .شد عثمانی مملکت ضمیمه آنان و قلمرو خورده شکست

 

 

 قرامانیان -۵۸                                                                    قرامانیان -۵۷

 ؟؟؟                                                                              محمد      

 ضرب قونیه      



                سکه ژپوهی
 

 

 

 قرامانیان -۶۰قرامانیان                                                                  -۵۹

 محمد بن عال الدین              اشرف                                                                  

 قونیه               قونیه                                                                   

 

 قرامانیان -۶۱

 اشرف      

 قونیه     

 

 

 الطوایفی ملوک دوران در قرامانیان حکومت محدوده( ۹نقشه شماره)



                سکه ژپوهی
 

 

 عثمانیان:

 از بعد مرور و به داشته کوچکی محدوده ابتدا در که باشدمی عثمانی ما هست بحث مورد که بعدی نشین امیر

 عثمانیان اولیه محدوده در نقشۀ زیر بنفش و قرمز هایدر آمد. رنگ امپراطوری شکل به و بزرگ کوچک فتوحات

 بودند. مطرح (بیگلربیگی)امیرنشین حکومتهای از یکی عنوان به که زمانی ،است

 

 

 

 آن از بعد و الطوایفی ملوک دوران در عثمانی حکومت محدوده( ۱۰نقشه شماره)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 عثمانی سلطان اولین ارطغرل بن عثمان -۶۲

 

 

 

 اورحان بن عثمان دومین سلطان عثمانی - ۶۴                               اورحان بن عثمان دومین سلطان عثمانی -۶۳

 

 

 

 مراد اول بن اورخان سومین پادشاه عثمانی -۶۵



                سکه ژپوهی
 

 

 .شدندمی شناخته امیرنشین عنوان به، بوده نزده العقول محیر فتوحات به دست هنور که جایی تا عثمانی حکام

 

 تسلط تیمور بر عثمانیان:

 و یونان گذاری،تاج از بعد و بودشده  تعیین کوتاهیه شهر( والی) حاکم عنوان به پدرش سوی از بایزید یلدریم

 گورکانی تیمور توسط. قه ۸۰۵ سال در آنکارا نبرد در وی. کرد اضافه عثمانی امپراطوری قلمرو به را بلغارستان

 ستیز به یکدیگر با او پسر ۴ آن در که شد فترت دوره یک دارای عثمانی امپراتوری او از پس و شد زندانی

 .پرداختند

 

 

 گورکان تیمور -۶۶

  عثمانی بایزید بن چلبی محمد      

 دست( فرا حاکم عنوان به عثمانی )تیمور سلطان پنجمین      

 

 

 :19منتشا

 غربی جنوب الیه منتها در بنفش که بارنگ ،ستا منتشا به نام کنیممی صحبت موردش در که بعدی نشین امیر

 .باشدمی مشخصنقشه 

                                                             
19 Menteshe 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 

 الطوایفی ملوک دوران در منتشا حکومت محدوده( ۱۱نقشه شماره)

 

 

 

 منتشا -۶۷

 ۸۰۵سال  -الیاس بن محمد       

 امارت کوچک در جنوب غرب آناتولی      

 



                سکه ژپوهی
 

 

 داشت دست در را سلجوقیان قلمرو سواحل حکومت و بود ردکُ اصالتاً  مردی منتشا بنی دولت سسمؤ منتشابیگ

 عثمانی مراد سلطانق. ه ۸۲۹ درسال. بودند کرده ایجاد دریایی نیروی و داشتند تسلط واژه مرمره دریاهای بر آنان

 به پایان رساند. کار

 

 

 

 منتشا -۶۹منتشا                                                                          -۶۸

 میالس ضرب                                       غازی                                  احمد      

 

  

 منتشا -۷۰

 غازی  احمد      

 

 صاروخانیان:

 توسط که ترکی عشایر روسای از بیگ صاروخان توسط که بودند آناتولی غرب کوچک امیرنشین صاروخانیان

 افتاد. عثمانیان دست به نهم قرن اوایل در و شد تشکیل بود یافته اسکان بیزانس مرز در سلجوقیان



                سکه ژپوهی
 

 

 

 صاروخانیان -۷۲                                           صاروخانیان                            -۷۱

 اسحاق خضربن                     الیاس                                                  بن اسحاق      

 

  

 صاروخانیان -۷۴صاروخانیان                                                                   -۷۳

 اسحاق                                                                              خضربن اسحاق      

  ۷۷۶سال       

 

 

 صاروخانیان -۷۵

 اسحاق      



                سکه ژپوهی
 

 

  آیدینیان:

 دریایی ناوگان امیرنشین این حکام. داشت قرار درغرب وصاروخان منتشا بین آیدینیان سلطه تحت منطقه

 تسلیم عثمانی بایزید سلطان به را قلمرو بیگ آیدین نوه بیگ عیسی سرانجام اما. بودند کرده ایجاد قدرتمندی

 .کرد

 

 

 آیدینیان -۷۷      آیدینیان                                                                  -۷۶

 بیگ عیسی                                                             ؟              ...محمد       

 

 

   

 آیدینیان -۷۹  آیدینیان                                                                       -۷۸

 ضرب جنید                                                                                 عیسی       

 ۸۲۰سال                                                                                               

 



                سکه ژپوهی
 

 

  گرمیان:

 موفقیتی چنان از هابیزانسی با رویارویی در  خاندان این .است قبیله یک نام بلکه نیست شخص یک نام گرمیان

 .نهادند بنا را صاروخان و آیدین مثل حکومتهایی خود که شدند برخوردار

 

 گرمیانیان -۸۰

 سیماو     ضرب       

 

  :حمیدیان

 وعثمانی قرامان بنی استیالی باق. ه ۷۹۳ سال در و بود شده تاسیس گرمیانیان امارت جنوب در حمیدیان امارت

 .شد منقرض

 

  

 حمیدیان -۸۲                                                                  حمیدیان -۸۱

 اولجایتو نام همراه                                                        آباد فلک مدینه ضرب       

 الخط بی دقت و ناخوانا خاص مناطق آناتولیبا رسم                                                            اولجایتو نام همراه       



                سکه ژپوهی
 

 

 :اخالط قادیان و امرای

 در دست نیست. دقیقی اطالعات فوق دوسلسله وکیف کم از

 

 

   

 سیواس قادیان -۸۴                                                             سیواس قادیان -۸۳

 الدین برهان       الدین                                                                 برهان      

 سیواس         قیصریه                                                                         

 

 

 

 اخالط امرای -۸۵

 خالط ضرب      

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 و قویونلو آق تیموریان، بررسی به گردیممی باز مجددا، کردیم بررسی هم را الوایفی ملوک هایحکومت که حال

 .بودند فعال ناتولیآ در صباحی چند کردیم عرض که قویونلو قره

 

 گورکانیان:

 

  

 ارزنجان ضرب تیمور -۸۷   اناتولی             درشرق( ارزروم استان) آونیک ضرب تیمور -۸۶

 حدودا۸۰۰تا۷۹۰ بین ضرب سال                                                             ۷۹۶ احتماال تاریخ      

 

 

  

 (دیاربکر) آمد ضرب رتیمو -۸۹                                  اخالط                ضرب تیمور -۸۸

 درترکیه واستانی شهر   شرقی                                      آناتولی در بدلیس دراستان      

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 تیموری شاهرخ -۹۰

 آمد ضرب      

 

 همان و حوش حول)محدود  زمان در یک و شرق قسمت در آناتولی ضرب تیمور هایسکه همه که میرسد بنظر

 .کرده واگذار قویونلو آق فرمانروایان به ها رانآ سپس اند و تیمورشده ضرب (اول سکه ۷۹۶

 

 

 قویونلو: آق

 

  

 آق قویونلو -۹۲آق قویونلو                                                                   -۹۱

 رستم                    یعقوب                                                               

 ضرب آمد                                                                        ضرب ارزنجان       

