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============================
)ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯾﮫ اﺳﻼم از ﻧﮕﺎه ﺳﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ(
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺻطﻼﺣﯽ اﺳت ﺑرای ﺳﮑﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﯾران اوﻟﯾﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺳﻠطﮫ اﻋراب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح و ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﮑﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺿرب ﺷده اﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﺷﮑل  (١ﻧﻘره ای اﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻌﺎﺻران
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم درھم )ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ( ﯾﺎ دﯾرھم )ﻋرﺑﯽ( ﻣﻌروف اﻧد و ھر دو اﺻطﻼح از درﺧﻣﮫ
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ اﮐﺛرا ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر ﯾﮏ اﻣﭘراﺗور ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺗﯾﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎری
و ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﻣﺗﻌدد آراﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد .در ﺳﻣت راﺳت ﺗﺻوﯾر ،ﻧﺎم ﺣﺎﮐم/ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﮫ ﺧط ﭘﮭﻠوی
اﺳت .در ﭘﺷت آن ﻣﺣراب آﺗش زرﺗﺷﺗﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن آن در دو ﺟﺎﻧب ﻗرار دارد .در ﮐﻧﺎره
ﭼپ ،ﺳﺎل ﺿرب ﺑﺎ واژه ھﺎ و در ﺳﻣت راﺳت ،ﻣﺣل ﺿرب ﯾﺎ ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ درج اﺳت .در
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣظﺎھر ،ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ درھم ﻧﻘره ای ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﺗﻔﺎوت ﻋﻣده
اﯾن دو ﺳﻠﺳﻠﮫ ،وﺟود ﺑرﺧﯽ از ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻋرﺑﯽ روی ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺿرب ﺷده
در زﯾر اﻗﺗدار ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻓﺎﻗد زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺳﺑت داد .ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ،زﯾرا ﻣطﻣﺋﯾﻧﺎ ﺗوﺳط ھﻣﺎن
اﻓراد اواﺧر دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن طرح و ﺗوﻟﯾد ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗداوم زﻧدﮔﯽ اداری و
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾران اﺳت.
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 .١ﻣﺳﮑوﮐﺎت اﯾران در دھﮫ ھﺎی اول ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋرب ٧٠۴ – ۶٣۶ ،م
درھم ھﺎی ﻧﻘره ای :ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﻋراب ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﮭرھﺎی اﯾران اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ
ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ از درھم ھﺎی
آﺧرﯾن اﻣﭘراﺗور ،ﯾزدﮔرد ﺳوم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دوره ﺳﻠطﻧت او را دارد ،اﻣﺎ ﭘس از
ﺗﺳﺧﯾر ﺷﮭرھﺎی ﺿرب ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎﺳت .ﻓﻘط ﭘس از درﮔذﺷت ﯾزدﮔرد ) ۶۵١م( ،ﺑرﺧﯽ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗدار ﻋرب در ﺿرب ﺳﮑﮫ ھﺎ اﻓزوده ﺷده اﺳت )ﺗﺻوﯾر ١ .١؛ ﻣرو
 .(۵٢/۶۵١ﺑﯾﺷﺗر درھم ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﯾﺑﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣذھﺑﯽ ﻋرﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳم ﷲ( ﺑﺎ ﻧﺎم
ﯾزدﮔرد ﯾﺎ ﺳﻠف او ،ﺧﺳرو دوم در ﺣﺎﺷﯾﮫ دارﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﻧﺎم ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر ﻓﺎﺗﺢ و
ﻓرﻣﺎﻧدار اﯾران ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ را دارد .راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻧﺎم در دو دھﮫ اول ﺣﮑوﻣت اﻋراب،
ﺧﺳرو دوم اﺳت .اﯾن اﻣﭘراﺗور ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘس از  ٣٨ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ،ﺻرف ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش از
آﻏﺎز اﺷﻐﺎل اﻋراب درﮔذﺷت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی او ﺑﺎﯾد راﯾﺞ ﺗرﯾن ﺳﮑﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ورود
