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نوشتة ساساني و  بارة چند مهرنوشته و سكه در

  ساساني  عرب
     

  ∗بيدي حسن رضائي باغ
  

  چكيده
ساساني  هاي روي دو مهر ساساني و سه سكة عرب موضوع مقالة حاضر بررسي نوشته 

د به زبان فارسي ميانه هاي دو مهر ساساني، دو عنوان جدي در بررسي نوشته. است
مهم برخي نكات طرح ساساني نيز عالوه بر  سه سكة عربدر بررسي . شود شناسايي مي

» للّه ةالعزّ«فارسي ميانه براي عبارتهاي عربي  هاي ترين برابرنهاده تاريخي و فرهنگي، كهن
   . شود شناسانده مي) ال اله الّا اللّه، محمد رسول اللّه(و شهادتين 

  
به ميليمتر  5/32در  24به ابعاد موزة بريتانيا مهري ساساني از جنس عقيق  در .يك

راست يكي از بزرگان رخ نيمتنه و  نيمي آن ور شود كه نگهداري مي 135071شمارة 
دربار ساساني نقش بسته و پيرامونش نام و منصب صاحب مهر به خط پهلوي 

» روزبود«شخصي به نام صاحب اين مهر . )1تصوير ( اي نگاشته شده است كتيبه

                                                 
  استاد دانشگاه تهران  ∗
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فرانسوي،  نشناسايرا عنوان اين شخص را .بوده است) /lwcbwty /rōzbūd: پهلوي(
ساالرِ «خوانده و آن را با ترديد  /myh’r’nsld’l /mehārān-sālār 1،ريكا گيزلَن

  ).42: 2008گيزلَن (ترجمه كرده است  »ميخواران، رئيس شرابخواران
  

  
  1تصوير 

شدند و   خوانده مي» ميخوار، شرابخوار«رة ساساني افرادي كه در دوتصور اين
به عالوه، . پايه و نامعقول است يكي از بزرگان حكومتي در رأس آنان بوده، بسيار بي

 -hu̯ar*خوانده ارتباطي با ريشة ايراني باستان  mehārدر آنچه ايشان  hār-جزء 
زبان پهلوي به صورت  اين ريشه در زيراندارد، ) 147: 2007چِئونگ (» خوردن«

xwar- ) نزيكدر » ميخوار«به ديگر سخن، واژة . بر جاي مانده است) 95: 1971م
  .شد خوانده مي mayxwār*نوشته و به صورت  myhw’r*پهلوي بايد به صورت 

خواند،  /myh’l’nsld’l /mayhārān-sālārبه نظر نگارنده، اين عنوان را بايد 
، زيرا بخش نخست آن واژة /myh’r’nsld’l /mehārān-sālārنه همچون گيزلَن 

را در  hār-ثانياً جزء . است) 55: 1971مكنزي (» مي، شراب«به معنيِ  mayپهلوي 
mayhār  بايد از ريشة ايراني باستان*harH-  داد و ستد كردن، خريد و «به معني

 mayhārاز اين رو،  2.دانست) 131: 2007چِئونگ (» فروش كردن، تجارت كردن
فروشان،  ساالرِ مي« يعني mayhārān-sālārو » فروش، تاجر شراب مي«يعني 

فعاليت » بازاربد، رئيسِ بازار« اين مقام احتماالً زير نظر .»رئيس تاجران شراب
 w’c’lpt به صورتعنوان اخير در كتيبة شاپور اول بر كعبة زردشت  .كرده است مي

/wāzārbed/ به صورت  ومتن فارسي ميانه  35سطر  درw’šrpty /wāžārbed/  در
از ديگر مناصب دربار  ).1/62: 1999هويزه : نك(آمده است متن پارتي  28سطر 
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شاپور اول در . بوده است» داري مي«ارتباط داشته، منصب » مي«ساساني كه با 
برد كه  در ميان بزرگان دربار ساساني از شخصي نام مياش بر كعبة زردشت  كتيبه

