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 قرون میانی ساسانی در موزه آذربایجان تبریزمعرفی مجموعه ای از سکه های 

 
 زهرا مسلمی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر ،باستان شناسیکارشناسی ارشد 
zahramoslemi222@gmail.com 

 

 چکیده

 

که ها از قاچاقچیان آثار باستانی به دست آمده است سکه تاریخی تحویل موزه آذربایجان گردید. این س 121تعداد  1931در سال 

و در باره محل کشف آنها اطالعات زیادی وجود ندارد. یکی از روش های مرسوم برای آگاهی از اصالت تاریخی سکه ها مطالعاات  

تاً  اکسایده شاده   سکه سالم و قابل بررسی از مجموعه مذکور که عماد  22گونه شناختی و آزمایشگاهی است. در این مقاله تعداد 

بودند، پس از مرمت و اکسید زدایی مورد مطالعه قرار گرفتند.  سپس با بررسی بیشتر این مجموعاه و مطالعاه بار روی نقاوش و     

کتیبه سکه ها تا حدود زیادی اصالت سکه ها تایید گردید. سکه های مطالعه شده مرباو  باه چهاار پادشااه قارون میاانی دوره       

ار پادشاه، پیروز، بالش، جاماسب و قباد اول هستند که در سلسله ساسانی به طور متوالی و پشت سارهم  ساسانی هستند. این چه

حکومت نموده اند؛ و از این نظر حائز اهمیت مطالعاتی فراوانی هستند و می توان سیر تحول سکه های ساسانی را در ایان مادت   

ناسایی سکه های این چهار پادشاه، ضرابخانه های محل ضرب ساکه هاا   مورد ارزیابی دقیق تری قرار داد. خوشبختانه عالوه بر ش

نیز مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از سکه هایی که دچار سائیدگی زیادی شده اند، تعیین و تشخیص محل ضارب آنهاا میسار    

ضر امکان مستند سازی و اعتباز نشد، هرچند با مطالعات مقایسه ای می توان احتماالتی در باره محل ضرب آنها داد. با مطالعه حا

 بخشی تاریخی و علمی به این مجموعه که فاقد کانتکست باستان شناختی هستند فراهم شده است.  

 

 سکه شناسی، ساسانی، ضرابخانه، نقوش سکه، موزه آذربایجان واژگان کلیدی:
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و باه شاماره     11/22/31اری می شود. این سکه ها در تااری   تعدادی سکه در موزه آذربایجان تبریز و در بخش مهر و سکه نگهد

تحویل گنجینه دار موزه آذربایجان گردیده است. سکه ها از حفاری علمی بدست نیامده و مکشوفه از قاچاقچیان عتیه  1929نامه 

ررسی ماورد مطالعاه قارار    سکه سالم و قابل ب 22سکه است، که در این مقاله تعداد  121می باشد. تعداد سکه های این مجموعه 

گرفته است.  عمده این سکه ها اکسیده شده بودند و پس از مرمت و اکسید زدایی اطالعات مربوطه در اختیار نگارنادگان جهات   

مطالعه قرارگرفت.  این سکه ها مربو  به قرون میانی دوره ساسانی و مختص چهار پادشاه این دوره می باشد. با مطالعه و بررسی 

ها و موارد مشابه جزئیات هنری و ویژگی های بارز این سکه ها مشخص همچنین با شناسایی ضرابخانه هایی کاه ساکه    این سکه

 ها ضرب شده اند تحلیلی در این خصوص ارائه گردد.

 

 اهمیت و جایگاه سکه

بر رویدادهای دوران خاود   سکه ها بازگو کننده بسیاری از حقایق دفن شده در دل تاری  اند. این آثار فلزی کوچک سندی معتبر

هستند.اطالعات موجود در سکه ها، از جمله نقوش، خطو ، عبارات، شعارها، نمادهاا و روناد تیییار در عالئام آنهاا در مطالعاات       

 باستان شناسی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی بسیار اهمیت دارند.

ثار باستانی و تاریخی در برابر تیییرات دما و رطوبات تیییار مای    سکه ها به دلیل مقاومت فلز به کار رفته در آنها، کمتر از دیگر آ

کنند و در بسیاری موارد با کیفیت عالی باقی می مانند، از این رو اطالعات نقش بسته بر سکه ها در بازشناسای تااری  سیاسای،    

عات باساتان شناسای و تااریخی    اقتصادی، اجتماعی و مذهبی دوران خود نقش مهمی ایفا می کنند و یکی از منابع مهم در مطال

 بشمار می روند.

