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چکیده
سکه هایی  ضرب  به  بی درنگ  اسالمی  فرمانروایان  ساسانی،  شاهنشاهی  واپسین  سوم  یزدگرد  برافتادن  از  پس 
پرداختند که سکه های کسروی نامیده می شد که پژوهشگران امروزه آنها را عرب ساسانی می نامند. این سکه ها از 
سنت به جای مانده از دورۀ ساسانی و تأثیر دیرپای ساسانیان بر تازیان در زمینۀ واژگان، شمایل نگاری و چیزهایی 
از این دست وام گرفته است. بیشتر سکه های عرب ساسانی سیمین هستند که با نام درهم شناخته شده اند. بر این 
سکه ها، به طور معمول، تصویری از شاه ساسانی همراه با یک نوشتۀ اندرزی و آرایه های گوناگون همراه  است. در 
سوی راسِت تصویر، نام حاکم به خط پهلوی نوشته شده  است و در پشت سکه ها، آتشدان آیین زرتشتی همراه 
با نگهبان آتش در کنار آتشدان حک شده  است. نگارندگان در این مقاله به نقد و بررسی کتاب سکه های دورۀ 
فترت، دورۀ گذار از ساسانی به اسالمی )معرفی سکه ای ویژه( می پردازد. سکه های عرب ساسانی در پژوهش های 
کتاب های  و  مقاله ها  نیرانی  چه  و  ایرانی  چه  گوناگون  پژوهشگران  و  دارد  مهمی  و  ارزنده  جایگاه  سکه شناسی 
چندی در این زمینه نگاشته اند. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند تا به نقاط ضعف و قوت این کتاب بپردازد، 
اگرچه در این کتاب نقطۀ قوتی دیده نمی شود و هرآنچه که هست نقاط ضعف است و این کتاب بیش از اینکه 
کتابی پژوهشی در عرصۀ سکه شناسی عرب ساسانی باشد، کاتالوگی آن هم نه چندان ارزنده است که اطالعات 

ارزشمندی نه در چندی و نه در چونی به مخاطب نه تنها دانشگاهی و علمی بلکه به عامۀ مردم هم نمی دهد.

واژه های کلیدی: سکه، شاهنشاهی ساسانی، سکه های عرب ساسانی.
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مقدمه
شاه  واپسین  سوم  یزدگرد  کشته شدن  از  پس 
آن سرنگونی شاهنشاهی ساسانی  پیرو  و  ساسانی 
آرم بخشی  ایرانشهر آرام  تازیاِن مسلمان،  به دست 
مسلمانان  شد.  اسالمی  حکومت  قلمرو  از 
که  نوپدید  حکومت های  از  بسیاری  همچون 
نداشتند،  حکومت  برای  از  رسمی  و  راه  و  شیوه 
بهره مند  برافتاده  حکومت های  راه های  و  رسم  از 
ببخشند.  سامانی  و  سر  را  قلمروشان  تا  می شدند 
اقتصاد و دادوستد که یکی از پایه های اساسی هر 
است.  رسمی  سکه های  نیازمند  است  حکومتی 
سکه های  از  دادوستد  در  که  عربستان  ساکنان 
از  پس  می شدند  بهره مند  بیزانس  و  ساسانی 
چون  سرزمین هایی  بر  فرمانروایانشان  پیروزی 
به  پیشین  حکومت  سکه های  از  استفاده  با  ایران 
پیشبرد امور می پرداختند به طوری که فرمانروایان 
یزدگرد سوم  از کشته شدن  اسالمی بی درنگ پس 
به ضرب سکه هایی پرداختند که سکه های کسروی 
و  امروزه عرب ساسانی می نامند  نامیده می شد که 
تاریخ 20 یزدگردی بر آنها دیده می شود )رضائی 
به  سکه ها  این  بیشینۀ   .)21  :1393 باغ بیدی، 
ایرانی  تصویر خسرو پرویز و یزدگرد سوم دو شاه 
مزین شده بود و روی سکه نام فرمانروایان عرب به 
خط پهلوی آمده است و در حاشیۀ بیرونی سکه، 

شعارهای دینی به خط عربی نوشته شده  است. 
از  متأثر  سکه ها  این  کتیبه های  و  طراحی 
سنت به  جای مانده از دورۀ ساسانی و نفوذ و تأثیر 
واژگان،  زمینۀ  در  تازیان  بر  ساسانیان  دیرپای 
برای  پهلوی  زبان  کاربرد  تداوم  و  شمایل نگاری 
دورۀ  به  مربوط  سکه ها  این  کتیبه هاست.  نوشتن 
فرمانروایان مسلمان در دورۀ خلفای اموی هستند 
فرمانروایی  ساسانیان  نفوذ  تحت  مناطق  در  که 
سیمین  عرب ساسانی  سکه های  بیشتر  می کردند. 
این  بر  شده اند.  شناخته  درهم  نام  با  که  هستند 
از شاه ساسانی  به طور معمول، تصویری  سکه ها، 

گوناگون  آرایه های  و  اندرزی  نوشتۀ  یک  با  همراه 
حاکم  نام  تصویر  راست  سمت  در  همراه  است. 
به خط پهلوی نوشته شده است. در پشت سکه ها، 
آتشدان دین زرتشتی همراه با نگهبان آتش در کنار 
آتشدان حک شده  است. در همۀ این مشخصه ها، 
و  سیمین  درهم های  با  عرب ساسانی  سکه های 
این  بارز  تفاوت  هستند،  همانند  ساسانی  مسین 
است  سکه  به  عربی  نوشته های  شدن  افزوده  دو، 
در  عرب ساسانی  سکه های   .)1381 )نصراله زاده، 
مهمی  و  ارزنده  جایگاه  سکه شناسی  پژوهش های 
چه  و  ایرانی  چه  گوناگون  پژوهشگران  و  دارد 
زمینه  این  در  چندی  کتاب های  و  مقاله ها  نیرانی 
هستند  آن  بر  مقاله  این  در  نگارندگان  نگاشته اند. 
دورۀ  فترت،  دورۀ  سکه های  کتاب  ارزیابی  به  تا 
گذار از ساسانی به اسالمی )معرفی سکه ای ویژه( 

بپردازد و نقاط ضعف و قوت آن را روشن سازد. 
          