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 آق قویونلو -۹۴       آق قویونلو                                                              -۹۳

 یعقوب                   یعقوب                                                                  

 ضرب آنی               ضرب ماردین                                                             

 

 

 :قره قویونلو

 

   

 قره قویونلو -۹۶قره قویونلو                                                                    -۹۵

 پیربوداق                                                                              اسکندر     

 ضرب ماردین                      ضرب بدلیس                                                       

 

 

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 :و مأخذ منابع

 

 .۱۳۹۵ ،انتشارات برگ نگار ،تهران های ایران، دورۀ ایلخانان مغول.هسک. عالءالدینی، بهرام -۱

 .۱۳۸۱، انتشارات امیر کبیر، تهران .روابط سیاسی سالجقۀ روم با ایلخانان. یوسفی حلوایی، رقیه -۲

3. Additions to the oriental collection by stanley land - poolf. Londen. printed by order of the Trustees. 

1889 

4. Aksarayi, Mehmed oglu kerimuddin Mahmud; Müsameret ul - ahbar Mogollar zamaninde Türkiye 

selcukluari Tarihi, Mukaddime ve hasiyelerle tashih ve nesreden osman Turan. ankara, Yürk terih kurumu 

basimevi. 1944 

5. Cahen, claude: pre ottoman Turkey, a general survey of the material and spiritual culture and history, 

translated from the frencn by J. Jones - Williams, London, sidgwigk and jackson, 1968. 

6. Catalogue of oriental coins in the British Museum: the coins of the Mohammadan dynasties, London, 

printed by order of the Trustees 1889?. V.3. 

7. The first encyclopedia of Islam. Edited by M. Th. Houtsma, Laiden, New york. Kobenhavn. Loln. 1987. 
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9. Osman, Turan. Türkiye selcuklulari Hakkinde Resmi vesikalar, Metin, Tercüme ve Arastirmalar, Ankara 
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10. Rubruck, William, the Mission of friar william of Rubruck: His journey to the court of the Great Khan 

Mongke 1253 - 1255, Translated by peter Jackson, London, the Hakluyt socie, 1990. 

11. Talbot Rice, Tamara, the seljuks in asia minor, general editor Glyn Deniel, London, Thames and 

Hudson. 1967. 

  



                سکه ژپوهی
 

 

 

 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷ر آذ ۲۸ – هفتمنشست متن 

 

 

 حمید رحمانیسخنران: 

 باستان هایشناسى سکه اصالتموضوع: 

 

 

 وقت صرف به نیاز متوالى روزهاى و هاساعت که است پیچیده و وسیع قدرى به باستان شناسى اصالت بحث

ها، در اینجا با توجه به محدودیت. گردید نخواهد ادا کامل هم مطلب حق البته و باشد، می آن مطالب ارائه براى

 سعی خواهد شد به اختصار فقط به مطالبی کلی پرداخته شود.

توانسته مصارف مختلفی داشته می بُعد، که و جنبه چند باستانى و استفاده در در زندگى فلزات اهمیت به توجه با

 فلز از این رو چهار باشد،... معامالت و براى اىو حتی وسیله جنگى، ظروف زینتى، ابزار وسایل باشد از جمله:

 داراى و  جامعه اقشار تمام توجه مورد مبادالتى، و طبقاتى اهمیت و کار برد به توجه با و آهن مس نقره، طال،

 مورد در اینجا در گروه سکه، بودن  تخصصى به ایتبا عن بوده. حال باستانى نظام یک براى استراتژیک اهمیت

 خواهیم داد. ادامه اختصاصى صورت به را بحث (طال، نقره، مفرغ) باستان هاىسکه

 



                سکه ژپوهی
 

 

 مخصوص وزن و عیار ثابت و نقش، با سکه اولین مشابه، وسایل و مبادالتى هاىحلقه و پایاپاى مبادالت از بعد

 شدن آسان براى شد اى وسیله جوامع بین در و شد ضرب رسمى صورت به لیدى در پیش قرن ۲۷ حدود در

 منتقل شد( ۵)این جمله به ابتدای ص مبادالت. و معامالت

 

 های مبادالتی اولیه:های مختلف از حلقهنمونه

   
 (۲(                                                                  تصویر)۱تصویر)                                       

 

         
 (۴(                                                                        تصویر)۳تصویر)                               

 

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۵تصویر)

 

                   
 (۷(                                                                         تصویر)۶تصویر)                                 

 

 و ترکوچک یکى مانند: فوالد را که سخت، فلز قطعه دو معموال که بود صورت بدین سکه ضرب روش

 معکوس صورت به را نظر مورد هاىنقش که (سرسکۀ رویین)متحرک و تربزرگ یکى و( سرسکۀ زیرین)ثابت

 هاىروش و ترسخت فوالد با نهایی کارى کنده و مخصوص اسیدهاى با)بودند کرده عمیق و حکاکى هاآن روى

 چکش ضربه با و دادندمی قرار فلز دو این مابین( سرب یا پتن گاها نقره، مفرغ، طال،)سکه  ضرب براى را( دیگر

 را آن معموالً مضروب فلز انعطاف براى البته کردند.می منتقل مابین فلز  روى و پشت به ها راسرسکه هاىنقش

 شوند. حک فلز روى کامل صورت به هانقش تا کردندمی گرم و داده حرارت ضرب از قبل لحظه چند

 

 دیگر طرف و داشت نقش سکه طرف یک معموالً....( و هاساتراپی بعضى کروزوئید، دریک،)اولیه  هاىسکه در

نگاه  براى بود، که سکه زیر در اىزائده و اهرم اثر گودى این که بوده، نامفهوم هاىنقش با گودى داراى فقط



                سکه ژپوهی
 

 

 نقش با سرسکه و زیرسکه تعویض) ضرب احتمال سمت دو هر از )که) ضرب حین در سکه و نلغزیدن داشتن

 این مرور به سکه، روى تصویر گرفتن نقش برجسته همچنین و( داشت( وجود( نقش اندازه به بسته گودى یا و

 شدند. دار مفهوم تصاویر نهایت در و هندسى هاىنقش به تبدیل نامفهوم، هاىنقش با هاگودی

 

 های اولیه:های از سکهنمونه

  
 هخامنشیان -( ش ک ل۹لیدی                                                  تصویر)-( کرزوئید۸تصویر)                           

 

  

 یونان-( تاسوس۱۱یونان                                                     تصویر)-( اژه۱۰تصویر)                               

 

 جعل هاىسکه تولید به مبادرت سودجو افراد بازار، در رایج های دولتی با ضرب سکه هم زمان هاقرن طول در

 بین در مبادالتى و معامالتى وسیله ترینمهم باستان دوران رایج دارد. پول ادامه هم امروزه تا امر این که نمودند،

 در افرادى بود استفاده مورد فلز وزن و جنس به مربوط سکه هر ارزش اینکه به توجه با و بود جامعه اقشار همه

 هاىسکه جاى به را، ظاهر صحیح در ولى متفاوت، الیاژى ولى اصلى هاىسکه وزن با هاییسکه که بر آمدند صدد



                سکه ژپوهی
 

 

 تولید روش ترینداشتند. متداول نقش مستقیم غیر یا و مستقیم کار این در هم هادولت گاهاً که دهند ارائه اصیل

 اختالف هم اون و داشت وجود مشکل یک اینجا بود. در نقره روى طال روکش و مس روى نقره روکش هاسکه

 کردند.می رفع هر دو ترکیب یا کردن سکه، ضخیم یا پهن با را آن که بود فلزات حجمى جرم

 مشکل بسیار کار امر این تحقق و هستن ضخیم بسیار ها روکش موارد خیلى از در که است این توجه قابل نکته

 نازک بسیار هاروکش هم موارد بعضى در البته. نیست شکل این به شدن انجام قابل امروزه که است پیچیده اى و