مضامین و شعارهای نگاشته شده بر رو و پشت سکه ها بیانگر جهان بینی و باورداشت های دینی، اخالقای و سیاسای جامعاه ای    

 (.22: 1931است که آن سکه ها در آنجا رواج داشته است)جعفری دهقی،

ضرب آنها شده و با توجه به نقوش مختلف از جمله نقش پادشااه، تزئینااتی    سکه های ساسانی به دلیل دقت هنری باالیی که در

چون گوشواره و گردنبد، نقش تاج، تزئینات تاج ها، نقوش نمادین کتیبه ها، ضرابخانه ها و بسیاری موارد دیگر از منظر مطالعاتی  

 بسیار مورد توجه و اهمیت می باشند.

 

 سکه شناسی دوره ساسانی

نسبت به دوره های قبل تر خود دارای طرح جدیدی هستند، زیرا ساسانیان اولین کساانی بودناد کاه قطعاات      سکه های ساسانی

نازک را برای ساخت سکه به کار بردند. با ورود قطعات نازک فلزی به صحنه ی ضرب سکه، ارتبا  با فرم کهنه سکه به طور کامل 

ییر چندانی به وجود نیامده ولی با نازک کردن سکه هاا باه قطار آنهاا     (. از نظر وزن سکه ها تیGobel,1399: 29از بین رفت )

 افزوده شده و این امر جهت حک کردن جزئیات بیشتری بر روی سکه ها در این دوره بوده است.

از نظر جنس، سکه های ساسانی بر روی سه فلز طال، نقره و مس)گاه برنز و حتی سرب(ضرب شده اند. هدف از ضرب سکه هاای  

یک نوع کسب وجهه و اعتبار و نیز توسل به سنتهای کهن بوده است. سکه های طالی ساسانی عموماً توسط شخص پادشااه  طال 

توزیع می شدند و بع تعداد معدود ضرب شده اند. سکه های ساسانی غالباً درهم نقره هستند، اگرچه  سکه های نقره کاوچکتری  

(. ضرب 1999:1چرای شاهان ساسانی از آغاز تا پایان این دودمان است)قلی زاده، نیز وجود دارند. درهم نقره معرفه ی بی چون و
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(. بار روی  112: 1992سکه های مسین پس از خسرو دوم متوقف می شود و نمونه ای از آن بدست نیامده است)آلتهایم و روت ،

از حاشیه سکه)دایره مرواریاد نشاان(،    سکه های درهم ساسانی این موارد را به چشم می خورد؛ نشان تعیین حدود فضای تصویر

 حاشیه سکه، چهره پادشاه، تاج، لباس و زیورآالت، نشانه ها و نمادها و نوشته ها را شامل می شوند.

(. بر روی سکه هاا تصاویر نایم تناه شااه در      223: 1932سکه شاهان ساسانی هر کدام به نقش خود آنها مزین بوده است)سامی،

نگرد نقش گردیده است. در برخی دوره ها عالوه بر نقش شاه نقش ولیعهد و و یا تصویر سه گانه شاه، حالیکه به سمت راست می 

(. بار روی ساکه هاا ناام و عناوان      22: 1912ملکه و ولیعهد نقش می شد)این ترکیب تنها ویژه سکه بهرام دوم است()آورزمانی، 

(. لقاب چهاره از   19: 1993یزدان دارد نوشته شده است)سودآور،رسمی شاه نقر می گردید. و همچنین عباراتی همچون چهره از ا

پادشاه ساسانی به طور پی در پی به کار برده اند. بر پشت و روی اغلب سکه های ساسانی شاعارهای ماذهبی یاا     3ایزدان دارد را 

ان برای جلوه دادن برتری آناان  کلماتی در بزرگداشت و تحسین پادشاه از قبیل عادل، پیروز و فاتح دیده می شود. گاه القاب شاه

 (.22: 1912از شاه پیشین بوده.  از زمان قباد اول بر روی سکه ها عناوین کما بیش کلیشه ای به نام پادشاه افزوده شد)آورزمانی،

تلفی برای از نظر تاج، هر پادشاه دارای تاج مخصوص به خود بوده، اما بعضی از شاهان دارای چند تاج مختلف بوده اند و دالئل مخ

(. در واقع بعد از هر شکست و یا پیروزی به دالیل اعتقادی طرح تاج شاهان 29: 1931مکوندی، -این امر وجود داشته است)دادور

(. طرح تاج شاهان ساسانی بسیار متنوع و زیبا بر روی سکه های این دوره ظاهر شده اند. در 132: 1993تیییر می کرد)پاکزادیان،

ادشاه که به سلطنت می رسید تاج ویژه خود را بر سر می نهاد و این امر در شناخت و بررسی ساکه هاای ایان    دوره ساسانی هر پ

دوره کمک شایانی می نماید. در دوره ساسانی تاج اصالتی خاص پیدا می کند. تاج عموماً دارای هالل گوی داری بوده که در تاج 

(. بر روی تاج شاهان ساسانی که در ساکه هاای   33: 1922می گیرد)پورحقانی، به شکل کنگره یا بال پرنده به همراه دیهیم قرار 