در سطر  /md’ly /mayyārبه صورت اين عنوان . بوده است) »ساقي«(= » دار مي«
متن پارتي  24در سطر  /mdkdr /*maδugdārمتن فارسي ميانه و به صورت  30

    ).56ـ 1/55: 1999هويزه : نك( آمده است
شايان ذكر است كه خريد و فروش مي در دورة ساساني رونق بسيار داشت و 

براي نمونه، در متن . امي در بارة آن موجود استدر متون فقهي زردشتي نيز احك
، در پاسخ به استفتايي در بارة خريد شراب از روايت آذرفرنبغِ فرُّخزادانفقهي 

: ؛ نك125پرسش (شود كه جز در موارد اضطراري جايز نيست  مسيحيان، گفته مي
  ).105ـ 104: 1384بيدي  رضائي باغ

 3/40در  5/35به ابعاد از جنس عقيق مهري ساساني ملي كراكُف در موزة  .دو
راست يكي از  رخ نيمتنه و  نيمشود كه روي آن  نگهداري مي 62به شمارة ميليمتر 

به خط  صاحب مهربزرگان دربار ساساني نقش بسته و پيرامونش نام و منصب 
درستي  نام صاحب اين مهر را بهگيزلَن ). 2تصوير (اي نگاشته شده است  پهلوي كتيبه

يافتن معنايي موفق به و  وي ندادهعنوان خوانش درستي براي خوانده، اما » رديزدگ«
 yzdkrty ZY wyn(?)pty /yazdgird  :قرائت وي چنين است. نشده استبراي آن 

ī vēn(?)bed/. ري كرده كه بخش نخست اين عنوان را به جاي ونيز يادآwyn 
  ).49: 2008گيزلَن ( خواند هم šwتوان  مي
  

  
  2تصوير 



 76 / آينة ميراث، شمارة 48
 

. است wyr، بلكه šwو نه  wynبه نظر نگارنده، بخش نخست اين عنوان نه 
مردبِد، «خواند كه به معني  /wyrpty /wīrbedبه ديگر سخن، اين عنوان را بايد 

: 1971مكنزي ؛ »دالوران، ومرد، پهل« wīr: از(است » دالورانرئيسِ مردان، رئيسِ 
 nēwānbed با عنوان منصب مشابهيود كند، وج آنچه اين قرائت را تأييد مي ).91

به عالوه، بر . در دورة ساساني است) 393: 2007گيزلَن (» بِد، رئيسِ دليران نيوان«
 mardbedاي به خط پارتي دارد، عنوان  مهر ديگري از اوايل دورة ساساني كه كتيبه

 به. )1989 و خورشوديان ليوشيتس: نك( ديده شده است »مردبِد، رئيسِ مردان«
اند، فرمانده گروهي از سپاهيان ورزيده و  رسد افرادي كه اين مناصب را داشته نظر مي

شان نهاده  ه بر عهد محافظت از درباري چون مهمهاي اند كه مسئوليت باتجربه بوده
  . شده است مي
بر كه مسي يافت شده اي  ، سكهسانيسا بعرشناخته شدة  يها در ميان سكه .سه

هاي خسرو پرويز و  شبيه آنچه بر سكه ،تاجدار فرمانرواييروي آن، نيمرخ راست 
و در برابر » للّه ة  العزّ«در پشت سر او عبارت . شود ديده مينقش بسته، يزدگرد سوم 
  . )3تصوير ( به خط كوفي نوشته شده است» منصور«چهرة او نام 

  

  
  3تصوير 

 هاآنوشني در بارة شرح رهايي به خط پهلوي نوشته شده كه  در پشت اين سكه واژه
را داراي چهار  گارنده اين نوشتهن ).138: 2009گيزلَن : مثالً نك(داده نشده است 

  :داند، به شرح زير بخش مي
’pd /abd/ 

YHMTN OL yzdtˈ pylwcyh /rasēd ō yazad pērōzīh/ 
mnswl /mansūr/ 

ST /st[axr]/ 
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 اَفد
 رسد به ايزد پيروزي