اﻋراب ﺑوده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ آﻏﺎز اﺗﺣﺎد دوﺑﺎره اﻣﭘراﺗوری ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدار واﺣدی در ﺳﺎل ھﺎی
 ،٧۵ – ۶٧٠ﻧﺎم ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﺎم ﺧﺳرو دوم ﺑر روی
ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧﺎم ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺧﻠﻔﺎ ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل )واﯾﺳرا( ﺷرق و ﻓرﻣﺎﻧداران وﻻﯾﺎت
و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎﺳت؛ ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ در اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎم ھﺎ ﮐدام اﺻل ﺑرﻗرار ﺑوده ،آﺳﺎن ﻧﯾﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾن دوره ،ﺗﻧوﻋﯽ از ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣذھﺑﯽ ﻋرﺑﯽ در ﺣﺎﺷﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺳﺑت دارد )ﺗﺻوﯾر ٢ .١؛ ﻓرﻣﺎﻧدار اﻟﺣﮑم.(٧۶/۶٧۵ ،
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در ﺳﺎل ھﺎی  ٩٩ – ۶٩٢ﺿرب ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ دﻣﺷق ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﺟدﯾد اﺳﻼﻣﯽ ﺷد ،ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﺎت در ﺷرق دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺿرب ھﺎی  (۶٩۵) ٧۵ﯾﮏ
ﻋرب ،ﺷﺎﯾد ﺧﻠﯾﻔﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﺳت ھﺎﯾش در ﻧﻣﺎز/دﻋﺎ ﺑﻠﻧد اﺳت و دو ﺧﺎدم در
دو ﺟﺎﻧب او ﻗرار دارد ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺣراب آﺗش زرﺗﺷﺗﯾﺎن ﺷده اﺳت )ﺗﺻوﯾر ٣ .١؛ ﺑﺻره،
 .(٩۵/۶٩۴درھم ھﺎی دﯾﮕر اﯾن دوره ﮐﻠﻣﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺎده را در ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ دارﻧد )ﺗﺻوﯾر
۴ .١؛ ﺑﯾﺷﺎﭘور .(٩۶/۶٩۵ ،در ﺑرﺧﯽ ﺳﮑﮫ ھﺎی آﺧر دوره ،ﻧﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﮭﻠوی
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﺳﺎل  (٩٩/۶٩٨) ٧٩درھم ھﺎی ﺟدﯾد اﺳﻼﻣﯽ در دﻣﺷق و ﺣدود  ٣٠ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ
در ﺳراﺳر ﺷرق ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧدارﻧد .درھم
ھﺎی ﻧوع-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺻرف در ﭼﻧد ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻓﺎرس ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ درھم ھﺎی ﺟدﯾد ﺿرب ﻣﯽ ﺷد .آﺧرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای درھم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎل  (٧٠۵/٧٠۴) ٨۵اﺳت.
اﺳﺗﺎن ﻓﺎرس ﻣوﻟدﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای درھم ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
اﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺻره در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻋراق ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺑﺎل زﯾر
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐوﻓﮫ ﻣوﻟدﺗر ﺑوده اﻧد .ﻣﺣل ﺿرب ﯾﺎ ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ در ﺑﺎﻻی ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت
اﺧﺗﺻﺎر ﻧﺷﺎن داده ﺷده و اﻏﻠﺑﺎ ﻣﺧﻔف اﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭری ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﺑوده و ﯾﺎ ﺷﮑل
ﻧﺎآﺷﻧﺎی ﭘﯾﺷﺎاﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﺷﮭر را دارد .ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺻره
) ،(BJRAﺷوش ) ،(AYR, AYRANﺑﯾﺷﺎﭘور ) ،(BYSداراﺑﮕرد ) ،(DAاﺳﺗﺧر )،(ST
اراﺟﺎن ) ،(WYHJﮔور ) ،(ARTﯾزد ) ،(YZزرﻧﺞ ) ،(SKﻣرو ) ،(MR, MRWھرات
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) ،(HRAﻧﯾﺷﺎﭘور ) ،(ARPھﻣدان ) ،(AHMرای ) ،(RDﻧﮭﺎوﻧد )،(NH, NYH, NY
اﺻﻔﮭﺎن ) (GDو ﭼﻧدﯾن ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ در اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎن اﺳت .ﭼﻧدﯾن ﻣﺧﻔف ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ اراﯾﮫ ﻧﺷده اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از
ﻣﻘدار ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت .رﻣزﮔﺷﺎﯾﯽ اﺧﺗﺻﺎرات ﯾﺎ ﻣﺧﻔف ھﺎی روی ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ روﻧد دﺷوار و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ھم
اداﻣﮫ دارد.
