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چکیده

سکهشناسی از دانش هـای مکمـم ملالتـاا تـاریهی بـه شـمار مـیرود کـه
کــاربرد ن اــدازم از اــدود ــد ســال تشــته مــورد ت ییــد پژوهشــگران
باستانشناس ،تاریخدانان ،مورخان تاریخ هنر و دانشهای مرتبط دیگر بـوده
است .سکهها به دلیم مقاومت فلز به کار رفته در نها ،در برابر تغییراا دمـا
و رطوبت ،با تغییراا کم و در بسیاری موارد با کیفیت عالی بازی مـیماننـد.
اطالعاا موجود در سـکههـا ،از جملـه نقـو  ،خلـوع ،عبـاراا ،شـتارها،
نمادها و روند تغییر در عالئم نهـا در ملالتـاا باسـتانشـناختی ،تـاریهی،
ازتصادی و اجتماعی بسیار اهمیت دارند .با وجـود پیشـینهی ایـران بـه عنـوان
یکی از نهستین سرزمینهای مروج سـکه و ممموعـههـای درخـور توجـه از
سکههای ادوار مهتلف تاریخ این سرزمین کـه در مـوزههـا و ممموعـههـای
خصو ــی داخــم و خــارج از ایــران نگ ــداری مــیشــود ،بــه ملالتــاا
سکهشناختی در ایران به عنوان دانشـی مسـتقم یـا مکمـم ملالتـاا تـاریهی
 .0استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدهی تاریخ ،پژوهشگاه علوم انسانی و ملالتاا فرهنگی.
s.borumand@ihcs.ac.ir
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کمتر توجه شده است .در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه فقـر موجـود در ملالتـاا
بینرشتهای ،بهویـژه دانـشهـای مکمـم ملالتـاا در اـوزهی تـاریخ ایـران
باستان ،ضـمن مـروری بـر پیشـینهی دانـش سـکهشناسـی ،بـا تکیـه بـر رو
 SWOTنقاع زوا ،ضتف ،فر ـتهـا و ت دیـدهای پـیشروی ملالتـاا
ایرانی در مورد سکههای ایران باستان را سیبشناسی میکنیم .نتیمهی ایـن
پژوهش نشاندهندهی فقدان برنامهی منسمم و علمی برای پژوهش در مورد
سکههای ایران باستان است ،در االی که زمینههـای مناسـب بـرای پـژوهش
مســتمر بــرای تکمیــم ملالتــاا تــاریهی پژوهشــگران ایرانــی و ارائــهی
دید اههای نو در اوزهی ملالتاا بومی و بینالمللی سکههای ایران باستان
فراهم است.
واژههااای کلیاادی :ســکهشناســی ،ایــران باســتان ،ملالتــاا تــاریهی،
سیبشناسی.
مقدمه

سکهشناسی� دانش ملالته یا رد وری پول شامم سکه ،پول کاغتی ،ژتون و دیگر ابزارهای
دادوستد است(D. P. Simpson, 1975: 395, 399, 686; J. A. Simpson, E. S. C. Weiner, .

) 1989: X \ 598ملالتاا سکهشناختی نمونهی درخور توج ی از کاربرد ملالتاا بینرشتهای به
شمار میرود و بهشی از ملالتاا در اوزهی نشانهشناسی ،زبانشناسی ،اهشماری ،جغرافی،
شیمی و فیزیک نیز به عنوان دانش مرتبط و مکمم سکهشناسی مورد توجه زرار رفته است.
سکهها به دلیم مقاومت فلز به کار رفته در نها ،کمتر از دیگر ثار باستانی و تاریهی در برابر
تغییراا دما و رطوبت تغییر میکنند و در بسیاری موارد با کیفیت عالی بازی میمانند ،از این رو
 Numismatics .١واژهایاست بر رفته از  nummiو دیگر مشتقاا ن چون  nummusیا  numismaدر زبان التین
و ریشهی یونانی ن به متنای سکه یا پول .بر این اساس ،واژهی سکهشناس ( Numismatistیا  )Numismarianبه
محققان ،ممموعهداران و دالالن سکه ،اطالق میشود.
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اطالعاا نقش بسته بر سکهها در بازشناسی تاریخ سیاسی ،ازتصادی و اجتماعی نقش م می ایفا
میکنند و یکی از منابع م م در ملالتاا تاریهی به شمار میروند .اه برخی برای سر رمی ،به
ملالتهی سکهها و ویژ یهای نها میپردازند .با وجود پیشینهی ایران به عنوان یکی از پیشروان
ضرب سکه در ج ان و ممموعههای درخور توجه و منحصر به فرد سکه در این سرزمین ،در مورد
سکههای ایران باستان ملالتاا بومی سکه شناسی به ورا علمی و مستمر انمام نشده است ،از
این رو در پژوهش ااضر ضمن مروری بر پیشینهی دانش سکهشناسی در ج ان و ایران ،وضتیت
پژوهشهای سکهشناختی در ایران را با تکیه بر سکههای ایران باستان بررسی و سیبشناسی
میکنیم.
پیشینهی دانش سکهشناسی
پیشینهی دانش سکهشناسی به عصر باستان بازمی ردد و نشانههای ن را میتوان در روم و ادود
زرن اول میالدی ،بررسی کرد .سوئتونیوس ترانکوئیلوس 0،مورخ رومی ( 099-14م ).مینویسد
که ژولیوس سزار ،امپراتور روم ( 92ق.م  09 -م ).سکههای زدیمی را در جشنها هدیه
میداد) .(Suetonius Tranquillus, 1913: 241نکتهی م م کاربرد واژهای بر رفته از متادل
التین سکهشناسی یا نومیسما در زبان عربی است که زدیمیترین نشانههای ن در کتاب قاموس

یا قاموسالمحیط اثر شیخ ابوطاهر فیروز بادی ،ادیب و لغتشناس ( 294-702ق ).ایرانی دیده
میشود .او در این کتاب از واژهی «النُمِیُ» با عنوان وزنه و سکهی سربی یا مسین یاد میکند

(فیروز بادی :0994 ،بدون شماره فحه)� .یکی از زدیمیترین محققان مسلمان که به مترفی
سکه و ویژ یهای ن میپردازد ،ابنخلدون ،تاریخنگار ،جامتهشناس و مردمشناس تونسی
( 717 -299ق) است .وی در مترفی زیور و نشانهای ویژهی پادشاه و سللان پس از درفش و
سریر ،از سکه یاد میکند و به طور مفصم در این مورد سهن می وید (ابن خلدون/0 :0917 ،
.)999
1. Suetonius Tranquillus

 .9شمارهی فحه  0019در نسهه دیمیتال کتابهانهی دیمیتالی مرکز اطالعاا و مدارک اسالمی زم.
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از ادود زرن چ اردهم میالدی ،اسنادی مرتبط با ملالته و رد وری سکهها در دست است.
در سال 0900میالدی فرانچسکو پترارکا 0،ادیب و شاعر ایتالیایی ( 0929-0919م ).که برخی او
9

را پدر علوم انسانی مینامند ،ممموعهای از سکهها را به شارل چ ارم تقدیم کرد (Ogilvie,

) .2000: 11-12در زرن شانزدهم میالدی ،کمی پس از ابداع نتت چاپ توسط وتنبرگ،
یوم بوده 9،اندیشمند فرانسوی ( 0091-0912م ،).نهستین اثر مکتوب دربارهی وزن سکههای