آنها نیز به چشم می خورد نقوشی همچون هالل ماه ، ستاره، گوی، پرنده یا بال پرنده و کنگره زینت گر تاج شاهان ساساانی بار   

عالئام و نقاش تااج     "ونه بحث نموده:روی سکه ها شده اند. در خصوص نقش مظاهر آسمانی بر روی تاج شاهان ساسانی بدین گ

فرمانروایان ساسانی بر اساس مظاهر آسمانی تعیین می شد و آن را با اشکال ستارگان، ماه، خورشید، اجرام آسمانی و زماین مای   

ناد  (. از جمله عناصر تزئینی که در چهره پادشاهان نیز مورد اهمیت است می توان به گوشواره و گردنب19: 1992)پوپ،"آراستند

پادشاهان اشاره نمود که هر یک دارای ویژگی خاص خود می باشند. حاشیه دور سکه ها یا دایره های مروارید نشان تا زمان پیروز 

تنها یک دایره در حاشیه مسکوکات وجود داشت. در زمان بالش برای نخستین بار  بر روی سکه هاا دو دایاره مرواریاد نشاان در     

اما دایره دوم در زمان پادشاهان بعدی دوباره از بین رفته و در سکه های نقره خسرو دوم بااز هام   حاشیه سکه ها دیده می شود. 

دایره دوم نمایان می شود و فقط در سکه های قباد دوم، اردشیرسوم و یزدگرد سوم در سه سال نخست حکومتش تنها یک دایره 

ی مجموعه ی مورد بررسی قابل مشاهده است. در طول آخرین (. این تیییرات در سکه ها1ی مروارید نشان دیده می شود)تصویر

پشت ساکه   دوره ی پادشاهی قباد ترکیب هالل ماه و ستاره بر حاشیه بیرونی روی سکه ها حک شدو جنبه مذهبی نیز پیدا کرد.

ل ضرب یا ناام شااه یاا    های ساسانی نیز عناصر تزئینی متفاوتی را شامل می شود از جمله، آتشدان، نگهبانان آتش، ضرابخانه، سا

 حرف نخست نام شاه، حاشیه مروارید نشان،  نقش ماه و ستاره. 

در درهم های ساسانی و پشت این سکه ها تصویر یک آتشدان قرار دارد. عنصر اصلی پشت سکه هاای ساساانی از آئاین دینای و     

انی پیشنهاد می کند؛ الف( آتشدان باا  روحانی حکایت می کند. گوبل سه تیپ یا سبک برای آتش دان های پشت سکه های ساس

شعله های فروزان، ب( آتشدان با شعله های فروزان که دو نفر کنار آن ایستاده اند، ج( یک آتشدان که بین دو نفر قرار دارد و در 
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 (.Gobel,1399: 5میان شعله های آن تصویر سر شخصی دیده می شود)

سکه در آن ضرب شده دیده می شود که این نامگاذاری از دوره شااپور اول    در پشت سکه های ساسانی به اختصار نام شهری که

(. در زمان پیروز هالل ماه و ستاره تبدیل به نمادهای ماذهبی شادند و در   919: 1952برپشت سکه ها به وجود آمده است)بیانی،

(.  تااری  گاذاری بار    2یر()تصاو Lorange,1359: 32سمت چپ شعله آتش ستاره و سمت راست آن هالل ماه دیدیه می شود)

پشت سکه های ساسانی، برای نخستین بار در زمان پیروز آغز گردید.تا پیش از وی ثبت تاری  بر سکه ها مرساوم نبود.نخساتین   

سال ضرب شده بر روی سکه های ساسانی، سال دوم پادشاهی پیروز بود و تا سال هفتم ادامه یافت. پس از این سال، تارخگذاری 

(. تا پیش از آن نام 91: 1992مچون بروز خشکسالی و بدیمن دانستن ثبت تاری  بر روی سکه، متوقف گردید)امینی،به دالیلی ه

پادشاه یا حرف نخست نام پادشاه که در سکه های پیروز نیز مشاهده می شود در سمت چپ پشات ساکه هاا قارار مای گرفات.       

شد و سپس تا سال یازدهم سلطنت قباد که برابار ساال اول و ساری    مجدداً از دوران جاماسب درج تاری  بر پشت سکه ها شروع 

دوم پادشاااهی وی بااود آغاااز گردیااد و اینگونااه تاریخگااذاری باار پشاات سااکه هااا تااا فروپاشاای ساسااانیان ادامااه پیاادا کاارده   

: 1992(. محل نگارش سال ضرب، در سمت چپ پشت سکه و در کنار نگهبان آتش نقش می شد)امینی،91: 1993است)بیگلری،

(. به طور کلی، نشانه ها و نمادهای سکه های ساسانی سیر تحول و دگرگونی اندیشه ها و باورهای آن دوره را باز می تابد.و باا  92

 توجه به اینکه سکه در دست مردم عامی نیز گردش داشته می بایست پیام های منقوش بر آن دقیق و ساده بوده باشد.