دربارۀ کتاب و نویسنده 
کتاب  می پردازیم  آن  به  مقاله  این  در  که  کتابی 
به  ساسانی  از  گذار  دورۀ  فترت،  دورۀ  سکه های 
اسالمی )معرفی سکه ای ویژه( نام دارد که به قلم 
امین امینی و سرگئی داشکف نگاشته شده است. 
در   1394 سال  در  پازینه  انتشارات  را  کتاب  این 
104 صفحه و در قطع رقعی منتشر کرده است که 
از این 14 صفحه، فقط 25 صفحۀ آن متن است 
و دیگر صفحه های کتاب دربردارندۀ تصویرهایی 
نیز  و  عرب ساسانی  سکه های  سفید  و  سیاه 
است.  ساسانی  دورۀ  سکه های  رنگی  تصویرهای 
نام  با  این کتاب، کتاب های چندی  از  امینی پیش 
تاریخ و سکه در پایان امپراتوری ساسانی، 1387، 
س ل طن ت ، 13 س ال  س ک ه ،  س ال   ه رم زد چ ه ارم : 1۲ 
سکه شناسی   ،1385 س اس ان ی ،  س ک ه ه ای    ،1383
و  تاریخی  بررسی های  ساسانی:  شاهان  آخرین 
ابتدای  و  ساسانی  دوره  اواخر  در  سکه شناختی 
است.  کرده  گردآوری  یا  نگاشته   139۲ اعراب، 
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گویی  و  نیست  نویسنده روشن  دانشگاهی  پیشینۀ 
از  مجموعه ای  که  است  عالقه مندانی  از   

ً
صرفا

سکه ها دارد و ازهمین روی به سکه شناسی و نوشتن 
کتاب در این زمینۀ تخصصی می پردازد. 

نقد ابعاد شکلی اثر
از  تصویرهایی  که  است  سبز  رنگ  به  کتاب  جلد 
که  است  کرده  آذین  را  آن  دورۀ ساسانی  سکه های 
جلوه ای ویژه به کتاب داده است. صحافی کتاب نیز 
به نسبت مطلوب و مناسب است. از کاغذ گالسه 
تصویرهای  و  است  شده  استفاده  کتاب  این  در 
و  است  منتشر شده  رنگی  صورت  به  کتاب  پایانی 
غلط های چاپی در آن دیده نمی شود. بااین حال در 
دیده  هماهنگی  و  یکدستی  کتاب  حروف نگاری 
نمی شود چنانکه در صفحه های 61 و 62 کتاب، 
حروف کوچک تر از صفحه های دیگر کتاب است. 
کتاب  این  در  شده  استفاده  قلم  اندازۀ  سویی  از 
به نسبت قطع کتاب که رقعی است، درشت است 
و فاصلۀ سطرها نیز زیاد است. کتاب نامۀ کتاب نیز 
در  ایرادهای چندی  و  است  نشده  تنظیم  به خوبی 
آن دیده می شود )به ادامه بنگرید(. همچنین یکی 
از ایرادهای مهم کتاب نداشتن نمایه است. کتاب 
پیشگفتار کوتاه دو صفحه ای دارد که در آن به هدف 
شده  پرداخته  کتاب  این  نگاشتن  از  نویسندگان 
است. نویسندگان به  خوبی نیز توانسته است جای 
نوشته های رو و پشت سکه در تصویرهای سکه در 
صفحه های 11 و 14 را نشان دهد تا خواننده جای 
یا بهتر بگویم نویسندۀ  آنها را دریابد. نویسندگان 
ایرانی، متن روان و رسایی نیز در نوشتن این کتاب 
دارد و از دید نگارش و ویرایش در حد قابل قبول 

و مناسبی است. 

نقد محتوایی کتاب
نقد و بررسی و ارزیابی کتابی 104 صفحه ای در 
زمینۀ سکه های دورۀ ساسانی که فقط 25 صفحۀ 

تصویر  با  آن  صفحه های  دیگر  و  است  متن  آن 
آذین شده است بس دشوار است؛ بااین حال تالش 
می شود تا کتاب سکه های دورۀ فترت، دورۀ گذار 