در ﺑﺎره ﻣﻘﯾﺎس وزن اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﻠم اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﯽ در دﺳت اﺳت ،ﺑﺎ
ﺗﻔﺎوت اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧظم ﺑوده اﺳت .در ﻗطر و وزن درھم ھﺎی ﻋرﺑﯽ-
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺟود ،ﺗﻧوع زﯾﺎدی وﺟود دارد )از ﮐﻣﺗر از  ٢ﮔرام ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۴ﮔرام( ،ﺣﺗﯽ
در ﻣﯾﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﯾﮑﺳﺎن اﻧد .وزن ﺑزرگ ﺗرﯾن درھم ﺑﯾن  ٣.٩و  ۴.١ﮔرام ﺑوده و
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣدوده وزن ﻣﻌﯾﺎری ﮐﺎﻣل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در اﯾران ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺛﻘﺎل ﻧﺎﻣﯾده
ﺷده اﺳت )و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺛﻘﺎل دﯾﻧﺎرھﺎی ﺳوری ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺷود ﮐﮫ ﺣدود  ۴.٢۵ﮔرام
اﺳت( .ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،وزن ﻣﺛﻘﺎل از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده اﺳت .ھﯾﭻ ﺷواھدی
از ﺗﻧظﯾم دﻗﯾق ﻣرﮐزی وﺟود ﻧدارد .ظراﻓت اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت،
اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدود ﻣوﺟود ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ دارای ﺑﯾﺷﺗر از  ٩٠ﻓﯾﺻد و
اﮐﺛرا دارای ﺣدود  ٩۵ﻓﯾﺻد ﻧﻘره ﺑوده اﻧد.
ﺿرب ھﺎی دارای ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ ،ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ و ﭘﮭﻠوی :اﯾن درھم ھﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﮔروھﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺗن ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ )ﯾﺎ »ھﻔﺗﺎﻟﯽ«( ،ﻋرﺑﯽ و
ﭘﮭﻠوی ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ دارای ﺗﺎرﯾﺦ  (٨٩ – ۶٨۵) ۶٩ – ۶۶اﻧد ،اﻣﺎ
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در ﯾﮏ ﺿرب ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺧﺗری ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﯾﮕﺎﻧﮫ از ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺟوی زرھﭘوش و
ﺗﺎرﯾﺦ  (٧٠۴/٧٠٣) ٨۴وﺟود دارد )ﺗﺻوﯾر ۵ .١؛ ﺟوزﺟﺎن .(٧٠۴/٧٠٣ ،اﯾن ﺳﮑﮫ ﯾﮏ
واژه ﻋرﺑﯽ ﺑﯽ-ﺟوزﺟﺎن »در ﺟوزﺟﺎن« و در ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ واژه ﮔوزوﮔوﻧو را دارد ﮐﮫ
ﻣﻌﺎدل ﻧﺎم ﻋرﺑﯽ ﻣﺣل اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن واژه ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ در روی ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر
ﻧﯾز ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﺧﺗﺻﺎص اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺧراﺳﺎن ﺷرﻗﯽ اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣﻧﺷﺎی آﻧﮭﺎ ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت :آﯾﺎ آﻧﮭﺎ در زﯾر اﻗﺗدار ﻋرب
ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ھﻔﺗﺎﻟﯽ ھﺎ ﺿرب ﺷده ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺗوﺳط ھﻔﺗﺎﻟﯽ ھﺎ ﺑرای اﺣﺗرام ﺑﮫ
اﻋراب و ﯾﺎ دﻻﯾل دﯾﮕری؟
ُﻣﮭرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل )ﻧﻘش ھﺎی ﮐوﭼﮏ رﺳﻣﯽ دوﻣﯽ ﺑر ﺳﮑﮫ ھﺎی ﯾﺎﻓت ﺷده در ﮔردش
ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ( ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺑﮑﺗرﯾﺎﯾﯽ در درھم ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از
ﺧراﺳﺎن و ﺷرق اﯾران ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮭرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺗراﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد اﻧد .ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣوارد ﺗوﺳط ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷرﻗﯽ ﻋرب ھﺎ ﺑرای
ﺗﺟدﯾد اﻋﺗﺑﺎر ﮔردش ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﺟرا ﺷده ﮐﮫ ﻣرز را ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﮭرھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋرﺑﯽ و ﭘﮭﻠوی در ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟدد در ﺣوزه ﻋرب اﺳت.