 دوره طالى روکش هاىسکه مثل رفتندمی بین از کوتاهى مدت از بعد که بودند، سطحى پوشش یک حد در و

 بویه. آل

 

 و طال: نقره های جعلی باستانی با روکشهای از سکهنمونه

 

 ( ابول ساتراپی صیدا۱۳( درهم ساتراپی سینوپ                                            تصویر)۱۲تصویر)                      

 

  

 سلوکیان-( درهم دیمیتریوس دوم۱۵(چهاردرهمی اسکندر مقدونی                                     تصویر)۱۴تصویر)               

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 اشکانیان-( درهم مهرداد اول۱۷باختریان                                    تصویر)-( درهم اکراتید۱۶تصویر)                        

 

 

 اشکانیان-( درهم مهردادد دوم۱۹اشکانیان                                    تصویر)-( درهم مهرداد دوم۱۸تصویر)                  

 

   

 اشکانیان-( درهم ونن اول۲۱اشکانیان                                 تصویر)-( درهم ارشک شانزدهم۲۰تصویر)               

 

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

   
 پرسید-( درهم اتوفرادات چهارم۲۳اشکانیان                              تصویر)-( چهار درهمی گودرز دوم۲۲تصویر)               

 

 

 ساسانیعرب-(درهم عبیداهلل بن زیاد۲۵ساسانیان                             تصویر)-( درهم خسرو دوم۲۴تصویر)                     

 

   

 یانغزنو-الدوله محمود( درهم یمین۲۷الدین ابوعلی بویه                               تصویر)( دینار رکن۲۶تصویر)                     

 

 کامل بحث به خودش که گیرفتهمی صورت ...و شیمیایی و الکتریکى و کارى ملغمه طریق از روکش هاىروش

 است. نیازمند طوالنى و جامع و



                سکه ژپوهی
 

 

 خودش خلوص باالترین در روکش آلیاژ آن که اول. است پذیر امکان طریق چند به هاسکه این تشخیص روش

 تبحر و دقت با و هست( نقره طال،) روکش فلز شدن خالص اول هاطریقه تمام از روکش الزمۀ چون دارد قرار

 جزییات نبستن نقش خوب حالت دومین. کرد رجوع تست بعدى مراحل به و جست دید این از را نخ سر شودمی

 بودن روکش به مختص صداى سوم. نیست یکپارچگى و انسجام داراى فلز است، چون فلز ها روىنقش سرسکه

 هاىروکش در نقره سکه سطح روى مفرغ معمول غیر پاتین چهارم. باشدزمین می روى صدا تست حالت در سکه

 سطح به انتقال متعاقباً  و شدن اکسید باعث و رسدمی زیرین فلز به اکسیژن و رطوبت موارد بعضى در چون نقره،

 شدن جدا دلیل به سکه روى و پشت سطوح در معمول غیر هاىچروک و هاخوردگى تا پنجم شود.می نقره سکۀ

 زمان است. مرور به سطح دو

 

 معامالت سودآورى خاطر به که اىپردازیم. دورهمی معاصر دوره به و گیریممی فاصله باستان دوره از موقتاً

 را خود تالش تمام سازى مشابه براى و آوردند باستان هاىسکه مشابه ساخت به رو اىعده باستانى مسکوکات

 اند. شده نزدیک اصالت فاکتورهاى به زیادى حد تا موارد بعضى در و بردند کار به

 

 

 های جعلی معاصر:های از سکهنمونه

   
 (۲۹(                                                                        تصویر)۲۸تصویر)                                    

 



                سکه ژپوهی
 

 

  
 (۳۱(                                                                        تصویر)۳۰تصویر)                                    

 

  
 (۳۳(                                                                          تصویر)۳۲تصویر)                                  

 

  
 (۳۵ر)(                                                                    تصوی۳۴تصویر)                                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 (۳۷(                                                                    تصویر)۳۶تصویر)                                    

 

  
 (۳۹تصویر)(                                                                        ۳۸تصویر)                                   

 

داد.  خواهیم توضیح اختصار به را سکه ساخت هاىروش از تعدادى هاجاعل و سازان شبیه تالش با آشنایی براى

 نه اختصار، صورت امروزه به هاىسازى شبیه هاىروش و باستان ساخت هاىروش تشریح که است ذکر به الزم

 شودمی ارائه بحث سوم بخش در که باستانى مسکوکات شناسى اصالت و تشخیص در مهمى نقش تخصصى

 داشت. خواهد

 هر ضربى. -۳گرى ریخته -۲الکتروفورمینگ  -۱ شوند:می تقسیم کلى دسته سه به مسکوکات جعل هاىتکنیک

 . هستند تکاملى و صعودى سیر داراى هاروش این یک از

 این در. است کم هزینه و صرفه به مقرون البته و تشخیص قابل و ابتدایی بسیار این روش الکتروفورمینگ: -۱

 موم روى و شودمی ساخته نظر مورد شى یا سکه موم اول شود.می استفاده رسانا محلول و وان یک از که روش



                سکه ژپوهی
 

 

 ایاندازه هر به را مس بعد مرحله. است سطوح کردن رسانا اسپرى این خاصیت پوشانند،می گرافیت اسپرى با را

کامالً صیقلى )بدون نیاز  را نقره یا طال دیگر، محلولى و وان داخل نهایت در و نشانندمی موم روى باشد الزم که

 کنند.می منتقل باشد، محک روى نشستن قابل که قطرى مس به به پرداخت دستی( روى

 قالب خشک سیمان روى بر فشار با اصیل هاىسکه از شده مرسوم قبل هاىدهه از که گرى: این روشریخته -۲

 دو زبر  اصیل هاىسکه نبود دلیل به . گاهاً (شدن جفت و شدن باز براى اهرمى با تیکه دو قالب) شدهمی گیرى

 در را فلز شده. بعدمی استفاده سکه یک طرف دو گیریقالب براى دیگر اىسکه پشت و سکه یک روى از طرفه،

 به قالب درون که را فلز و  کرده بازرا  قالب فلز، شدن سرد از بعد و کردهمی هدایت قالب درون به مذاب حالت

. کردندمی بازار راهى پرداخت و اضافه هاىفلز و هاماهیچه حذف از بعد و آوردند می بیرون را در آمده سکه شکل

 . است تشخیص قابل امروزه شخصی هر براى تقریباً است که نوین جعل ترینابتدایی روش این

 انسجام عدم و تراکم( دورانى موتورى  پرداخت وسایل در صورت نبود ) سوهان جاى سکه، سطح فُرَج و خُلَل

 جاى و سیمانى قالب تک از استفاده دلیل به سکه زیبایی عدم فشار، بدون مذاب شدۀ ریخته فلز خاطر به فلز

توانند تشخیص یک سکۀ جعلی باشند که میمواردی میو...، همگی از  فلز سرد شدن از بعد فلز چروک و موک

 گری را برای ما آسان گرداند. )این جمله به پاراگراف باال منتقل شده(به روش ریخته

 گیرىقالب روش اصیل هاىسکه با تشابه عدم و ایرادات خاطر به گرىریخته فرآیند پیشرفت و زمان گذر در

 سیمان بجاى... و پودنت و کودنت کبالت کرم یا و( پروست ک ر،) پرسیلندر هاىگچ از و شد جایگزین مومى

 فرآیند و کردندمی( عسل زنبور) گیرىموم تعداد به بعد و تهیه اکروفیل با را اولیه هاىقالب و شد استفاده خشک

 از فلز فشردگى و انسجام براى مرور به.  بود نشده رفع ایرادات و هانقص هم باز ولى شد،می انجام گرىریخته

 طبع به و گچ منفذهاى از مذاب مکش)  وکیوم نهایت در و( مرکز از گریز)فیوژ  سانترى با گرىریخته روش دو

 گرىریخته زیرا خوردند، شکست هاروش این نهایت در ولى شد استفاده صنعتى هاىموم با همراه( فلز مکش