 

 ضرابخانه های دوره ساسانی

خر قرن پنجم پنجم میالدی بر روی سکه ها محل ضرب سکه مشخص نمی شد از این رو اندازه گیری و سنجش تعداد ضرب تا اوا

مسکوکات در هر محل دشوار بود در حالی که بیش از یکصد ضرابخانه شناخته شده، فقط حدود بیست ضارابخانه در امپراطاوری   

(. البته در حال حاضر تعاداد بیشاتری ضارابخانه دوره ساساانی     Gobel,1399: 992ساسانی برای ضرب سکه به کار رفته است)

مشخص شده اند. در دوران آغازین حکومت ساسانی در چنادین مکاان متفااوت عمادتًا در فاارس و پایتخات ساکه ضارب مای          

باساتان   (. نام ضرابخانه ها بر روی سکه های بدست آمده در شناساائی شاهرهای ایاران در عهاد    Reider,1331:12-11نمودند)

اهمیت و جایگاه آنها و اوضاع اقتصادی این شهرها نقش قابل توجهی دارد.ضرب سکه در هر شهر نشان دهنده ی اقتصااد نسابی   

(. ضرابخانه های دوره ساسانی به چند منطقه قابل تقسیم هستند که در هار منطقاه   23: 1931آن شهر نیز است)جعفری دهقی،

خای از ایان شاهر هاا عبارتناد از؛ الاف( شاهرهای حاوزه خراساان بازرس: شاامل تاوس،             شهرهایی محل ضرب سکه بوده اند. بر

ابرشهر)نیشابور(، مرو، هرات، زوزن، بل ، سکستان و...ب( شهرهای حوزه آذربایجان، ارمنستان و تبرستان: شامل اردبیال، گنازک،   

زشاپور، اسپانور، وه اردشیر، وه انتیوک خسرو و...د( ارمنستان، گرگان، تبرستان، پیروزقباد و...ج( شهرهای بین النهرین: شامل پیرو

شهرهای حوزه ماد غربی: شامل همدان، نهاوند، دینور و...ه( شهرهای فارس و کرماان: شاامل شایراز، اساتخر، کرماان، دارابگارد،       

 فیروزآباد، بیشاپور، خوزستان و.... و( شهرهای ماد مرکزی: شامل ری، گی)جی(، سپاهان و....)همان(.

 رفی سکه های مجموعهمع

سکه های بررسی شده در این مجموعه مربو  به چهار پادشاه قرون میانی دوره ساسانی می باشند. تصویر این سکه هاا نشاان از   

آن دارد که مربو  به پیروز، بالش، جاماسب و قباد اول می باشند. بررسی سکه های این مجموعه از چند جهت ماورد اهمیات و   

توجه به اینکه سکه ها دارای فراوانی نسبی مناسبی می باشد و همچنین مربو  به چهار پادشاه پشت سرهم می  ویژه می باشد. با
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باشند می توان سیر تحول نقوش بر روی این سکه ها را در این دوره بصورت متاوالی مشااهده و بررسای نماود.  هادف اصالی از       

این دوره مشخص نمودن ضرابخانه های آنها نیاز مای باشاد کاه خاود      مطالعه ی این سکه ها عالوه بر معرفی جزئیات سکه های 

بصورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرد. جهت شناسایی سکه ها و ضرابخانه ها سکه ها با نمونه های مشابه و شناساایی شاده   

نها صورت نگرفته بود این سکه ها مقایسه شده اند.  با توجه به اینکه در زمان مطالعه این مجموعه توسط موزه نامگذاری بر روی آ

 بر اساس اول نام هر پادشاه که سکه مربو  به آن می باشد نامگذاری شده اند.

 

 سکه های پیروز

همانگونه که در بخش قبل اشاره تیییراتی در نقوش سکه های ساسانی در دوره ی پیروز به وجود آمد. در ابتادا اول ناام پادشااه    

ود داشت اما پس از مدتی، در این دوره بود که تاریگذرای بر پشت سکه هاا انجاام گرفات و تاا     بر پشت سکه ها وج Pیعنی حرف

مدتی ادامه یافت که بنا به دالئل اعتقادی مدتی از روی سکه ها حذف گردید. همچنین نقوش ماه و ستاره در این دوره بر پشات  

پیروز دارای سه نوع تاج در سکه های پیاروز بدسات    سکه ها ایجاد شد و نقش مذهبی به خود گرفت. در خصوص تاج سکه های

(. در سکه های نوع نخست، پیروز را با تاجی تقریباً شبیه تااج یزدگارد   9آمده که در این مجموعه دو نوع از آن وجود دارد)تصویر

پیاروز   اول می بینیم. این سکه ها ضرب ضرابخانه هاای معادودی باوده و باه احتماال زیااد متعلاق باه ساال نخسات حکومات           

