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 پژوھشگری ھيچ تاريخی،بر و مذھبی مھم وقايع و باستانی،رويدادھا مذاھب،اساطير اديان، شناخت در»شناسی سکه«نقش
 فرمانروايان،تاريخ و شھرھا نام مطالعه با روند،کهمی شمار به ايران تاريخ گرانقدر و معتبر اسناد از ھاسکه.نيست پوشيده
 مشخص را ھادوران آن مقدس شعارھای و زرتشتی مذھب ايزدان و ھاالھه دينی،تصوير نمادھای و ھا،عاليمسکه ضرب
 .سازدمی

 و انديشمندان کاوش و تحقيق مورد کمتر که ھستند ارزشمندی و فاخر ایگنجينه ميان، اين در اسالمی ھایسکه
 بيان در باستان،سعی ايران در ستد و داد تاريخی پيشينه بررسی ضمن نويسنده مقاله اين در.است گرفته قرار باستانشناسان

 .دارد مسکوکات روی بر قرآنی آيات مذھبی اھميت

 ملل قديم دنيای تمدن از گويا و زنده باستانشناسی،شاھدی علوم ھایشاخه از يکی عنوان به( citamsimun )شناسی سکه
 به و شناخت را آن اھميت و شد آشنا آن کاربرد نحوه با.برد پی آن متعدد خواص فلز،به کشف از پس انسان.است مختلف
 گذرد،اينمی بشر توسط فلز کشف از قرن يکصد از بيش که اکنون و داد روی بشر زندگی در چشمگير تحولی کلی طور
 علم ھایبررسی و تحقيقات در امروزه و کند ايفاء بشريت تمدن تعالی و ترقی در را سھم بيشترين توانسته ماده

 با پيشين،از ادوار از مانده جای به فلزی ھایسکه ترديد، بدون.است برخوردار ارزشمندی جايگاه از باستانشناسی
 ھایشخصيت اسامی سکه، ضرب محل نام داشتن با که پژوھشگرنند و باستانشناسان دست در تاريخی مدارک ترينارزش

 در آيند،کهمی حساب به انکاری قابل غير اسناد) ع(ائمه مبارک ھاینام و قرآن شريف آيات ذکر و اسالمی تاريخی،خطوط
 شناخت در شناسی سکه. اندداشته موثری نقش خود زمان مذھبی و ھنری سياسی،جغرافيايی،اقتصادی، اوضاع روشنگری

 نظامی ھایحلقه ھخامنشی،تصوير ھایساتراپ سکه پشت در جنگی ھایکشتی نقش.دارد شگرف نقشی نيز مذاھب و اديان
 نام پادشاھان،ذکر ساسانی،نقوش عصر در ھاآتشکده نقوش و اشکانی،نقش عصر برنزی ھایسکه روی بر

 نمايش به را اقوام فرھنگ و ھنر ھایجلوه و مذھبی عقايد که ھستند عظيمی ھايیگنجينه... و شھرھا،فرمانروايان
 بيشتر در که است فلزی شمش آورد،نوع شمار به سکه ترينبدوی بتوان شايد که را فلز کاربرد ترينابتدايی.گذاردمی

 سيمين فلزات و برنز از ضخيم و نازک ھایمفتول و ھاشمش گونه اين.اندداشته گوناگون،کاربرد اوزان در باستانی مناطق
 .است شدهمی مبادله اقوام کاالھا،بين با ستد و داد ھنگام در زرين و

 اولين.است شده ضرب صغير آسيای در ليدی در امروزين رايج ھایسکه شبيه بيش و مسکوکات،کم نخستين
 و ميالد،ضرب از پيش 687 سال حدود در)دوره آن خدايی نماد(روباه نقوش با»سيم و زر«از آلياژی»ليديايی«ھایسکه
 .ساخت بيان شيوا زبانی با بشر برای را فلزات ماندگاری نقش گرديد،و رايج