رومی را با عنوان ( De Asse et Partibus eiusاساس و اجزای

ن) ت لیف کرد (Crawford,

) .Ligota: 2011: 4ندره فولویوو 9،اندیشمند علوم انسانی (ادود  0092-0921م ).نیز با
تدوین کتاب ( Illustrium Imaginesتصاویر کتاب) با استفاده از تصاویر سکهها ،به بررسی
تاریخ باستان پرداخت) .(Fulvio, 1517در این دوران و در سراسر دورهی رنسانس ،رد وری
سکه از سر رمیهای متداول اشراف و نمبای اروپا ،از جمله ژان دوک دو بری 0از
اشرافزاد ان فرانسوی (0901-0991م ،).ماکسیمیلیان اول 1پادشاه لمان ( 0004-0904م ).و

ماتیاس کوروینوس 2پادشاه ممارستان ( 0941-0999م ).به شمار میرفت و به سر رمی
پادشاهان 7متروف بود .در دوران اکمرانی لوئی چ اردهم ( 0197-0200م ).پم لوکاس،

4

( 0292 -0119م ).تاجر و رد ورندهی ثار زدیمی و تاریهی م مور شد ممموعهای از
سکههای ازوام مهتلف را رد وری کند (شیبانی)91 :0909 ،؛ بنابراین ،به عقیدهی برخی
محققان سکهشناس ،از جمله شادروان عبداهلل عقیلی ،این نهستین ام در اوزهی سکهشناسی به
مف وم وازتی بود (عقیلی .)0 :0974 ،ادود دویست سال بتد ،در اواخر زرن نوزدهم ،ارنست
بابلون 0499- 0709( 01م ).از جمله نهستین محققانی بود که در مورد سکهها ثاری تدوین و

)1. Francesco Petrarca (Petrarch
2. Charles IV
3. Guillaume Budé
4. Andrea Fulvio
5. Jean duc de Berry
6. Maximilian I
7. Matthias Corvinus
8. Hobby of Kings
9. Paul Lucas
10. Ernest Babelon
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ف رست سکههای کتابهانهی ملی پاریس را تنظیم کرد 0.همچنین در زرن نوزدهم میالدی،
مؤسساا و انممنهای متمرکز بر ملالتاا سکهشناختی ،در اروپا و ایاالا متحده مریکا

ت سیس شدند؛ ازجمله انممن سللنتی سکهشناسی 9در بریتانیا ( 0791م 9).و انممن سکهشناسی
مریکا 9در ایاالا متحده مریکا ( 0707م 0.).انتشار ممله از نهستین فتالیتهای این دو انممن
انممن بود که تا امروز نیز ادامه دارد .به مرور با ت سیس چنین انممنها و مؤسساتی ،ملالتاا
سکهشناسی به دانشی مستند و مکمم ملالتاا باستانشناسی ،تاریهی ،ازتصادی و اجتماعی
تبدیم شد.
ملالتهی مستمر در مورد سکههای ایران باستان در اروپا و ایاالا متحده مریکا ادوداً از
نیمهی زرن نوزدهم میالدی غاز شد و با ستر

ملالتاا باستانشناختی و زبانشناختی

دربارهی ایران ،به بهشی از پژوهشهای شرقشناسان و ایرانشناسان تبدیم شد که تا امروز نیز
ادامه دارد .کار مشترک تورج دریایی و ندره

اریبُلدی 1دربارهی کتابشناسی سکههای

ساسانی و عرب ˚ ساسانی ( )9101-0249نمونهای از امم درخور توجه بهشی از این ونه
ملالتاا به شمار میرود. (Daryaee, Gariboldi, 2010) 2
پیشینهی سکهشناسی در ایران
به رغم پیشینهی ادازم چ ار د سالهی دانش سکهشناسی در اروپا ،سکهشناسی در ایران،
دانشی جدید و شاید نا شنا به شمار میرود .دربارهی پیشینهی این دانش در ایران ،اثر مستند و

 .0برای

اهی بیشتر نک:

Henry Marcel. (1907). La Bibliotheque Nationale: batiments, collections, organization, Departement
des estampes, Departement des medailles et antiques, Librairie Renouard; H. Laurens.
2. Royal Numismatic Society
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اهی بیشتر ر.کhttp://royalnumismaticsociety.org/.
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اهی بیشتر ر.کhttp://numismatics.org/About/History .

4. American Numismatic Society
6. Andrea Garibaldi
7. Touraj Daryaee, Andrea Gariboldi, 2010: A Bibliography of Sasanian and Arab- Sasanian
Numismatics (1793-2010), UC Irvine & University of Ravenna, http://www.sasanika.org/wpcontent/uploads/eSasanika-20-daryaee-gariboldi.pdf
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مستدلی در دست نیست .زدیمیترین نشانههای مستند از رد وری سکه در ایران به دورهی
زاجار تتلق دارد .به نظر میرسد رد وری ثار زدیمی و عتیقه و ت یهی سکههای زدیمی از
سر رمی های برخی کار زاران سیاسی و ازتصادی یا نمایند ان اجتماعی و فرهنگی اروپایی و
مریکایی مقیم ایران ،از جمله هیاسنت لویی رابینو بور وماله 0401-0722( 0م ،).بوده است 9.از
نهستین رد ورند ان و ممموعهداران سکه در ایران میتوان محمد اسن خان اعتمادالسللنه
( 0901 -0909ق ،).وزیر انلباعاا نا رالدین شاه را نام برد .وی که از نهستین
دانش موختههای علم تاریخ به شیوهی جدید عصر خود بود ،به رد وری و بررسی سکههای
زدیمی عالزهمند بوده است (روزنامهی خاطراا اعتمادالسللنه:0909 ،

فحاا مکرر) .او

نهستین بار در کتاب المآثر و اآلثار ،ضمن مترفی پیشرفتها در دوران اکمرانی نا رالدین
شاه زاجار ،از انتشار علم نومیسماتیک در ایران یاد میکند( .اعتمادالسللنه092 /0 :0901 ،و
 .)097اعتمادالسللنه در کتاب دررالتیمان فی تاریخ بنیاالشکان با موضوع تاریخ اشکانیان نیز
فصلی را به مترفی سکههای ن دوران اختصاص میدهد (اعتمادالسللنه.)019-24 :0920 ،
انتشار مقالهی اامد کسروی با عنوان «سکه یا سند تاریهی م م» در شمارهی چ ارم مملهی
ارمغان در تیر ماه سال  ،0900یکی از نهستین رویکردها برای مترفی دانش سکهشناسی در ایران
بود .وی در مقدمهای کوتاه ،به اهمیت سکه در ملالتاا تاریهی اشاره میکند (کسروی:0900،
 .)990یک سال بتد ،کسروی مملهی پیمان را منتشر کرد و در برخی شمارههای ن به انتشار
برخی مقاالا با موضوع سکهشناسی پرداخت (کسروی .)99 -99 :0909،با ت سیس موزهی ایران
باستان در سال  90901و ایماد بهش سکهها و مُ رها به سرپرستی شادروان ملکه ملکزاده (بیانی)
در سال  ،0902ملالتاا سکهشناختی به ورا علمی و مستمر غاز شد .نمایش سکهها در
موزهی ایران باستان نیز مقدماا شنایی عامهی مردم با اهمیت و نقش سکهها در ملالتاا
1. Hiacinthe Louis Rabino Borgomale
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اهی بیشتر نک به دیباچهی وی در مشیری ،محمد .)0909( .لبوم سکهها ،نشانها و م رهای پادشاهان ایران از سال

 0011تا  .0497ت ران :مؤسسهی سکهشناسی ایران ،مؤسسه انتشاراا امیرکبیر .ص  .1-0مقدمهی محمد مشیری بر این کتاب
در ص  7-2و مقالهی رابینو در این مقدمه در ص .09-01
3. http://www.nationalmuseumofiran.ir/webforms/fa/general/about.aspx
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تاریهی را فراهم کرد (هنر و مردم .)70 :0909 ،برخی مقاالا پراکنده نیز با موضوعاا مرتبط با