(. دو نوع تاج دیگر بر روی سکه های پیروز مشاهده می شود. نوع اول  تاج کنگره داری است کاه بار   139: 1993است)پاکزادیان،

پیشانی آن هالل کوچکی قرار دارد و بر باالی تاج نیز هالل دیگری است که در میان این هالل یاک گاوی کوچاک قارار گرفتاه      

پشت این سکه ها تاری  ضرب سکه نقر شده است. برخی از این دسته مسکوکات دارای تاری  (. بر 99: 1992است)موسوی حاجی،

(. در مجموعاه ی حاضار ساکه هاای باا کاد        139: 1993ضرب سکه نیستند و به جای آن نام پیروز نوشته شده است)پاکزادیان،

P5،P1،P12 ،P19  ،P25 و p92 ( نوع دوم، تاج کنگره داری است که بر 2و1دارای این نوع تاج هستند)مشاهده شود لوح شماه

پیشانی آن  هالل کوچکی قرار گرفته و بر باالی تاج دو بال گشوده شده پرنده ای وجود دارد که در میان آنها یاک گاوی بسایار    

اده شده که در میان ایان هاالل یاک گاوی مادور دیاده مای        کوچک قرار گرفته و بر باالی این گوی کوچک، یک هالل دیگر نه

(. بجز کد 139: 1993(. تاریخگذاری نیز در پشت این نوع سکه ها متوقف گردیده است)پاکزادیان،93: 1992شود)موسوی حاجی،

شاهده شود لوح را در مجموعه ی حاضر با این ویژگی ها می توان مشاهده نمود)م Pهای باال که معرفی شد سایر سکه های با کد 

(. همچنین دایره های مروارید نشان حاشیه سکه های پیروز فقط شامل یک دور می باشاد. در خصاوص پشات ساکه     2و 1شماه 

های این دوره نیز بجز سال ضرب که در مواقعی حذف شده و بجای آن نام پادشاه یا حرف اول نام شاه متیییر بوده بقیاه عناصار   

 هیچ تیییری ندارند. تشکیل دهنده پشت این سکه ها

 

 سکه های بالش
 

پس از پیروز بالش به پادشاهای رسید و اقدام به ضرب سکه نمود. در سکه های بالش دو طرح تاج قابل شناسایی است که البتاه  

که در این مجموعه کل سا  .تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. فقط در تاج نوع دوم کنگره مرکز تاج بصورت پله ای به چشم میخورد

های بالش دارای تاج نوع دوم می باشند. در سکه های بالش عناصر مذهبی بیشتری نسبت به سکه های پیروز وجود دارد که این 
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عناصر شامل نقش شعله آتش بر روی شانه شاه و تصویر نمادین ایزد بهرام در شعله های آتش داخل آتاش دان پشات ساکه هاا     

(.  در پشت سکه 152ده اند و پادشاه را در کنف حمایت ایزد بهرام نشان می دهد)همان: است که نمادهایی از دینداری پادشاه بو

های بالش تاری  ضرب سکه مشاهده نمی شود. در پشت سکه ها دو نوع ایزدان و نگهبابنان آتش را مشاهده می کنیم یک ساری  

که های این مجموعه کل مالزماین بادون رزم افازار    با رزم افزار ترسیم شده اند و برخی دیگر بدون آن نقش گردیده اند که در س

می باشند. تفاوت دیگری که در سکه های بالش با دیگر سکه های قبل از خود دارد وجود دو دایراه مروارید نشان در حاشیه سکه 

ایان مجموعاه    (. سکه های بالش در9ها می باشد که این امر تا قبل از این بر روی سکه های ساسانی مشاهده نشده است)تصویر

 قابل مشاهده هستند. 9و  2نامگذاری شده اند و در لوح های شماره  B1تا  B1عدد می باشد با کد  1که تعداد آنها 

 

 سکه های جاماسب

در لوح سوم قابل مشاهده می باشند. ساکه   j9و   j2و j1در مجموعه حاضر سه سکه از جاماسب شناسایی گردیده که با کد های 

نسبت به سکه های پیشین خود دارای ویژگی های خاص و تیییراتی می باشد. بر روی ایان ساکه هاا پاس از     های جاماسب نیز 

مدت ها که آخرین آن در سکه های بهرام دوم وجود داشته در روی سکه دو چهره مشاهده می شود. بر روی سکه های جاماسب 

اشناخته را نشان می دهد. فرد مقابل پادشاه چیزی را تقادیم  یک تصویر در مقابل پادشاه دیده می شود. این تصویر یک ولیعهد ن

می کند که انسان را به یاد حلقه قدرت می اندازد و در حقیقت این تصویر یک صحنه ی تفویض اختیار یا تاجگاذاری را نماایش   

(. اندیشاه پدیاد   3()تصاویر 12: 1999می دهد و روبروی پادشاه نه یک ولیعهد بلکه ایزد اهورامزدا نشان داده شده است)قلی زاده،