 به.داد ادامه گونه ھمان بود،به رايج سرزمين آن در پيشتر که سکه ضرب ليديه، پادشاه کروزوس بر غلبه از پس کوروش
 ھخامنشی عصر شاه نخستين را او توانمی بريتانيا، موزه در»کوروش«به منسوب سکه نمونه و تورات مقدس کتاب استناد
 خطوط با ایھنرمندانه بطرز و محلی ھایساتراپ و شاھان نقوش ضرب با ھاسکه.کرد سکه ضرب به اقدام که دانست
 .آمدند وجود به مختلف

 آن و شدمی گفته شاه-دارا معنی به»داريک«يا»دريک«آن به بود،که سلطنتی ضرابخانه انحصار در طال مسکوک ضرب
 97/23 عيار با»يک در«.يافت جھانی شھرت و داشت آلياژ درصد 3 ھا،تنھاآزمايش آخرين پايه بر که بود زرينی سکه
 .شد رايج و ضرب عيار ھمان با گرم 65/16 وزن به دوره اين اواخر در و گرم 42/8 وزن به



 در با ھمزمان گرم 60/5 وزن به سيمين يک در يا سيمين درھم(دراخم/سيکل /شکل ھخامنشی عصر ھایسکه ديگر نوع
 اسکندر دوران ھخامنشی،در شاه آخرين)سوم( داريوش شکست و گوگمل نبرد از پس.شد ضرب ھخامنشی زرين يک
 مسکوکات خالف. يافت رواج)درھم 20-استاتر يک-يک در يک.(پرداخت نيز»يکی در«دو و»يکی در«نيم

 را ھاسکه تصاوير اشکال عمده.بودند بسيار نقوش تنوع و زيبايی،ھنر دارای او جانشينان و اسکندر ھایھخامنشی،سکه
 جانشينان دوره در.بودند يونانی خط به و آتنا- زئوس چون ھراکلس،خدايانی اسکندر،نماد يونانی،تصاوير خدايان ھایچھره

 که سرداری اسکندر،نام نام بجای تنھا.نشد حاصل ھاسکه در چندانی تغييرات سلوکی ھایسکه خصوص به اسکندر
 عصر ھایسکه با شباھتبی پارتی عصر ھایسکه.کردندمی ضرب سکه روی بر داشت، اختيار در را متصرفه سرزمين
 ھایسکه ھنری پشتوانه.اندشدهمی ضرب يونانی خط به که بودند خدايان از تصاويری دارای ھاسکه اين. نبودند يونانی

 نخستين در.بود يونانی-آرامی و اشکانی-پھلوی مسکوکات گونه اين خط.گذارد مسکوکات اين بر را تاثير سلوکی،بيشترين
 .بودند گرم 4 تا 30/4 ھادرھم اولين.بود عالی بسيار مسکوکات پارتيان،عيار شاھنشاھی ھایسده

 به زيبا رخ نيم با مسکوکات. کرد ضرب باال عيار با و گرم 20/16 تا 17 وزن به را درھمی چھار نخستين اول مھرداد
 و نشسته کرسی بر که است پشت،نقشی بر و گوش روی یآويزه و آمده پيشانی روی لبه با پارتی ويژه چپ،کاله سوی
 ضرب.کرد گذاری تاج استخر در ميالدی 226-27 سال در وی پارتی، خاندان بر اردشير چيرگی با.دارد دست در کمانی
 ھایگونه به ایسکه و گمارد وافر ھمت اردشير تا شد پيشين،سبب ادوار در ھاسکه ضرب پشتوانه به زمان اين در سکه
 .دھد رواج حکومتی و مذھبی-ملی ديدگاھھای از حال،پر عين در و ظريف،زيبا نقش خوش

 شاھان نقش بيشترين.بود»درھم« ھم آنان رايج مسکوک.پرداختند سکه ضرب مسين،به و سيمين زرين فلز سه بر ساسانيان
 گيسوانی با پوراندخت تصوير.است نادر اول،بسيار اردشير رخ تمام تصوير.داشت چھره رخ ھا،نيمسکه روی بر ساسانی
 اين مسکوکات روی بر نقوش اين،عمده بنابر.بست نقش دوره اين ھایسکه روی بر بسيار گوھرھای به آراسته