سکهشناسی در ممالا منتشر میشدند؛ از جمله مقاالا ممید موزر با عناوینی چون «فواید
متنوی سکهشناسی» که در مملهی مِ ر چاپ شد (موزر .)91-99 :0990 ،ت سیس موزهی سکهی
بانک سپه در سال  0999به عنوان نهستین موزهی تهصصی سکه در ایران و خاورمیانه ،امی
دیگر در مترفی ملالتاا سکهشناسی در ایران بود .انتشار مقاالا تهصصی دربارهی سکههای
ایران نیز از دههی  0991و0901کمابیش ادامه یافت و سکهشناسی به عنوان دانش مکمم
ملالتاا تاریهی مورد توجه زرار رفت 0.از نهستین مقاالا دربارهی سکههای ایران که در ن
به سکههای ایران باستان اشاره شده است ،مقاالا یحیی ذکاء بود که در سالهای  0990و

 0999در مملهی هنر و مردم منتشر شد .اما مقاالا ملکه ملکزاده (بیانی) در مملهی بررسیهای
تاریهی در سالهای  0997تا  ،0909مقالهی ابوالفتح ز رمانی در زالب فتو و با دکتر
شمسالدین جزایری با موضوع مترفی سیر تحول و تکامم سکهها از دیرباز تا در اسالم و
مقاالا چراغتلی اعظمی سنگسری در مملهی هنر و مردم در سالهای  0994و  ،0901به
ورا متمرکز به بررسی سکههای ایران باستان اختصاص داشتند 9.ت سیس مؤسسهی
سکهشناسی ایران در  91دی  0909توسط محمد مشیری با هدف تحقیق و بررسی دربارهی
سکههای ایران و ارتباع با ممامع سکهشناسی ،دانشگاهها و موزههای ایران ،مقدماا ارتباع بیشتر
عالزهمندان به دانش سکهشناسی را فراهم کرد .رد وری کتابها ،مقاالا ،ایماد کتابهانه،
ت یهی بایگانی تصاویر ،ت یهی ابزار سکهشناسی ،تمدید چاپ کتابهای نایاب ،ملالتاا جدید
و فراهم کردن مقدماا انتشار مملهی سکه و تاریخ به عنوان اهداف این مؤسسه مترفی شدند
(مشیری.)990-904 :0909 ،
یکی از نهستین ثار تهصصی دربارهی سکههای ایران باستان که در ایران ت لیف شد ،کتاب
تاریخ سکه از زدیمترین ازمنه تا دوره اشکانیان ،اثر ملکه ملکزاده (بیانی) بود که در سال 0900
منتشر شد .جلد دوم این اثر با موضوع سکههای اشکانی (پارتی) نیز در سال  0902منتشر شد .در
 .0برای

اهی بیشتر ر.ک مقاالا متتدد در مملهی هنر و مردم ،بررسیهای تاریهی ،فرهنگ ایران باستان و وهر.

 .9مقاالا در ف رست منابع مترفی شدهاند.
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این بین ،پژوهش مداوم شادروان سید جمال ترابی طباطبایی در اوزهی سکهشناسی ،مقدماا
فتالیت بیشتر در عر هی ملالتاا سکههای ایران را فراهم کرد و این امر در جلب توجه محققان
و سکهشناسان به ملالتاا در مورد سکههای ایران باستان ت ثیر بسیار داشت 0.کمابیش از ادود
دههی  ،0911در

ردهمایی خصو ی ممموعهداران ،عالزهمندان و پژوهشگران دانش

سکهشناسی ،رای مهتلف در این عر ه رد و بدل شد .شادروان ودود سیدی از جمله نهستین
سکهشناسانی بود که در این دوران در دد ایماد انممن سکهشناسی بر مد .مقاالا فریدون
ورزمانی با موضوع بررسی سکههای ساسانی از جمله متدود ملالتاا سکههای ایران باستان بود
که از خرداد  0917تا دی  0914در شمارههای  909تا  999ماهنامهی فروهر منتشر شدند .دو

مقالهی پرتوی بر دوران تاریک فرمانروایی پوراندخت و نگرشی بر بازتابهای اجتماعی دین
بر سکههای ایران از دیگر ثار فریدون ورزمانی به شمار میروند که در سالهای  0929و
 0922در مملهی وهومن منتشر شدند .ستید سلیمانی ،سکهشناس و پژوهشگر تاریخ ایران نیز با
تولید برنامهی رادیویی با عنوان از سارد تا ط ران در برنامهی از هامون تا ارس که در سالهای
 0929تا  0922از رادیو ایران ˚ دای جم وری اسالمی ایران ˚ پهش شد ،زمینهی مناسب برای
شنایی مهاطبان رادیو و عالزهمندان به مبااث تاریهی را با دانش سکهشناسی و اهمیت ن
فراهم کرد .ملالب بیش از یک سال این برنامه به مترفی سکههای ایران باستان اختصاص داشت.
سرانمام ت سیس تماشا ه پول (موزهی پول) به عنوان نهستین موزهی تهصصی پول در سال
 0921و متتازب ن بر زاری سهنرانیها و نشستهای ماهانه با اضور متهصصان ملالتاا
سکهشناختی و علوم مرتبط دیگر ،ام مؤثری در عر هی پژوهشها و ملالتاا سکهشناختی در
ایران بود (یلفانی94 :0927 ،؛ همان )44 -47 :0941:که با انتقال موزه به ممموعهی ارم این
فتالیتها راکد بازی ماند.

 .0ا رچه بیشتر ثار شادروان سید جمال ترابی طباطبائی بر سکههای دوران اسالمی متمرکز است ،مقدمهی او بر سکهشناسی،
مبین تسلط وی بر ملالتاا سکههای ایران باستان است .برای
سکهشناسی.ت ران :انتشاراا فروغ زادی .ص .991-014

اهی بیشتر نک کتاب سکههای ماشینی ایران و مقدمهای بر
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کتابشناسی سکه ،اثر فرامرز طالبی و فرزانه زائینی که در سال  0929منتشر شد ،کمابیش
وضتیت ملالتاا سکهشناختی با موضوع تاریخ ایران باستان را تا دههی  0921نشان میدهد .در
این اثر  099عنوان شامم مدخم ،مقاله ،زار

و کتاب مرتبط با سکههای ایران پیش از اسالم

مترفی شده است .اطالعاا موجود در این کتابشناسی از کتابها و مقاالا تا سال  0920استهراج
شده است ،اما بررسی موجود نشان میدهد که برخی مقاالا این دوره ،در این کتابشناسی مترفی
نشدهاند .برای بررسی موردی ملالتاا سکههای ایران باستان 099 ،عنوان ارائه شده در این
کتابشناسی را به عنوان جامتهی ماری در نظر رفتیم .تشته از چند عنوان که به یک مقاله،
زار

یا کتاب ارجاع داده شده است ،توزیع فراوانی عناوین مرتبط با سکهشناسی ایران باستان

در این کتابشناسی به شرح زیر است:
ردیف

اثر

تهصصی سکهشناسی تاریهی

0

مقاله

99

92

9

مدخم

09

1

9

زار

0

9

9

کتاب

9

99

مار به دست مده از ضتف ملالتاا تهصصی سکهشناختی تا غاز دههی  0921اکایت
میکند .این روند طی دو دههی بتد نیز بدین منوال بوده است و ثار انگشتشمار با موضوع
سکههای ایران باستان به ورا مقاله یا کتاب تهصصی منتشر شده است.
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وضعیت موجود
در اوزهی موز