 منصور
 استخر

در دوران جاهليـت، عربهـاي   ، شايان ذكر است كـه  ها واژهاين  ةبار پيش از بحث در
هـاي نقـرة    هـاي بيزانسـي، از سـكه    حجاز در داد و ستدهاي خويش، در كنار سـكه 

فاتحـان عـرب حتـي    . )17: 1993آلبوم، بِيتس و فلُر (كردند  ساساني نيز استفاده مي
: نـك (نزديكي مـرو   در م 651 در ساليزدگرد سوم  كشته شدنپس از فتح ايران و 

بِيـتس  (هاي ساسـاني را ادامـه دادنـد     ضرب سكه، )508ـ   507: 1944كريستنسن 
هـاي ساسـاني    هايي كه در اوايل دورة اسالمي بـه سـبك سـكه    سكه). 426: 1996

هـا كـامالً    ترينِ اين سكه قديم. شود خوانده مي ساساني عربشد، اصطالحاً  ضرب مي
 632 حك(و يزدگـرد سـوم   ) م 628ـ   590 حك پرويـز، (هاي خسرو دوم  شبيه سكه

هستند، با اين تفاوت كه در حاشية روي سكه كـه نيمـرخ تاجـدارِ خسـرو     ) م 651ـ
نوشـته شـده   » جيد«يا » بسم اهللا«نماياند، به خط كوفي  يا يزدگرد سوم را مي پرويز
). 6، 4: 1985؛ بـروم  5، 3: 1941واكر : نك؛ نيز 78، 38: 1369شمس اشراق ( است
ق است، يعني زمـان   31يزدگردي برابر با  20ها، تاريخ  ترين تاريخ بر اين سكه قديم

   ٣).6: 1985بروم ) (ق 35ـ 23(بن عفان  خالفت عثمان
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 نمونة درهمهاي خسرو پرويز
 در دورة ساساني

  سلطنت خسرو 37ضرب ري، سال   
  )م 626(

، »خسـرو « /hwslwb /Husrawبه خط پهلوي  نيمرخ راست شاه، در برابر چهرة شاه :رو
   ٤»فرّه افزود« /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdدر پشت سر شاه به خط پهلوي 

، »ري« LDآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خط پهلـوي   :پشت
  »سي و هفت« /hptsyh /haft-sīhدر سمت چپ به خط پهلوي 

 در دورة اسالمي

  يزدگردي 30، سال ضرب نهاوند  
  )ق 41، م 661(

، »خسـرو « /hwslwb /Husrawنيمرخ راست شاه، در برابر چهرة شاه به خط پهلوي  :رو
، در »فـرّه افـزود  « /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdدر پشت سر شاه بـه خـط پهلـوي    

  » بسم اهللا«حاشيه به خط كوفي 
 NYخـط پهلـوي    آتشدان و دو نگهبـان در دو سـوي آن، در سـمت راسـت بـه      :پشت

 »سي«/syh /sīh، در سمت چپ به خط پهلوي»نهاوند«
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  يزدگردي 30، سال )در خوزستان(ضرب هرمزاردشير   
  )ق 41م،  661(

، »خسـرو « /hwslwb /Husrawنيمرخ راست شاه، در برابر چهرة شاه به خط پهلوي  :رو
، در »افـزود فـرّه  « /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdدر پشت سر شاه بـه خـط پهلـوي    

  » بسم اهللا«حاشيه به خط كوفي 
 AWآتشدان و دو نگهبـان در دو سـوي آن، در سـمت راسـت بـه خـط پهلـوي         :پشت

  »سي«/syh /sīh، در سمت چپ به خط پهلوي»هرمزاردشير«
 نمونة درهمهاي يزدگرد سوم

 در دورة ساساني

  
  سلطنت يزدگرد 20ضرب ضرابخانة دربار، سال 

  )م 651(
 /yzdkrtˈ /Yazdgerdيمـرخ راسـت شـاه، در برابـر چهـرة شـاه بـه خـط پهلـوي          ن :رو
فـرّه  « /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūd، در پشت سر شـاه بـه خـط پهلـوي     »يزدگرد«