 و مطابقت نهایت در فلز حالت و فرم و هست متفاوت سکه ضرب روح با تکنولوژى و شرایط هر تحت فلز

 و(  گچ در هوا ماندن)ها حباب و فلز چروک و موک هاروش این از استفاده با چند هر. ندارد خوانىهم

 رسیدند. خود حداقل به( صنعتى موم یا عسل زنبور موم در ناخالصى و آشغال وجود) هافرورفتگى

 



                سکه ژپوهی
 

 

 گری:های جعلی به روش ریختهسکههای از نمونه

  
 (۴۱(                                                                      تصویر)۴۰تصویر)                                     

 

  
 (۴۳(                                                                        تصویر)۴۲تصویر)                                 

 

 نقره فلز از ساکن به ابتدا و کردند انتخاب را سکه ضرب راه اصالت تشابه به رسیدن براى ضربی: جاعالن -۳

 ولى کردند استفاده CNC هاىدستگاه تراش با رو و زیر هاىقالب و تنى چند پرس هاىدستگاه و برنج یا و جدید

 روش این که بود باال تیراژ در سرسکه جفت یک از ضرب نیازمند وسایل، باالى هاى هزینه به توجه با کار این

 هاىسکه ضرب براى گاهاً و شده استفاده طال روکش با برنجى اسالمى هاىسکه ضرب براى اخیر هاىسال در

 باال.  تعداد به نقره

 زیادى حد تا راه این در که بیاورند قدیم روش به ضرب سمت به رو که رسیدند نتیجه این به جاعالن نهایت در

  لعاب و رنگ و زنگ صداى مثل اختصاصى فاکتورهاى که جدید نقره روى ضرب از بعد. اندداشته پیشرفت هم

 سکه ضرب براى کهنه هاىورق و هاقرص و فلزها از باشد،تشخیص می قابل دارد و را خودش به مخصوص



                سکه ژپوهی
 

 

 قالب در ضرب هنگام فلز انعطاف عدم جمله از هست، هایینقص و ایرادات داراى روش این که کردند استفاده

 انعطاف براى فلز به حرارت اثر در پاتین سوختن و کهنه فلز بودن خشک دلیل به هانقش میان در فلز نرفتن فرو و

 . ...و ضرب هنگام بیشتر

 

 های جعلی به روش ضربی:های از سکهنمونه

  
 (۴۵(                                                                      تصویر)۴۴تصویر)                                    

 

  

 (۴۷(                                                                         تصویر)۴۶تصویر)                                     

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 (۴۸تصویر)

 

 
 (۴۹تصویر)



                سکه ژپوهی
 

 

 انتقال داده شد.  ۳۷کل پاراگراف به ص

 هاىروش تمایز و تشخیص هاىروش به رسیممی جدید و قدیم ساخت هاىروش مورد در مختصر توضیح از بعد

 ساخت. هاىزمان و ساخت

 فیزیکى هاىآزمایش شامل که علمى طریق از اول. شودمی انجام طریق دو از معموال اصالت تشخیص هاىروش

 چشمى مقایسه و آشنایی و لمس شامل که تجربى، طریق از شود. دوممی... و باستان شناسى ریخت شیمیایی، و

 به شخصى تجربیات طریق از شده منتقل و رایج هاىتست مثل مواردى و زمان طول در جعلی و اصیل هاىسکه

 باستانى تشخیص قابل غیر شىء یا سکه هیچ باشند هم کنار در تجربى و علمى روش اگر نهایت در. آمده دست

 شد. نخواهد یافت

 انگشت اثر داراى و باستان، معدنى فلز) فلزات آنالیز و گیردمی صورت مرحله چند در که علمى هاىروش در

 مشمول زمان گذردر  و خواص و داراى( امروزه هاىتصفیه بدون و خاص منطقه و معدن به مربوطه مواد و خاص

 همه از ترمهم و رادیوگرافى و فلؤرسانس اشعه هاىآزمایش تحت و شودمی خاص هاىنشانه و خاص هاىتراکم

 هاىنقاشى مثال: به عنوان. شودمی دیگر پیشرفته آزمایشات و مربوطه زمان  حکاکى و باستان شناسى ریخت تایید

 امکان البته. شد نخواهد تکرار هرگز و هرگز که هست شخص این به مختص هنرى اثرهاى داوینچى لئوناردو

 هم نقاش ماهرترین ولى شود انجام سازى مشابه یا و عکسبردارى یا و بردارى کپى اثرها این روى از دارد

 که... و اولیه ترکیبات و قواعد داراى اثر این خلق زمان در رنگ ساخت و کند خلق مجددا را اثرها این تواندنمی

 یک شخصى هر نگارى انگشت و هویت تشخیص اصطالح در. شودمی اصالت تایید خاص هاىآزمایشگاه در

 در هم مورد این که دارد کاغذ روى بر دست در قلم فشار و جهت و حرکت بر مبتنى امضاء طرز و انگشت اثر

 نکته.  است صادق حکاک شخص دست هنر نظر از هم و باستان قواعد و اصول نظر از هم سرسکه، تراش زمینه

 که کنندمی کار به شروع حکاک هنر از تقلید نهایتاً و قالبگیرى بر تکیه با امروزه هاىجاعل اینکه اهمیت حائز

 .خواهد داشت وجود تشخیص براى فاحشى هاىتفاوت قطعا

 

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 :باشند(های زیرین اصیل مینمونههای فوقانی جعلی و )نمونههای جعلی و اصیل جهت مقایسههای از سکهنمونه

 

  

 لیدی-( کرزوئید۵۱لیدی                                                   تصویر)-( کرزوئید۵۰تصویر)                            

 

  
 ( ساتراپی صیدا۵۳آتن                                                 تصویر) -( چهاردرهمی آتنا ۵۲تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

   
 ( شکل هخامنشی۵۵( دریک هخامنشی                                                  تصویر)۵۴تصویر)                          

 

  
 ( دو دریکی پساهخامنشی۵۷( شکل هخامنشی                                               تصویر)۵۶تصویر)                         



                سکه ژپوهی
 

 

  
 سلوکیان-( چهاردرهمی سلوکوس اول۵۹تصویر)           ( چهاردرهمی اسکندر مقدونی                  ۵۸تصویر)                   

 

 

 ( چهاردرهمی لیزیماخوس۶۱تصویر)        ( چهاردرهمی لیزیماخوس                                ۶۰تصویر)                    

 



                سکه ژپوهی
 

 

   

 باختریان-( ابول اکراتید اول۶۳باختریان                                تصویر)-( چهاردرهمی اکراتید اول۶۲تصویر)                  

 

   

 اشکانیان-فریاپات درهم( ۶۵تصویر)       اشکانیان                            -اول اردوان( درهم ۶۴تصویر)                    



                سکه ژپوهی
 

 

 

 اشکانیان-( درهم مهرداد اول۶۷تصویر)                  اشکانیان                     -فریاپات ( درهم ۶۶تصویر)                   

 

 

 

 اشکانیان-سوم( چهاردرهمی اردوان ۶۹اشکانیان                           تصویر)-( چهاردرهمی مهرداد اول۶۸تصویر)                 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 اشکانیان-( درهم مهرداد دوم۷۱تصویر)            اشکانیان                        -( درهم مهرداد دوم۷۰تصویر)                

 

  

 اشکانیان-( درهم مهرداد دوم۷۳تصویر)         اشکانیان                            -( درهم مهرداد دوم۷۲تصویر)                



                سکه ژپوهی
 

 

 

 اشکانیان-( درهم سیناتروک اول۷۵تصویر)           اشکانیان                      -( درهم گودرز اول۷۴تصویر)                  

 

 
 اشکانیان-( درهمی ارشک شانزدهم۷۷اشکانیان                        تصویر)-می ارشک شانزدهم( چهاردره۷۶تصویر)             