از ساسانی به اسالمی ارزیابی و بررسی شود.
آغاز  آن  عنوان  از  را  کتاب  ارزیابی  و  نقد 
می کنیم. نخستین چیزی که با دیدن عنوان اصلی 
گذار  دورۀ  فترت،  دورۀ  سکه های  پرطمطراق  و 
متبادر  خواننده  ذهن  به  اسالمی  به  ساسانی  از 
کتابی  نبود  در  نویسندگان  که  است  این  می شود 
جامع دربارۀ سکه هایی که به عرب ساسانی پرآوازه 
عنوان  با  بی درنگ  اما  نگاشته اند  کتابی  شده اند، 
فرعی )معرفی سکه ای ویژه( که درون کمانک آمده 
است با گمان و دودلی و نیز تا اندازه ای درمی یابیم 
که  پرداخت  خواهد  سکه ای  معرفی  به  کتاب  که 
و  گمان  این  است.  عرب ساسانی  دورۀ  به  مربوط 
به  با مطالعۀ پیشگفتار دو صفحه ای کتاب  دودلی 
اشاره  آن  در  نویسندگان  که  می شود  تبدیل  یقین 
پرداخت  خواهند  درهمی  بررسی  به  که  می کنند 
تازیان  دست  به  اما  دارد  ساسانی  ظاهری  که 
ضرب شده است )امینی و داشکف، 1394: 7(. 
پیشگفتار  خواندن  از  پس  که  پرسشی  نخستین 
کتاب و پیش از خواندن ادامۀ کتاب برای خواننده 
پیش می آید این است که دربارۀ یک سکه و معرفی 
با  آن  همسنجی  و  آن  شاخصه های  و  ویژگی ها 
اندازه  از خود چه  سکه های دوره های پیش و پس 
مقاله  نه  نویسندگان  که  نوشت  و  گفت  می توان 
بااین حال  داده اند.  اختصاص  آن  به  را  کتابی  بلکه 
در  نویسندگان  کتاب،  نامناسب  پیشگفتار  از  پس 
سکه شناختی«،  بررسی های   )1« عنوان  با  مطلبی 
که  می شوند  سکه  توصیف  مبحث  وارد  بی درنگ 
بنگرید(.  ادامه  )به  نیست  ایراد  از  خالی  نیز  آن 
هنگام  چه  مبحثی  هر  به  شدن  وارد  برای  همواره 
از  پس  مقاله،  نوشتن  هنگام  چه  و  کتاب  نگاشتن 
در  که  تحقیقاتی  و  پژوهش ها  پیشینۀ  به  مقدمه، 
این  از  چیزهایی  و  گزارش  و  مقاله  و  کتاب  قالب 
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دست که در آن زمینه انجام شده پرداخته می شود 
فعالیت های  از  مناسبی  اطالعات  خواننده  تا 
پژوهشی در آن زمینه داشته باشد و با فراز و فرودها 
نیز  و  تخصصی  حوزۀ  آن  کاستی های  و  کمبود  و 
در  شوربختانه  شود.  آشنا  دست  این  از  چیزهایی 
نمی شود  دیده  پژوهش  پیشینۀ  از  اثری  کتاب  این 
اندک  این درحالی است که پژوهش هایی هرچند 
در زمینۀ سکه های دورۀ عرب ساسانی چه به زبان 
فارسی و چه به زبان های غیر فارسی صورت گرفته 
ایرج مشیری  به کتاب ملک  این میان  از  است که 
در  ایران  سکه شناسی  دربارۀ  پژوهشی  عنوان  با 
 Mochiri,( عرب ساسانی  و  ساسانی  دوره های 
 Drouin,( یا کتابی از ادم دروَئن )1972 and 1977
به  نیز  البته پژوهشگران دیگری  1886( اشاره کرد. 
به  می توان  که  پرداخته اند  عرب ساسانی  سکه های 
با  و کوریل  گیزلن  ریکا  پژوهشگرانی چون  کتاب 
عنوان مجموعه ای از سکه های مسی عرب ساسانی 
)Curiel, Gyselen, 1984( و نیز کاتالوگ سکه های 
و   )Walker, 1941( واکر  جان  اثر  عرب ساسانی 
همچنین سکه شناسی عرب ساسانی هاینس گاوبه 
در  عرب ساسانی  سکه های  یا  و   )Gaube 1973(
دانشنامۀ ایران به قلم مایکل بیتس یا پژوهش های 
آلبوم  و   )2011( آلبوم  و  باغ بیدی )1390(  رضائی 
و گودوین )2002( و مرتن و ادن )2011( ... اشاره 

 .)Bates 1986( کرد
کنیم  چشم پوشی  پژوهش  پیشینۀ  از  اگر 
بی گمان باید در پژوهش هایی این چنین که به سکه 
بحث  مورد  موضوع  از  تعریفی  نخست  می پردازد 
کتاب  این  در  نویسندگان  شوربختانه  کنیم.  ارائه 
تعریفی از سکه های عرب ساسانی انجام نمی دهند 
عرب ساسانی  سکه های  ویژگی  دریابد  خواننده  تا 
چیست و این سکه ها بر چه اساس و معیار و ترازی 
می شوند  جدا  خود  از  پس  و  پیش  سکه های  از 
و  مالی  گردش  وارد  سکه ها  این  زمانی  چه  از  و 
دادوستد شده اند. این درحالی است که برای ورود 

به هر مبحثی پس از پیشینه الزم است تا نویسنده 
هرچند کوتاه و به دور از پرگویی تعریفی کامل برای 
خواننده چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی از این 

مقوله بیان کند. 
این  همسنجی  به  آغاز  همان  در  نویسندگان 
ایران  تاریخی  دوره های  دیگر  سکه های  با  سکه 
می پردازند، این درحالی است که در یک پژوهش 
منظم و منطقی نویسندگان در وهلۀ نخست باید به 

توصیف شیء به صورتی روشمند بپردازند. 
در ادامه نویسندگان بدون اینکه به محل یافت 
این سکه اشاره کنند و یا حتی مشخصات دقیق و 
کامل مجموعه ای را که این سکه در آن نگهداری 
می شود بگویند، به معرفی سکه می پردازند و فقط 
در پانویس صفحه 9 اشارۀ کوتاهی می کنند که این 
و  داشکف، سکه شناس  در مجموعۀ سرگئی  سکه 
مجموعه دار روس قرار دارد و دریغ از معرفی دقیق 