  » افزود
 BBAآتشدان و دو نگهبان در دو سـوي آن، در سـمت راسـت بـه خـط پهلـوي        :پشت

  »بيست« /wystˈ /wīst، در سمت چپ به خط پهلوي »دربار«
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 در دورة اسالمي

  
  يزدگردي 20ضرب سيستان، سال 

  )ق 31، م 651(
 /yzdkrtˈ /Yazdgerdنيمـرخ راسـت شـاه، در برابـر چهـرة شـاه بـه خـط پهلـوي           :رو
فـرّه  « /GDE ’pzwt /xwarrah abzūd، در پشت سـر شـاه بـه خـط پهلـوي      »يزدگرد«

  » بسم اهللا«، در حاشيه به خط كوفي »افزود
 SYنگهبـان در دو سـوي آن، در سـمت راسـت بـه خـط پهلـوي        آتشـدان و دو   :پشت

  »بيست« /wyst /wīst، در سمت چپ به خط پهلوي »سيستان«

  
  يزدگردي 20ضرب ؟، سال 

  )ق 31، م 651(
 /yzdkrtˈ /Yazdgerdنيمـرخ راسـت شـاه، در برابـر چهـرة شـاه بـه خـط پهلـوي           :رو
فـرّه  « /GDE ’pzwt /xwarrah abzūd، در پشت سـر شـاه بـه خـط پهلـوي      »يزدگرد«

  » جيد«، در حاشيه به خط كوفي »افزود
 ،٥»؟« NALآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خط پهلوي  :پشت

 »بيست«/wyst /wīstدر سمت چپ به خط پهلوي
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بسـم  «منشأ اسالمي دارد و بر گرفته از  ساساني عربهاي  در حاشية سكه» بسم اهللا«

را، به نظـر نگارنـده، بايـد ترجمـة     » جيد«اما . كريم است قرآن» من الرحيماهللا الرح
دانست كـه در حاشـية برخـي از    » شگفت، عالي، اَفد« /pd /abd’عربي واژة پهلوي 
، نوشته شـده  )330: 1983گُبل (، از يازدهمين سال سلطنتش پرويزدرهمهاي خسرو 

 abd ةي خسـرو دوم بـا واژ  هـا  دهد كه وزن متوسـط سـكه   پژوهشها نشان مي. است
دهد كه  و اين نشان مي )30: 2009گيزلَن (دون اين واژه است هاي او ب بيشتر از سكه

   .اند ها از كيفيت بهتري برخوردار بوده اين سكه
 

  در حاشية آنabdنمونة درهم خسرو پرويز با واژة پهلوي

  سلطنت خسرو 12ضرب بيشاپور، سال   
  )م 601(

، »خسرو« /hwslwb /Husrawشاه، در برابر چهرة شاه به خط پهلوي نيمرخ راست  :رو
، در »فرّه افزود« /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdدر پشت سر شاه به خط پهلوي 

  »)شگفت، عالي(= اَفد « /pd /abd’حاشيه به خط پهلوي 
 BYŠآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خط پهلوي  :پشت

  »دوازده« /dw’cdh /dwāzdahدر سمت چپ به خط پهلوي،»بيشاپور«
 

هاي پشت سـكة مـورد    در بخش نخست نوشته abdواژة  ،با توجه به آنچه گفته شد
 پرويـز بازماندة سنتي است كـه از زمـان خسـرو     و» عالي ،شگفت«بررسي به معني 
  .آغاز شده بود
خش دوم از در ب» رسد به ايزد پيروزي« rasēd ō yazad pērōzīhجملة 

است كه » هللّ ةالعزّ«هاي پشت سكة مورد بررسي، در واقع ترجمة عبارت  نوشته
به خط كوفي بر روي سكه در پشت سر فرمانروا كريم است و قرآن برگرفته از 
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در برخي از » ةالعزّ«شايان ذكر است كه برابر فارسيِ واژة . نوشته شده است
: 1377ياحقي : نك(است » رگيچي«و » برتري«كريم  قرآنهاي كهن  ترجمه

  .در اين ترجمة پهلوي نزديك است» پيروزي«كه به مفهوم ) 3/1017
توان مثال زد كه  در زبان پهلوي جملة زير را نيز مي rasēd ōبراي تركيب 

  :ساختي نزديك به جملة مورد بحث دارد
 rasēd ō Ohrmazd yazišn [ud] šnāyišn.  