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 اشکانیان-( درهم فرهاد سوم۷۹اشکانیان                                     تصویر)-( درهم فرهاد سوم۷۸تصویر)                  

 

 

  
 اشکانیان-( درهم فرهاد چهارم۸۱تصویر)                 اشکانیان                     -مارد دو( درهم ۸۰تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

   
 اشکانیان-( درهم فرهادک و موزا۸۳اشکانیان                            تصویر)-درهم فرهادک و موزا چهار( ۸۲تصویر)           

 

 

 اشکانیان-ونن اول ( چهاردرهمی۸۵اشکانیان                                  تصویر)-( درهم فرهاد چهارم۸۴تصویر)                 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 
 اشکانیان-( درهم پاکر۸۷اشکانیان                                             تصویر)-( درهم پاکر۸۶تصویر)                      

 

 

 اشکانیان-( درهم پاکر۸۹اشکانیان                                             تصویر)-( درهم پاکر۸۸تصویر)                      



                سکه ژپوهی
 

 

 

 اشکانیان-اول خسرو( درهم ۹۱اشکانیان                                   تصویر)-اول( درهم بالش ۹۰تصویر)                  

 

    

 اشکانیان-( درهم بالش ششم۹۳اشکانیان                                   تصویر)-( درهم بالش چهارم۹۲تصویر)                  

 



                سکه ژپوهی
 

 

     

 الیمایی-( چهاردرهمی کامناسکیرس چهارم۹۵الیمایی                    تصویر)-( چهاردرهمی کامناسکیرس چهارم۹۴تصویر)           

 

  

 الیمایی-(چهاردرهمی کامناسکیرس یازدهم۹۷الیمایی                    تصویر)-( چهاردرهمی کامناسکیرس پنجم۹۶تصویر)         

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 الیمایی-( درهم فرهاد اول۹۹الیمایی                               تصویر)-( چهاردرهمی کامناسکیرس ارد دوم۹۸تصویر)          

 

 

 پرسید-( چهاردرهمی بغدات۱۰۱پرسید                                    تصویر)-( چهاردرهمی بغدات۱۰۰تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

   

 پرسید-( ابول داریوش اول۱۰۳پرسید                                       تصویر)-( درهم وهوبرز۱۰۲تصویر)                         

 

 

 پرسید-( ابول اردشیر دوم۱۰۵پرسید                                  تصویر)-( درهم اتوفرادات چهارم۱۰۴تصویر)                  

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 پرسید-( ابول اردشیر چهارم۱۰۷پرسید                                      تصویر)-( ابول منوچهر اول۱۰۶تصویر)                    

 

 

 ساسانیان-( درهم اردشیر اول۱۰۹تصویر)              ساسانیان                   -( درهم اردشیر اول۱۰۸تصویر)                  

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساسانیان-( درهم شاپور اول۱۱۱ساسانیان                                     تصویر)-( درهم شاپور اول۱۱۰تصویر)                  

 

 

 ساسانیان-( دینار بهرام اول۱۱۳ساسانیان                                      تصویر)-( درهم شاپور اول۱۱۲تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساسانیان-دوم( درهم شاپور ۱۱۵ساسانیان                                   تصویر)-( درهم بهرام دوم۱۱۴تصویر)                      

 

 

 ساسانیان-دخت( درهم بوران۱۱۷ساسانیان                               تصویر)-( درهم خسرو دوم۱۱۶تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساسانیان-دختدرهم آزرمی (۱۱۹ساسانیان                               تصویر)-دخت( درهم بوران۱۱۸تصویر)                   

 

 
 ساسانیعرب-( درهم زیاد بن ابی سفیان۱۲۱ساسانی با نام خسرو                          تصویر)( درهم عرب۱۲۰تصویر)               

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساسانیعرب-مسمعدرهم مقاتل بن  (۱۲۳ساسانی                       تصویر)عرب-( درهم مهلب بن ابی صفره۱۲۲تصویر)           

 

  

 ساسانیعرب-( درهم عمر بن عبیداهلل۱۲۵ساسانی                           تصویر)عرب-( درهم عبیداهلل بن زیاد۱۲۴تصویر)             

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 ساسانیعرب-مروانب شر بن ( درهم ۱۲۷ساسانی                           تصویر)عرب-ب شر بن مروان( درهم ۱۲۶تصویر)             

 

 

 امویان-( درهم سلیمان بن عبدالملک۱۲۹امویان                           تصویر)-( درهم ولید بن عبدالملک۱۲۸تصویر)              

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 عباسیان-«(ع»م رضا( درهم مأمون)ولیعهدی اما۱۳۱امویان                       تصویر)-( درهم یزید بن عبدالملک۱۳۰تصویر)             

 

 

 

 ایلخانان-( درهم غازان محمود۱۳۳تصویر)                      عباسیان                    -( دینار قاهر۱۳۲تصویر)                   

 



                سکه ژپوهی
 

 

  

 صفویان-سلطان حسین شاهی چهار (۱۳۵تصویر)                            صفویان-سلیمان اولشاهی  بیست( ۱۳۴تصویر)             

 

 

 صفویان-شاه طهماسب شاهی چهار (۱۳۷تصویر)                          صفویان-سلطان حسین شاهی پنچ( ۱۳۶تصویر)               

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 افشاریان-ادر شاهشش شاهی ن (۱۳۹تصویر)          افشاریان                      -نادر شاه نیم اشرفی( ۱۳۸تصویر)                 

 

 
 هند انکورکانی-روپی اورنگ زیب (۱۴۱افشاریان                             تصویر)-شاهی نادر شاه دَه( ۱۴۰تصویر)                  

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 قاجاریان-محمد حسن خان شاهیده (۱۴۳تصویر)                             زندیان؟-( فلوس ضرب اصفهان۱۴۲تصویر)                

 

 

 قاجاریان-فتحعلی شاه ریال( یک ۱۴۵تصویر)      قاجاریان                       -فتحعلی شاه ریال( یک ۱۴۴تصویر)                

 

 



                سکه ژپوهی
 

 

 

 قاجاریان-( یک تومانی فتحعلی شاه۱۴۷تصویر)            قاجاریان                 -فتحعلی شاه دو ریال( ۱۴۶تصویر)                

 

 

 قاجاریان-شاهقرانی ناصرالدین  نیم( ۱۴۹قاجاریان                            تصویر)-فتحعلی شاه تومانی( یک ۱۴۸تصویر)              

 



                سکه ژپوهی
 

 
 

 اصلى هنرى  انگشت اثر فرق  شود تقلید اگر پس. تقلید از نه گیردمی سرچشمه خالقیت از هنر، اصالت  واقع در

 به مربوط ایشان هنرى انگشت  اثر هم باز دهند خرج به خالقیت اگر و است مشخص فن اهل براى تقلیدى و

 هستند. شکست به محکوم جاعالن نهایتاً صورت دو هر در و نیست باستان

 

 قابل که کرد خلق طورى را داوینچى لئوناردو توسط شده خلق ژوکوند لبخند هنرى اثر شودمی آیا: سوال یک

 نباشد؟ اولیه اثر از تشخیص

 نباشند. تشخیص قابل اصل از جعل هاىسکه که رسدمی روزى پس هست شدنى کار این اگر

 

 شامل تجربى تشخیص هاىروشاست.  ما توجه مورد موجود، بیشتر شرایط به توجه با که تجربى روش اما

 شود.می شخصى هر فرد تجربیات

 و دقیق کارشناسى عدم کردم، تاکید خیلى اون روى شناسى اصالت کتاب در من که هست مهم بسیار مورد یک

 خیلى هم و من هم زمینه این در. ایمنکرده لمس نزدیک از که هاییسکه مخصوصاً است تصاویر روى از قطعى

 رنگى، یا و زرد و سفید نورهاى دوربین، کیفیت. ایمشده اشتباه کارشناسى دچار کرات به تجربه با دوستان از

