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چکیده
سکه شناسی عرب ساسانی، می تواند نقطۀ عطفی در سکه شناسی دوره ساسانی و اسالمی باشد که با مطالعه آنها 
اطالعات بسیاری دربارۀ روند فتوحات، فاتحان و حکمرانان، جغرافیای سیاسی و اداری و ... به دست می آید. در 
زمستان سال 1390، چهار سکه از اشکفت کوچکی در باالدست روستای دوکوهک شهرستان ارسنجان را ولی 
زارعی یافت. سکه ها در گذر زمان و بر اثر عوامل مختلف طبیعی و انسانی دچار اندکی فرسایش شده بودند. 
نقش ها، مضامین نوشته ها و تصویر این سکه ها با درهم های ساسانی تفاوتی ندارد، اما بر اساس نوشته های رو 
و  پشت سکه ها، به سده نخست هجری قمری تعلق دارند و در دستۀ سکه های عرب ساسانی قرار می گیرند. دو 
مورد از سکه ها، به ترتیب در ضراب خانه های بیشاپور و داراب گرد و تاریخ ضرب آنها 43 و 75 ه. ق است که بر 
ب بن ابی ُصفره به خط پهلوی آمده است. دو مورد دیگر، فاقد نام 

َّ
آنها نام حاکمان مسلمان عبدالله ابن عامر و ُمَهل

فرمانروای عرب هستند و بر آنها به خط پهلوی نام خسرو دوم )خسروپرویز( دیده می شود که تاریخ های 33 و 
50 یزدگردی را بر خود دارند و به ترتیب در َجی و نهاوند ضرب شده اند. در پژوهش پیش رو افزون بر مشخص 
کردن مکان کشف سکه ها، به مکان ضرب آنها و جغرافیای تاریخی دشت توابع ارسنجان و روستای دوکوهک در 

دوره ساسانی و سده های نخست اسالم پرداخته شده است.

ب بن ابی ُصفره.
َّ
واژههایکلیدی:  ارسنجان، روستای دوکوهک، سکه، عرب ساسانی، عبدالله ابن عامر، ُمَهل
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مقدمه
در  ایران  غربی  مرزهای  به  مسلمان  تازیان  حملۀ 
با سال دوم سلطنت  برابر  قمری  سال 12 هجری 
یزدگرد سوم روی داد )طبری 1351: 174(. یزدگرد 
دسته بندی  علت  به  ساسانی،  شاه  آخرین  سوم، 
سپاه  نشد  موفق  سپاهیانش،  بین  در  اختالف  و 
در  کند؛  پا  و  دست  مسلمان  تازیان  علیه  بزرگی 
برخی  تازیاِن  و  خوردند  شکست  ایرانیان  نتیجه 
از شهرهای ایران را تصرف در آوردند و بعضی از 
فاتحان مسلمان  با  نیز  حاکمان محلی و دهقانان 
را  مردمان  تا  کردند  توافق  جزیه  پرداخت  برای 
دیگر  نظر می رسید  به  که  نکنند  قربانی حکومتی 
از  ندارد )Daryaee 2010: 52(. پس  مشروعیتی 
و  ساسانی  شاه  واپسین  سوم  یزدگرد  شدن  کشته 
دست  به  ساسانی  شاهنشاهی  سرنگونی  آن  پیرو 
از  بخشی  آرام آرام  ایرانشهر  مسلمان،  تازیاِن 
قلمرو حکومت اسالمی شد. مسلمانان همچون 
و  شیوه  که  نوپدید  حکومت های  از  بسیاری 
و  راه  از  نداشتند،  حکومت  برای  از  رسمی  و  راه 
رسم های حکومت های برافتاده بهره مند می شدند 
تا قلمروشان را سر و سامانی ببخشند )گاریبلدی، 
 :1401 رستمی،  و  آریامنش  و   65-93  :1396
شاهی  خاندان  اعضای  میان  این  در  البته   .)132
ساسانی در زمان های گوناگون کوشیدند در برابر 
موضوع  این  کنند.  طغیان  ایران  بر  حاکم  اعراب 
نشان از وفاداری اشراف ایران به دودمان ساسانی 
داشت، آن هم در زمانی که به احیای شاهنشاهی 

ساسانی هیچ امیدی نبود )فرای، 1389: 271(. 
در میان مواد فرهنگی دورۀ گذار از ساسانی به 
اسالمی، سکه های موسوم به عرب ساسانی مدارک 
می روند.  شمار  به  روند  این  بررسی  برای  مهمی 
هنرمندان و صنعتگران فلزکاِر ساسانی که سکه ها 
را ضرب می کردند در اوایل دوره اسالمی نیز این 
با  واقع  در  دنبال می کردند.  با همان روش  را  کار 
و  نکرد  تغییر  یک باره  به  چیز  همه  اسالم،  ظهور 

ناگهانی روش کار عوض نشد، بلکه این روند آرام 
از عناصر  با قرض گرفتن  ابتدا  بود و در  و آهسته 
بومی و محلی همان منطقه و دوره این کار انجام 
می شد و بعد ابداعات و روش های خود را به کار 
نیز  گذار  و  گذر  دوره  آثار  تشخیص  می بردند. 
بسیار سخت است )رضائی باغ بیدی 1393: 21 

و 27(. 
در  به ویژه  ایران،  باستانی  محوطه های  در 
منطقۀ فارس و خوزستان عالوه بر سکه های نقره، 
سکه های مسِی متنوع و فراوانی نیز به دست آمده 
مناطق  در  یکپارچه  و  مرکزی  حکومت  نبود  که 
و  )فکری پور  است  بوده  تنوع  این  علت  مختلف 
آن  نابسامان  اوضاع  در   .)96  :1399 شرفیان، 
دوران، سرداران و فرماندهان محلی امکان تشکیل 
خود  هم  شاید  یافتند.  را  مستقل  حکومت های 
ادارۀ  برای  خود،  فتوحات  ادارۀ  هدف  با  اعراب 
حاکمان  دست  به  را  قدرت  و  اختیار  امور،  بهینه 
محلی دادند. به هر علت، حاکمان محلی خود را 
موظف به پیروی از سکه های رسمی عرب ساسانی 
ندانستند و برای مشروعیت بخشیدن به کار خود، 
سکه های مسی را ضرب کردند. آنچه مسلم است 
نقره،  سکه های  برخالف  مسی،  سکه های  ضرب 
 Gyselen( برای گردش در تمام کشور نبوده است

.)2009: 15�16
نخست  سده  تا  اسالم  ظهور  از  پس  و  پیش 
هجری قمری، تازیان در داد و ستدهای خویش، 
نقره  سکه های  از  بیزانسی،  سکه های  کنار  در 
ساسانی نیز استفاده می کردند )رضائی باغ بیدی، 
1393: 11 و Album et al., 1993: 17(. فاتحان 
عرب حتی پس از فتح ایران و کشته شدن یزدگرد 
سوم نزدیك مرو در سال 651 م ضرب سکه های 
ساسانی را ادامه دادند )Bates 1996: 426(. وقتی 
که تازیان، سرزمین های مختلف را تصرف کردند 
از سکه های ضرب شده حکومت پیشین )ساسانی 
و بیزانس( استفاده کردند. از این رو این سکه ها را 
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می شناسیم  عرب بیزانسی  و  عرب ساسانی  نام  به 
درهم های  از  اموی  و  راشدین  خلفای  دورۀ  در  و 
فلیس های  و   )Solidus( سلیدوس ها  یا  ساسانی 
استفاده  خود  معامالت  در  بیزانسی   )Follis(
می کرده اند )سعادت مهر و دیگران، 1400: 27(. 
بر روی سکه های ضرب این دوران، ابتدا نام شاه 
ساسانی ضرب می شد؛ ولی پس از روی کار آمدن 
م،   661 ق/  ه.   41 سال  در  ابی سفیان  معاویه بن 
به تدریج نام شاه ساسانی از روی سکه ها حذف 
شد )Gyselen, 2009: 28(؛ به گونه ای که از سال 
50 ه. ق دیگر نام شاه ساسانی بر درهم ها نوشته 
نمی شد بلکه به جای آن نام حاکم مسلمان و پس 
است.  نقش می شده  بر سکه  نام خلیفه  مدتی  از 
و در  پهلوی  به   

ً
یا خلیفه غالبا نام حاکم مسلمان 

مواردی به کوفی نوشته می شد )رضائی باغ بیدی، 
 .)25 :1393

سایر  و  معاویه  نام  به  سکه هایی  دوره  این  از 
زمان  تا  وضع  این  و  آمده  دست  به  عرب  حکام 
ق  ه.   65 تاریخ  در  که  ابن مروان  عبدالملک 
برخی  در  است.  داشته  ادامه  رسید،  خالفت  به 
و  ق  ه.   144 تا  طبرستان  همچون  ایران  نقاط  از 
این سکه ها ضرب  ق  ه.  تا 179  دیگر  برخی  در 
 .)11  :1349 )اعظمی،  می شده اند  استفاده  و 
ق  ه.   31 سال  در  و  سوم  خلیفه  زمان  در  اعراب 
و  سرسکه ها  روی  بر  جزیی  تغییراتی  انجام  با 
آغاز  را  سکه  ضرب  ساسانی،  درهم های  سندان 
کردند. نخستین سکه های ضرب شده از این نوع، 
پرویز(،  )خسرو  دوم  خسرو  نقش  با  درهم هایی 
که  است  چهارم  هرمزد  ندرت  به  و  سوم  یزدگرد 
دارای تمام خصوصیات سکه های ساسانی اند. در 
به علت  دوم،  از سکه های خسرو  بعد،  سال های 
فراوانی آن و دسترسی به قالب ها و سر سکه های 
او در شهرهای تسخیر شده، به ویژه ناحیه فارس و 

1399 طی نامه شمارۀ 12/16/2/49 سکه ها را به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  1  ولی زارعی در تاریخ 10/10/ 
شهرستان ارسنجان تحویل داده است.