، سطر 877: 1911مدن : ؛ نكدينكَردكتاب نهم (» ستايش) و(رسد به اُهرمزد يزِش «
6)پاياني  

بخش سوم از نوشتة پشت سكة مورد بررسي نام منصور به خط پهلوي است كـه در  
در اين باره بايد افزود كه پس از . طرف ديگر سكه نيز به خط كوفي نوشته شده است

نام شاه ساساني از  دريجت ، بههجري 41سفيان در سال  بن ابي يةروي كار آمدن معاو
نام خليفـه و   هجري 50و از حدود سال ) 28: 2009گيزلَن (ها حذف شد  وي سكهر

، اما همچنـان تصـوير   شد در بيشتر مواقع نام حاكم محلي جايگزين نام شاه ساساني 
نام خليفه يا حاكم محلـي  . بست ها نقش مي خسرو پرويز و گاه يزدگرد سوم بر سكه

گـاه  نيـز  تـاريخ پشـت سـكه    . شـد  و در مواردي به كوفي نوشته ميغالباً به پهلوي 
سه خليفه، دو خليفة با نام  هايي سكه، ها سكهاز اين نوع . يزدگردي و گاه هجري بود

بـن   عبـداهللا (و يك خليفـة زبيـري   ) روانبن م و عبدالملك سفيان بن ابييةمعاو(اموي 
انه در اسـتانهاي عـراق،   حاكم كه در بـيش از سـي ضـرابخ    37كم  ، و از دست)زبير

خوزستان، فارس، جبال، آذربايجان، اَران، كرمان، سيستان و خراسـان ضـرب شـده،    
 ).57ـ  56، 54، 37: 2006ـ2005مشيري : نك نيز؛ 365: 1975مايلز (موجود است 

 amīr īپهلـوي  هايشـان بـه    بـر سـكه  خـود را   جالب است كه سـه خليفـة مـذكور   
wurrōyišnīgān »70: 2009گيزلَن (اند  ناميده» اميرِ مؤمنان .(  
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 نمونة درهمهاي اموي
 سفيانبن ابييةبا نام معاو
 )ق60ـ41(خليفة اموي

  ق 43ضرب دارابگرد، سال   
 m’’wy’ ’myl yنيمرخ راست خسـرو دوم، در برابـر چهـرة شـاه بـه خـط پهلـوي         :رو

wlwyšnyk’n /Mā’āwiya amīr ī wurrōyišnīgān/ »در پشت سر »معاويه، اميرِ مؤمنان ،
، در حاشيه به خط كوفي »فرّه افزود« /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdشاه به خط پهلوي 

  » بسم اهللا«
 DAآتشـدان و دو نگهبـان در دو سـوي آن، در سـمت راسـت بـه خـط پهلـوي          :پشـت 

  »چهل و سه«/sychl /sē-čehel، در سمت چپ به خط پهلوي»دارابگرد«
 بن مروانام عبدالملكبا ن

 )ق86-65(خليفة اموي

  )ق 72(= يزدگردي  60ضرب دارابگرد، سال   
 pdlmlyk ’myl y’نيمرخ راست خسرو دوم، در برابر چهرة شاه به خط پهلوي :رو

wlwyšnyk’n /Abdalmalik amīr ī wurrōyišnīgān/ »در »عبدالملك، اميرِ مؤمنان ،
، در حاشيه به »فرّه افزود« /GDE ’ pzwtˈ /xwarrah abzūdپشت سر شاه به خط پهلوي 