آوردن نقش اهورامزدا از راه تصویرهای سمبولیک صورت پذیرفت به گونه ای که این سکه ها کلیه مراحل پیدایش نقش را در نظر 

(. نقشی که در این ساکه هاا در روباروی پادشااه قارار دارد دارای دو طارح متفااوت مای         19: 1993مجسم می سازند)لوکونین، 

این ویژگی را در سکه های این مجموعه می توان مشاهده نمود و هر دو نوع آنها در سکه های مربو  به جاماسب  (.5باشد)تصویر

در این مجموعه وجود دارد. تاجی که در سکه های جاماسب به کار رفته فقط به یک صورت می باشد این تاج بدین صورت است، 

باالی نقش ماه یک گوی کوچک قرار دارد و بر باالی گوی کوچک نقش ماه  یک تاج کنگره دار که در وسط آن نقش ماه قرار دارد

دیگری قرار گرفته و در باالی آن یک گوی بزرس قرار دارد. همچنین در این سکه ها دوباره دایره مروارید نشان حاشیه روی سکه 

و یک دایره مروارید نشان در حاشیه سکه ها که در دوره بالش به دو دایره تبدیل شده بود به همان حالت سکه های قبل برگشت 

در پشت سکه ها نیز دوباره سال ضرب سکه نقر گردیده است. تاری  در سکه های جاماسب بیانگر سه ساال    .ها ایجاد شده است

 (.  155: 1993عددی حکومت این شاه است)پاکزادیان،

 

 سکه های قباد اول
 

مت کرده مورد اهمیت است. زیرا قباد پس از مرس بالش به شاهی رسید ولی به سکه های قباد با توجه به اینکه در دو دوره حکو

دلیل حمایت از مزدکیان از سلطنت خلع و جاماسب به جای وی به شاهی رسید.پس از مدتی با حمایت بزرگان دوبااره قبااد باه    

شود و بجای آن ناام پادشااه نوشاته     سلطنت بازگشت. در سکه های دوره اول پادشاهی قباد، تاری  و سالشمار حکومت دیده نمی

(.  طرح تاج قباد نیز در دور دوم حکومت نسبت به دور اول اندکی متفاوت است. این تیییرات را 159: 1993شده است)پاکزادیان،
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 می توان در نوارهای در حال اهتزاز اطراف تاج و شانه های شاه مشاهده نمود. نکته مهم که در ساکه هاای قبااد در نقاوش روی    

سکه های ساسانی ایجاد شد وجود نقش ماه و ستاره در حاشیه این سکه ها است که برای اولین بار بر روی سکه های ساسانی به 

ایان   G3و  G9وجود آمد و این ویژگی در تعدادی از سکه های قباد به چشم می خورد، در مجموعه ی حاضر سکه های باا کاد   

(. این سنت  و ویژگی بعد از قباد تا پایان امپراطوری ساسانی بار روی ساکه   9لوح شماه ویژگی ها را دارا می باشند)مشاهده شود 

 های پادشاهان دیده می شود.
 

 ضرابخانه ها
 

با توجه به ویژگی سکه های این دوره که مورد مطالعه قرار گرفت در پشت سکه ها و در سمت راست آتش دان در همه ی ساکه  

ساکه از ساکه هاای ایان      22ضرب گردیده حک شده است. در این پژوهش و با مطالعه بر روی ها نام اول شهری که سکه در ان 

مجموعه در اکثر سکه ها ضرابخانه ها شناسایی گردید و سکه هایی که ضرابخانه ی ان مشخص نشاد باه دلیال ساائیدگی ساکه      

و ضرابخانه هایی که شناسایی شده اناد مارود   ضرابخانه قابل تشخیص نبود. جهت شناسایی ضرابخانه ها آنها با نمونه های مشابه 

مقایسه قرار گرفته اند. شناسایی ضرابخانه ها در مشخص شدن مناطقه یا مناطقی که بیشتر تحت نفوذ و توجه پادشاه بوده قابال  

 اهمیت می باشد.
 

 نتیجه گیری

که بر روی سکه های ایان مجموعاه انجاام     تمامی سکه های مربو  به این مجموعه از جنس نقره بودند. با توجه به تاری  نگاری

سکه را شامل می شد.و کمترین مربو  به جاماساب باود کاه     35گرفت بیشترین تعداد سکه مربو  به پیروز می باشد که تعداد 

یک سکه را شامل می شد. از نظر ضرابخانه هایی که این سکه ها در آنها ضرب شده بودند تنوع و گساتردگی مکاانی در آنهاا باه     

شم می خورد ولی بیشترین ضرابخانه که سکه های این مجموعه به آن تعلق داشت مربو  به اسپانور می باشد و بعد از آن نای  چ

عدد از این سکه ها ضرابخانه آنها در منابع مختلفی که مورد  9بیشترین ضرب این سکه ها را شامل می شد.از نظر ضرابخانه تعداد 