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر و ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ :در ﺳده ھﻔﺗم و اواﯾل
ﺳده ھﺷﺗم ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎطق اﯾران ﻧﯾز ﺳﮑﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﺳﯽ ﺑرای ﺧرﯾدھﺎی روزﻣره داﺷﺗﻧد،
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻣروز اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب ﺗر از ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ-ﺷده اﻧد .ﺗوزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ/ﮔﺎھﺷﻣﺎری و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ھﻧوز ﮐﺎﻣﻼ
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ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣﻧظم ﺗر از ﻧﻘره ای ﺑودﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ
ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ از ﯾﮏ ﺿرب ﺗﺎ ﺿرب دﯾﮕری در ﯾﮏ ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﺳﮑﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ
ﺿرب اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺑرﺧﯽ ﺿرب ھﺎی ﻣﺳﯽ طرح ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای دارﻧد ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﭼﮭره ھﺎی اﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ ﻧﻣﺎزﮔزار ،اﺳپ ھﺎ )ﺑﺎﻟدار و ﺑﯽ
ﺑﺎل ،ﺗﺻوﯾر ۶ .١؛ اﻧﺗﺳﺎب ﻧﺎﻣﺷﺧص( ،ﻗوچ ھﺎ و ﮔﺎوﻧرھﺎی دارای ﺳر اﻧﺳﺎن را دارﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﺎﺛر از ﻧﻘوش ﺑﯾزاﻧﺳﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﯾﻧﺎ از ﺿرب ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺑﯾزاﻧﺳﯽ
ﺳورﯾﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺷده اﻧد )ﺗﺻوﯾر ٧ .١؛ اﻧﺗﺳﺎب ﻧﺎﻣﺷﺧص( .ﮐﯾﻔﯾت ﺣﮑﺎﮐﯽ ھﺎ از ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف
ﺗﺎ زﻣﺧت ﺗرﯾن اﺳت .ﺷﻣﺎری از ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ دارای ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﭘﮭﻠوی ﯾﺎ ﭘﮭﻠوی و ﻋرﺑﯽ
اﻧد .در اﯾن دوره )از ﺣواﻟﯽ  ٧٠٠ﺑﮫ ﺑﻌد( ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺿرب ﺷده
اﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ دارای ﻧﺎم ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار
ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧد .ﺷﻣﺎر زﯾﺎد اﯾن ھﺎ از ﻧﮕﺎه ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ از ﻓﺎرس و ﺧوزﺳﺗﺎن اﻧد .ﮐﮭن
ﺗرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ،اﮔر درﺳت ﺧواﻧده ﺷود ،ﻣرﺑوط  ۶٧١و آﺧرﯾن  ٧۴٢اﺳت.

 .٢ﺳﺑﮏ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺿرب ھﺎی ﻧﻘره ای ﺳورﯾﮫ
ﻣﺳﮑوﮐﺎت رﺳﻣﯽ ﻋرﺑﯽ در ﺳورﯾﮫ در ﺣواﻟﯽ  ۶٩٢ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﮑﮫ ھﺎی
طﻼﯾﯽ ،ﻧﻘره ای و ﻣﺳﯽ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺳرﯾﻊ در طراﺣﯽ و اﺧﺗراع ﺳﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺻرﻓﺎ ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾدﻧد .ﺳﮑﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ طﻼﯾﯽ و ﻣﺳﯽ
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از طرح ھﺎی ﺑﯾزاﻧﺳﯽ اﺷﺗﻘﺎق ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره ای ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﻧﻘره ای ﺳﮫ ﺿرب داﺷﺗﻧد .اول ،آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧۴ – ٧٢ھﺟری دارﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﻧﻘره ای ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﻧﮑﮫ ﻧﺎم ﺧﺳرو اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت؛
ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ اﺳت؛ در روی آن ﮐﻠﻣﮫ ﺷﮭﺎده درج اﺳت ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎری
ﮐﮫ روی ﺳﮑﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت )ﺗﺻوﯾر  .(٨ .١ﺿرب دوم روی ﻣﺷﺎﺑﮫ دارد ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
آن  ٧۵ھﺟری در ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺧﺳرو اﺳت .ﭘﺷت آن ﺟدﯾد ﺑود ،ﺑﺎ ﺗﺻوﯾری از ﺧﻠﯾﻔﮫ
و ﺷﻣﺷﯾرش و اﻟﻘﺎب او ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ؛ اﯾن ﺗﺻوﯾر در ﺳﮑﮫ ھﺎی طﻼﯾﯽ و ﻧﻘره ای ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده اﺳت )ﺗﺻوﯾر  .(٩ .١ﺿرب ﺳوم ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ،در ﭘﺷت آن ﻧﯾزه ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﯾﮏ
ﻣﺣراب ﻗوﺳﯽ و در روی آن ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد از ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑوده و ﺑﺎ ﻗﺎﻋده
)ﮐﻧواﻧﺳﯾون( ھﺎی ﺗﺻوﯾر ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت )ﺗﺻوﯾر  .(١٠ .١درھم ھﺎی ﻧﻘره
ای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳورﯾﮫ در  (۶٩٩) ٧٩ﺟﺎﯾﮕزﯾن درھم ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷد.