 دقیقى کارشناسى که شودمی باعث دیگه ها موردو ده سکه زمینه پس رنگ سکه، روى نور انعکاس و تابش جهت

 دوم. شودمی اصل سکه شدن جعل و جعل سکه شدن اصل اول. آیدمی وجود به مشکل دو طبع به و نشود انجام

 نظر است. صاحب شخص کارشناسى تجربه و علم رفتن سوال زیر

 

 گری:روش ریخته

 .  است ضربى هاىروش از تر ساده و تر راحت مراتب به گرى ریخته هاىروش تشخیص

 ندازدمی خطا به را کارشناس که مواردى از یکى باشد.سکه می سطح در درشت و ریز هاىحفره وجود اول:

 می آیند وجود گرى بهریخته هاى جدید بر اثرسکه در هم که است سکه سطح در درشت و ریز هاىحفره وجود



                سکه ژپوهی
 

 

 بندى عیار دلیل به شدن اکسید ناهموار، سطوح به خوردن اثر در بر اثر فرسایش، ضربه قدیمی هاىسکه در هم و

 و اصیل سکه نزدیک از مقایسه تشخیص، حالت بهترین که آید،می وجود به ...و بردارى پاتین اثر در یا و نقره

 است. ( متفاوت ساخت روشهاى به متعدد موارد) جعل

 و در دید میکروسکوپى بلندى و پستى با و گسسته حالت فلز گرىریخته در که باشدمی فلز تراکم به توجه دوم:

 مذاب فلز مرکزى گرماى به نزدیک و عمق در فلز موک دلیل شوند بهمی ترعمیق چه هر که هاییحفره و تخلخل

 هستیم. شوند، روبرومی ترپهن و بازتر شدن، سرد حال در

 مولت،) دورانى وسایل سنگ، سمباده، سوهان، پیشرفتگى توسط ترتیب به صیقل و پرداخت آثار وجود سوم:

 براى کارها این که....( و نمد. خاکستر. زغال) ترپیشرفته هاىپرداخت و (پرداخت الستیکهاى الماسه، هاى سنگ

 این حال دارد. پرداخت به نیاز... و گیرىقالب و ذوب دلیل به صورت هر در گرىریخته که شودمی انجام این

 قابل باشد، ذوب اثر کدر در فلز کردن صیقلى یا رفتگى فرو کردن سطح هم یا حباب برداشتن دلیل به پرداخت

 ساییدگى حالت روى از ]رسدکه بعید به نظر می[باشد،  نمانده جا به پرداخت از اثرى اگر حتى است، تشخیص

  هست. تشخیص قابل سکه سطح طبیعى غیر سایش نحوه و

 

 سلوکیان-( چهاردرهمی دمتریوس۱۵۰تصویر)

 



                سکه ژپوهی
 

 

 شرایط به توجه با گیرىقالب این و شود گرفته اصیل قالب سکه یک از باید شک بدون گرى ریخته روش در

 هاخراش حذف و رو و پشت در تغییرى شودنمی یا کرد، فیکس دقیق را وزن فاکتور شودنمی گیرى، قالب ویژه

 وسایل با حتى شده گرى ریخته سکه هیچگاه نهایت در و داد انجام دیگر فاکتورهاى خیلى و سکه ساییدگى یا و

 نگاه در و نیست اصالت اساسى هاىپایه به نزدیک... و فلزات ذوب و موم تخلیه الکتریکى هاىکوره و جدید

 فقط و کم بسیار گرىریخته روش به سکه تولید دلیل همین به. باشدمی تشخیص قابل کارشناس یک براى اول

 باشد.می سود حداقل آوردن دست به براى سوم رده جاعالن تجارى  موارد براى

 

 ضربی:روش 

 شده است. منعطف تکنیک این به امروزه جاعالن توجه بیشترین که سکه ضرب روش اما

 و ساسانى سکه ضرب مثال عنوان به دارند مختلفى هاى تکنولوژى مختلف هاى دوره هاى سکه ضربى روش

  دارند فرق سکه ضخامت و قطر به توجه با سلوکى یا اشکانى سکه ضرب با اسالم

قدیمی  قرص روى ضرب -۲ جدید. قرص و فلز روى ضرب -۱خارج نیستند:  حالت از سه مجموع در ولى

 ضخیم نقره هاى سکه و اسالمى و ساسانى هاى سکه ضرب براى مدالها و ظروف و ظرف شامل که نقره ورق)

  (. اشکانى و سلوکى هاى سکه براى آوردن وزن روى و تراش با... و ایلخانى صفوى مثل باستانى ارزش کم و

 آن روى ضرب و کهنه فلز از قرص تهیه و کهنه فلز ذوب -۳

 نبودن تست و نقره رنگ به توجه با هست هم انعطاف داراى که نقره امروزى و جدید فلز روى ضرب روش در

 اصلى و اساسى بحث اما. هست تشخیص قابل... و سکه سطح میکروسکوپى تست نقره و در معدنى مواد و قلع

 است. قدیمی فلزهاى و هاسکه و هاورق روى ضرب روى

 هانقش سکه ضرب زمان در که هست( شده ذوب یا نشده ذوب) قدیمی فلز انعطاف عدم هانکته ترینمهم از یکى

 سکه سطوح و هاعمق تمام در که قالب در نرفتن فرو حالت این و روندنمی فرو هاسرسکه داخل به خوبى به

 در این است که دیگه نکته. کندمی فرق هاسرسکه فرسایش یا زمان مرور در سکه مالیدگى با است رویت قابل

 باعث امر این که داد حرارت هاآن به ضرب زمان باید آن بر روى مجدد ضرب براى قدیمی هاىسکه و هاورق

 که شد، خواهد سکه شدن دار زنگ فلز و به خصوص  و اصیل لعاب  عمقى، از بین رفتن و سطحى پاتین سوختن



                سکه ژپوهی
 

 

 داراى سکه هر هاىلبه مضافاً و است تشخیص قابل اصیل سکه با هم زمان مقایسه و بینى ذره و لمسى تست با

 آورد. به وجود را حالت این کهنه فلز روى ضرب با شودنمی که هستند بخصوصى استاندارد

 

 ها:تعمیر سکه و تغییر

 به متوسط یا قیمت ارزان اصیل هاىسکه تغییر و دستکارى جمله از شد، ابداع هم دیگرى تکمیلى هاىروش

 کردن کم آذرمیدخت با تغییر نام در سکه، که با به ششم هرمز به عنوان مثال تبدیل نایاب. و گران قیمت هاىسکه

 حروف، برای تغییر جهت هاسکه این در گیرد.پایین صورت می عیار نقره و لحیم توسط حروف کردن اضافه و

دلخواه استفاده  حروف شکل به لحیم دادن تراش بعد و نقره لحیم از کردن زیاد و دورانى هاىمته از کردن کم

 .شودمی

 
 ( سکۀ تغییر نام یافتۀ آزرمیدخت۱۵۱تصویر)

 

 و ذوب پروسه وارد و خارج بازار دور  از که هایی سکه که صورت بدین اصیل، معیوب  هاىسکه احیاء و تعمیر

 دلیلى هر به ذوب از قبل نبودن روکش و عیار تست جهت متعدد هاىضربه یا ضربه از بعد شدندمی مجدد ضرب

 نقره پر لحیم با هاضربه هاىمحل اندرسیده ما دست به امروزه و شدندمی مدفون و شدننمی ذوب کوره وارد

 از زیادى عده شدن مغبون باعث ابتدا در کنند، کهمی احیا گاهاً هم را مالیده و ضعیف خطوط و خط و شوندمی

. شدند تشخیص قابل ها،سکه این زمینه در سازى فرهنگ و اعالم با مدتى از بعد ولى شد، داران مجموعه و کسبه