محل مجموعه و نیز خود سرگئی داشکف. 
نویسندگان  که  هستند  باور  این  بر  نگارندگان 
تعریفی  باید  فترت، نخست  کتاب سکه های دورۀ 
ارائه می کردند و سپس  از سکه های عرب ساسانی 
شده ای  سامان دهی  و  روشن  بسیار  صورت  به 
سکه  این  مشخصات  و  ویژگی ها  توصیف  به 
از  مقاله ای  و  کتاب  هر  در  چنانکه  می پرداختند 
بنگرید  نمونه  )برای  می شود  انجام  دست  این 
در  سکه ها  مشخصات  و  ویژگی ها  توصیف  به 
کتاب هایی چون تاریخ و سکه های ساسانی نوشتۀ 
ایران  سکه های  کتاب  یا   1396 گاریبلدی،  آندرئا 
در دوره اسالمی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان نوشتۀ 
بیدی، 1393 و ...(.  از سویی  حسن رضائی باغ 
در پژوهش هایی که با سکه و خط و نوشته های رو 
و پشت سکه سر و کار داریم نیازمند آن هستیم تا 
حرف نویسی و آوانویسی دقیقی از نوشته ها داشته 
چیزی  چنین  کتاب  این  در  شوربختانه  که  باشیم 

نمی بینیم. 
متن  از  که  خوانشی  از  پس  نویسندگان 
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را  سکه  روی  متن  و  می دهند  انجام  سکه 
سکه  این  تا  می کنند  تالش  می خوانند  ابوخالد 
از  پس  که  کنند  منتسب  تاریخی  شخصیتی  به  را 
و  ناسازی  از  پر  برآیندی  چندی  گمانه زنی های 
کتاب  برآیند  در  نویسندگان  ارائه می کنند.  تناقض 
گروهی  به  متعلق  سکه  این  که  می آورند  چنین 
شورشی مانند دسته ای از خوارج منطقۀ جی است 
ضرب  ابوخالد  کنیۀ  با  شخصی  سرکردگی  به  که 
شده است که با توجه به اینکه روی سکه برخالف 
دیگر سکه های این دوره هیچ نشانۀ عربی جز نام 
است  شده  نگاشته  پهلوی  به  هم  آن  که  ابوخالد 
دارای  را  این گروه و دسته  دیده نمی شود، می توان 
عربی  به احتمال ضد  و  ایرانی  میهن پرستانۀ  عقاید 
دانست )امینی و داشکف، 1394: 29(. در ادامه 
چنین می آورند که سکه به سرکردگی یک عرب یا 
ایرانِی تازه مسلمان شده ضرب شده است )امینی 
چنین  پایان  در  نیز  و   )30  :1394 داشکف،  و 
گروه هایی  یا  و  افراد  به  سکه  انتساب  که  می آورند 
چون خوارج و فرقه ای چون یزیدیه قوی ترین گزینه 
درواقع   .)30  :1394 داشکف،  و  )امینی  است 
ملک ایرج  دیدگاه  از  پیروی  با  کتاب  نویسندگان 
عرب ساسانی  سکه های  از  شماری  که  مشیری 
خوارج  از  ناشناخته ای  گروه های  و  یزیدیان  به  را 
این  است،  داده  نسبت  دست  این  از  گروه هایی  و 
سکه را به خوارج و فرقۀ یزیدیه و ... نسبت داده اند 
این در حالی است که به دیدگاه ملک ایرج مشیری 
نقدهایی جدی وارد است که وی در نتیجۀ خوانش 
توسل  با  و  پهلوی  واژه های  از  برخی  نادرست 
غیرعلمی،  و  ناشیانه  خیال پردازی های  برخی  به 
مانویان  به  را  عرب ساسانی  سکه های  از  بسیاری 
و مزدکیان و یزیدیان و گروه های ناشناختۀ خوارج 
نادرست  دیدگاه  اینکه  برای  و  است  داده  نسبت 
خود را توجیه کند بسیاری از واژه های شناخته شده 
و  ضراب خانه ها  نام های  از  برخی  حتی  و  پهلوی 
تاریخ های ضرب را به گونه ای دیگر خوانده است 

)رضائی باغ بیدی، 1393: 33(. بنابراین با توجه به 
اینکه تنها سکه هایی را که روی آنها شعار »ال ُحکم 
از  می توان  یقین  به  را  است  شده  نگاشته  لله«  اال 
آِن خوارج قلمداد کرد )رضائی باغ بیدی، 1393: 
کتاب  این  نویسندگان  که  انتسابی  نمی توان   )33

انجام می دهند را درست و علمی دانست. 
و  عنوان  با  محتوا  انطباق  میزان  دید  از  کتاب 
فهرست آن بسیار ضعیف است و با توجه به عنوان 
این سکه های دورۀ  کتاب، تالشی نکرده است که 
کند.  تحلیل  و  بررسی  و  معرفی  به خوبی  را  فترت 
از سویی در میانه های کتاب در صفحۀ 61 و 62 
چکیده ای از مقالۀ یکی از نویسندگان که پیشتر در 
جایی دیگر منتشر شده بود با عنوان معرفی سکه ای 
شده  آورده  عرب- ساسانی،  سکه های  تراز  با  ویژه 
است که روشن نیست هدف از آوردن این چکیده 

چیست؟ و چه کمکی به فهم موضوع می کند؟
 جدا از متن کتاب که ایرادهای بسیاری در آن 
وجود دارد تصویرهایی که بیشینۀ کتاب را به خود 
اختصاص داده است نیز پر از ایراد است. از صفحۀ 
32 کتاب تا صفحۀ 95 کتاب تصویر سکه های به 
چاپ  عرب ساسانی  و  ساسانی  نویسندگان  گفتۀ 
کتاب  پیشگفتار  در  نویسندگان  که  است  شده 
آورده اند که: »همچنین در  دربارۀ تصویرها چنین 
پایان کتاب برای تکمیل مطلب و روشن شدن ذهن 
خواننده، تصاویری از سکه های ساسانی و عرب-