 .٣ﺿرب ھﺎی زﻣﺧت )ﺑدرﯾﺧت( ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﮐﺎﺑل در ﺳده ھﺷﺗم.
در ﻣﯾﺎن درھم ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺧﻔف ) (SKﺑرای ﺳﺎﮐﺳﺗﺎن
)ﺳﯾﺳﺗﺎن( ،ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎ ﺳﺑﮏ زﻣﺧت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر
ﻧﻣﯽ رﺳد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻋﺎدی/ﻣﻧظم  ٩٩ – ۶۵١ﺑﺎﺷد )ﺗﺻوﯾر ١١ .١؛ ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺟﺑﯾر( .اﯾن ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻘﻠﯾدی از ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺳده ھﻔﺗم در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﺳده
ھﺷﺗم و ﺣﺗﯽ اواﯾل ﺳده ﻧﮭم ﺗوﺳط ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷرﻗﯽ ﻋرب ھﺎ ﯾﺎ ﻋرب ھﺎی ﻓﺎﺗﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﮐﻧوﻧﯽ ﺿرب ﺷده اﻧد .روﻧد ﺟداﺳﺎزی ﺗﻘﻠﯾدی ھﺎ از ﺿرب ھﺎی رﺳﻣﯽ ھﻧوز ﺟرﯾﺎن دارد
و ﻣﻧﺷﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ/ﮔﺎھﺷﻣﺎری ﺗﻘﻠﯾد ھﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﻧد.

 .۴ﺿرب ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧداران ﻋﺑﺎﺳﯽ طﺑرﺳﺗﺎن
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻋراب اﯾران را اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد ،ﺑﺧش ﮐوﭼﮏ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ رھﺑری ﻓرﻣﺎﻧدار
اﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ ﺷﮭزاده ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﮐوھﮭﺎی طﺑرﺳﺗﺎن )ﻣﺎزﻧدران( در ﺷﻣﺎل ﺷرق اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
اﯾن ﺷﮭزادﮔﺎن در اواﯾل ﺳده ھﺷﺗم ﺑﮫ ﺿرب ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾم وزن
ﺷروع ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺧود را در ﺑﺎﻻی ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋوض ﻧﺎم اﻣﭘراﺗورھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺿرب
زدﻧد و در ﭘﺷت آن ﻧﺎم ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ طﺑرﺳﺗﺎن ) (TPWRST’Nرا ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
دوره ﻣرگ آﺧرﯾن اﻣﭘراﺗور ،ﯾزدﮔرد ﺳوم در  ۶۵١ﺷروع ﮐردﻧد )ﺳﺎل اول آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎدل
 ۵٣/۶۵٢اﺳت( .اوﻟﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﺑﺎﻻی اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ  (١٢/٧١١) ۶٠اﺳت .اﯾن
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ اﻋراب ﺿرب ھﺎی ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺿرب ھﺎی ﺟدﯾد،
ﻧوع ﺟدﯾد و اﺻﻼح ﺷده ﻋرﺑﯽ ﻋوض ﻧﻣودﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﻓزاﯾﻧده ﺳﮑﮫ
ھﺎی ﻧوع ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷد.