سکهشناسی ،این موضوع به عنوان یکی از چ ارده فصم 0کتاب تاریخشناسی

در مقلع پیشدانشگاهی رشتهی علوم انسانی تدریس میشود .این درس ادود  00سال است که
به عنوان مکمم دروس تاریخ سالهای تشته طراای شده است و استفاده از وسایم کمک
موزشی از ضروراهای این درس به شمار میرود 4 .فحه از کتاب تاریخشناسی و  9/0نمره
از  91نمرهی این درس ،به مبحث سکهشناسی اختصاص دارد .در این بهش مبااث کلی
سکهشناسی ملرح میشود .با توجه به برخی مشکالا در برزراری ارتباع بین دانش موزان با
درس تاریخ ،برای بررسی میزان کار یی موضوع سکهشناسی در موز

تاریخ در سلح

دبیرستان ،از دبیران مدرس این درس نظرسنمی به عمم وردیم .با توجه به پراکند ی جامتهی
نمونه ،نمونهبرداری همگون 9مبتنی بر اخت دادهها را از طریق مصاابهی اضوری با دبیرانی انمام
دادیم که به طور مستمر با موز

این درس ارتباع داشتند .در ادامهی این بررسی و برای تکمیم

نوازص دادههای موجود ،از طریق پرسشنامه نیز نظرسنمی انمام دادیم .به علت سترد ی
جامتهی نمونهی دبیران ،عالوه بر رو

نمونهبرداری همگون ،از رو

نمونه یری خوشهای 9و

انباشتی 9نیز استفاده کردیم .طی این نظرسنمی ،پاسهگویان بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که
ب ترین زمان ارائهی این درس ،سال اول متوسله است 72 .در د پاسخ دبیران به پرسشهای
ملرح شده نشاندهندهی ت ثیر این مبحث در پویایی موز

درس تاریخ ،برزراری ارتباع مناسب

با تاریخ از طریق این درس ،امکان استفاده از سکه به عنوان ابزار کمک موزشی و عالزهمندی
دانش موزان برای پژوهش است 20 .در د پاسهگویان به این نظرسنمی متتقد بودند که به

 .0فصمهای دیگر این کتاب عبارااند از :انسان و تاریخ ،زمان و اهمیت ن در تاریخ ،جغرافیا بستر تحوالا تاریهی ،دنیای
پر رمز و راز افسانه ها و اماسهها ،ثار باستانی ،مرز تاریک و روشن تاریخ ،هنر و تاریخ ،ادبیاا و تاریخ ،سفرنامه ،شت
و تار در سرزمینها ،زند ینامهها و تاریخ ،اسناد تاریهی ،نشریهها و تاریخنویسی ،مورخان و تاریخ ایران و مورخان و
تاریخ ج ان.
2. Homogeneous
3. Cluster Sampling
4. Snowball
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تدریس مبااث سکهشناسی ارائه شده در این کتاب تسلط دارند و  47در د تمایم داشتند که در
ورا تشکیم کار اه سکهشناسی در این جلساا شرکت کنند.
در مقلع موز

عالی ،وااد درسی شناخت سکه و مُ ر و تابلت برای دانشمویان مقلع

کارشناسی پیوسته باستانشناسی در  9وااد ارائه میشود« .شناخت رو

مبادالا تماری در

روز اران باستان و پیدایش سکه و متیار ن در دوران مهتلف» از اهداف این درس است.
( مشهصاا کلی برنامه و سرفصم کارشناسی پیوسته باستانشناسی .)00 ،تشته از شنایی
دانشمویان با سکههای ادوار تاریهی ایران تا زمان زندیه« ،تمزیه و تحلیم برخی نقو
به طور سمبلیک در دوران مهتلف اسالمی وجود دارد و ت ثیر این نقو

سکهها که

از نظر سیاسی ،اجتماعی

و فرهنگی هر دوره» از سرفصمهای این وااد درسی به شمار میروند (همان) .این وااد درسی در

سرفصم دروس دورهی کارشناسی ناپیوستهی باستانشناسی ارائه نمیشود .وااد درسی شناخت
سکه ،مُ ر و الواح باستانی (تابلت) از دروس پایه و مشترک با دیگر رایشهای باستانشناسی
دورهی کارشناسی ارشد زبانهای باستان و بینالن رین به شمار میرود و در دو وااد ارائه میشود.
هدف این درس « شنایی با مُ رها و منوشتههای بینالن رین ،بهویژه از نظر نقو

و خلوع روی

نها» تو یف شده است .شنایی با مسکوکاا عصر ههامنشی ،اشکانی ،الیمایی و ساسانی،
شنایی و بررسی طریقهی ضرب مسکوکاا در دوران تاریهی (سرسکهها) و لیاژهای سکههای
طال ،نقره و مس ،تمزیه و تحلیم عیار سکهها از نظر ازتصادی و روابط تماری از سرفصمهای این
درس به شمار میروند (مشهصاا کلی برنامه و سرفصم کارشناسی ارشد زبانهای باستانی ایران و

بینالن رین .)90 ،01 :فتنی است که شادروان ملکه ملکزاده (بیانی) تدریس وااد درسی شناخت
سکه ،مُ ر و الواح باستانی (تابلت) را از سال  0992تا  0902در روه باستانشناسی دانشگاه ت ران

برع ده داشته است (به یاد عزیزی سفر کرده .)21 :0927 ،ترجمهی کتاب تاریخ سکههای ایران در
دوران ههامنشی اثر ارنست بابلون ،سکهشناس فرانسوی ( 0499-0709م ).به عنوان تن ا اثر در

مورد سکههای ههامنشی در ایران و تدوین کتاب تاریخ سکه از زدیمیترین ازمنه تا دوره
ساسانیان ،از فتالیتهای دیگر ایشان در عر هی ملالتاا سکهشناسی به شمار میرود.

 /09سیبشناسی پژوهشهای سکهشناختی در ایران :ملالته موردی سکههای ایران باستان

در اال ااضر ملالتاا دربارهی سکههای ایران باستان و ادوار تاریهی دیگر ایران را در سه
شاخهی ا لی موزهها ،مراکز پژوهشی و ملالتاا زاد و زیرممموعههای نها باید دنبال کرد.

 -١موزهها :این بهش شامم موزههای تهصصی سکه و موزههای عمومی یا موزههایی است که
سکهها بهشی از ثار نها به شمار میروند.