  » بسم اهللا«خط كوفي 
 DAآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خط پهلوي  :پشت

  »شصت«/šstˈ /šast، در سمت چپ به خط پهلوي»دارابگرد«
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 با نام عبدالملك بن عبداهللا
  حاكم فارس در زمان خالفت عبدالملك بن مروان

  ق 67ضرب بيشاپور، سال   
 pdlmlyk y ’pdwl’’n’نيمرخ راست خسرو دوم، در برابر چهرة شاه به خط پهلوي :رو

/Abdalmalik ī Abdulā’ān/ »در پشت سر شاه به خط پهلوي »عبدالملك بن عبداهللا ،
GDE ’pzwt' /xwarrah abzūd/ »و » بسم اهللا«، در حاشيه به خط كوفي »فرّه افزود

  » اهللا محمد رسول«
 BYŠآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خط پهلوي  :پشت

 »شصت و هفت«/hptšst' /haft-šast، در سمت چپ به خط پهلوي»بيشاپور«
 با نام حجاج بن يوسف

  حاكم شرق در زمان خالفت عبدالملك بن مروان و فرزندش وليد بن عبدالملك 

  ق 77ضرب بيشاپور، سال   
، در »الحجاج بن يوسف«نيمرخ راست خسرو دوم، در برابر چهرة شاه به خط كوفي  :رو

، در حاشيه به »فرّه افزود« /GDE ’pzwt /xwarrah abzūdپشت سر شاه به خط پهلوي 
  » محمد رسول اهللا» «ال اله اال اهللا» «بسم اهللا«خط كوفي 

 BYŠط پهلوي آتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست به خ :پشت
  »هفتاد و هفت« /hpthpt’t /haft-haftād، در سمت چپ به خط پهلوي »بيشاپور«
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» اسـتخر « staxrدو حرف نخست واژة   بخش پاياني نوشتة پشت سكة مورد بررسي،
  . مركز استان فارس بوده و اين سكه در آنجا ضرب شده استاست كه 

كـه فقـط شـعائر    ن تصـوير  هاي اسـالميِ بـدو   نخستين سكهدانيم،  كه ميچنان
ق  78و ) دينار طـال (ق  77در سالهاي اسالمي به خط كوفي بر آنها نوشته شده بود 

: 1369شمس اشراق (، در زمان خالفت عبدالملك بن مروان، ضرب شد )درهم نقره(
تقريباً ق  79در سال اي كه  نهوسرعت گسترش يافت به گ ها به كاربرد اين سكه). 11
آلبوم، بِيتس و فلُـر  (شد  ساساني عربهاي  سكهها جايگزين  ابخانهضر بسياري ازدر 

ي هـا  هنوز در برخي از ضرابخانه ساساني عربهاي  با وجود اين، سكه). 18: 1993
يـا تعطيـل    ق 84تا سال ها نيز  اين ضرابخانه. شد فارس، كرمان و سيستان ضرب مي

؛ بِيـتس  18: 1993لُـر  آلبـوم، بِيـتس و ف  (شد يا به ضرب درهمهاي جديد پرداخت 
 85ساساني، درهمي به تـاريخ   عربآخرين سكة شناخته شدة ). 227، 225: 1987

گيـزلَن  (ضـرب شـده اسـت     (SK)بن تَميم در سيستان ةارمتوسط عاست كه هجري 
 85را بايـد پـيش از سـال     ة مورد بررسياز اين رو، تاريخ ضرب سك ).29: 2009

  . هجري دانست
ي كـه  بسيار كمياب سيمين درهمساساني،  ي شناخته شدة عربها در ميان سكه .چهار

ايـن سـكه   . اي برخـوردار اسـت   از اهميت ويـژه از آن در زير آمده،  اي هنمونتصوير 
به صورت را » محمد رسول اهللا«تنها سندي است كه ترجمة پهلويِ  شايد ترين و كهن

/Mahmad paygāmbar ī yazad/ 'dtzmbl Y y’mhmt pgt »امبرِ ايزدمحمد پي« ، 
 :نماياند مي