 .ھستند)ھاآب و فراوانی خدای زن(آناھيتا از تصويری و مالزم دو با عصر،آتشدان شاھان دوره،تصاوير

 طبرستانی عرب ساسانی، عرب ھایسکه.اسالمی دوران

 حفظ را خود ظاھری شکل بيش و کم ساسانی عصر ھایسکه)عباسيان و امويان(اسالمی حکام آمدن کار روی با
 .افزودند آن بر»هللا هللا،ربی،ربی بسم«:چون مقدس کلماتی تنھا.کردند

 ترينارزش پيشين،با ھایدوره از بجامانده فلزی ھایترديد،سکه بدون* ورزيد، مبادرت امر اين به که ایخليفه نخستين
 نقش خود زمان مذھبی و جغرافيايی،اقتصادی،ھنری سياسی، اوضاع روشنگری در آيند؛زيرامی حساب به تاريخی مدارک
 .دارند مؤثری

 دست پرويز خسرو نقش با ھايیسکه ضرب به-ق.ھـ 21 سال-خود حکومت سال ھشتمين در او.بود خطاب بن عمر
 عمر، از پس.نگاشت کوفی زيبای خط به آنھم) نيکو بسيار(جيد و»هللا بسم«کلمات چھره باالی طوق در تنھا يازيد،که
 ضرب به و افزوده را»ص« هللا،محمد:چون مسکوکات،کلماتی گونه اين بر ق.ھـ 35 تا 25 ھایسال در عفان بن عثمان
 .ورزيد مبادرت...و استخر شھر، ھمدان،ھرات،نھاوند،مرو،نيشابور،ابر شھرھای در سکه

 بسم«جز که پرداختند زرين و سيمين ھايیسکه ضرب به ق.ھـ 40 تا 35 سال در نيز»ع«طالب ابی بن علی حضرت
 .است شده حک»هللا بسم«جای به»)ص(محمد« نام برخی در»ربی«و»هللا

 شده»خسرو«نام جايگزين پھلوی، به روشنگان و امير معاويه هللا،نام بسم بر سفيان،افزون ابو پسر معاويه مسکوکات در
 عرب«را عباسيان و»ساسانی عرب«را ساسانی طراز با امويان مسکوکات ضرب شناسی،گونه سکه علم در.است

 .نامندمی»طبرستانی



 صورت روی به رو دوره، اين اواخر ھایسکه ويژگی با ساسانی شاه دوم خسرو نقش دوره اين از ایسکه روی بر
 .است بسته نقش»هللا بسم«سکه حاشيه زياد،در بن هللا عبيد نام ساسانی پھلوی به خسرو

 اسالمی متصرفه مسکوکات در بنيادی تغيير به که است ایخليفه نخستين)ق.ھـ 86-65(مروان بن الملک عبد
 بر(له شريک ال-وحده هللا اال اله ھا،السکه روی بر.شد رايج و ضرب ق.ھـ 77 سال در او، سکه اولين ظاھرا.پرداخت
 لم و يولد لم و يلد لم الصمد هللا احد سکه،هللا پشت.80/ثمينن سنه فی بالبصره الدرھم ھذا ضرب هللا بسم آن حاشيه و) روی
 .احد کفوا له يکن

 يک در.المشرکون کره لو و کله الذين علی ليظھره الحق دين و بالھدی ارسله»ص«هللا رسول محمد«واژه حاشيه بر و
 تاريخ و محل ذکر با و آغاز»هللا بسم«کلمه با حاشيه.است آمده»له شريک ال وحده هللا اال اله ال:شھاده جمله آن طرف
 .پذيردمی پايان سکه ضرب