الف -موزههای تهصصی :موزههای تهصصی به نمایش سکهها اختصاص دارند .ملالتاا
سکهشناسی در این موزهها محدود و مقلتی است و اا م این ملالتاا به ورا زار های
داخلی یا بانک اطالعاا فیزیکی سکهها ،ارائه شده است .این موزهها عبارااند از:
موزهی سکهی بانکسپه :این موزه که یکی از م مترین موزههای سکه در خاورمیانه است،
در سال  0999ت سیس شد .در این موزه ،ممموعهی درخور توج ی از زدیمیترین سکههای ایران
و ج ان نگ داری میشود .اطالعاا کلی دربارهی تاریهچه و برخی سکههای این ممموعه در
وبسایت موزه وجود دارد.
گنجینهی تمبر ،اسکناس و مسکوکات آستان قدس رضوی :این نمینه که دومین
نمینهی تهصصی در ممموعه موزههای ستان زدس رضوی به شمار میرود ،در سال 0914
افتتاح شده است .در این نمینه بیش از  2111سکه نگ داری میشود که بیش از چ ار د سکه
در سالن نمینه به نمایش در مده است .میزان سکههای موجود در خزانهی این نمینه رو به
افزایش است و ساالنه ممموعهای از سکهها به این موزه اهدا میشود .بهشی از ملالتاا دربارهی
سکههای این ممموعه در «ادارهی پژوهش و مترفی ثار» و بهش دیگر در یکی از روههای
شش انهی «ادارهی پژوهش و مترفی» انمام میشود.
تماشاگه پول :این موزه نهستین موزهی تهصصی و دائمی سکه و اسکناس در ایران است
که در سال  0921افتتاح شد .در این ممموعه  0911سکه و  201زلته اسکناس به نمایش در مده
بود .تماشا ه پول به عضویت کمیتهی بینالمللی موزههای پول و بانکداری  (ICOMON)0نیز
پتیرفته شد .این موزه از غاز سال  0970به محم جدید در پارک ارم منتقم شد .ممموعهی
1. International Committee of Money and Banking Museums,
http://www.icomon.org/en/membership/10/icom-and-icomon.
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ارزشمندی از سکههای ایران باستان در این موزه نگ داری میشود .بانک اطالعاا سکهها ت یه
شده است و کتابهانهی تهصصی موزه نیز دایر است.
موزهی سکهی ضرابخانهی کرمان :این موزه که در ضرابهانهی عصر فوی وازع شده ،از
سال  0921افتتاح شده است و ممموعهای از ابزار ضرب سکه و بیش از  011سکه از ادوار
تاریهی ایران در ن به نمایش در مده است.
ب -موزههای عمومی :موزههای عمومی موزههایی هستند که سکهها بهشی از ثار نها به شمار
میروند .موزهی چ لستون ا ف ان ،موزهی چ لستون ززوین ،موزهی ناباد ،موزهی مراغه،
موزهی مشکینش ر ،موزهی شاهچراغ و بقتهی شیخ فیالدین اردبیلی ،موزهی یزد و  ...از
جمله موزههای عمومی هستند .م مترین موزههای عمومی با ممموعههای سکهی شاخص
عبارااند از:
موزهی ملی ایران :بهش سکههای موزهی ملی ایران از م مترین و زدیمیترین مراکز
نگ داری سکهها در ایران است که ممموعه درخور توج ی از سکههای نفیس ایران باستان را در
بر دارد .سکهها در ممموعهی مُ ر و سکهی موزه ملالته میشوند .از جدیدترین و م مترین
فتالیتهای این موزه ،طرح بررسی سکههای ساسانی موزهی ملی ایران است که در زالب طرح
مشترک بین این موزه با موزهی بریتانیا و مؤسسهی ملالتاا ایرانی بریتانیا به پایان رسیده است.

اا م ملالتهی  9011سکه ،با عنوان سکههای ساسانی :ممموعه سکههای ساسانی موزهی ملی
ایران در دو جلد منتشر شده است 0.در اال ااضر ،بهش سکههای موزهی ملی ایران با مؤسسهی
سکهشناسی و ملالتاا پول دانشگاه وین ،مؤسسه ملالتاا ایرانی بریتانیا ،کتابهانهی ملی
پاریس ،موزهی ملی برلین ،انممن سکهشناسی مریکا ،مؤسسهی فریقا و شرق ایتالیا و کادمی

1. V. S. Curtis, M. E. Askari, E. J. Pendleton, R. Hodges, A ˚ A Safi, 2010: Sasanian Coins. A Sylloge
of the Sasanian Coins in the National Museum of Iran (Muzeh Melli Iran), Tehran. Volume 1.
Ardashir I ˚ Hormizd IV. Royal Numismatic Society Special Publication No. 47. London; V.
S.Curtis, M. E. Askari, E. J. Pendleton (2012), Sylloge of the Sasanian coins in the National Museum
of Iran: Volume 2 (Khusrau II - Yazgard III), Royal Numismatic Society Special Publication,
London.
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علوم اتریش در طرح ممموعه سکههای اشکانی (پارتی) 0همکاری میکند .اا م این ملالتاا
در ممموعهای  4جلدی به عنوان یکی از کاممترین منابع برای سکههای اشکانی منتشر خواهد
شد.
موزهی ملی ملک :یکی از ممموعههای شش انهی این موزه به سکه اختصاص دارد .کتاب

سکههای ایرانزمین ،ممموعه سکههای مؤسسهی کتابهانه و موزهی ملی ملک از دورهی
ههامنشی تا پایان دورهی پ لوی ،کاتالو ی از سکههای این موزه است که در سال  0941منتشر
شده است .بر زاری نشستها با موضوع سکهشناسی نیز از جدیدترین فتالیتهای این موزه به
شمار میرود که از زمستان سال  0940غاز شده است.
-٢

مراکز پژوهشی :این بهش شامم پژوهشکدهی زبانشناسی ،کتیبهها و متون

سازمان میراث فرهنگی ،ردشگری و نایع دستی و پژوهشکدهی تاریخ پژوهشگاه علوم
انسانی و ملالتاا فرهنگی میشود.
پژوهشکدهی زبانشناسی،کتیبهها و متون :بهشی از فتالیت پژوهشی پژوهشکدهی
زبانشناسی ،کتیبهها و متون سازمان میراث فرهنگی ،ردشگری و نایع دستی به ملالتهی
سکهها مرتبط میشود .روه متون اسالمی این پژوهشکده ،پژوهش دربارهی سکهها و مُ رهای
دورهی اسالمی و تدوین بانک اطالعاتی کتیبهها ،سکهها ،مُ رها و ورنبشتهها را بر ع ده داشته
است و بدین ترتیب ،در مورد سکههای ایران باستان پژوهشی به عمم نیامده است.
پژوهشکدهی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :از سال  0974ملالتاا
مستمر سکهشناختی به عنوان بهشی از فتالیت پژوهشی پژوهشکدهی تاریخ پژوهشگاه علوم

انسانی و ملالتاا فرهنگی غاز شده است .تدوین و تکمیم دو طرح پژوهشی نشانهشناسی
سکههای اشکانی و نشانهشناسی سکههای ساسانی اثر فورا برومند ،بر زاری سلسله نشستها و
سهنرانیهای ماهانه با موضوعاا مرتبط با سکهشناسی از سال  0974و دعوا از متهصصان و
پژوهشگران این اوزه برای هماندیشی در این خصوص ،از دیگر فتالیتهای پژوهشکدهی تاریخ
به شمار میروند .این نشستها زمینهی بر زاری سهنرانیها و نشستهای متدود در دیگر مراکز
1. Sylloge Nummorum Parthicorum (SNP).
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پژوهشی ،از جمله پژوهشکدهی تاریخ اسالم 0،موزه ی ملی ایران 9و موزهی ملی ملک را فراهم
کردند.

-٣

ملالتاا زاد :این بهش شامم ملالتاا محققان و ممموعهداران است و

محققان و شیوهی پژوهش نها را میتوان در سه روه زیر در نظر داشت:
الف -محققانی که به ورا تهصصی و متمرکز به ملالتاا سکهشناسی میپردازند .تتداد
این محققان انگشتشمار است و در سالهای اخیر بهشی از اا م ملالتاا نها دربارهی
سکههای ایران باستان منتشر شده است؛ از جمله فریدون ورزمانی که کتاب مشترک او با
علیاکبر سرفراز با عنوان سکههای ایران به عنوان منبع ا لی درس سکهشناسی در مقلع
کارشناسی رشتهی باستانشناسی ت لیف شده و بهشی از ن به مترفی سکههای ایران باستان
اختصاص دارد 9.از اسن پاکزادیان نیز ثاری چون تاریخ و اهشماری در سکههای ساسانی،

سکههای الیمایی ،راهنمای متلم در بررسی موضوعی سکههای ایران ،تاریخ و اهشماری در
سکههای اسپ بدان و اکام عرب تبرستان ،بررسی و تحلیم تاریخهای نقر شده بر مسکوکاا
تبرستان ،تاریهچه پیدایش خط ،اعداد و تاریخ تاری در سکهها و کتیبهها منتشر شده است.