وﻗﺗﯽ ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن اﺳﺗﺎن در ﺣواﻟﯽ  (٧۵٨) ١۴١زﯾر ﺳﻠطﮫ اﻋراب درآﻣد،
ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ ﺿرب درھم ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﭘﮭﺑد آﺧری اداﻣﮫ داد ،اﻣﺎ در
) (PYEدر  (۶٨/٧۶٧) ١١۶ﻧﺎم او ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧط ﭘﮭﻠوی ﻋوض
ﺷد .ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس ،ﻧوﺷﺗن ﻧﺎم ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺷروع ﺷد )ﺗﺻوﯾر ١٢ .١؛ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳﻌﯾد،
 .(٧٨/٧٧٧ﺣدود  ١۵ﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺧﺗﻠف و ھم ﯾﮏ ﮔروه ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت .آﺧرﯾن
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ﺗﺎرﯾﺦ  (PYE) ١۴٣اﺳت ) .(٩۵/٧٩۴در دوره ﺿرب درھم ھﺎی طﺑرﺳﺗﺎن ،درھم ھﺎی
ﮐﺎﻣﻼ ﻋرﺑﯽ و ﻣﺳﯽ ﻧﯾز در ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ طﺑرﺳﺗﺎن در ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺎل ھﺎ ﺿرب ﺷده اﻧد .ﺳﮑﮫ
ﻣﻌﺗﺑر ﻋرﺑﯽ-ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ طﺑرﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘره ای اﺳت .آﻧﮭﺎ را ﮔﺎھﯽ ﻧﯾم درھم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ،اﻣﺎ
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد درھم ھﺎی ﺑﺎ وزن ﻣﻌﯾﺎری ﻧﯾم ﺿرب ھﺎی اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد.
ﻣﺷﮑل ﻋﻣده در درھم ھﺎی طﺑرﺳﺗﺎن وﺟود ﺿرب ھﺎی ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧداران
ﻣﺧﺗﻠف در ﻋﯾن زﻣﺎن اﺳت .ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﮐﮫ ﻧﺎم ) (TPWRST’Nﺗوﺳط ﺑﯾش از ﯾﮏ
ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ،ﺷﺎﯾد در آ ُﻣل و ﺳﺎری؛ ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﻏﯾرﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑدون دﻗت ﻗﺎﻟب ھﺎی ﮐﮭن در ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.

 .۵ﺿرب ھﺎی ﺑﺧﺎرا در دوره ﻋﺑﺎﺳﯽ
ﺑﺧﺎرا در اواﯾل ﺳده ھﺷﺗم اﺷﻐﺎل ﺷد ،اﻣﺎ در ﺿرب ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧوع اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑودﻧد ،ﮐﻧد و آھﺳﺗﮫ ﺑوده اﺳت .در ﻋوض ،ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎ
دارای ﺗﺻﺎوﯾری اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از اﻧواع ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و از ﺗﻘﻠﯾد ھﺎی
ﺑﺧﺎرای ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ ﺳده ھﺎی ھﻔﺗم و ھﺷﺗم ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،دارای ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﻐدی ﺑﮫ ﺷﻣول ﻟﻘب ﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺣﻠﯽ )ﮐﮫ زﯾر ﻧظﺎرت
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻋرب زﻧده ﻣﺎﻧده اﺳت( و ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎی اﻟﻣﮭدی )،٨۵ – ٧٧۵
ﺗﺻوﯾر  ،(١٣ .١ﻣوﺳﯽ اﻟﮭﺎدی ) (٨۶/٧٨۵و ھﺎرون اﻟرﺷﯾد ) (٨٠٩ – ٧٨۶و ھﻣﭼﻧﺎن
دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اراﯾﮫ ﺗﺻوﯾر اﻣﭘراﺗور و ﻣﺣراب
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 ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ درھم ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ.آﺗش ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺧت اﺳت
.( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﻧد٨٠٩) ١٩٣ ﻋرﺑﯽ در
-----------------------------------------------------------------------------------1. Bates, Michael. Arab-Sasanian Coins. Encyclopaedia Iranica (1986).
https://www.iranicaonline.org/articles/arab-sasanian-coins#prettyPhoto

:ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻻت ارزﺷﻣﻧد ﻣﺎﯾﮑل ﺑﯾﺗس را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﯾﺎ دﻧﻠود ﮐﻧﯾد
https://numismatics.academia.edu/MichaelBates

ﺿراﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن
:ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد-ﺗﻧوع ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ
https://www.coinarchives.com/w/results.php?search=sasanian
https://grifterrec.rasmir.com/islam/arab_sas/arabsasanian.html
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