 رايج ھایسکه تقليد.ساخت منسوخ را شاھان و سالطين تصاوير بستن نقش يعنی پيشين، سنن که است ایخليفه نخستين وی
 ھایسکه نمونه اولين روی بر.ساخت متداول را اسالمی سکه بار،ضرب اولين برای و منسوخ را ساسانی و بيزانس
 .شد بعدی ادوار برای معمول رسمی اين و.شد ضرب»»ص«هللا رسول محمد ان اشھد« ،»هللا اال اله ال«شھادت وی،کلمه

 آن وجه يک در.يافت ادامه اندک تغييری با تنھا مسکوکات گونه اين ضرب نيز عباسيان دوره در شد اشاره که ھمانطور
 در و ضرب محل و تاريخ داخلی حاشيه در که حاشيه دو با»له شريک ال هللا،وحده اال اله ال«شامل است مرکزی دايره
 دينارھای به ق.ھـ 207 سال به بار اولين که است»الروم«شريفه سوره از چھارم آيه از قسمتی و سوم آيه خارجی حاشيه
 حاکم نام»»ص«هللا رسول محمد»هللا«دايره درون در که است حاشيه يک و مرکزی دايره ديگر وجه.شودمی ديده مأمون
 تغييرات ديگر که است»توبه«مبارکه سوره«از سوم و سی آيه اموی ھایسکه ھمچون حاشيه در و عناوين و القاب با وقت
 ق.ھـ 214 سال از جزيی

 «المشرکون کره لو و»

 آن مورخان.است شده نوشته...و بخ عدل،فتح،خير،:چون ھايیواژه ھاسکه برخی در.است آمده توبه سوره انتھای در
 اصلی شعار«ذکر را آنان استنباط دليل و نامندمی»سکه روی«را شده نوشته»هللا اال اله ال«واژه که را سکه از وجھی
 .دانندمی»اسالم

 ال قل شده،شعار ضرب دوره اين در که مسکوکاتی ايرانيان،در سوی از اسالم پذيرش و ساسانی شاھنشاھی شکست با
 آنان رايج مسکوک.پرداختند سکه ضرب به مسين و سيمين زرين، فلز سه بر ساسانيان* اال اجرا عليه اسئلکم

 نھاد(آناھيتا از تصويری و مالزم دو با عصر،آتشدان شاھان دوره،تصاوير اين مسکوکات بر نقوش عمده.بود»درھم«
 .است)آب و فراوانی

 ابو نام با ھايیسکه يا شده ضرب ق.ھـ 127 تا 32 ھایسال بين که ھايیسکه در)23 آيه شوری سوره(»القربا فی المودة
 اين در.است امويان حکومت اندازی بر در عباسيان طرفداری به مسلم ابو قيام از ری،حاکی در معاويه بن اله عبد و مسلم
 .آوردند روی سکه ضرب به خليفه نام حذف با ق.ھـ 206 سال از که بودند ایسلسله نخستين»طاھريان«بين

 جلب خود به را جھانيان توجه که است دست دور مناطق از بزرگ ھايیگنجينه سامانی، عصر در ھاسکه ضرب توسعه
 اين از برنز،نشان و نقره و طال جنس اسکانديناوی،از و لھستان ھایسرزمين در دوره اين ھایسکه کشف.است کرده
 شده ضرب سمرقند در)ميالدی 858(ق.ھـ 244 سال در اسد بن احمد از که است ایسکه آنھا ترينقديمی.است اھميت
 و هللا من و نصر«مذھبی،مانند شعارھای و عباسی خلفای آنھا،و تابع حکام و فرمانروايان نام اغلب ھاسکه روی بر.است
 .است شده حک»قريب فتح



 ضلعی شش دو از المرکز، المتحد دواير جای به و عباسی سبک به را ھايشسکه نيز»بويه آل«سامانی، سلسله از بعد
 ھا،نقشسکه روی بر.الظفر و بالنصر السعادة و باليمن:چون کلماتی و کرد استفاده محيطی دايره يک و المرکز متحد منتظم
 .بست

 کره لو و کله الدين علی ليظھره الحق دين و بالھدی ارسله هللا رسول محمد«حاشيه بر»هللا رسول محمد «متن:سکه روی
 .«المشرکون