ساسانی آورده شده که برخی ویژه هستند و تاکنون 
داشکف،  و  )امینی  نشده اند«  چاپ  و  معرفی 
و  کتاب ها  در  تصویر  از  بردن  بهره   .)8  :1394
مقاله های علمی و غیرعلمی از ابزارهایی است که 
کتاب  مسائل  و  موضوع  تا  می کوشند  نویسندگان 
ابزارها  این  کنند.  تفهیم  به خوبی  خواننده  به  را 
کتاب های  در   ... و  نقشه  و  طرح  و  تصویر  یعنی 
و  سکه شناسی  و  انسان شناسی  و  باستان شناسی 
و  می کند  جلوه  مهم  بسیار  کتاب ها  دست  این  از 
صورت  به  که  را  آنچه  تا  می شود  خواننده  یاریگر 
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دریابد؛  خوبی  به  است  آمده  کتاب  در  توصیف 
درواقع در این دست کتاب ها تصویر افزون بر جنبۀ 
تزئینی که به کتاب می بخشد خود به عنوان مدرکی 
حال در این کتاب اگرچه  مهم رخ می نماید، بااین 
و  ساسانی  سکه های  از  ارزنده ای  تصویرهای 
عرب ساسانی چه به صورت رنگی و چه به صورت 
بسیاری  بخش  و  است  شده  آورده  سفید  و  سیاه 
به دلیل  است  داده  اختصاص  خود  به  را  کتاب  از 
ویژگی ها  و  سکه ها  روشن  مشخصات  نداشتن 
جامعی  به نسبت  و  ارزنده  اطالعات  خواننده  آنها 
از تصویر این سکه ها دریافت نمی کند. در بخش 
سکه های سیاه و سفید تصویر 83 سکه آورده شده 
است که هیچ کدام از این سکه ها به درستی معرفی 
 به زیرنویس های کوتاهی همچون 

ً
نشده اند و صرفا

و  )امینی  یزد«  ضرب   ،2 سال  دوم؛  »خسرو 
داشکف، 1394: 33( یا »یزدگرد سوم؛ سال 24، 
ضرب دارابگرد« )امینی و داشکف، 1394: 44( 
بیشاپور«  عبدالله؛ سال 73، ضرب  بن  »خالد  یا 
شده  بسنده   )57  :1394 داشکف،  و  )امینی 
توصیفی  معرفی  در  که  است  درحالی  این  است، 
جنس  سکه،  وزن  که  است  بایسته  سکه ای  هر 
پشت  ویژگی های  سکه،  روی  ویژگی های  سکه، 
و  حرف نویسی  سکه،  ضرب  محل  و  سال  سکه، 
و  پشت سکه  و  رو  نوشته های  دقیق  آوانویسی  نیز 
)برای  شود  آورده  دقت  به  دست  این  از  چیزهایی 
مشخصات  و  ویژگی ها  توصیف  به  بنگرید  نمونه 
سکه ها در کتاب تاریخ و سکه های ساسانی نوشتۀ 
سویی  از   .)93-65  :1396 گاریبلدی،  آندرئا 
مکان یافت سکه ها و یا محلی که سکه ها هم اکنون 
است  مهم  بسیار  نیز  می شوند  نگهداری  آنجا  در 
اشاره ای  هیچ  کتاب  نویسندگان  شوربختانه  که 
نمی کنند  واپسین  مورد  دو  این  به  کوتاه  هرچند 
دورۀ  سکه های  این  که  می آید  پیش  پرسش  این  و 
اشاره  پیشگفتار  را که در  ساسانی و عرب ساسانی 
شده که تاکنون در جایی معرفی و چاپ نشده اند، 