9

ب -محققان و دانشمویانی که از سکهشناسی به عنوان دانش مکمم ملالتاا تاریهی یا
باستانشناسی استفاده میکنند که در بیشتر موارد به علت فقدان م اراهای سکهشناسی ،ملالتاا
نها نازص یا نادرست است .اما از متدود ثار و پژوهشهای بینرشتهای دانشمویان در مورد
سکههای ایران باستان ،مقالهی «نشانهشناسی سکههای ایران باستان» اثر ماندانا علیپور است که با
رویکردی نشانهشناختی نمادهای برخی از این سکهها را بررسی کرده است و اا م کار ،از
نگاهی پژوهشمحور به سکههای ایران باستان اکایت میکند.

 .0برای

اهی بیشتر ر.کhttp://www.pte.ac.ir/Show.php?SID=673 :

 .9برای

اهی بیشتر ر.کhttp://www.banksepah.ir/module/News/Shownews/page- :

1301.aspx?NewsId=1169

 .9برای

اهی بیشتر از دیگر ثار ایشان نک :ف رست منابع.

 .9ثار وی در ف رست منابع مترفی شده است.
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ج -تشته از محققان ،ممموعهداران نیز به پژوهش در اوزهی سکههای ایران باستان
میپردازند .این روه به ورا تهصصی به رد وری روه خا ی از سکهها عالزه دارند و در
برخی موارد ب ترین نمونههای موجود از سکهها به نها تتلق دارد .بیشتر این ممموعهداران از
اابنظران ملالتاا سکهشناختی محسوب میشوند .اا م ملالتاا نها نیز بهندرا منتشر
میشود و ممموعهداران دیگر ،بیشتر در ردهماییها و نشستها از اا م یافتههای یکدیگر
مللع میشوند.
طی دههی اخیر ،بهشی از اا م ملالتاا این سه روه در زالب مقاله و کتاب منتشر شده
است؛ از جمله انتشار دوفصلنامهی نامه ایران باستان طی  09سال اخیر ،زمینه را برای انتشار
مقاالا دربارهی سکههای ایران باستان فراهم کرد .اهنامهی (ماهنامه) سکه نیز به همت
محققانی چون ستید سلیمانی ،اسن پاکزادیان ،فریدون ورزمانی و محسن ولوی در دو
شمارهی رسمی (اسفند  0970و مرداد  )0979منتشر شد .در سالهای اخیر برخی ثار به ورا
کاتالوگ سکههای ایران منتشر شده است؛ از جمله کتاب سکههای ایرانزمین شامم سکههای
موزهی ملک که پیشتر به ن اشاره کردیم .کتاب سکههای ایران زبم از اسالم نیز شامم
ممموعه سکههای موزهی موزوفهی میرزا محمد کاظمینی در یزد است که توسط امین امینی
رد وری شده است .اثر دیگر وی تاریخ و سکه در پایان امپراتوری ساسانی است که شامم
کلیاتی دربارهی سکههای این دوره است .از جدیدترین کتابهای منتشر شده در اوزهی
سکهشناسی ایران سکههای اشکانی :بازنگری تاریخ و سکهشناسی اشکانیان ،اثر کیار

غالمی

است 0.اما ملالب ارائه شده در این دو اثر با ملالتاا دهههای اخیر تفاوا چندانی ندارد .شماره
 027کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (زمستان  )0940نیز به موضوع منبعشناسی و سکهشناسی ایران
باستان اختصاص یافت 9.فتو وی دکتر محمد تقی ایمانپور ،دکتر روزبه زرینکوب و دکتر
اسن رضائی باغبیدی 9و مقاالا دیگر دربارهی مترفی و نقد کتابهای ارائه شده در این مملد،
 .0غالمی ،کیار

 .)0949( .سکه های اشکانی :بازنگری تاریخ و سکه شناسی اشکانیان .ت ران :انتشاراا پازینه.

 .9ویژه منبعشناسی و سکهشناسی ایران باستان.

 .027س .01

 .9همان« .منبعشناسی با تکیه بر سکهشناسی ایران باستان.04-01 .
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نشاندهندهی رکود ملالتاا علمی ایرانی در اوزهی سکهشناسی بود .کتاب دو جلدی در
دست تدوین سکههای ایران از غاز تا امله مغول ،اثر دکتر اسن رضائی باغبیدی نیز از
جدیدترین ثار در عر هی ملالتاا ایرانی در اوزهی سکهشناسی خواهد بود که بهشی از ن
به سکههای ایران باستان اختصاص دارد.

0

با وجود پیشینهی ایران در ضرب سکه ،دسترسی به ممموعههای ارزشمند سکههای ایران
باستان که در موزههای ایران و ج ان نگ داری میشود و امکان طرح مبااث نو در عر هی
ملالتاا ایران باستان مبتنی بر بنمایهی علمی ،مرور ملالتاا سکهشناختی از فقدان ملالتاا
مستمر و هدفمند اکایت میکند .بیشتر ثار موجود ترجمه یا ازتباسی از ثار غیرایرانی هستند و
دید اهی نــو نـدارند ،در االیکه دیـد اهها و یافتههای برخی محققان و سکهشناسان متهصص
ایـــرانی از جمله شـادروان دکتــر فــرهنگ خــادمی ندوشن 9،غالمرضا فرهاد ثار 9،ملک
ایرج

 .0برای

اهی بیشتر ر.کhttp://www.cgie.org.ir/fa/news/3275 :

 .9برای اهی بیشتر از ثار وی ر.ک.
http://www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/rtd/~khademif/3

 .9برای

اهی بیشتر از ثار وی ر.ک:

� G. R. F. Assar, 2000: Recent Studies in Parthian History: Part 1,
�The Celator
, 14:12, 6-22.
� G. R. F. Assar, 2001a: Recent Studies in Parthian History: Part I1,
�The Celator
, 15:1, 17-27, 41.
� G. R. F. Assar, 2001b: Recent Studies in Parthian History: Part II1,
�The Celator
, 15:2, 17-22.
G. R. F. Assar, 2003a: A Revised Parthian Chronology of the Period 141-145 BC, 1-94. Only
available on PDF file at http://groups. Yahoo.com/group/IranicaL/files/Parthians/CompositeRevised.doc
� G. R. F. Assar, 2003b: Parthians Calendar at Babylon and Seleucia on the Tigris,
�Iran
, 41, 171191.
� G. F. Assar, 2004: Genealogy and Coinage of the Early Parthian Rulers. 1,
�Parthica
, 6, 69-93.
� G. F. Assar, 2005a: The Genealogy of Parthian King Sinatruces (93/2-69/8 BC),
The Journal of the
�Classical and Medieval Numismatic Society
, 6:2, 16-33.
� G. F. Assar, 2005b: A Revised Parthian Chronology of the Period 165-91 BC,
�Electrum
, 11, 87158.
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 نقش م می ایفا، در عر هی ملالتاا سکههای ایران باستان9 و ااج م دی ملک0مشیری
میکند و اتی برخی از دید اههای این محققان از جمله نظریهی جالل دیلمقانی دربارهی
. ف رست منابع: ر ک.0
M. I. Mochiri, 1972: Études de numismatique iranienne sous les Sassanides. I, Teheran.
____, 1977: Étude de numismatique iranienne sous les Sassanides et Arabe-Sassanides. II, Teheran
(Second Ed., Leiden 1983).