  ق 70ضرب گرم كرمان، سال   
dtzmbl Y y’mhmt pgt' نيمرخ راست خسرو دوم، در برابر چهرة شاه به خط پهلـوي  :رو

/Mahmad paygāmbar ī yazad/»در پشت سـر  »)محمد رسول اهللا(=محمد پيامبرِ ايزد ،



 86 / آينة ميراث، شمارة 48
 

، در حاشيه به خط كـوفي  »ودفرّه افز«/GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdشاه به خط پهلوي
  » بسم اهللا، ولي االمر«

 glm klm'nآتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست بـه خـط پهلـوي     :پشت
  »هفتاد«/hpt’tˈ /haftād، در سمت چپ به خط پهلوي»گرم كرمان«

  
را بر خود دارد و توسـط حـاكم    ق 72ديگري نيز يافت شده كه تاريخ درهم سيمين 

اين درهم سيمين نـه  . بن عبداهللا بن عامر، ضرب شده استسيستان، عبدالعزيزيِ زبير
ال اله «ترين ترجمة پهلويِ شهادتين  ، بلكه كهن»محمد رسول اهللا«تنها ترجمة پهلويِ 

  :)172ـ168: 1981مشيري : نك(دهد  را به دست مي  »اال اهللا، محمد رسول اهللا
  

 ق72ضرب سيستان، سال   
 ’pdwl’cyc Y ’pdwl’خ راست خسرو دوم، در برابر چهرة شاه به خط پهلوينيمر :رو

Y ’myl /Abdulazīz ī Abdulā ī Āmir/ »در پشت سر شاه به »عبدالعزيزِ عبداهللاِ عامر ،
بسم «، در حاشيه به خط كوفي »فرّه افزود« /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdخط پهلوي 
  » اهللا، العزيز

  :هلوي در پنج سطراي به خط پ نوشته :پشت
dw hpt’t /dō haftād/ 

/ōy ēw bē-yazad/I BRA OLE  ˈdtzy 
/stēany yazad n/ ˈLOYT ˈdtzAHRN y 

/Mahmad paygāmbar ī yazad /dt zmhmt pgt’mbl Y y 
SK 

  هفتاد و دو
  ايزدي جز او

  ايزد ديگر نيست
  )است(محمد پيامبرِ ايزد 

 )سيستان(=سكستان
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اي  ة مسي زير از اهميت ويژهساساني، سك هاي شناخته شدة عرب در ميان سكه .پنج
هـاي رو و   پيش از بحث در بارة اهميت اين سكه، نظري بـه نوشـته  . برخوردار است
  ).8، تصاوير سكه در لوح شمارة 153  :2009گيزلَن : نيز نك( افگنيم پشت آن مي

 
 

 هجري 83ضرب اَرجان، سال   
 /hwbhtyh /hubaxtīhراست و چپ، در سمت چپ به خط پهلوي دو نيمرخ تاجدار رو به  :رو
، در حاشيه »و فراخي« /W pl’hwyh /ud frāxīh، در سمت راست به خط پهلوي »بختي نيك«

  »محمد رسول اللّه و الذين يتلون معه اشداء علي الكفّار رحماء بينهم«به خط كوفي 
 WYHCســت بــه خــط پهلــوي آتشــدان و دو نگهبــان در دو ســوي آن، در ســمت را :پشــت

، »هشـتاد و سـه  « /shšt’t /sē-haštād، در سمت چپ به خط پهلوي »)اَرجان(= كَواد اَميد از وِه«
  »رايج«/lwb’k /rawāgدر حاشية سمت چپ به خط پهلوي

 
اسـت كـه   ) 29سورة فـتح، آيـة   ( كريم قرآن اي از هآيبخشي از اهميت اين سكه در 

چنـين آغـاز   دانيم آخرين آيه از سورة فتح  چنان كه مي. نقش بسته استپيرامون آن 
، امـا در  »محمد رسول اللّه و الذين معه اشداء علي الكفّـار رحمـاء بيـنهم   «: شود مي