 نقره عیار هرچه چون چرا؟. کنندمی استفاده سکه نقره از تر پایین عیار با اى نقره از ها ضربه جاى کردن پر برای



                سکه ژپوهی
 

 

 در و برسد قرمز دماى به سکه سطح لحیم فرآیند در اینکه براى و است ترپایین هم ذوبش دماى باشد تر پایین

 از تر پایین عیارش باید کند پر را هاشکاف و شود روان سکه سطح در شود ذوب میخواهد که اىنقره دما همان

 عیار و ترکیبات واقع در. آورند مى دست به کادمیوم و برنج یا مس کردن اضافه با را عیار این. باشد سکه نقره

 مواد به سطح یک در فلز دو این واکنش اینکه نتیجه و هست متفاوت سکه خود  با تعمیرى سکه روى نقره لحیم

 سطح در متفاوت رنگ دو شدن ظاهر باعث نتیجه در و هست متفاوت نیتریک اسید مثل( کننده اکسید)  اسیدى

 لحیم سطح این که مضافا.  داد تشخیص مسلح غیر چشم با را سکه تعمیر آثار شودمی راحتى به و شودمی سکه

 در البته .باشدمی ذوب دماى بودن پایین و بودن روان اثر در ریز و زیاد بسیار هاىفرج و خلل داراى شک بدون

 شود.پرداخت می سکه سطح و لحیم محل سازى همسان براى اجبار به سکه تعمیر و لحیم زمان

 

 

 ( سکۀ تعمیر شدۀ آتنا۱۵۲تصویر)

 

 سکه کلى شدن خارج به منجر که پذیردصورت می سکه شدن زیبا براى خطوط، سازىعمیق و احیاسازى گاهاً

 شود.می خودش اصالت از
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 ( سکۀ احیا شدۀ بغدات۱۵۳تصویر)

 

 

 

 اصالت: تایید روشهاى

 به انتهاى در. کردیم صحبت جعل هاىسکه تشخیص و تست و تولید هاىروش و هاجعل رابطه با در کنون تا

 براى معمول حد در ولى شود تشریح تئورى صورت به نباید بحث این البته. پردازیمها میسکه تشخیص اصالت

 شد. خواهد ارائه مبحث تکمیل

 هستند.متفاوت  تایید هاىروش با فلز مفرغ سه نقره و طال،

 چه هر. است مخصوصی هاىحالت داراى بخصوص پاتین نوع و شدن اکسید عدم و فلزش نوع خاطر به طال

 بیشتر وخطوط خط و فرسودگى درصد و ترکم پاتین درصد باال عیار طالى بودن نرم دلیل باشد به باالتر طال عیار

 است.

 فرسودگى و بخصوص و سطحى پاتین و حکاک هاىتکنیک و ضرب نحوه روش از بیشتر طال اصالت تشخیص

 مدتى از بعد قدیم زمان در سکه کردن صیقلى) کارى اچ و( احتمالى هاىدست و ضربه در چرخش)مقطعى  هاى
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 اثر در و خطوط هافرسایش مضافا و( شدن بازار روانه مجددا و خطوط رفع و شدن کدر و چرخیدن دست در

  است. تشخیص قابل امروز به تا شدن مدفون از بعد طبیعى عوامل

 تقریباً  نقره و براى شد گفته طال مورد در که مواردى بر عالوه است، ما براى فلز ترینرایج و تریناصلى که نقره

 اصالت تایید روش عنوان به هم( زیرپاتین)لعاب  و نقره به خصوص پاتین از مضافاً توانمی است تست قابل

 گرفت. نظر در مفرغ براى حدودى تا هم را موارد همین و کرد استفاده

 هاىسکه بین واحد آن  در مقایسه و سکه لمس رویت، در ورزیدگى اصالت یک سکه، عدم یا اصالت تعیین براى

 باشند.می کارشناسى اصلى ارکان از اصیل غیر و اصیل

 

 

 :و مأخذ منابع

انتشارات واژه  –تهران  –های باستانی های شناخت اصالت سکهروش –اکبری، حسن  –رحمانی، حمید  -۱

 ۱۳۹۶ –پردازان اندیشه 
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 های سکه پژوهیسلسله نشست

 ۱۳۹۷ دی ۱۲ –م هشتنشست متن 

 

 

 عباس فرهادی نیاسخنران: 

 فرهادک اشکانی از درهم و طرح یک نظریه درمورد انتساب یک نوع بازنگریموضوع: 

 

 

 

 بخش نخست:

 بانوی به و کرده نفوذ فرهاد بر زود خیلی توانست وی و شد فرستاده چهار فرهاد برای کنیز از رم موزا به عنوان

 را پسرش جانشینی و حکومت سودای سر در ابتدا از وی .آورد دنیا به پسری فرزند فرهاد از و شود تبدیل اول

 و کرده مسموم را فرهاد رسید رشد سن به پسرش وقتی. بود کرده آماده ابتدا از را آن مقدماتاً مسلم و داشت

 کم سن و فرهاد فرزندان دیگر وجود با توانسته که داشته هم بزرگی هایحمایت دربار در شک بدون و کشت

 .نشاند تخت بر را فرهادک و زده کنار را هاآن پسرش

 زمان در حالت ترینبینانه خوش در اوال زیرا شد پارت بزرگان و مردم بین زیادی هاینارضایتی باعث کار این

 و بوده خارجی مادرش اینکه آن از مهمتر و بود تجربه بی و ناپخته نوجوانی و ساله پانزده فرهادک فرهاد، مرگ

 اصلی رسوم به و بود نکوهیده ایرانیان نزد هاآن از برخی که بود کرده بزرگ خود رسوم و آداب طبق را وی
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 ایرانی هم مادر از که فرهاد دیگر فرزندان وجود با همچنین و بود نشده یتوجه شاه مورد در خصوصه ب ایرانیان

 موارد این تمام. بودند شده گذاشته کنار بودند، قبول مورد تربیت نوع و تجربه و سن نظر از و بوده اشکانی و

 .شد پارت بزرگان اکثر مخالفت باعث

 

ه ب پنجم تیگران جایگزینی و ارمنستان در رم نشانده دست حاکم سوم آرتاوازد کناری بر فرهادک بزرگ اشتباه

 بود کرده حس را بزرگی خطر که فرهادک و کرده اشغال را ارمنستان رم سپاه شد باعث کار این .بود وی جای

 هارومی به فراوانی امتیازات ،جبران برای بود گرفته هارومی از بسیاری امتیازات که چهارم فرهاد پدرش برخالف

 .انجامید فرهادک مرگ به نهایت در که شد بزرگی اغتشاشات باعث موضوع این .داد

 پادگان - شهر همچنین و بود پارتی سپیدان ریش و بزرگان اکثر حضور محل و اشکانیان خاستگاه نیسا شهر

 دوی هر .بود اشکانی بزرگ سرداران از برخی و شرق سپاهیان زندگی و حضور محل نیسا کنار در مهردادکرت

 سیاسی جنبه اقتصادی جنبه از گذشته هاضرابخانه این تولیدات شک بدون و اندبوده ضرابخانه دارای هامکان این

 ستا بعید بسیار محل ینا در اشکانی سپیدان ریش و بزرگان از بسیاری و بزرگ سرداران حضور با .اندداشته هم

 .کنند ضرب داشته، شهرها ینا در را مخالف بیشترین که شاهی از باال تیراژ هایسکه که

 کدام هر آیینی مبنای بر عالوه بود سلوکی - یونانی باورهای از برگرفته اکثرا که پارتی هایسکه روی نمادهای

 شدمی نقش هاسکه روی زمانی الهه این و بوده پیروزی مظهر و نشان نیکه الهه .اندبوده رخدادی یا واقعه بیانگر

 .آوردمی دسته ب پیروزی شاه که

 صورتی در دهدمی نشان آزموده کار و جوان فردی چهره اوالً نبوده واقعیت اساس بر زیاد فرهادک هایسکه نقش