خوزستان استفاده شده است )سرفراز و آورزمانی، 
1387: 137؛ اعظمی، 1349: 11(. 

سکه های  پشت  در  شده  ضرب  تاریخ 
و گاه هجری است.  یزدگردی  گاه  عرب ساسانی، 
 در سال 33 ه. 

ً
استفاده از تاریخ هجری احتماال

Heide�( بق در ضرا خانۀ بصره آغاز شده است
نیز  فارس  ضراب خانه های   .)mann 2010: 163
در سال های 41 و 42 ه. ق )30 و 31 یزدگردی( 
تاریخ هجری را جایگزین تاریخ یزدگردی کردند 
 -  54( زیادبن ابی سفیان   .)Sears 1997: 200(
45 ه. ق( نیز از سال 47 ه. ق به بعد در برخی 
ضراب خانه ها از تاریخ هجری استفاده کرد و پس 
بر  ق  ه.   56 سال  از  بن زیاد  عبیدالله  نیز  آن  از 
 Ibid,( از تاریخ هجری استفاده کرد درهم هایش 

 .)35�36

روستایدوکوهکومحلکشفسکه ها
شیراز  شمال شرقی  کیلومتری   120 در  ارسنجان 
ارسنجان  جنوب  زمین های   .)1 )شکل  دارد  قرار 
بختگان،  دریاچه  تا  پایین  فرک 

َ
خ جنوب شرق  و 

به دشت توابع معروف است )شکل 2(. روستای 
دوکوهک در 30 کیلومتری جنوب شهر ارسنجان، 
در  و  )شهرستان خرامه(  ربال 

ُ
ک شمال سلطان آباد 

ارسنجان(  )شهرستان  ُمقِبل آباد  روستای  جنوب 
شهرستان  این  روستای  جنوبی ترین  و  دارد  قرار 
است. این روستا به دلیل اینکه در میان دو کوه قرار 
دارد دوکوهک نامیده می شود )شکل 2(. در سال 
1390 از درون اشکفت کوچکی در شمال غربی 
روستای دوکوهک، 4 سکه نقره توسط ولی زارعی 
یافت شد1 )تصویر 1(. سکه ها در گذر زمان و بر 
اثر عوامل مختلف طبیعی و انسانی دچار اندکی 

فرسایش نیز شده بودند.
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دو اشکفت عرب ساسانی سکه های توصیف
کوهک

متنوع  نقش های  دارای  عرب ساسانی  سکه های 
سیمین  درهم های  با  آنها  مشخصه های  همۀ  و 
بارز  تفاوت  هستند،  همانند  ساسانی  مسین  و 
به سکه ها  نوشته های عربی  افزوده شدن  دو،  این 
نقر  اصلی  نقش   .)1381 )نصراله زاده،  است 
سه رخ  نیم تنه  تصویر  سکه ها،  این  روی  بر  شده 
پرویز(  )خسرو  دوم  خسرو  به ویژه  ساسانی  شاه 
به  که  حالی  در  خود  ویژه  تاج  و  باز  چشمان  با 
این  است.  بسته  نقش  می نگرد،  راست  سمت 
شده  محصور  نیم دایره  و  دایره  یک  درون  تصویر 
بهرام،  مظهر  شاهین،  بال های  با  شاه  تاج  است. 
الهه پیروزی تزیین شده است )علی پور، 1387: 
با بررسی نقش های این سکه ها می توان به   .)32
شناسایی سیمای شهریاران، نوع آرایش موی آنها 

و زیورآالت مورد استفاده ی هر کدام پی برد. در 
یک روی سکه نقش پادشاه یا حاکم که در رأس 
مملکت قرار داشت، نقر می شود و در روی دیگر 
سکه نقش آتشدان که دو موبد در حال نگهبانی از 
و  )دادور  داده می شد  نشان  مقدس هستند،  آتش 

مکوندی، 1391: 27(. 
بیشتر سکه های عرب ساسانی سیمین هستند 
نخستین  طرح  شده اند.  شناخته  درهم  نام  با  که 
درهم های  از  اقتباسی  اسالم  جهان  درهم های 
ساسانی بود؛ اما با گذشت زمان به الگوی خاص 
خود رسید و تکامل بیشتری پیدا کرد )سعادت مهر 
سکه ها  این  قدیم تریِن   .)29  :1400 دیگران،  و 
 590-628( دوم  خسرو  سکه های  شبیه   

ً
کامال

هستند  م(   632  -  651( سوم  یزدگرد  و  م( 
Walk� :س)شم اشراق 1369: 38، 78؛ نیز نك
در   .)Broome 1985: 4 & 6 er 1941: 3 & 5؛ 

شکل1.موقعیتشهرستانارسنجان)نعمتی،199:1400(
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جلوی تصویر پادشاه ساسانی، نام خلیفه یا حاکم 
اموی به خط پهلوی و به ندرت به خط کوفی و در 

فزود« نیز به پهلوی نوشته 
َ
ره ا

َ
پشت سر او کلمه »ف

شده است. در حاشیه خارجی دایره، تصاویر ماه 

تصویر1.اشکفتوروستایدوکوهک،دیدازجنوبشرقی)عکس:ولیزارعی(
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شکل2.موقعیتروستایدوکوهکدردشتتوابعارسنجان
https//:www.bing.com/maps

https://www.bing.com/maps
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و ستاره که سمبل هایی از مذهب و آیین زرتشت 
واژه هایی،  آن ها  فواصل  در  و  شده  نقش  هستند، 
به   ... و  ربی الله  بسم الله ربی،  بسم الله،  مانند 
آورزمانی،  و  )سرفراز  شده اند  نوشته  کوفی  خط 
سکه های  حاشیه  در  بسم الله   .)139  ،1387
از  گرفته  بر  و  دارد  اسالمی  منشأ  عرب ساسانی 
در  است.  کریم  قرآن  »بسم الله الرحمن الرحیم« 
در  اسالمی  نشانه های  و  عالمت  یگانه  حقیقت 
هستند  مقدس  کلمات  همین  سکه ها  این  اغلب 
سکه ها،  این  بر  تاریخ  قدیم ترین   .)139 )همان، 
با 31 ه. ق یعنی زمان  برابر  تاریخ 20 یزدگردی 
35 ه. ق( است  خالفت عثمان بن عفان )23 - 
 Broome 1985: 21؛  )رضایی باغ بیدی، 1393: 
6(. ضراب خانه هایی که در فارس اقدام به ضرب 
از: شیراز  سکه عرب ساسانی کرده اند، عبارت اند 
)به خط کوفی و فقط بر سکه های مسی(، اصطخر، 
بر، گور/ 

َ
ه )کارزین(، خ واد خَورُّ

َ
داراب ِگرد، فسا، ک

دیگر  ضراب خانه  چند  و  بیشاپور  جهرم،  جور، 
است )سرفراز و آورزمانی، 1387، 139(. 

ابی سفیان  معاویه بن  آمدن  کار  روی  از  پس 
از  نام شاه ساسانی  تدریج  به  ه. ق،  در سال 41 
 )Gyselen 2009: 28( شد  حذف  سکه ها  روی 
بیشتر  و در  نام خلیفه  ه. ق  از حدود سال 50  و 
مواقع نام حاکم محلی جایگزین نام شاه ساسانی 
شد، اما همچنان تصویر خسرو دوم و گاه یزدگرد 
سوم بر سکه ها نقش می بست. نام خلیفه یا حاکم 
 به پهلوی و در مواردی به کوفی نوشته 

ً
محلی غالبا

می شد. تاریخ پشت سکه نیز گاه یزدگردی و گاه 
نام  با  نوع سکه ها، سکه هایی  این  از  بود.  هجری 
دو خلیفه اموی )معاویه بن ابی سفیان و عبدالملك 
)عبدالله بن زبیر(  زبیری  و یك خلیفه  ابن مروان( 
سی  از  بیش  در  که  حاکم   37 کم  دست  از  و 
جبال،  فارس،  خوزستان،  عراق،  در  ضراب خانه 
خراسان  و  سیستان  کرمان،  رجان، 

َ
ا آذربایجان، 

 Mochiri 2005�6:( است  موجود  شده،  ضرب 

ضراب خانه ها،  از  برخی  در   .)37, 54 & 56�7
SK، گاه  با نشان اختصاری  به خصوص سیستان 
برای سال های متمادی تاریخی یکسان بر سکه ها 
 در سکه های سیستان، 