این  اگر  آورده اند؟  کجا  از  کتاب  این  نویسندگان 
سکه ها از بررسی و کاوش روشمند باستان شناسی 
در یکی از محوطه های باستانی در ایران به دست 
-که  کاوش  و  بررسی  مجوز  به  باید  است  آمده 
صادر  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
موزه ای  در  سکه ها  این  اگر  شود!  اشاره  می کند- 
آن  به  باید  می شود  نگهداری  خصوصی  یا  دولتی 
از  سکه ها  صورت  این  غیر  در  شود،  اشاره  موزه 
کاوش های باستان شناسی به دست آمده است که یا 
خود نگارندگان کتاب، دست به بررسی در منطقه 
یا کاوش در محوطه ای باستانی زده اند که با توجه 
نیستند  باستان شناس  کتاب  نویسندگان  اینکه  به 
برای  کاوش  مجوز  گرفتن  امکان  ازهمین روی  و 
داده اند  انجام  غیرقانونی  کاوشی  ندارد  وجود  آنان 
خریداری  و  یافته  عتیقه فروشان  از  را  سکه ها  یا 
کرده اند که این نیز کاری غیر قانونی نیست و خرید 
و فروش چنین اشیایی جرم تلقی می شود چنانکه 
قانون مجازات اسالمی ایران خرید و فروش اموال 
را  غیرمجاز  حفاری  از  حاصل  ـ فرهنگی  تاریخی 
نظر  در  مجازات  کار  این  برای  و  می داند  ممنوع 
گرفته است. در ماده 562 قانون مجازات اسالمی 
ضبط  عالوه  بر  فروشنده  و  »خریدار  است:  آمده 
اموال فرهنگی، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم 
نوشتن  بنابراین   .)1396 )منصور،  می شوند.« 
از  که  باستانی  یافته های  براساس  مقاله  یا  کتاب 
حفاری غیرمجاز به دست آمده -خواه نویسندگان 
در محوطه ای باستانی دست به حفاری زده باشند و 
خواه از عتیقه فروشان خریداری کرده باشند- معتبر 
قلمداد نمی شود چراکه اصالت اشیاء به هیچ روی 
این  کرد،  اعتماد  آنها  به  نمی توان  و  نیست  روشن 
درحالی است که یکی از مهم ترین کارهایی که هر 
پژوهشگری که در زمینۀ اشیاء باستانی به پژوهش 
می پردازد مطمئن بودن از اصالت اثر است و روشن 
کردن اصالت هر شی و اثر باستانی کار تخصصی 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
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باشد  این  از  غیر  چیزی  اگر  است.  گردشگری  و 
معتبر نیست و کتاب و مقاله ای هم که در آن زمینه 
نگاشته می شود سخت نامعتبر و غیرعلمی است. 
چرا که شاید برخی همچون عتیقه بازان برای رونق و 
گرم کردن بازار و کسب و کارشان و به دست آوردن 
-در  باستانی  تقلبی  اشیاء  و  آثار  ساخت  به  سود 
اینجا سکه های تقلبی- بپردازند. چنانکه می دانیم 
ساخت  به  اروپا  در  عتیقه بازان  نوزدهم  سدۀ  در 
سکه های تقلبی باستانی همچون سکۀ اردشیر یکم 
 ،)2  :1396 گاریبلدی،  به  )بنگرید  می پرداختند 
تقلب شی ای  و  با جعل  و  ویژه  با هدفی  یا برخی 
باستانی درصدد تاریخ سازی و یا بر کرسی نشاندن 

دیدگاه خود در زمینه های علمی باشند. 
نیز  ساسانی  سکه های  رنگی  تصویرهای 
آورده  کتاب  در  رنگی  صورت  به   65 صفحه  از 
رنگی  به صورت  تصویرها  این  چاپ  است.  شده 
سکه های  چاپ  از  هدف  اما  است  ارزنده  بسیار 
به سکه های  که  کتاب  در  دورۀ ساسانی  به  مربوط 
هدف  آیا  چیست؟  می پردازد  عرب ساسانی 
ساسانی  سکه های  این  آوردن  از  نویسندگان 
اگر  است؟  عرب ساسانی  سکه های  با  همسنجی 
هدف این بوده است باید به روشنی ویژگی های این 
سکه ها و تفاوتشان با سکه های عرب ساسانی بیان 
می شد،  مشخص  گونه ای  به  تصویر  در  و  می شد 
کاری  چنین  نه تنها  نویسندگان  شوربختانه  اما 
نیز  دقیقی  و  درست  زیرنویس های  بلکه  نکرده اند 
 به سکۀ مربوط به هر پادشاه 

ً
بر آن ننوشته اند و صرفا

هیچ  بدون  نویسندگان  درواقع  کرده اند.  بسنده 
افزوده اند  کتاب  به  را  تصویرها  این  ویژه ای  هدف 
و دلیلی برای وجود آنها در کتاب نیست. از سویی 
نیست.  از تصویر سکه ها روشن  منابع هیچ کدام 
اگر از کتاب و مقاله این تصویرها گرفته شده است 
این سکه ها  اگر  آنها اشاره شود و  به  بایستی   

ً
حتما

نگهداری می شود  یا خصوصی  دولتی  موزه ای  در 
چنانکه پیشتر اشاره شد باید به آن موزه اشاره شود، 

مخدوش  سکه ها  این  اعتبار  صورت  این  غیر  در 
می شود. در کل باید چنین گفت که کتاب انسجام 
با چسباندن  نویسندگان  ندارد و  منطقی و منظمی 
محل  که  عرب ساسانی  و  ساسانی  سکۀ  شماری 
آوردن  همچنین  و  نیست  روشن  نیز  آنها  یافت 
مطالبی که پیشتر در جایی دیگر منتشر شده است 

کتابی ساخته اند.

نقد منابع اثر
نویسندگان این کتاب در نگارش کتاب از جستارها 
درحالی  این  نکرده اند  استفاده  ارزنده ای  منابع  و 
در  چندی  کتاب هایی  انتشار  به  توجه  با  که  است 
در  باید  فارسی  یا  التین  زبان های  به  زمینه  این 
کرد  استناد  منابع  آن  به  چنینی  این  پژوهش های 
پژوهشی  کتاب  همچون  کتاب ها  آن  مطالب  از  و 
و  ساسانی  دوره های  در  ایران  سکه شناسی  دربارۀ 
ادم  از  کتابی  یا   )Mochiri, 1977( عرب ساسانی 
ریکا  کتاب  همچون  یا   )Drouin, 1886( دروَئن 
از سکه های  مجموعه ای  با عنوان  گیزلن و کوریل 
 )Curiel, Gyselen, 1984( عرب ساسانی  مسی 
جان  اثر  عرب ساسانی  سکه های  کاتالوگ  نیز  و 
سکه شناسی  همچنین  و   )Walker, 1941( واکر 
یا  و   )Gaube, 1973( هاینس گاوبه عرب ساسانی 
قلم  به  ایران  دانشنامۀ  در  عرب ساسانی  سکه های 
سکه های  بخش  یا   )Bates, 1986( بیتس  مایکل 
در  ایران  سکه های  جدید  کتاب  در  عرب ساسانی 
نوشتۀ  سلجوقیان  برآمدن  تا  آغاز  از  اسالمی  دورۀ 