 .است بوده ساله پانزده نوجوانی نهایتاً رسیدن سلطنت به زمان در فرهادک که

 مادر باورهای طبق نظره ب! بزرگیست پیروزی از نشان که شده نقش نیکه فرهادک صورت طرف دو جهتی از

 بزرگترین بنشاند تخت بر را وی توانسته فرهادک، شایستگی عدم و هامخالفت بین در که همین موزا فرهادک،

 !است پیروز همیشه وی بفهماند که نقرکرده اشچهره طرف دو را نیکه دلیل مینه به و بوده وی برای پیروزی

 هادرهم تمامی و شرق در شده ضرب هایتیپ چه و غرب در شده ضرب هایتیپ چه شاه این هایسکه تمامی

 الهه دو شدن نقر هم آن و دارند یکسان نقشی حکاکی، و هنر از گذشته هایشچهاردرهمی اکثر و هاکالکوی و
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 بشمار اشکانی دوره کمیاب هایسکهء جز شاه این هایسکه .باشد می فرهادک سر پشت و روبرو در نیکه

 است مشاهده قابل آن اثرات نباشد هم کامل الهه اگر (بیشترکالکوها) هانمونه این بررسی در .روندمی

 

 

 (۲تصویر)                                                        (                 ۱تصویر)                                 

 

 

 (۴تصویر)                                                        (                 ۳تصویر)                                    

 

 
 (۶تصویر)                                                        (                 ۵تصویر)                                     
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 (۸تصویر)                                                        (                 ۷تصویر)                                     

 

 

 

 (۱۰تصویر)                                                        (                 ۹تصویر)                                     

 

 

 

 (۱۲تصویر)                                                    (                 ۱۱تصویر)                                 
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 :دوم بخش

 هشت و سی سال در دوم، ارد پدرش رفتن کنار و جوانی در پاکر برادرش مرگ و اتفاق یک اثر بر چهارم فرهاد

 پدرش حتی و بودند دسترس در و داشتند سلطنت ادعای احتمال که کسانی تمام و رسید سلطنت به میالد از پیش

 .گردید وی از بزرگان و مردم بین در تنفر نوعی باعث عمل این رساند قتله ب را

 ایران به بزرگ لشگری با کلئوپاترا، مصر ملکه پشتیبانی با میور آنتوان رسیدنش سلطنت به از پس سال یک تقریبا

 ضربه وی تدارکات بردن بین از با ابتدا در و رفت وی مقابله به زبده و اندک سپاهی با چهارم فرهاد .کرد حمله

 دشمن سپاه شیرازه پارتیزانی هایجنگ و داشت که نظامی وافر بانبوغ سپس و کرد وارد مهاجم سپاه به مهلکی

 باقی و کرد رها کردستان هایکوه در میالد از پیش شش و سی سال پاییز در را هاآن ۀباقیماند و پاشید هم از را

 .برسانند سوریه به را خود توانستند کمی تعداد مهاجم بزرگ سپاه ینا از .شد سپرده کردان و طبیعت دسته ب کار

 

 بسیار پیروزی این آن از ترمهم و شد هامیور از بسیاری امتیازات و بسیار غنایم آوردن دسته ب باعث رخداد این

 و کم بسیار تلفات و خود نظامی نبوغ با و سپاه کم بسیار تعداد با چهارم فرهاد اوالً زیرا، بود ارزش با و بزرگ

 کردن وارد بدون را بزرگ بسیار خطری که این دوم و رسید پیروزی این به دشمن به بسیار مالی و جانی خسارت

 و وی کشی برادر و پدر شدن کمرنگ باعث مساله این .کرد دور کشور و مردم سر از ایران اصلی سپاهیان

 .گردید بزرگان و مردم بین در محبوبیتش

 اصلی رکن یک سیاسی و اقتصادی نظامی، جنبه از نیسا شهر و مهردادکرت پادگان _ شهر شد گفته که طور همان

 فرهاد پیروزی این بودن ارزشمند و بزرگی به دیگری کس هر از بهتر هاآن و بود اشکانی ایران در گذار تاثیر و

 .بودند واقف چهارم

ه ب هادرهم این .کردند ضرب به شروع چهارم فرهاد از باال بسیار تیراژ در و زیبا هایدرهم مناسبت این به لذا

 گردنبند نوع بعدی تفاوت و دارند فرهاد سر پشت در بود پیروزی از نشان که نیکه الهه نقش پرنده، نقش جای

 از پس شدند ضرب به شروع مهم و زرگب ایواقعه دلیله ب هادرهم این چون .هاستدرهم این روی بر فرهاد

 توانستهمی هاتفاوت این و شده استفاده شده نقر هایشدرهم چهار روی بر که فرهاد ردیفه چند و مجلل بند گردن

 .کند یادآوری را مهم پیروزی آن بیننده به
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 ها بهسکه این باشد. ضربها میدرهم این بر روی شاه چهره نقش که باید قابل توجه قرار گیرد دیگر که نکته

و تا  ندشد شروع ،فرهاد چهارم بزرگ بعد از پیروزی کمی ،ازمیالد پیش وشش سی در اواخر سال قوی احتمال

 حکومت دوم سال به مربوط که ،ابتدایی هایدرهم دلیل به همین .ندداشت ها ادامهآن فرهاد ضرب حکومت انتهای

 هر چه کم و کم دهدمی نشان جوان را فردی شاه چهره ، فرهاد هستند جوانی دوره به و مربوط فرهادچهارم

 .رودمی پیر مرور به سمت و به میان سالی سمت ها به سکه روی گذرد چهرهمی

مورد  هایسکه و تامین اقتصادی جنبه :اول ؛کردمی دو منظور را دنبال مدت طوالنی ضرب ها به دلیلدرهم این

تر بزرگ خطری و رفع بزرگ پیروزی اینها که تقریباً به تمامی شهرها رسیده بود، به نحوی این سکه :دوم ،نیاز

 داشت.مینگه  زنده همگان را برای شاه و کار بزرگ کردمی را یادآوری

 تیراژترین پر و ترینفراوان و جز نباشد اشکانی دوران در نمونه ترینفراوان اگر درهم نمونه این دلیل مینه به

 .اشکانیست دوران شده ضرب هایسکه

 

 آن بودن یکی و شباهت فرهاد دیگر هاینمونه با هانمونه این چهره و تیپ مقایسه شده عنوان مطالب از گذشته

 .هاسکه در سالی کهن و سالی میان هاینمونه خصوصه ب کندمی تایید را

 

 (۱۴تصویر)                                                        (                 ۱۳تصویر)                                 
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 (۱۶تصویر)                                                        (                 ۱۵تصویر)                                 

 

 

 (۱۸تصویر)                                                        (                 ۱۷تصویر)                                 

 

 

 (۲۰تصویر)                                                        (                 ۱۹تصویر)                                 
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 (۲۲تصویر)                                                        (                 ۲۱تصویر)                                 

 

 فرهاد پیروزی از بعد احتماال که ستا موجود چهارم فرهاد از نیکه الهه نقش با هم دیگر خاص و زیبا نمونه یک

 .اندشده ضرب _ سلطنت مدعی _ تیرداد بر

 

 
 (  ۲۳تصویر) 
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 :و مأخذ منابع

 ۱۳۵۱. مترجم: کریم کشاورز. انتشارات پیام. تهران. بهار اشکانیان. دیاکونفم.م.  -۱

 ۱۳۹۶. نشر پازینه. تهران. هاروایت سکهتاریخ اشکانی به ، جالل. دیلمقانی -۲

 ۱۳۹۷. نشر پازینه. تهران. ایران در عهد اشکانیدیلمقانی، جالل.  -۳

. انتشارات سمت. تهران.  سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیهآورزمانی، فریدون.  –سرفراز، علی اکبر  -۴

۱۳۹۵ 

 