ر د» يتلون«اين آيه با فعل . آمده است» يتلون«فعل » معه«حاشية اين سكه پيش از 
. روايت نشده اسـت  )انهقرائات هفتگانه و دهگ(كريم  قرآنهيچ يك از قرائات معتبر 

تخصـص  . از اين رو، بايد اين قرائت را جزو قرائـات شـاذ و نـادر بـه شـمار آورد     
شـايد  از آن رو اشـاره شـد تـا    تنهـا  بـدين سـكه    و نگارنده علـوم قرآنـي نيسـت   

     .را به كار آيدوهان ژ   پ قرآن
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  هانوشت پي
1. Rika Gyselen 

و » گَهوليـدن «فارسي ميانه و مصـدرهاي فارسـيِ   در  -wihīrشايان ذكر است كه مادة مضارعِ  .2
ريشـة ايرانـي   ، بازماندگان »بدل كردن، عوض كردن، معاوضه كردن«، هر سه به معني »گوهريدن«

به معني  شايست نشايستمتن فارسي ميانة نيز كه در را  gōhrīdanمصدرِ  .هستند -harH*آغازينِ 
: 1365؛ طاووسـي  255: 1348تفضـلي  (ه دانست آمده، بايد از همين ريش» )لباس(عوض كردن «

عـوض؛ بيعانـه،   « gōhrīgتـوان بـه    ، مـي -harH*از ديگر مشتقات ريشة ايرانـي آغـازينِ   ). 327
تفضـلي  (در فارسي ميانه اشـاره كـرد   » در عوضِ، به جايِ« pad gōhrīg īو تركيبِ » الضمان وجه

: نـك ( ويس و رامـين در منظومة » فدابه قربان، «به معني » به گهري«). 254، 148ـ 147: 1348
بـا ايـن   » فروختن« sellبه عالوه، واژة انگليسي . نيز به همين جا مربوط است) 28: 1389صادقي 

هستند كه معنـي اصـلي    -selh1*ريشة ايراني ارتباط دارد و هر دو بازماندگان ريشة هندواروپايي 
  ).529: 2001ريكس (بوده است » گرفتن، دريافت كردن«آن 
هجري دانسته و ضرب آنها را به  20يزدگردي، بلكه  20ها را نه  غلط، تاريخ اين سكه برخي به  .3

 ).32، 16: 1388نقشبندي : مثالً(اند  نسبت داده) ق 23ـ13(زمان خالفت عمربن خطاب 
از سال دوم سلطنت خسـرو دوم  » فرّه افزود« /GDE ’pzwtˈ /xwarrah abzūdعبارت پهلويِ . 4

هـاي   ايـن عبـارت بـر بسـياري از سـكه     . اي او در پشت سر شاه در دو سطر پديدار شده بر سكه
نوشته شده  pzt’ها، گاه فقط كلمة دوم به صورت ناقصِ  بر اين سكه. شود ساساني نيز ديده مي عرب
گيـزلَن  (طر نوشـته شـده اسـت    ساساني نيز اين عبارت در يـك سـ   بر چند سكة مسي عرب. است

2009: 91 .(  
: مـثالً (نهرتيـري در خوزسـتان در غـرب اهـواز     /خوانده و مخفف نهرتيرك NHLي آن را برخ. 5

). 79: 1389امينـي  : مـثالً (انـد   نرماشير در كرمان دانسته/يا مخفف نهرتيرك) 454: 1977مشيري 
در كرمـان   )بردسـير (=  بردشير/ردشيراَ خوانده و مخفف وِه WALبرخي ديگر با قيد احتمال آن را 

  ).101: 1973گاوبه : مثالً(اند  دانسته
اين نكته را استاد فرزانـه،  . است» شايسته بودن«در اين مورد و موارد مشابه به معني » رسيدن«. 6

 .شود گزاري مي آقاي دكتر علي اشرف صادقي، يادآوري فرمودند كه بدين وسيله از ايشان سپاس
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