 سنه...ضرب محل...الدرھم ھذا ضرب هللا سکه،بسم روی حاشيه بر »له شريک ال وحده هللا اال اله ال«:سکه پشت

 عصر در .است شده ضرب»هللا بنصر المؤمنون يفرح يومئذ و بعد من و قبل من االمر «:سکه دوم حاشيه بر
 مختلف نواحی در چشمگيری ھايیتفاوت دارای ھانوشته و اندازه و عيار نظر از و متنوع بسيار غزنوی،مسکوکات

 رسول هللا،محمد اال اله ال«شعار روی يک بودند،در برنز و سيم و زر از اغلب دوره،که اين ھایسکه بر.ھستند
 .است بسته نقش او القاب و غزنوی فرمانروای ديگر،نام روی بر و عباسی خليفه نام و»)ص(هللا

 بسم«:حاشيه با و »له شريک ال وحده هللا اال اله عدل،ال کلمه غزنوی محمود سلطان طالی دينار از ایسکه روی بر
 ھايشانسکه ضرب نيز سالجقه احکام.است شده حک»ق.ھـ 401 مائه اربع و احدی سنه نيشابور به الدينار ھذا ضرب»هللا
 اال اله ال«ق.ھـ 465 سال سلجوقی،به ارسالن الب درھم از طال جنس از ایسکه روی بر.نبود دوره اين با شباھت بی
 و ستين و خمس سنه باالھواز الدينار ھذا ضرب هللا بسم:(داخلی حاشيه بر و هللا بامر القائم -له شريک ال وحده-»هللا

 پشت بر هللا ينصر المؤمنون تفرح يومئذ و بعد من و قبل من االمر  آن خارجی حاشيه بر و)ق.ھـ 465 اربعمائه
 کره لو و کله الدين علی ليظھره الحق دين و بالھدی ارسله هللا رسول محمد و »هللا رسول محمد-«سکه،

 بخش زينت قرآنی ھایايرانی،واژه مقتدر ھایسلسله از طوالنی فاصله يک اين،در بنابر.است شده نوشته»المشرکون
 .اندافزوده آن اھميت بر و شده اسالمی دوره ھایسکه

 الدين جالل دينار از ایسکه روی بر.جستند ھابھره الھی آيات از ھايشانسکه ضرب در نيز خوارزمشاھيان
 .است شده نوشته»هللا-الدين هللا،الناصر رسول محمد هللا اال اله ال«جمله:سکه روی.طال جنس)ق.ھـ 628-617(خوارزمشاه

 دگرگون حکومتی معيارھای و نھادھا مغوالن،ھمه دست به عباسی خالفت انقراض و خوارزمشاھی حکومت انھدام با
 چنگيز نوه خان ھوالکو ايلخانی،يعنی ھایسکه اولين در.گذارد تأثير نيز ھاسکه ضرب در تحوالت اين شک بی.شد

 بگو(... »تشاء من تعز و تشاء ممن الملک تنزع و تشاء من الملک تؤتی الملک مالک اللھم قل«:عبارت
 عزيز بخواھی را ھرکه و گيریمی بخواھی که ھر از و دھیمی بخواھی که ھر به.است تو آن از پادشاھی.پروردگارا

 .کنیمی

 قرآنی ھایواژه اھميت و اسالم نفوذ تأثير است،بيانگر شده گرفته 26 عمران آل سوره شريفه آيه از که نورانی جمله اين
 .است ھاسکه روی بر

 و آن،شھادتين وجه يک در که کرد ضرب را مسکوکاتی اسماعيل ،شاه)916 -913(صفويان حکومت آمدن کار روی با
 .است شده نقر شاه القاب و ضرب ديگر،محل وجه در و)ع(امام دوازده نام حاشيه در