حسن رضائی باغ بیدی )1393( استفاده کرد.
و  مناسب  ساماندهی  کتاب  این  کتابنامۀ 
این  در  جستارهایی  سویی  از  و  ندارد  درخوری 
استنادی  کتاب  متن  در  که  است  آمده  کتاب نامه 
از  جستارهایی  به  نمونه  برای  است.  نشده  آنها  به 
ریکا گیزلن و جان واکر و ملک ایرج مشیری و ... 
استناد شده است که اثری از آنها نه در متن کتاب 
و نه در تصویرهای آن نشانی از آنها دیده نمی شود 
و  ندیده اند  را  این کتاب ها   

ً
نویسندگان اصال یا  که 
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آنها  پر کردن کتاب نامه  از سر   
ً
نخوانده اند و صرفا

را آورده اند و یا استناد کرده اند و نام آنان را از قلم 
انداخته اند که این کار رعایت نکردن امانت است. 
نامناسبی  به صورت  کتاب  این  در  استناددهی 
آورده شده است. بیشینۀ پژوهشگران هنگام نوشتن 
مقاله و کتاب از روش درون متنی استفاده می کنند و 
یا ارجاعات را به صورت پانویس کتاب می آورند آن 
هم به این صورت که پس از نام خانوادگی نویسنده 
)نویسندگان( سال انتشار کتاب یا مقاله و صفحۀ 
مورد استفاده کتاب آورده می شود. در این کتاب نام 
و سال و صفحه  انتشارات  نام  و  و کتاب  نویسنده 
همگی در زیرنویس آورده شده است که این شیوه 
جستارها  همۀ  چراکه  است  زائد  و  نیست  رایج 
به صورت کامل در بخش کتاب نامه آورده می شود. 

برآیند
کتاب از دید چاپ به صورتی مطلوبی چاپ شده 
است. جلد آن از نوع سخت است و از کاغذ گالسه 
تصویرهای  و  است  شده  استفاده  کتاب  این  در 
است  شده  منتشر  رنگی  صورت  به  کتاب  پایانی 
صحافی  نمی شود.  دیده  آن  در  چاپی  غلط های  و 
در  بااین حال  است.  مطلوب  به نسبت  نیز  کتاب 
دیده  هماهنگی  و  یکدستی  کتاب  حروف نگاری 
تنظیم  به خوبی  نیز  کتاب  کتاب نامۀ  نمی شود. 
نشده است و ایرادهای چندی در آن دیده می شود. 
همچنین یکی از ایرادهای مهم کتاب نداشتن نمایه 

است. 
همواره برای وارد شدن به هر مبحثی چه هنگام 
از  پس  مقاله،  نوشتن  هنگام  چه  و  کتاب  نگاشتن 
در  که  تحقیقاتی  و  پژوهش ها  پیشینۀ  به  مقدمه، 
این  از  چیزهایی  و  گزارش  و  مقاله  و  کتاب  قالب 
دست که در آن زمینه انجام شده پرداخته می شود تا 
خواننده اطالعات مناسبی از فعالیت های پژوهشی 
در آن زمینه داشته باشد. شوربختانه در این کتاب 
اثری از پیشینۀ پژوهش دیده نمی شود این درحالی 
زمینۀ  در  اندک  هرچند  پژوهش هایی  که  است 
فارسی  زبان  به  چه  عرب ساسانی  دورۀ  سکه های 

است  گرفته  غیرفارسی صورت  زبان های  به  و چه 
نگاهی  جستارها  آن  به  نویسندگان  بود  بایسته  که 
و  می کردند  استفاده  آن  مطالب  از  و  می انداختند 
سکه های  از  تعریفی  جستارها  همان  براساس  نیز 
سکه های  ویژگی  و  می دادند  انجام  عرب ساسانی 

عرب ساسانی را بازگو می کردند.
مقاله های  و  کتاب ها  در  تصویر  از  بردن  بهره 
علمی و غیرعلمی از ابزارهایی است که نویسندگان 
می کوشند تا موضوع و مسائل کتاب را به خواننده 
به خوبی تفهیم کنند. کتاب پر از تصویر سکه های 
به دلیل  بااین حال  است  عرب ساسانی  و  ساسانی 
نداشتن مشخصات روشن سکه ها و ویژگی ها آنها 
از  جامعی  به نسبت  و  ارزنده  اطالعات  خواننده 
شوربختانه  نمی کند.  دریافت  سکه ها  این  تصویر 
هیچ کدام از این سکه ها به درستی معرفی نشده اند 
شده  بسنده  کوتاهی  زیرنویس های  به   

ً
صرفا و 

توصیفی  معرفی  در  که  است  درحالی  این  است 
جنس  سکه،  وزن  که  است  بایسته  سکه ای  هر 
پشت  ویژگی های  سکه،  روی  ویژگی های  سکه، 
و  حرف نویسی  سکه،  ضرب  محل  و  سال  سکه، 
و  پشت سکه  و  رو  نوشته های  دقیق  آوانویسی  نیز 
آورده شود. مکان  به دقت  این دست  از  چیزهایی 
در  هم اکنون  که سکه ها  یا محلی  و  یافت سکه ها 
که  است  مهم  بسیار  نیز  می شوند  نگهداری  آنجا 
شوربختانه نویسندگان کتاب هیچ اشاره ای به این 
دو مورد واپسین نمی کنند و این پرسش پیش می آید 
این سکه های دورۀ ساسانی و عرب ساسانی را  که 
جایی  در  تاکنون  که  شده  اشاره  پیشگفتار  در  که 
معرفی و چاپ نشده اند، نویسندگان این کتاب از 
کجا آورده اند؟ اگر این سکه ها از کاوش روشمند 
باستانی  محوطه های  از  یکی  در  باستان شناسی 
در ایران به دست آمده است باید به مجوز کاوش 
-که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر 
موزه ای  در  سکه ها  این  اگر  شود!  اشاره  می کند- 
آن  به  باید  می شود  نگهداری  خصوصی  یا  دولتی 
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از  سکه ها  صورت  این  غیر  در  شود،  اشاره  موزه 
کاوش های غیرمجاز به دست آمده است و نوشتن 
از  که  باستانی  یافته های  براساس  مقاله  یا  کتاب 
قلمداد  معتبر  آمده  دست  به  غیرمجاز  حفاری 
به هیچ روی روشن  اشیاء  نمی شود چرا که اصالت 