ً
ضرب می شده است. مثال

تاریخ 20 )یزگردی برابر با 31 ه. ق( برای حدود 
)رضائی  است  بسته  نقش  سکه ها  بر  سال   15
 Album 2011: 22 و همچنین  باغ بیدی، 1393: 
طور  به  عرب ساسانی  سکه های   .)21 & 29
معمول، تصویری از شاه ساسانی را با یک نوشتۀ 
اندرزی و آرایه های گوناگون همراه دارد )آریامنش 
 GDE پهلوی  عبارت   .)132  :1401 رستمی،  و 
pzwtˈ / xwarrah abzūd’/ »فّره افزود« از سال 
دوم شاهی خسرو دوم بر سکه های او در پشت سر 
شاه در دو سطر پدیدار شد. این عبارت بر بسیاری 
از سکه های عرب ساسانی نیز دیده می شود. بر این 
 pzt’ سکه ها، گاه فقط کلمه دوم به صورت ناقِص
نوشته شده است. بر چند سکه مسی عرب ساسانی 
است  شده  نوشته  سطر  یك  در  عبارت  این  نیز 
درهم های  نخستین  وزن   .)Gyselen 2009: 91(
اسالمی با توجه به درهم های ساسانی، می بایست 
برخی  اما  باشد،  گرم   4/15 تا   4/10 حدود  در 
دارند  وزن  این  از  کمتر  بسیار  موجود  نمونه های 
این  بیشتر  اما  21(؛   :1393 باغ بیدی،  )رضائی 
سکه ها وزنی کمتر از حد قانونی دارند. البته ناگفته 
در  وزنی  متفاوت  معیارهای  وجود  دلیل  به  نماند 
ایاالت و سرزمین های مختلف، ممکن است این 
 درهم های 

ً
اختالف وزنی پیش آمده باشد. معموال

ایران فرهنگی، وزن کمتری  ضرب شده در غرب 
نسبت به همتایان شرقی خود داشته اند؛ حتی دیده 
بریده  بیشتر،  وزن های  با  شرقی  درهم های  شده 
پیدا کرده اند ) همان،  شده و وزن معیار جدیدی 

.)Album 2011: 23 74 و همچنین
تصاویر  و  نوشته ها  مضامین  نقش ها، 
درهم های  با  دوکوهک  در  شده  یافت  سکه های 
اساس سال ضرب  بر  اما  ندارد؛  تفاوتی  ساسانی 
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به سده نخست هجری تعلق دارند  سکه ها، همه 
و در دستۀ سکه های عرب ساسانی قرار می گیرند. 
و 75  از سکه ها، سال های 43  مورد  دو  بر روی 
ترتیب در ضراب خانه های داراب گرد  به  ه. ق که 
به  مسلمان  حاکمان  نام  و  شده  ضرب  بیشاپور  و 
ب بن ابی ُصفره را بر 

َّ
شکل عبدالله ابن عامر و ُمَهل

را  )دوم(  خسرو  نام  دیگر،  دو سکه  و  دارند  خود 
به  و  بر خود دارند  ه. ق  تاریخ های 33 و 50  به 
ضرب  نهاوند  و  َجی  ضراب خانه های  در  ترتیب 
سکه ی  دو  پشت  در  شده  ضرب  تاریخ  شده اند. 
تاریخ  و  یزگردی  احتمال  به  نام حاکم عرب  فاقد 
ضرب شده در پشت دو سکه دیگر هجری قمری 
اساس  بر  در دوکوهک  یافت شده  است. سکه ها 
تاریخ ضرب، طبقه بندی و شرح هر کدام از آنها 

در زیر آمده است. 

سکهنخست:سکهخسرودوم)خسرو
پرویز()تصویر2(
جنس: نقره )درهم(،

وزن: 4 گرم،
طرح: خسرو دوم،

روی سکه: نیم ُرخ راست خسرو دوم با تاجی که دو 

بال شاهین، هالل ماه و ستاره بر فراز آن قرار گرفته، 
بر روی سکه نقش بسته است. در برابر چهره شاه، 
به خط پهلوی »خسرو«، در پشت سر شاه نیز به 
این  است.  شده  نوشته  افزود«  »فّره  پهلوی  خط 
قرار  نیم دایره ای  و  دایره  درون  نوشته ها  و  نقش ها 
نیم رخ شاه  دایره ای که  و  نیم دایره  از  بیرون  دارند. 
در آن قرار دارد، در موقعیت ساعت های 3، 6 و 
9 هالل ماه و ستاره ای در وسط آن، نقش شده اند.

ُرخ  جلوی  راست،  سمت  سکه،  روی  نوشته 
شاهنشاه: 

Hwslwb              /husraw           خسرو 
نوشته روی سکه سمت چپ، پشت سر شاهنشاه: 
GDE pzwt′/     xwarrah abzūd       ّره افزود

َ
ف

پشت سکه: آتشدان و دو نگهبان در دو سوی آن، 
در سمت راست به خط پهلوی »َجی«، در سمت 
چپ به خط پهلوی سال ضرب آن یعنی »سی و 
درون  نقش ها،  این  همه  است.  شده  ضرب  سه« 
از دایره ها که آتشدان،  بیرون  سه دایره قرار دارند. 
دو نگهبان و نوشته ها در آن قرار دارند، در موقعیت 
سکه،  روی  همانند   12 و   9  ،6  ،3 ساعت های 

هالل ماه و ستاره ای در وسط آن ضرب شده اند.

تصویر2.سکهخسرودوم)خسروپرویز()عکس:ابراهیمروستاییفارسی(
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ضرب  )محل  راست  سمت  سکه،  پشت  نوشته 
سکه(:

Gd/                       gay                           َجی          
ضرب  )سال  چپ  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
Sysīh/                  sē-sīh              سی و سه

یادداشت
شهر  دو  بر  مشتمل  را  اصفهان  جغرافی نویسان، 
 :1366 )ابن حوقل،  نوشته اند  هِرستان 

َ
ش و  َجی 

یا 23 ه. ق در زمان  ناحیه سال 22  این   .)106
خالفت عمر به تصرف مسلمین در آمد )بالذری، 
و  نبرده  نام  َجی  از  اصطخری   .)139  :1346
برده است  نام  از مدینه  به جای َجی  مقدسی هم 
را یکی  ابن حوقل َجی   .)580 )مقدسی، 1361: 
از بهترین روستاهای اصفهان شمرده )ابن حوقل، 
اصفهان  بخش  کهن ترین  َجی  و   )105  :1366
بوده است )مستوفی، 1336: 54(. برای نخستین 
معرب  که  اصفهان  نام  بنی عباس  عصر  در  بار 
ِاسپاهان است بر سکه ها ضرب شد که پیش از آن 
 Walker 1941:( می آوردند  سکه ها  بر  را  َجی  نام 
َجی  ضراب خانه  اختصاری  عالمت   gd  .)cxxx

است )رضائی باغ بیدی، 1393: 39(.

سکهدوم:درهمعبداللهابن عامر)45-41ه.
ق()تصویر3(

جنس: نقره )درهم(، 
وزن: 4 گرم،

با تاجی که  روی سکه: نیم ُرخ راست خسرو دوم 
قرار  آن  فراز  بر  ماه و ستاره  بال شاهین، هالل  دو 
برابر  در  است.  بسته  نقش  سکه  روی  بر  گرفته، 
ابن عامر«،  »عبدالله  پهلوی  خط  به  شاه،  چهره 
افزود«  »فّره  پهلوی  به خط  نیز  در پشت سر شاه 
درون  نوشته ها  و  نقش ها  این  است.  شده  نوشته 
قرار دارند. در حاشیه سکه در  نیم دایره ای  دایره و 
خط  به   5 ساعت  حوالی  تا   3 ساعت  موقعیت 
کوفی »بسم الله« ضرب شده است. در حاشیه و 
در زیر نیم تنه شاهنشاه و در دو سمت نقش هالل 
ماه و ستاره، 3 دایره قرار دارند. بیرون از نیم دایره و 
دایره ای که نیم رخ شاه در آن قرار دارد، در موقعیت 
در  ستاره ای  و  ماه  هالل   9 و   6  ،3 ساعت های 

وسط آن نقش بسته است.
ُرخ  جلوی  راست،  سمت  سکه،  روی  نوشته 

شاهنشاه: 
 ̓pdwlʼ Y ʼmwlʼn/      Abdulā ī Āmurān

عبدالله ابن عامر
نوشته روی سکه سمت چپ، پشت سر شاهنشاه: 

تصویر3.سکهعبداللهابنعامر)عکس:ابراهیمروستاییفارسی(
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GDE pzwt′/      xwarrah abzūd    ّره افزود
َ
 ف

پشت سکه: آتشدان و دو نگهبان در دو سوی آن، 
در سمت راست به خط پهلوی »داراب گرد«، در 
یعنی  آن  ضرب  سال  پهلوی  خط  به  چپ  سمت 
»چهل و سه« ضرب شده است. همه این نقش ها، 
که  دایره ها  از  بیرون  دارند.  قرار  دایره  سه  درون 
آتشدان، دو نگهبان و نوشته ها در آن قرار دارند، در 
موقعیت ساعت های 3، 6، 9 و 12 همانند روی 
ضرب  آن  وسط  در  ستاره ای  و  ماه  هالل  سکه، 