و در نمودار ضرابخانه ها با عنوان ضرابخانه های جدید از آنها اسم برده شده است. همچنین بعد  مطالعه قرار گرفتند وجود نداشت

از تفکیک پادشاهان نیز همانطور که در نمودار های مجزای ضرابخانه سکه های هر پادشاه مشاهده مای شاود نیاز بااز ضارابخانه      

با توجه به این داده ها نشان می دهد این ضرابخانه در زمان این  اسپانور بیشترین ضرب این سکه های را شامل می شود.و این امر

 پادشاهان مورد اهمیت بیشتری بوده است.
 منابع
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 ، شاهکارهای هنر ایران، ترجمه: پرویز ناتل خانلری، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی7831پوپ، آرتوراپهام، 

 ، روح بالدار، انتشارات فرهنگی هنری ضریح7811قانی، محمدرضا، پورح

 -11، صف    7817، اسففند 713، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره "نقش سکه شناسی در بازشناسی تاریخ و فرهنگ ایران"، 7817جعفری دهقی، محمود، 

12 

هنرهفای تجسفمی،   -، نشریه هنرهای زیبا"ه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانیبررسی طرح تاج شاهان در سک"، 7817مکوندی، لیال،  -دادور، ابوالقاسم

 81-18، ص 7817، تابستان 21شماره

 ، تمدن ساسانی، انتشارات دانشگاه تهران7821سامی، علی، 

 ، سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه، چاپ هفتم، انتشارت سمت7833ورزمانی، فریدون،  -سرفراز، علی اکبر

 ، فره ایزدی در آیین پادشاهان ایران، نشر نی7832سودآور، ابوعال، 

 ، سکه های ایران زمین، نشر پازینه7811شریعت زاده، غلی اصغر، 

 73 -2، ص  7838، بهار 2، نشریه پیک نور، شماره"سبک شناسی سکه های ساسانی"، 7831قلی زاده، خسرو، 

 ایران ساسانی، ترجمه: عنایت اهلل رضا، انتشارات علمی و فرهنگی، تمدن 7832لوکونین، والدیمیرگریگوریویچ، 
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 (p7: جزئیات پشت سکه های ساسانی، سکه پیروز)کد1(                  تصویرp7:جزئیات روی سکه های ساسانی، سکه پیروز)کد7تصویر      

      

 

 

: طرحففی از سففکه ی 8تصففویر

 (spink&son.l,7117: 22بالش،)

 

 

           

 (spink&son.l,7117: 23: طرحی از سکه ی جاماسب،)2تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 پادشاه دوره میانی ساسانی 2: طرح تاج روی سکه های 3: طرح چهره روبروی سکه جاماسب در دو حالت متفاوت             تصویر2تصویر
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 : سکه های مورد بررسی در مجموعه7لوح شماره
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 ر مجموعه: سکه های مورد بررسی د1لوح شماره
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 : سکه های مورد بررسی در مجموعه8لوح شماره

 

 

 

 : اطالعات سکه های مورد بررسی7جدول 
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 اطالعات سکه های مورد بررسی
ردی

 ف
نففففففففام  کد

 پادشاه

جنس 

 سکه

واحد 

 سکه

دایففففففففففره 

مرواریففففففد 

 نشان

 طرح تاج

 

عالمفففففففففت  ضرابخانه

ضففففففرابخانه 

 سکه

عالمففففففففففففت 

ضفففففرابخانه در 

 منابع

7 P7 ک دایرهی درهم نقره پیروز 

 

 نی ریز
  

1 P1 وه اردشیر “ یک دایره درهم نقره پیروز 
  

8 P8 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز 
   

2 P2 اسپانور “ یک دایره درهم نقره پیروز 
  

2 P2 یک دایره درهم نقره پیروز 

 
 اسپانور

  

3 P3 ایرانشهرشاپور “ یک دایره درهم نقره پیروز 
  

1 P1 یک دایره درهم نقره پیروز 

 

 اسپانور
  

3 P3 بلخ “ یک دایره درهم نقره پیروز 
  

1 P1 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز 
  

71 P7

1 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 
 آتروپاتگان

  

77 P7

7 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 

 اسپانور
  

71 P7

1 

 ری “ هیک دایر درهم نقره پیروز
  

78 P7

8 

 اسپانور “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

72 P7

2 

 - - - “ یک دایره درهم نقره پیروز

72 P7

2 

 اسپانور “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

73 P7

3 

 - - - “ یک دایره درهم نقره پیروز

71 P7

1 

 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز
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73 P7

3 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 
 اسپانور

  

71 P7

1 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 

 نی ریز
  

11 P1

1 

 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

17 P1

7 

 استخر “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

11 P1

1 

 سپاهان “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

18 P1

8 

 استخر “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

12 P1

2 

 بلخ “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

12 P1

2 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 
 اوهرمزد اردشیر

  