نیست و نمی توان به آنها اعتماد کرد. 
نیست.  علمی  و  معتبر  نیز  نویسندگان  نتیجۀ 
که  می آورند  چنین  کتاب  برآیند  در  نویسندگان 
یا گروه هایی چون خوارج  افراد و  به  انتساب سکه 
و فرقه ای چون یزیدیه قوی ترین گزینه است )امینی 
نویسندگان  درواقع   .)30  :1394 داشکف،  و 
که  مشیری  ملک ایرج  دیدگاه  از  پیروی  با  کتاب 
شماری از سکه های عرب ساسانی را به یزیدیان و 
گروه های ناشناخته ای از خوارج و گروه هایی از این 
و  به خوارج  را  این سکه  داده است،  دست نسبت 
فرقۀ یزیدیه و ... نسبت داده اند این درحالی است 
نادرست  خوانش  نتیجۀ  در  مشیری  ملک ایرج  که 
برخی  به  توسل  با  و  پهلوی  واژه های  از  برخی 
از  بسیاری  علمی  غیر  و  ناشیانه  خیال پردازی های 
سکه های عرب ساسانی را به مانویان و مزدکیان و 
داده  نسبت  خوارج  ناشناختۀ  گروه های  و  یزیدیان 
را توجیه  نادرست خود  اینکه دیدگاه  برای  و  است 
و  پهلوی  شده  شناخته  واژه های  از  بسیاری  کند 
حتی برخی از نام های ضراب خانه ها و تاریخ های 
)رضائی  است  خوانده  دیگر  گونه ای  به  را  ضرب 

باغ بیدی، 1393: 33(. 
بسیار  که  کتاب  نوشته های  حجم  به  توجه  با 
سکه ها  تصویر  را  کتاب  بیشینۀ  و  است  ناچیز 

کاری  اینکه  از  بیش  کتاب  این  می دهد  تشکیل 
ارزنده  نه چندان  هم  آن  کاتالوگی  باشد  پژوهشی 
است که اطالعات ارزشمندی نه در چندی و نه در 
چونی به مخاطب نه  تنها دانشگاهی و علمی بلکه 
می بود  کاتالوگ  اگر  نمی دهد. چراکه  مردم هم  به 
باید مشخصات و اطالعات هر سکه همچون وزن 
و اندازه و نوشته ها و چیزهایی از این دست می آمد. 
آورده اند  روی  کتاب سازی  به  نویسندگان  درواقع 
سکه های  با  کتابی  سکه،  یک  معرفی  برای  و 
ساسانی و عرب ساسانی ساخته اند که به هیچ روی 
نوشته های کتاب با این تصویرها نه ارتباطی برقرار 
می کند و نه انسجام و ساماندهی منطقی و مناسبی 
این  نویسندگان کتاب  به  پیشنهاد نگارندگان  دارد. 
است که به جای کتاب سازی با حذف تصویرهای 
به  است  شده  آورده  کتاب  در  که  غیرمرتبطی 
نگاشتن مقاله آن هم در ساختار مقاله ای علمی با 
بهره مند شدن از جستارهای علمی جدید فارسی و 
غیرفارسی روی بیاورند. از سویی اگر نویسندگان 
این کتاب بر آن هستند تا این کتاب را دوباره چاپ 
کنند بهتر است تصویرهای سکه های عرب ساسانی 
این کتاب را با افزودن مشخصات سکه شناسی آن 
این  غیر  در  کنند  منتشر  آنها  یافت  دقیق  محل  و 
صورت چاپ کتابی با تصویر سکه هایی که محل 
یافت آنها روشن نیست این اندیشه را به ذهن متبادر 
می کند که سکه ها شوربختانه از حفاری غیرقانونی 
به دست آمده اند و در حالت بدبینانه ساختۀ دست 
قلمداد  علمی  و  معتبر  ازهمین روی  است  متقلبان 

نمی شود. 

کتاب نامه
الف( فارسی

و  مهرنوشته  چند  »دربارۀ   .)1390( حسن.  باغ بیدی،  رضائی 
سال  میراث،  آینۀ  عرب-ساسانی«،  و  ساسانی  سکه نوشتۀ 

نهم، شمارۀ یکم )پیاپی 84(: 89-73.
دوره  در  ایران  سکه های   .)1393( حسن.  باغ بیدی،  رضائی 
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Abstract
After killed Yazdgerd III the last king of Sasanian Empire and Decline Empire, Muslim rulers 
immediately mintage coins that called Kasravi that named Arab-Sasanian coins by scholars 
today. Investigation about Arab-Sasanian coins is an important archaeological subject and 
many scholars published some books and articles about that. This paper critically reviews 
the book entitled “the A Special Coin, in the Transition period from Sassanid to Islamic”. This 
book is not a research book in the field of Arab-Sasanian coinage, but a catalog in this field 
that does not have much value and it does not provide valuable information to the academic 
and scientific community, and to the general public.
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