شده اند. 
ضرب  )محل  راست  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
DA/           دارب گرد   
ضرب  )سال  چپ  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
Sychl/          sē-čehel          چهل و سه

یادداشت
َریز از قبیله قریش و پسردایی 

ُ
عبدالله ابن عامر بن ک

واقدی،  )کاتب  بود  سوم  خلیفه  ان، 
ّ

بن عف عثمان 
1374، ج 5: 131(. عثمان، ابوموسی اشعری را از 
حکومت بصره برکنار کرد و عبدالله ابن عامر را در 
25 سالگی حاکم بصره نمود )یعقوبی، 1381، ج 
2: 9-58(. وی پس از رسیدن به قدرت به دنبال 
فتوحات و کشورگشایی هایی که از زمان خلیفه دوم 
آغاز شده بود، از طرف عثمان مأمور لشکرکشی به 
مدتی  در  ابن عامر   .)53-73 )همان،  شد  ایران 
که در زمان عثمان و معاویه در مسند قدرت بود، 
بخش هایی از ایران را فتح نمود که برخی با جنگ 
و برخی با صلح انجام شد )کاتب واقدی، 1374، 
ج 5: 34(. از جمله آن مناطق، شهرهای شاپور، 
مناطق  در  اصطخر  رفسنجان،  داراب گرد،  فسا، 
مرکزی ایران و شهرهای سیستان، زرنج، نیشابور، 
طوس، کابل، هرات، مرو، بلخ، طالقان، جوین، 
ایران  شرق  در  سرخس  و  طخارستان  فاریاب، 

 :1381 یعقوبی،  60؛   :1889 )ابن خردادبه،  بود 
پس  »یزدگرد  می نویسد:  بالذری   .)167-166
از  به اصفهان گریخت و بعد  از شکست جلوال، 
اینکه  تا  آمد؛  اصطخر  به  نهاوند،  در  عرب  فتح 
عبدالله ابن عامر اصطخر و شهر جور )گور( را در 
پارس بگرفت. پس یزدگرد به داراب آمد. عبدالله 
یزدگرد  اثر  بر  را  بن مسعود  مجاشع  ابن عامر، 
فرستاد. یزدگرد از کویر بگذشت و به کرمان آمد 
تا  به خراسان رفت  به سیستان و سپس  آنجا  از  و 
 .)443-569  :1337 )بالذری،  رسید«  مرو  به 
اصطخر  سوی   به   ق   ه.   28 در  ابن عامر  عبدالله  
پیمان   او  با  اهل  شهر  از جانب   روان  شد. ماهك  
صلح  بست ؛ اما چون  عبدالله ابن  عامر از اصطخر 
عامل   و  شوریدند  باز  مردم   شد،  گور  شهر  روانه 
به  قتل  رساندند.  وی  ]عبیدالله  بن معمر تیمی [ را 
را  اصطخر  گور،  فتح   از  فراغت   از  پس   عبدالله  
 .)389  :1371 قدامه،  4-543؛  )همان،  گشود 
سال  در  خود  حکومت  ابتدای  در  )ع(  علی  امام 
35 ه. ق ابن عامر را از حکومت بصره برکنار نمود 
)مقدسی،  کرد  او  جانشین  را  بن حنیف  عثمان  و 
1889، ج 5: 210(. ابن عامر در این حال به مکه 
رفت و در جنگ جمل علیه امام علی )ع( جنگید 
)ثقفی، 1374: 233( و فرزندش عبدالرحمن نیز 
ابن عامر پس از شکست  در این جنگ کشته شد 
لشکر جمل و کشته شدن طلحه و زبیر، به دمشق 
رفت و در آنجا ساکن شد )بالذری، 1417 ق، ج 
358(. عبدالله ابن عامر در جنگ صفین، در   :9 
سپاه معاویه بود و هنگامی که معاویه به خالفت 
نمود  بصره  حاکم  سال  سه  مدت  برای  رسید، 
)کاتب واقدی، 1374، ج 5: 36(. ابن عامر یک 
مکه  در  ق  ه.   59 سال  در  معاویه  از  قبل  سال 
 .)36 )همان،  شد  دفن  عرفات  در  و  درگذشت 
َریز نخستین حاکم مسلمان 

ُ
عبدالله ابن عامر بن ک

بود که نامش بر درهم های نقر شده است )رضائی 
 DA اختصاری  عالمت   .)25  :1393 باغ بیدی، 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88
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عنوان  به   
ً
بر سکه ها حرف نویسی شده، عموما که 

نشانه ضراب خانه داراب گرد در فارس مورد تایید 
 Paruck 1944: 116; Gobl 1973:( واقع شده است
239(. پشت سکه ای از یزدگرد یکم، نام داراب گرد 
حک   )]d’l’pk Dārāpk[ert( کامل  صورت  به 
 DA اختصاری  حروف  درستی  که  است  شده 
تأیید  را  ساسانی  سکه های  پشت  بر  شده  ضرب 
»داراب گرد«  نام   .)Mochiri 1972: 24( می کند 
بر  عرب ساسانی  دوره  تا  چهارم  بهرام  زمان  از 
خسرو  زمان  در  می شود.  مشاهده  سکه ها  پشت 
دوم، این ضراب خانه دارای رونق بوده و از جمله 
است  می شده  محسوب  اصلی  ضراب خانه های 
 Walker 1941: cxvii�cxvi; Paruck 1944: 103;(

 .)Gaube 1973: 4
داراب گرد،  ضراب خانه  در  یزدگردی  تاریخ 
و  سرگرفته  از  یزدگردی(   44( ق  ه.   56 سال  از 
ق  ه.  سال 75  تا  و  هجری شد  تاریخ  جایگزین 
)63 یزدگردی(، یعنی زمان غلبۀ خوارج به رهبری 
در  ق(  ه.   69  -  79 )حدود  جائه 

ُ
بن ف ری 

َ
ط

َ
ق

می شد.  گرفته  کار  به  داراب گرد  ضرب  سکه های 
ب بن 

َّ
ُمَهل رهبری  به  اموی  سپاهیان  غلبۀ  از  پس 

ابی ُصفره )79 - 75 ه. ق(، ضراب خانه داراب گرد 
بار دیگر از سال 77 ه. ق )65 یزدگردی( تاریخ 
یزدگردی را به کار می برد )Sears 1997: 203(. به 
نبیر 

َ
جز داراب گرد، از ضراب خانه های مرو رود و ا

در خراسان نیز درهم هایی به تاریخ 64 یزدگردی 
 .)Ibid, 203( به دست آمده است )برابر با 76 ق(
دوره اسالمی، سکه ای  در  ایران  سکه های  کتاب  در 
شباهت  مذکور  سکه  با  که  است  شده  منتشر 
ضرب  محل  در  آن  تفاوت  تنها  و  دارد  بسیاری 
سکه است. این سکه ضرب داراب گرد/ فسا است 
)رضائی باغ بیدی، 1393: 25(. در همین کتاب 
از  ق  ه.   43 تاریخ  به  داراب گرد  ضرب  سکه ای 
)همان،  می شود  مشاهده  ابی سفیان  بن  معاویه 
26(. تاریخ ضرب شده در پشت این سکه برابر با 

43 است که این تاریخ بر سکه های ضرب جهرم، 
نوع  هفت  بر  سال   12 مدت  به  سا 

َ
ف و  داراب گرد 

مختلف  محلی  حاکمان  و  فرمانروایان  از  سکه 
مورد استفاده قرار می گیرد )همان، 22 و همچنین 

.)Album 2011: 21 & 29

سکهسوم:سکهخسرودوم)تصویر4(
جنس: نقره )درهم(، 

وزن: 4 گرم،
طرح: خسرو 

روی سکه: نیم ُرخ راست خسرو دوم با تاجی که دو 
بال شاهین، هالل ماه و ستاره بر فراز آن قرار گرفته، 
بر روی سکه نقش بسته است. در برابر چهره شاه، 
به خط پهلوی »خسرو«، در پشت سر شاه نیز به 
این  است.  شده  نوشته  افزود«  »فّره  پهلوی  خط 
قرار  نیم دایره ای  و  دایره  درون  نوشته ها  و  نقش ها 
ساعت های  موقعیت  در  آنها،  از  بیرون  که  دارند 
3، 6 و 9 هالل ماه و ستاره ای در وسط آن، نقش 

شده اند.
ُرخ  جلوی  راست،  سمت  سکه،  روی  نوشته 

شاهنشاه: 
Hwslwb            husraw       خسرو
نوشته روی سکه، سمت چپ، پشت سر شاهنشاه: 
GDE pzwt′/   xwarrah abzūd      ّره افزود