13 P1

3 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 

 ری
  

11 P1

1 

 شیراز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

13 P1

3 

 - - - “ یک دایره درهم نقره پیروز

11 P1

1 

 استخر “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

81 P8

1 

 همدان “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

87 P8

7 

 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

81 P8

1 

 نی ریز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

88 P8

8 

 وه اردشیر “ یک دایره درهم نقره پیروز
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82 P8

2 

 - - - “ یک دایره درهم نقره پیروز

82 P8

2 

 - - - “ یک دایره درهم نقره پیروز

83 P8

3 

 ری “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

81 P8

1 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 
- - - 

83 P8

3 

 یک دایره درهم نقره پیروز

 

 وه اردشیر
  

81 P8

1 

 وه اردشیر “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

21 P2

1 

 شیراز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

27 P2

7 

 شیراز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

21 P2

1 

 استخر “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

28 P2

8 

 ایرانشهر شاپور “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

22 P2

2 

 شیراز “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

22 P2

2 

 دارابگرد “ یک دایره درهم نقره پیروز
  

23 B7 یرهدو دا درهم نقره بالش 

 
 گی

   

21 B1 ایرانشهر شاپور “ دو دایره درهم نقره بالش 
   

23 B8 اسپانور “ دو دایره درهم نقره بالش 
   

21 B2 اسپانور “ دو دایره درهم نقره بالش 
   

21 B2 اسپانور “ دو دایره درهم نقره بالش 
   

27 B3 اسپانور “ دو دایره درهم نقره بالش 
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21 J7 جاماسفففف

 ب

 یک دایره درهم نقره

 
- - - 

28 J1 جاماسفففف

 ب

 همدان “ یک دایره درهم نقره
   

22 J8 جاماسفففف

 ب

 مای “ یک دایره درهم نقره
   

22 G7 یک دایره درهم نقره قباد اول 

 

 اسپانور
   

23 G1 ری “ یک دایره درهم نقره قباد اول 
   

21 G8 یک دایره درهم نقره قباد اول 

 
 بلخ

   

23 G2 یک دایره درهم نقره قباد اول “ - - - 

21 G2 یک دایره درهم نقره قباد اول 

 

 اسپانور
   

31 G3 آتروپاتگان “ یک دایره درهم نقره قباد اول 
   

37 G1 گندی شاپور “ یک دایره درهم نقره قباد اول 
  

31 G3 وه اردشیر “ یک دایره درهم نقره قباد اول 
  

38 G1 یک دایره درهم نقره قباد اول “ - - - 

32 G7

1 

 بلخ “ یک دایره درهم نقره قباد اول
  

32 G7

7 

 - - - “ یک دایره درهم نقره قباد اول

33 G7

1 

 - - - “ یک دایره درهم نقره قباد اول

31 G7

8 

 اسپانور “ یک دایره درهم نقره قباد اول
   

33 G7

2 

 اسپانور “ یک دایره همدر نقره قباد اول
   

31 G7

2 

 ایرانشهرشاپور “ یک دایره درهم نقره قباد اول
   

11 G7

3 

 - - - “ یک دایره درهم نقره قباد اول
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17 G7

1 

 گندی شاپور “ یک دایره درهم نقره قباد اول
  

11 G7

3 

 - - - “ یک دایره درهم نقره قباد اول

 

     
 : درصد فراوانی و گاهنگاری سکه ها1و گاهنگاری سکه های مورد بررسی                          نمودار: فراونی 7نمودار      

 
 : نمودار ضرابخانه های مورد بررسی8نمودار                                                

 

 

 

 

 قباد جاماسب بالش پیروز

45 

6 
3 

18 

 نمودار  فراوانی و گاهنگاری سکه ها

 پیروز

63% 

 بالش

8% 

 جاماسب

4% 

 قباد

25% 

 نمودار درصد فراوانی و گاهنگاری سکه ها

15 

4 

2 
1 

4 4 

1 

4 

8 

5 
4 

1 
2 

1 
2 

1 

13 

 نمودار کلی تعداد ضرابخانه هایی که سکه های این مجموعه در آن ضرب شده
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 : تعداد سکه های ضرب شده هر پادشاه در ضرابخانه ها2نمودار                                                         

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

اسپا
 نور

استخ
 ر

آتروپا
 دگان

اوهرم
 زد

اردش
 یر

ایران
شهر
شاپو
 ر

سپا بلخ
 هان

شیرا
 ز

  نی

 ریز
 وه

اردش
 یر

داراب ری
 گرد

 گندی

شاپو
 ر

همدا گی
 ن

 مای

7 پیروز 4 1 1 2 2 1 4 8 4 3 1 0 0 1 0

4 بالش 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 جاماسب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 قباد 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0

 نمودار سکه های ضرب شده هر پادشاه در ضرابخانه های معرفی شده
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