: ت ران. سکههای ساسانی.)0974( . امین، امینی:بهشی از ثار باال در سالهای اخیر با این عناوین به فارسی ترجمه شدهاند
. پازینه: ت ران.پازینه؛ سکههای عرب ˚ ساسانی
____, 1981: A Pahlavi Forerunner of the Umayyad Reformed Coinage, JRAS 2, 168-172.
____, 1982: A Sasanian-Style Coin of Yazid b. Mu��
wiya, JRAS 3, 137-141.
____, 1983a: A Coin of Khusraw III�s hTird Year, NC 23, s. 7, 221-223.
____, 1983b: Deux monnaies de ø��
buhrù au type de Kav�
d I, Studia Iranica 12, and 239-242.
____, 1985a: Garmkirm�
n: a Sasanian and Early Islamic Mint in Kirm�
n Province, NC 145, 109-122.
____, 1985b: û propos d�
une m daille d�
or de la reine B�r�
n, Studia Iranica 14/2, 241-243.
____, 1986: Arab-Sasanian Civil War Coinage: Manichaeans, Yazidiya and other Khaw�
rij,
Leiden.
____, 1989: Evénements historiques, localisations géographiques et indice chronologique attestés par
les monnaies de Sh�
p�r II, Iran 27, 39-49.
____, 1991: Titulature de Sh�
p�r II, Iran 29, 13-22.
____, 1996: Petite liste de quelques ateliers sassanides inédits, Iran 34, 61-78.
____, 1998a: Réemploi de coins des monnaies sassanides, NC 158, 103-111.
____, 1998b: Les monnaies de Kav�
d I ˆ double effigie, in Proceedings of the Third European
Conference of Iranian Studies held in Cambridge, 11th to 15th September 1995, ed. N. SimsWilliams, I, Wiesbaden, 45-54.
____, 1998c: The Mint Signature of the Mint Place of Yazd, ONSN 155, 10-11.
____, 1998d: Une suite aux ateliers de Perside, Iran 36, 77-84.
____, 1999: Notice Concerning Some Rare Sasanian Coins, ONSN 159, 7.
____, 2005: Foundation of Veh-z�mid-Kav�
d, ONSN 182, 6-7.
____, 2009: Une monnaie de Khusraw I de l�ate
lier de Samarcande, in Tr sor d�Orie
nt.
Mélanges offerts à Rika Gyselen, eds. Ph. Gignoux, Ch. Jullien, F. Jullien, Studia Iranica. Cahier 42,
Paris, 237-244.

:اهی بیشتر نک
Malek, H. M., 1993a: A Seventh-Century Hoard of Sasanian Drachms, Iran 31, 77-93.

 برای.9
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 زمینهساز ملالتاا نو،دوران تاریک تاریخ اشکانیان که بر اساس ملالتاا سکهشناختی ارائه شد
 به این ترتیب بازشناسی نقاع زوا0.در این عر ه بوده است و از ش را ج انی برخوردار است
،و ضتف پژوهش در اوزهی سکههای ایران باستان و بررسی موانع و فر تهای پیش رو
.زمینهساز رویکردی نو و پویا در ساختار ملالتاا بومی ایران باستان خواهد بود
نتیجهگیری
 نقاعSWOT

با توجه به پیشینه و وضتیت موجود سکهشناسی در ایران و با استفاده از رو

 در عر هی ملالتاا سکهشناسی را میتوان به ورا زیر9 فر تها و ت دیدها، ضتف،زوا
:بیان کرد

____, 1993b: A Survey of Research on Sasanian Numismatics, NC 153, 227-269.
____, 1993c, An Unusual Drachm of the Sasanian King Hormizd V or VI, Numismatic Circular
101/2, 46-47.
____, 1993d: Xusro II or Xusro IV: a Reply, ONSN 137, 7.
____, 1993/94: The D�
b�yid Ispahbads of Ṭabarist�n
, AJN, 5-6 (1993-94), 105-160.
____, 1994: An Obol of the Sasanian King Vahram IV, ONSN 142, 5-6.
____, 1995a: The Coinage of the Sasanian King Kav�
d II (AD 628), NC 155, 119-129.
____, 1995b: A Fifth Century Hoard of Sasanian Drachms (AD 399-460), Iran 33, 67-84.
____, 1996a: Two Groups of Fifth-Century Sasanian Drachms, NC 156, 327-331.
____, 1996b: A Hoard Group of Drachms of the D�
b�yid Ispahbads and Early Abb�
sid Governors of
Tabarist�n
, NC 156, 175-191.
____, 2002: The Sasanian King Khusrau II (AD 590/1-628) and An�
hit�
, NIB 2/1, 23-40.
____, 2004: The Dabuyid Ispahbads and Early �
Abbasid Governors of Tabaristan: History and
Numismatics, London.
Malek, H. M., Sarkhosh Curtis, V. 1998, History and Coinage of the Sasanian Queen B�r�
n (AD 629631), NC 158, 113-129.

:اهی بیشتر نک

 برای.9

Jalal Dilmaghani, 1986: �
Parthian Coins from Mithradate II to Orodes II�,NC 146, 216-224.

0401  نهسـتین بـار در سـال، مبتنی بر شناخت وضع موجود بر اساس بررسی عوامم محـیط درونـی و بیرونـیSWOT  تحلیم.9
 ضـتفهـا،(Strengths)  سـرواژ عبـاراا زـواهـاSWOT .میالدی ملرح شد و به عنوان ابزار مفید مـدیریتی شـناخته شـد
.( استThreats) ( و ت دیدهاOpportunities)  فر تها،(Weaknesses)
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نقاط قوت:

� -پیشینهی ایران به عنوان یکی از نهستین مروجان ضرب سکه؛
� -فراوانی جامتهی ماری سکهها در موزهها و ممموعههای خصو ی داخم و خارج
ایران؛
� -امکان دسترسی به جامتهی نمونهی سکهها در ایران؛
� -کیفیت مناسب سکهها برای بررسی؛
� -نقش نظام پولی ایران در تاریخ ازتصادی منلقه.
نقاط ضعف:

� -فقدان ملالتاا علمی مستمر؛
� -عدم تتامم محققان و کارشناسان اابنظر؛
� -عدم شنایی استادان و اعضای هیئت علمی رشتههای مرتبط؛
� -عدم شنایی راهنمایان و کارشناسان موزهها ؛
� -فقدان نظام موز

علمی و هدفمند در موز

و پرور

و موز

� -عدم استفاده از پتانسیمهای بالقوهی دانش سکهشناسی در موز

عالی؛
تاریخ؛

� -عدم انتقال تمارب و یافتههای علمی به نسم جدید عالزهمند به این اوزه؛
� -ارائهی پژوهشهای سست و غیرعلمی به ورا مقاله یا سهنرانی؛
� -موانع اداری و اجرایی برای ملالتهی سکهها در موزهها.
فرصتها:

� -تتامم محققان و کارشناسان اابنظر برای انسمام ملالتاا مستمر و هدفمند؛
� -بر زاری نشستهای ماهانه و بررسی تهصصی مبااث مرتبط؛
� -ایماد انممن سکهشناسی ایرانی؛
� -ت یهی دایرهالمتارف سکهشناسی ایران که به عقیدهی برخی محققان م مترین هدف به
شمار میرود؛
� -انتشار فصلنامه یا سالنامهی علمی؛
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� -موز

کارشناسان ارفهای در موزهها؛

� -ارتقای سلح علمی موزههای تهصصی سکه و امکان عضویت نها در کمیتهی
بینالمللی موزههای سکه و بانکداری )(ICOMON؛
� -بر زاری همایشهای بینالمللی و تتامم با محققان غیر ایرانی؛
� -تثبیت جایگاه محققان ایرانی در ملالتاا سکههای ایران باستان؛
01ـ استفاده از دانش سکهشناسی برای طرح مبااث نو در عر هی ملالتاا تاریهی.
تهدیدها:

� -ادامهی وضع موجود مبتنی بر پراکند ی ملالتاا و فقدان تتامم محققان و کارشناسان
اابنظر؛
� -انحراف ملالتاا سکهشناسی به علت ارائهی دید اههای غیر علمی؛
� -رکود بیش از پیش ملالتاا سکهشناسی و وابستگی به ملالتاا غیر ایرانی؛
� -نا اهی محققان تاریخ ایران باستان از اطالعاا موجود در سکهها.
منابع
 -ورزمانی ،فریدون« .)0917-0914( .بررسی سکههای ساسانی» .فروهر.