َ
  ف

پشت سکه: آتشدان و دو نگهبان در دو سوی آن، 
در  »نهاوند«،  پهلوی  خط  به  راست  سمت  در 
یعنی  آن  ضرب  سال  پهلوی  خط  به  چپ  سمت 
در  نقش ها  این  همه  است.  شده  ضرب  »پنجاه« 
که  دایره ها  از  بیرون  دارند.  قرار  دایره  سه  درون 
آتشدان، دو نگهبان و نوشته ها در آن قرار دارند، در 
موقعیت ساعت های 3، 6، 9 و 12 همانند روی 
ضرب  آن  وسط  در  ستاره ای  و  ماه  هالل  سکه، 
شده اند. شایان ذکر است نقش های ماه و ستاره ای 
که در موقعیت 9 قرار دارد به همراه کمان دایره های 

این بخش آسیب دیده اند. 
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ضرب  )محل  راست  سمت  سکه،  پشت  نوشته 
سکه(:

NY/        نهاوند
ضرب  )سال  چپ  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
pnc′h/     panjāh         پنجاه  

یادداشت
این  نام  عرب ساسانی  و  ساسانی  سکه های  بر 
شده  نوشته   NY و   NEH صورت  به  ضراب خانه 
است )رضائی باغ بیدی، 1393: 41؛ قاسم بگلو، 
به  نهاوند  در  سکه  ضرب  سابقه   .)156  :1384
نهاوند  یعقوبی،  گفته  به  می رسد.  اشکانی  دوره 
بود  ایران  سپاه  قرارگاه  اعراب  هجوم  هنگام 
با  سکه  این  از  نمونه ای   .)47  :1347 )یعقوبی، 
به تاریخ 30 یزدگردی  ضرب ضراب خانه نهاوند 
)661 م، 41 ه. ق( را می توان در کتاب سکه های 
)رضائی  کرد  مشاهده  اسالمی  دوره  در  ایران 
باغ بیدی، 1393: 41(. سکه هایی که تا سال 69 
با طراز عرب ساسانی با عالمت اختصاری  ه. ق 
قدیم  یزدگردی  تاریخ  گاه  نهاوند ضرب شده اند، 
 :1377 )عقیلی،  دارند  را  جدید  یزدگردی  گاه  و 

.)Walker 1941: cxxx 353؛

ببن ابی ُصفره
َّ
3-4-سکهچهارم:درهمُمَهل
)79-75ه.ق()تصویر5(

جنس: نقره )درهم(،
وزن: 4 گرم،

با تاجی که  روی سکه: نیم ُرخ راست خسرو دوم 
قرار  آن  فراز  بر  ماه و ستاره  بال شاهین، هالل  دو 
برابر  در  است.  بسته  نقش  سکه  روی  بر  گرفته، 
ب بن ابی ُصفره«، 

َّ
»ُمَهل پهلوی  خط  به  شاه،  چهره 

افزود«  »فّره  پهلوی  به خط  نیز  در پشت سر شاه 
درون  نوشته ها  و  نقش ها  این  است.  شده  نوشته 
سکه  حاشیه  در  دارند.  قرار  نیم دایره ای  و  دایره 
کوفی  به خط   5 تا حوالی   3 موقعیت ساعت  در 
»بسم الله« ضرب شده است که این واژه به 4 دایره 
ختم می شود. بیرون از نیم دایره و دایره ای که نیم رخ 
شاه در آن قرار دارد، در موقعیت ساعت های 3، 6 
بسته  آن نقش  ماه و ستاره ای در وسط  و 9 هالل 
است. در موقعیت ساعت 7، عالمتی ضرب شده 

است. 
ُرخ  جلوی  راست،  سمت  سکه،  روی  نوشته 

شاهنشاه: 
mwhlp′ y bwcwpl′′ n/ Muhālab ī 
Absufrāān                    ب بن ابی ُصفره

َّ
ُمَهل

نوشته روی سکه، سمت چپ، پشت سر شاهنشاه: 

تصویر4.سکهخسرودوم)عکس:ابراهیمروستاییفارسی(
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GDE pzwt′/    xwarrah abzūd     ّره افزود
َ
ف

نگهبان  دو  و  آتشدان  سکه:  پشت  سکه:  پشت 
پهلوی  به خط  در سمت راست  آن،  دو سوی  در 
سال  پهلوی  خط  به  چپ  سمت  در  »بیشاپور«، 
ضرب آن یعنی »هفتاد و پنج« ضرب شده است. 
دارند.  قرار  دایره  سه  درون  در  نقش ها  این  همه 
بیرون از دایره ها که آتشدان، دو نگهبان و نوشته ها 
در آن قرار دارند، در موقعیت ساعت های 3، 6، 9 
و 12 همانند روی سکه، هالل ماه و ستاره ای در 

وسط آن ضرب شده اند.
ضرب  )محل  راست  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
BYŠ/        بیشاپور 
ضرب  )سال  چپ  سمت  سکه،  پشت  نوشته 

سکه(:
pnchpt′t/ panj-haftād         هفتاد و پنج

یادداشت
ق(  ه.   8-82( بن ابی ُصفره  ب 

َّ
ُمَهل ابوسعید 

ه.   8 در  )ص(  پیامبر  دست  به  مکه  فتح  مقارن 
او  از  معاویه  روزگار  تا  پس  آن  از  و  شد  زاده  ق 
نیست، ولی چنین می نماید که  گاهی در دست  آ
به سپاهی گری می پرداخت و در 42 ه. ق همراه 

رفت  سیستانیان  با  به جنگ  مسلمان  جنگجویان 
معاویه،   .)237  :1 ج   ،1387 )خلیفه بن خیاط، 
ب 

َّ
م بن عمرو غفاری را به خراسان فرستاد، ُمَهل

َ
َحک

همراه او تا هرات و جوزجان پیشروی کرد )44 ه. 
سخت کوشی  و  شجاعت  جنگ ها  این  در  و  ق( 
اثبات رسانید )یعقوبی، 1381، ج 2:  به  را  خود 
خود  پیشروی  به  همان جا  از   

ً
ظاهرا وی   .)151

را  کابل  کوهستانی  مناطق  از  پاره ای  و  داد  ادامه 
 :1 ج   ،1387 )خلیفه بن خیاط،  کرد  تصرف  نیز 
239(، ولی در خراسان نماند و در 50 ه. ق آن 
سامان را ترک کرد. در 61 ه. ق که سلم ابن زیاد 
یافت،  خراسان  امارت  بن معاویه  یزید  سوی  از 
وارد خراسان شد )طبری،  او  با  نیز دوباره  ب 

َّ
ُمَهل

که  سغد  پادشاه  طرخون  با  جنگ  به  و   )393/2
به درخواست خاتون، فرمانروای بخارا، به جنگ 
او  بر  و سرانجام  پرداخت  بود،  آمده  با مسلمانان 
سایر  و   )192  :2 ج  )یعقوبی، 1381،  چیره شد 
امیران غیرمسلمان خراسان را مجبور به پرداخت 
سلم  که  هنگامی   .)394/2 )طبری،  کرد  جزیه 
بن زیاد در 64 ه. ق پس از مرگ یزیدبن معاویه، به 
ت پریشانی اوضاع خراسان و مخالفت مردم، 

ّ
عل

آن سامان را به قصد سرخس ترک گفت، به سبب 
جانشینی  به  را  وی  ب، 

َّ
ُمَهل جنگجویی  و  لیاقت 

ببنابیُصفره)عکس:ابراهیمروستاییفارسی(
َّ
تصویر5.سکهُمَهل
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ولی   ،)2334  :1382 )ابن اثیر،  برگماشت  خود 
را  خراسان  از  بخش هایی  شد  مجبور  سلم  چون 
ب 

َّ
د و عبدالله بن خازم دهد، ُمَهل

َ
به سلیمان بن َمرث

رفت  بیرون  خراسان  از  و  کرد  خالی  جای  نیز 
)طبری، 489/2(.

نافع  به  منسوب  خوارج  از  -گروهی  ازارقه 
نابسامان  اوضاع  از  استفاده  با  که  بن ازرق- 
تصرف  به  را  مناطقی  می کوشیدند  خالفت، 
ب که عازم خراسان 

َّ
درآوردند، به بصره تاختند. ُمَهل

بود به خواهش بزرگان بصره پذیرفت که ازارقه را از 
آن شهر دور سازد بدان شرط که هرچه تصرف کند 
از آِن خود او باشد )یعقوبی، 1381، ج 2: 211(. 
این توافق سپس به تایید عبدالله بن زبیر نیز رسید 
ب پس از جنگ هایی خوارج را سرکوب کرد 

َّ
و ُمَهل

جنگ های   .)2389-2398  :1384 )ابن اثیر، 
از  مهمی  بخش  ایران  و  عراق  در  ازارقه  با  ب 

َّ
ُمَهل

 
ً
تاریخ زندگی اوست. وی از 65 تا 77 ه. ق تقریبا
پی درپی با ازارقه جنگ می کرد. طبری گوید: »در 
67 ه. ق که ُمْصَعب بن زبیر خواست مختار ثقفی 
فارس  امارت  ب 

َّ
ُمَهل کند،  سرکوب  کوفه  در  را 

داشت و از شرکت در جنگ با مختار سر باز زد، 
ولی سرانجام با میانجیگری محّمد بن اشعث سپاه 
 ،720/2 )طبری،  پیوست«  مصعب  به  و  آراست 
مختار،  کار  پایان  از  پس  ب 