 .شد رايج صفوی دوره در بار اولين نستعليق، خط به ھاسکه روی بر شعر نوشتن

 و»هللا بسم«آنھا، بر که پرداختند سيمين و زرين ھایسکه ضرب به ھجری 40 تا 35 ھایسال در نيز)ع(علی حضرت*
 .اندنوشته»هللا بسم« جای را به»)ص(محمد« نام ھاسکه برخی در و»ربی«

 



 :خوردمی چشم به اشعار عباس،اين شاه ھایسکه روی بر

 است تمام را ما او آل و علی است امام گر مغرب به تا مشرق ز

 ثانی عباس حق توفيق از زد صاحبقرانی سکه گيتی به

 شاه مسکوکات بر که بود چنان)ع(ابيطالب بن علی حضرت ويژه به نبوت خاندان به صفوی خاندان ارادت و شيفتگی
 امام غالم«بنده خدا محمد ھایسکه ،بر»)ع(امام دوازده اسامی«طھماسب، شاه ھایسکه بر...»علی ناد«اسماعيل
 سلطان ھایسکه ،بر»عباس علی آستان کلب«دوم، و اول عباس شاه ھایسکه ،بر»)ع(علی امام غالم«يا و»)عج(مھدی
 آيه فتح مبارکه سوره«،)بنده خدا محمد سلطان( اولجايتو از ایسکه روی بر.است شده ضرب ،»درگاه کلب«حسين

 :است آمده آن روی بر.شده ضرب آمل در ق.ھـ 714 سال در درھمی پنج سکه اين.است شده نقر»29

 سيماھم رضوانا و هللا من فضل يبتغون و سجدا رکعا تراھم بينھم رحماء الکفار علی اشداء معه الذين و هللا رسول محمد»
 الحق الملک هللا اال اله ال«جمله آن ديگر روی در و»االنجيل فی مثلھم و التورة فی مثلھم ذالک السجود اثر من وجوھھم فی

 ائمه و)ص(برسول صلوات حاشيه در و»المؤمنين امير هللا ولی علی االمين الوعد الصادق هللا رسول محمد المبين
 .است شده نوشته...و»الزکی الحسن و المرتضی علی و المصطفی محمد علی صل اللھم«ايشان کنيه و القاب با معصومين

 وزن به اشرفی( زرين سکه ضرب به افغان اشرف ق.ھـ 1135 سال محرم 11 در افاغنه دست به اصفھان تسخير با
 و»)ص(هللا رسول هللا،محمد اال اله ال« آن وجه يک در که گرم 91/6 شاھی پنج و گرم 4 /60 عباسی گرم،سيمين 45/3
 1148 شاه جلوس ،سال)افشار شاه نادر(نادری ھایسکه نخستين روی بر.ساخت بود،رايج تسنن اھل خليفه چھار نام
 شعارھای و پرداختند سکه ضرب به شيراز در ق.ھـ 1171 سال از نيز زنديه حکام.شد ضرب»وقع ما فی الخير«ق.ھـ

 .گرديد ضرب»الزمان صاحب يا و العالمين رب هللا ،الحمد)ص(هللا رسول هللا،محمد اال اله ال« چون مذھبی

 :است آمده شعر اين طال، جنس از خان آغامحمد ربعی سکه روی بر

 الزمان صاحب حق به امام سکه از جھان در سيم و زر و ماه و آفتاب شد

 محمد آغا)ق.ھـ 1193(خان کريم مرگ از پس.است شده نقر کاشان المؤمنين دار ضرب)ص(محمد سکه،يا پشت روی بر
 از.نشست تخت بر ق.ھـ 1210 سال در خود سرانجام اما. رساند پادشاھی به را دوم طھماسب شاه نوادگان از يکی خان
 .شد رايج و نقر سکه گونه 3رسيد، قتل به قاجاريه سلسله سر که ق.ھـ 1211 ذيحجه 21 تا تاريخ اين

 :عبارتند ھاسکه اين

 تومانی 60-5-20- 8 سنگين زرين ھایسکه:الف

 تومانی دو و يک کوچک زرين ھایسکه:ب

 سيمين مسکوکات:پ
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