 909تا  .990خرداد

و تیر  .0917ذر و دی .0914
« .)0929( __________-پرتوی بر دوران تاریک فرمانروایی پوراندخت» .وهومن.

.4

 __________« .)0922( .نگرشی بر بازتابهای اجتماعی دین بر سکههای ایران» .وهومن. 2و .7
 -ابنخلدون ،عبدالرامن بن محمد .)0917( .دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر

و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبر .تحقیق خلیم شحاده .بیروا :دار الفکر.

 اعتمادالسللنه ،محمد اسن خان .)0920( .دررالتیجان فی تاریخ بنی االشکان :تاریخاشکانیان .به کوشش نتمت اامدی ،ت ران :اطلس.

 /99سیبشناسی پژوهشهای سکهشناختی در ایران :ملالته موردی سکههای ایران باستان

 __________ .)0909( .روزنامهی خاطرات اعتمادالسلطنه .با مقدمهی ایرج افشار .ت ران:امیرکبیر.
 .)0901( .__________ -المآثر و اآلثار (چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهای

ناصرالدین شاه) .به کوشش ایرج افشار .ج .0ت ران :اساطیر.
 -امینی ،امین .)0974( .سکههای ساسانی .ت ران :پازینه.

 .)0974( ._________ -سکههای عرب٢-ساسانی .ت ران :پازینه.

« -به یاد عزیزی سفرکرده» ( .)0927باستانپژوهی.

 .9ص .21

 -پاکزادیان ،اسن .)0972( .تاریخ و گاهشماری در سکههای اسپهبدان و حکام عرب در

تبرستان ،بررسی و تحلیل تاریخهای نقر شده بر مسکوکات تبرستان .ت ران.
 _________ .)0970( .تاریخ و گاهشماری در سکههای ساسانی .ت ران. .)0974( ._________ -تاریخچه پیدایش خط ،اعداد و تاریخگذاری در سکهها و

کتیبهها .ت ران.
 _________ .)0972( .راهنمای معلم در بررسی موضوعی سکههای ایران .ت ران. _________ .)0972( .سکههای الیمایی .ت ران. ترابی طباطبائی ،سید جمال .)0920( .سکههای ماشینی ایران و مقدمهای بر سکهشناسی.ت ران :انتشاراا فروغ زادی.
 جتفری متهب ،محسن و دیگران .)0940( .تاریخشناسی .ت ران :شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران.
 -ذکاء ،یحیی« .)0999( .نگاهی به کاله پارسیان در روز ار ههامنشیان» .هنر و مردم.

.09

ص .99-04

 __________(« .)0990یکی دیگر از رازهای تهت جمشید .کشف شکم و چگونگی درفششاهنشاهان ههامنشی» .هنر و مردم.

 .9ص .91

 -رابینو دی بور وماله ،لویی .)0909( .آلبوم سکهها ،نشانها و مهرهای پادشاهان ایران از

سال  011تا  491میالدی .ت ران :مؤسسهی سکهشناسی ایران و انتشاراا امیرکبیر.
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 سرفراز ،علی اکبر و فریدون ورزمانی .)0924( .سکههای ایران از آغاز تا دوران زندیه.ت ران :سمت.
 شیبانی ،ژان .)0909( .سفر اروپاییان به ایران .ترجمهی سید ضیاءالدین دهشیری .ت ران :بنگاهترجمه و نشر کتاب.
 عقیلی ،عبداهلل .)0974( .پول و سکه .تنظیم و بازبینی علی ب رامیان .ت ران :مرکز دائرهالمتارفبزرگ اسالمی.
 -علیپور ،ماندانا« .)0972( .نشانهشناسی سکههای ایران باستان» .نقشمایه.

 .0ص .91-04

 غالمی ،کیار  .)0949( .سکههای اشکانی :بازنگری تاریخ و سکهشناسی اشکانیان .ت ران:پازینه.
 -فیروز بادی ،محمد بن یتقوب 0922( .ق0994/.

 .).ترتیب القاموس و القابوس الوسیط.

چاپ سنگی.
 -ز رمانی ،ابوالفتح« .)0994( .سکه نشان زومیت و زاد ی» .هنر و مردم .د .4-7

 .49ص

.90 -90
 کسروی ،اامد« .)0900( .سکه یا سند تاریهی م ّم» .ارمغان.« .)0909( _________ -سکهشناسی» .پیمان.

 .9س  .09ص .997 -990

 .2س  .0ص .99-99

 « فت و شنودی با خانم دکتر بیانی ،بانوی سکهشناس ایرانی (ارفهای شنیدنی از موزهسکه)» .هنر و مردم.

 091و  .092ص ..79-24

 مشخصات کلی برنامه و سرفصل کارشناسی پیوسته باستانشناسی .روه علوم انسانی.کمیتهی برنامهریزی تاریخ و باستانشناسی .مصوب چ م و دومین برنامهی شورای عالی
برنامهریزی .مورخ .0910/9/1
 مشخصات کلی برنامه و سرفصل کارشناسی ناپیوستهی باستانشناسی .روه علوم انسانی.کمیتهی برنامهریزی تاریخ و باستانشناسی .مصوب پانصد و سی و پنممین جلسهی شورای
ستر

موز

عالی .مورخ .0979/00/9

 /99سیبشناسی پژوهشهای سکهشناختی در ایران :ملالته موردی سکههای ایران باستان

 -مشخصات کلی برنامه و سرفصل کارشناسی ارشد زبانهای باستانی ایران و بینالنهرین.

روه علوم انسانی.،کمیتهی برنامهریزی تاریخ و باستانشناسی .مصوب سیصد و هشتاد و هشتمین
جلسهی شورای عالی برنامهریزی .مورخ  .0927/00/02ص .90 -01
 -مشیری ،محمد« .)0909( .مؤسسهی سکهشناسی ایران» .گوهر.

 .92ص .990-904

 -مشیری ،ملک ایرج« .)0909( .سکههای ساسانی» .فرهنگ ایران باستان .س .09

 .00ص

.00-99
 __________ «ضرابهانههای ایران در دوران ساسانی» .فرهنگ ایران باستان .س .09 .00ص .49-07
 -موزر ،ممید« .)0990( .ایران م د تمدن و سرزمین هنر و نتت است» .مهر.

 .0ص -99

.91
« .)0990( _________ -فواید متنوی سکهشناسی» .مهر.

 .9ص .041-079

 -ویژه منبع شناسی و سکه شناسی ایران باستان ( .)0940کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

.027

س.01

 یلفانی ،رامین« .)0971( .دو سهنرانی در موزه تماشا ه پول» .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. .94ص .44-47
 _________(« .)0927سهنرانیهای موزه تماشا ه پول» .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. .99ص .94
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