َّ
ُمَهل  .)725  ،722

از سوی مصعب که  باز نگشت و  به فارس  دیگر 
بن مروان  عبدالملک  و  خود  میان  می خواست 
امارت  به  آورد،  پدید  ی 

ّ
سد دمشق،  خلیفۀ 

منصوب  آذربایجان  و  ارمنستان  جزیره،  موصل، 
بعد  اندکی  وی   .)2532  :1384 )ابن اثیر،  شد 
میان  جنگ  در  و  رفت  اهواز  در  ازارقه  جنگ  به 
شرکت  بن زبیر  مصعب  و  بن مروان  عبدالملک 
ب، 

َّ
ُمَهل شد،  کشته  مصعب  چون  ولی  نجست، 

از  و  نهاد  گردن  عبدالملک  اطاعت  به  بی درنگ 
در   .)2544 )همان،  گرفت  بیعت  او  برای  مردم 

72 ه. ق از سوی خالد بن عبدالله، امیر بصره به 
حکومت اهواز منصوب شد و از آن پس تا 77 ه. 
ق سر در پی ازارقه نهاد و آنان را تا فارس تعقیب 
کرد و سرانجام بر سراسر فارس چیره شد )همان، 
2553(. َحّجاج ابن یوسف ثقفی که در این هنگام 
ایران را داشت،  از  حکومت عراق و قسمت هایی 
فرمان  به  ولی  گمارد،  فارس  شهرهای  بر  والیانی 
و  داراب گرد  و  فارس  جبال  خراج  عبدالملک، 
)طبری،  واگذاشت  ب 

َّ
ُمَهل به  را  فسا  و  اصطخر 

مالیات  طریق  از  بتواند  تا   )1004-1003/2
کند.  تأمین  را  ازارقه  با  مخارج جنگ  شهرها،  آن 
 ،1387 )خلیفۀبن خیاط،  ق  ه.   78 در  ب 

َّ
ُمَهل

و سیستان دست  امارت خراسان  به   )386  :1 ج 
به  بعد  اندکی  و   )2665 )ابن اثیر، 1384:  یافت 
ش و َنَسف 

َ
ماوراءالنهر لشکر کشید. در 80 ه. ق ک

را به محاصره گرفت )خلیفه بن خیاط، 1387، ج 
تل 

ُ
360( و پسر خود یزید را به جنگ امیر خ  :1

2-2671(. لشکرکشی  )ابن اثیر، 1384:  فرستاد 
او  و  درازا کشید  به  ه. ق  تا 82  ماوراءالنهر  به  او 
سرانجام با مردم کش در مقابل فدیه صلح کرد و 
در راه بازگشت به مرو، در محلی به نام زاغول بیمار 

شد و اندکی بعد درگذشت )طبری، 1082/2(. 
ب بن ابی ُصفره که در سال 

َّ
نمونه ای از سکه ُمَهل

76 ه. ق در داراب گرد ضرب شده را می توان در 
مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک )شریعت زاده، 
دید. همچنین  128، سکه شماره 223(   :1393
نمونۀ  اسالمی،  دوره  در  ایران  سکه های  کتاب  در 
مشابهی را می توان مشاهده کرد که ضرب بیشاپور 
باغ بیدی،  دارد )رضائی  ه. ق  تاریخ 75  و  است 

1393: 58، شماره 57(. 
بیشاپور  اختصاری ضراب خانه  BYŠ عالمت 
را نخستین بار هرتسفلد، بر اساس نوشته روی یك 
روی  بر  اختصاری  عالمت  این  کرد.  تایید  ُمهر 
تعدادی از ُمهرهای نوشته دار به صورت نام کامل 
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 Frye( است  شده  حك  آنها  مرکز  در  »بیشاپور« 
بیشاپور  نام   .)1973: 63; Paruck 1944: 100
چهارم  بهرام  سکه های  پشت  بر  نخستین بار 
و  ساسانی  دوره  در  ضراب خانه  این  و  شده  حك 
 Walker 1941:( است  داشته  رواج  عرب ساسانی 
 .)cx�cxi; Paruck 1944: 100; Gaube 1973: 92

5-نگاهیبهبسترجغرافیایتاریخیروستای
دوکوهک

همچنین  و  تاریخی  جغرافیای  به  نگاهی 
دانسته های حاصل از پژوهش های باستان شناختی 
کمک  می تواند  یافته ها  این  بهتر  درک  در  منطقه، 
لحاظ  از  و  بود  ساسانیان  خاستگاه  فارس  کند. 
راهبردی بر سر راه جاده های نظامی و تجاری قرار 
داشت؛ در نتیجه، یکی از هدف های مهم عرب ها 
 .)15  :1389 )زرین کوب،  بود  فارس  تصرف 
تازیان  مقابل  در  بارها  فارس  مختلف  شهرهای 
اواسط  تا   .)4  :1351 )طبری،  کردند  شورش 
مانند  فارس،  مهم  شهرهای  میالدی،  هفتم  سدۀ 
کنترل  از  بارها  اصطخر  و  بیشاپور  خوره،  اردشیر 
عرب ها خارج شدند و شهرهای گور )فیروزآباد( و 
اصطخر از آخرین شهرهای فارس بودند که تازیان 
آنجا را فتح کردند. استیالی آنها بر سرزمین فارس 
و دامنۀ فتوحات آنها در طبرستان گرگان و استرآباد 
مرگ  از  پس  واقع  در  و  عثمان  خالفت  زمان  در 
داد  رخ  م،   652 ق/  ه.   31 سال  در  سوم  یزدگرد 

)نفیسی، 1384: 134(. 
اسالمی  دوره  جغرافی نویسان  گزارش  بر  بنا 
و  ابن خردادبه  ابن حوقل،  بن جعفر،  قدامه  مانند 
ایالت های  تقسیم بندی  مسلمانان  اصطخری، 
ایران را از ساسانیان به ارث برده و ایالت فارس را 
به پنج کوره تقسیم کرده و تا زمان ظهور مغوالن 
)شوارتس،  است  داشته  ادامه  تقسیم بندی  این 
مورد  در  ابن بلخی  فارسنامه  در   .)38  :1382
را  پارس  »والیت  که  است  آمده  پارس  کوره های 

آن، شهر  پنج کوره است. کوره اصطخر که مرکز 
معروف اصطخر بوده و وسعت آن از سایر کوره ها 
بیشتر ... « )ابن بلخی، 1374: 7-286(. حدود 
جغرافیای تاریخی کورۀ اصطخر که از نظر وسعت 
و  شمال  و  بود  بزرگ تر  دیگر  والیت های  همه  از 
شهرهایی  می شد؛  شامل  را  فارس  شمال شرقی 
)یزد(،  کثه  هرات،  ابرقوه،  بیضا،  اصطخر،  مانند 
رودان و شهرهای کوچک تری مانند اقلید، َسرَمق، 
جوبرقان، ّبوان، ُرهنان، ُبرم، خورستان، بودنجان، 
الصغری،  صاهک  )چاهک(،  الکبری  صاهک 
هراز،  داذان،  آذکان،  بابک،  شهر  )؟(،  مروسف 
نوبه،  ایرج،  ِاشکنوان،  قلعه  مایین،  زرقان، 
مهرجاسکان،  کاسکان،  حیره،  طسوج،  رامجرد، 
رد، 

ُ
ا رون،  سرواب،  فاروق،  حمر،  )؟(،  ُجفوز 

سبنجان، سردن، اسالن، 
ُ
ا رد، کالر، سروستان، 

ُ
ک

رعا، 
َ
ف شتران، 

ُ
ا ده  )همایجان(،  خمایجان  بامان، 

جرما و ِمهرجاناواذ را در بر می گرفت )اصطخری، 
1373: 93-91؛ ابن مقدسی، 1361: 34-633؛ 
ابن بلخی، 1374: 307-286(. مرکز این کوره، 
پیش از اسالم، شهر اصطخر بود و پس از اسالم 
مرکز  داشت،  اهمیتی  شهر  این  که  زمانی  تا  نیز 
 :1382 )شوارتس،  می شد  محسوب  کوره  این 
دشت  اسالمی  دوره  جغرافی نویسان   .)39-57
آورده اند.  شمار  به  اصطخر  کوره  جزء  را  توابع 
ناحیه  این  می کنند  اشاره  ابن بلخی  و  ابن مقدسی 
در قرون میانه اسالمی در مسیر راه شیراز-کرمان 
قرار داشته است )ابن مقدسی، 1361: 633-34 

و ابن بلخی، 1374: 382(.
از  بیشتری  تاریخی  جغرافیای  اطالعات 
ارسنجان به ویژه دشت توابع در دست نیست اما 
دارد  آن  از  نشان  باستان شناسی  شواهد  و  داده ها 
متأخر  سده های  تا  میانه  پارینه سنگی  دوره  از  که 
ارسنجان  توابع  دشت  در  می توان  را  اسالمی 
و  توابع  دشت  در   .)3 )شکل  کرد  مشاهده 
ناحیه  همچنین  و  دوکوهک  روستای  پیرامون 
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قابل  بسیاری  باستان شناسی  آثار  و  شواهد  َتک1 
َ
ک

باستان شناسی  بررسی های  در  اما  است  مشاهده 
چند  به  تنها  باستان شناسان  یا  نشده  توجه  آنها  به 
 Ikeda( سطر نوشته و چند عکس بسنده کرده اند
 1979; Tsuneki and Mirzaye 2012; Tsuneki
 2.)55  - 63 و دیگران، 1396:  تِسونِکی  2012؛ 
در سال 1392 هیأت بررسی باستان شناسی ایران 
 / هخامنشی  دوره های  از  استقرارهایی  ژاپن،   -
پساهخامنشی، ساسانی و دوره اسالمی را در این 
منطقه گزارش کرده اند. انواع مختلف محوطه ها، 
در سه دشت اصلی3 ارسنجان و مراکز پیرامون آن 
قرار داشته اند. دست کم 5 محوطه ی هخامنشی / 
در  دوره ی ساسانی  و 8 محوطه ی  پساهخامنشی 
محوطه های  شامل  که  شده  شناسایی  منطقه  این 
بنای  گورستان ها،  دیده بانی،  برج های  استقراری، 
دیگران،  و  )ِتسوِنکی  بوده اند   ... و  صخره ای 
هیأت  بررسی های   .)3 )شکل   )57  :1393
از  یکی  که  داد  نشان  ژاپن  ایران-  باستان شناسی 
دوره های پر تراکم در منطقه ی ارسنجان، سده های 
این  از  هیأت  این  است.  اسالمی  دوره ی  نخست 
دوره، 14 محوطه در دشت های سه گانه و تعدادی 
مبان گزارش می کند )همان، 57( 

ُ
هم در دشت گ

مشکل  با  و  بوده  کوچك  تپه های  آنها  بیشتر  که 
و  کشاورزی  فعالیت های  وسیله ی  به  تخریب 
استقرار  این دوره هیچ  عمرانی مواجه هستند. در 
شبیه  استقراری  الگوی  و  نشده  مشاهده  مرکزی 
ادامه پیدا  تا سده های میانه ی اسالمی  هم بوده و 
می کنند. همچنین در این بررسی ها، 10 محوطه، 

َتک مشهور بوده است )زارعی، 1398: 14(.
َ
ل خرمایی به سمت جنوب و شرق به نام گود ک

َ
1 در منطقه توابع ارسنجان از پوزه ت

2  بنگرید به Ikeda 1979؛ ن.ک: پرونده های آثار ثبت شده شهرستان ارسنجان در فهرست آثار ملی؛ همچنین: نعمتی، 1400.
3 در گزارش های منتشر شده توسط هیأت ایران - ژاپن از نام گذاری دشت ایسه، دکا و توابع برای دشت های شهرستان ارسنجان استفاده 
شده است )ِتسوِنکی و دیگران، 1393: 57، نقشه 6 - 1(. این نام گذاری جز دشت توابع در بین اهالی منطقه ناشناخته است و دو دشت 
دیگر را داکا )Dāqā( و ایسه نمی نامند. دشت ایسه همان دشت عایشه )عیشه( است که ایکدا آن را در گزارش خود به صورت Eiše به 
کار برده )Ikeda, J. 1979, 34, Fig: 2 & 3( که در برگردان آن دقت کافی صورت نگرفته است )ِتسوِنکی و دیگران، 1393: 57، نقشه 

.)Ikeda, J. 1979, 34, Fig: 2 & 3( همچنین ایکدا دشت توابع را به شکل دشت چهار دره سرآباد خوانده است .)6 - 1
تاریخ  دوفصلنامه تخصصی  4 به عنوان نمونه بنگرید به: علی محمدی، نعمت اله، “واکاوی سکه های نویافتۀ ساسانی در موزۀ چین”، 

و  کاروانسرا  استقراری،  ویژگی های  با  هم زمان 
برج دیده بانی ثبت شده است )همان، 57(. آثار 
توابع  دشت  در  که  دوکوهک  روستای  پیرامون 
تل خندقی،  تپه های  قلعه گچی،  دارد شامل  قرار 
اشکفت  و  )خرفت خانه(  سنگ چین  گورهای 
دوکوهک می شود که قدمت آنها با توجه به شواهد 
باستان شناسی به دوره ساسانی، سده های نخست 
تا سده های میانه اسالمی باز  می گردد )شکل 3(. 

برآیند
آثار و شواهد باستان شناسی  با توجه به پراکندگی 
انتظار  َتک 

َ
ک ناحیه  به ویژه  ارسنجان  توابع  دشت 

غیر  مذکور  سکه های  همچون  شواهدی  یافت 
دوره  در  منطقه  این  که  نکته  این  نیست.  منطقی 
ساسانی و سده های نخستین تا میانه اسالمی جز 
جغرافیای  کتاب های  را  است  بوده  اصطخر  کوره 
اسالمی اشاره کرده اند. با توجه به اینکه محدودۀ 
شهرستان کنونی ارسنجان در دوران ساسانی جزء 
آثار  و  شواهد  به  توجه  با  و  بوده  اصطخر  کوره 
نخست  سده های  و  ساسانی  دوره  باستان شناسی 
یافت  سکه های   

ً
احتماال منطقه،  این  در  اسالمی 

شده، در ارتباط با داد و ستدهایی باشند که در این 
کوره یا با کوره های دیگر در میان مراکز جمعیتی 
در جریان بوده است. سال و محل ضرب سکه ها 
ضرب  اصطخر  کوره  در  که  دارد  آن  از  نشان 
نشده اند ولی به سبب اینکه در مبادالت اقتصادی 
نقش داشته اند، یافت شدن آنها در هر نقطه ای از 
جمله ارسنجان دور از ذهن نیست.4 محل ضرب 



71پژوهشنامۀ ایران باستان

یخ،دورانتاریخیواسالمیدشتتوابعارسنجان)نعمتی،202:1400( شکل3.پراکندگیآثارپیشازتار

فارس  ایالت  در  مذکور  سکه  چهار  از  سکه  دو 
)کوره داراب گرد و کوره بیشاپور( و دو دیگر خارج 
از ایالت فارس؛ یکی ایالت َجی و دیگری نهاوند 
سکه ها،  این  معرفی  با  است  آن  بر  امید  است. 
در  منطقه  این  تاریک  تاریخ  بر  اندکی  روشنایی 

سده های نخست اسالمی بیفکند. 

سپاسگزاری
علی بیگی  سجاد  دکتر  بی دریغ  کمک های  از 
گذاشتن  میان  در  و  مقاله  ویرایش  خواندن،  برای 
سپاسگزاریم.  صمیمانه  خود  انتقادی  دیدگاه های 
از سینا عباسلو برای خوانش و ترجمه نوشته های 
مصطفی  دکتر  از  همچنین  سکه ها،  پهلوی 

ایران اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1396: 1-25 و همچنین ساسان پور، شهرزاد، 
“روابط اقتصادی تجاری و سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان”، دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن، شماره اول، سال 

اول، بهار و تابستان 1400: 71-43.

محسن  دکتر  و  صبری  حسین  دکتر  ده پهلوان، 
ایرادهای  و  حیدری دستنایی که مقاله را خواندن 

وارد به آن را تذکر دادند، کمال تشکر را داریم. 
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الف(فارسی
»سکه های   .)1401( هوشنگ.  رستمی،  شاهین،  آریامنش، 
ایران  پژوهشنامه  فترت«،  دورۀ  سکه های  عرب ساسانی، 

باستان، سال 1، شماره 2: 131-141. 
ابن اثیر، عزالدین. )1382(. تاریخ کامل، جلد 5، برگردان: دکتر 

سید محمدحسین روحانی، تهران: اساطیر.
ابن اثیر، عزالدین. )1384(. تاریخ کامل، جلد 6، برگردان: دکتر 

سید محمدحسین روحانی، تهران: اساطیر.
ابن بلخی. )1374(. فارسنامه ابن بلخی، بر اساس متن مصّحح 
لسترنج و نیکلسن، توضیح و تحشیه: دکتر منصور رستگار 

فسایی، شیراز: بنیاد فارس شناسی. 
)سفرنامه  صوره االرض   .)1366( ابوالقاسم.  ابن حوقل، 

ابن حوقل(، ترجمه: جعفر شعار، تهران:امیرکبیر.
 .)1371( ق(.  ه.   300 )متوفا  بن عبدالله  عبیدالله  ابن خردادبه، 
مسالک و ممالک، ترجمه: سعید خاکرند، تهران: موسسه 
همکاری  با  ملل  میراث  تاریخی  انتشارات  و  مطالعات 

موسسه فرهنگی حنقاء.
مسالک،  و  ممالک   .)1373( ابراهیم.  ابواسحق  اصطخری، 
ترجمه: محمدبن اسعد بن عبدالله تستری، به کوشش ایرج 

افشار، تهران،:بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
اعظمی )سنگسری(، چراغعلی. )1349(. »تحول سکه در ایران 
مردم،  و  هنر  اسالمی«،  دوره  اوایل  تا  هخامنشی  دوره  از 

شماره 100: 14 - 9.
 .)1337( بن یحیی بن جابر.  احمد  االمام ابی العباس  البالذری،

فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نقره. 
 .)1346( بن یحیی بن جابر.  احمد  االمام ابی العباس  البالذری،
فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران: بنیاد فرهنگ 

ایران. 
البالذری،االمام ابی العباس احمد بن یحیی بن جابر. )1417 ق(. 

انساب االشراف، بیروت: دارالفکر. 
جستن  »باز   .)1392( زهره.  زرشناس،  مریم،  انصاری، 
سال  زبان شناخت،  فارس«  در  ساسانیان  ضراب خانه های 

چهارم، شماره دوم: 25-36. 
 .)1393( آزادی.  احمد  و  نیشیاما  شینیچی  کیرا،  آ ِتسونکی، 
اردیبهشت  رسنجان، 

َ
ا منطقه   باستان شناختی  »بررسی 

1392«، گزارش های سیزدهمین گردهمایی باستان شناسی 
میراث  سازمان  تهران:   ،1393 اسفند   12  -10 ایران، 
میراث  پژوهشگاه  گردشگری،  و  صنایع دستی  فرهنگی، 

فرهنگی و گردشگری: 63-55.
ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن هالل. )1374(. الغارات، 

ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد. 
تاریخ   1968م (.  ق /1967-   1387-1388( بن خیاط.  خلیفۀ 
خلیفة بن خیاط العصفری، به  کوشش  سهیل  زکار، بیروت: 

دارالفکر.

تاج  طرح  »بررسی   ،)1391( لیال.  مکوندی،  ابوالقاسم  دادور، 
شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی«، 
-23 نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، شماره 50: 

 .32
و  نوشته  مهر  چند  »درباره   ،)1390( حسن.  باغ بیدی،  رضائی 
شماره  میراث،  آینة  و عرب ساسانی«،  نوشته ساسانی  سکه 

 .89 - 73 :48
دوره  در  ایران  سکه های   .)1393( حسن.  باغ بیدی،  رضائی 
سازمان  تهران:  سلجوقیان،  آمدن  بر  تا  آغاز  از  اسالمی 

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.
زارعی، ولی. )1398(. تاریخ ناحیه َکَتک ارسنجان فارس، قم: 

مارینا.
جلد  کمبریج،  ایران  تاریخ   .)1389( عبدالحسین.  زرین کوب، 
اسالم،  از  پیش  ادوار  در  اعراب  دست  به  ایران  فتح   :4
تهران:  انوشه،  حسن  ترجمه:  یارشاطر،  گردآورنده:احسان 

امیرکبیر: 79-9. 
و  تجاری  اقتصادی  »روابط   .)1400( شهرزاد.  ساسان پور، 
فصلنامه  دو  ساسانیان«،  عصر  در  چین  و  ایران  سیاسی 
شماره  اول،  سال  کهن،  ایران  مطالعات  تخصصی  علمی 

اول: 71-43.
سرفراز، علی اکبر، آورزمانی، فریدون. )1387(. سکه های ایران 
از آغاز تا دوران زندیه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.
و  یاغی زهی  مریم  مهرآفرین،  رضا  محمدامین،  سعادت مهر، 
زهرا نصراللهی. )1400(. »پژوهشی بر سیر تحول ضرب 
جهان  سکه های  نخستین  عرب-ساسانی،  درهم های 
اسالم«، فصلنامه سخن تاریخ، سال 15، شماره 35: 24-

 .51
زمین  ایران  سکه های   .)1393( علی اصغر.  سید  شریعت زاده، 
از  ملی ملک  موزه  و  کتابخانه  موسسه  سکه های  )مجموعه 

دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی(، تهران: پازینه. 
شمس اشراق، عبدالرزاق. )1369(. نخستین سکه های امپراتوری 

اسالم، اصفهان، دفتر خدمات فرهنگی استاک.
ترجمه  فارس،  تاریخی  جغرافیای   .)1382( پاول.  شوارتس، 
آثار  انجمن  و  تهران  دانشگاه  تهران:  جهانداری،  کیکاوس 

و مفاخر فرهنگی. 
طبری، محمد بن جریر. )1351(. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم 

پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
یافتۀ  نو  سکه های  »واکاوی   .)1396( نعمت اله.  علی محمدی، 
ساسانی در موزۀ چین«، دوفصلنامه تخصصی تاریخ ایران 
ششم،  سال  شوشتر،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اسالمی 

شماره اول: 1-25.
دوره  در  ایران  دارالضرب های   .)1377( عبدالله.  عقیلی، 
اسالمی، مجموعه انتشارات ادبی - تاریخی بنیاد موقوفات 

کتابنامه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/223514/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/223514/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/223514/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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چاپخانه  تهران:   ،69 شماره  یزدی،  افشار  محمود  دکتر 
شرکت علمی و فرهنگی. 

جلد  کمبریج  ایران  تاریخ   .)1389( نلسون.  ریچارد  فرای، 
ساسانیان،  دوره  در  ایران  سیاسی  تاریخ   ،1 قسمت   3
انوشه، تهران:  گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمه: حسن 

امیرکبیر: 276-217.
تاریخی  »تحلیل   .)1399( فریبا.  شرفیان،  کتایون،  فکری پور، 
قمری(«،  نخست  )سدۀ  بیشاپور  عرب ساسانی  سکۀ  سه 
دوره  و ششم،  پنجاه  تاریخی، سال  پژوهش های  فصل نامه 

جدید، سال دوازدهم، شماره اول )پیاپی 45(: 108-95.
قاسم بگلو، مرتضی. )1384(. »ضرب سکه در نهاوند«، نشریه 

فرهنگان، سال هفتم، شماره 26: 161-155. 
و  ترجمه  الکتابة،  صناعة  و  الخراج    .)1371( بن  جعفر.  قدامة 

تحقیق حسین قره چانلو، تهران: البرز. 
الکبری ،  الطبقات   .)1374( محمدبن سعد.  واقدی،  کاتب 

ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: فرهنگ و اندیشه.
گاریبلدی، آندرئا. )1396(. تاریخ و سکه های ساسانی، ترجمه 

شاهین آریامنش، تهران: آریارمنا.
محمد  ترجمه  القلوب،  نزهه   .)1336( حمدالله.  مستوفی، 

دبیرسیاقی، تهران: طهوری. 

مقدسی، ابو عبدالله محمدبن احمد. )1361(. احسن التقاسیم 
فی معرفه االقالیم، ترجمه علی نقی منزوی، تهران: شرکت 

مولفان و مترجمان. 
مقدسی، مطهر بن طاهر. )1889 م(. البدء و التاریخ، بور سعید، 

مکتبة الثقافة الدینیة، بیروت: بی تا.
عرب ساسانی«،  مسی  »سکه   .)1381( سیروس.  نصرالله زاده، 

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 36، دی 1381: 8-6. 
انقراض  از  ایران  اجتماعی  تاریخ   .)1384( سعید.  نفیسی، 

ساسانیان تا انقراض امویان، تهران: اساطیر.
دوره  استقراری  الگوهای  بررسی   .)1400( زهرا.  نعمتی، 
دشت  در  دوره  این  تدفین های  مکانی  تحلیل  و  ساسانی 
گروه  باستان شناسی،  کارشناسی ارشد  پایان نامه  ارسنجان، 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  باستان شناسی 

تهران )منتشر نشده(.
یعقوبی، احمد بن اسحاق )ابن واضح یعقوبی(. )1381(. تاریخ 
یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، 2 جلد، تهران: علمی 

فرهنگی.
 .)1347( یعقوبی(.  )ابن واضح  بن اسحاق  احمد  یعقوبی، 
تهران: علمی  آیتی،  بلدان )البلدان(، ترجمه محمدابراهیم 

و فرهنگی. 
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Abstract
Numismatic study of Arab�Sassanid coins can be a turning point in the numismatic study of 
Both Sassanid and Islamic era. It provides us with extensive information about victories, con�
querors, governors, political and administrative geography and etc. General motifs, themes, 
writings, and pictures on the coins show no different with the Sassanid Dirhams but according 
to the inscriptions they date back to the first centuries of lunar calendar and categorized as 
Arab-Sassanid coins. In winter 2012, Vali Zareie found 4 coins in a small shelter at Dūkohak, 
a small village near the town Arsanjān. The coins had undergone some erosion during the 
course of time. 2 of them were minted at Bishāpur and Dārābgerd in 34 and 75 A.H which 
carry the name of Muslim governers Abdollah�ibn�Amer and Mohleb�ibn�Abisofreh in Pahla�
vi alphabet. The other 2 do not have any Arab governers’ name and the name of Khosrow II 
(Khoasro Parviz) is readable on them in Pahlavi alphabet; they were minted in 33 and 50 A.H 
at Jay and Nahāvand. In the following research beside defining the spot where the coins are 
found the historical geography of the location Dašr-e Tavābec-e Arsanjān and Dūkohak village 
within Sassanid time and the first centuries of Islamic era, plus the location where they are 
minted will be studied.
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Mohleb�ibn�Abisofreh 
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