
  سكه

  :در زبان پارسي معاني متعددي دارد،كه از آن جمله است»سكه«واژه 

  ...آلت ضرب پول،پول فلزي ضرب شده،ميخ درم و دينار، راه راست و هموار،گاو آهن و 

  :برابر واژه سكه در لغت نامه روانشاد دهخدا چنين آمده است

و با لفظ خوردن و زدن و  آهني كه بدان مهر بر درهم و دنانير زنند)ع ا](سِ ك ك[سكه-

  )،آنندراج)از اقرب الموارد.(نشاندن مستعمل است

  )برهان.(آهني كه نقش زر رايج را بر آن كنده باشند-

  .مهره درم و دينار و آهني منقوش است كه بدان درم و دينار را نقش كنند-

  )ريجهانگي.(آهني منقش است كه به آن نقش بر كنند و آنرا ميخ ديناري هم گويند-

  )مهذب االسماء.(ميخ درم و آهن-

  ):برهان.(نقشي كه به روي طال و نقره و مس رايج باشد-

  نبيند تلخ چه ميويزي و چه انگوري           

  سپيد سيم چه با سكه و چه بي سكه                                                    

  منوچهري                                                                                     

  وگر ز سكه طاعت بگشته است جانم    

  چو سكه باد نگونسار زير زخم عذاب                                          



  خاقاني                                                                

  :پول رايج-

  اهي كه بدين سكه او برگه آدمش                 

  خود نيست چنو از گه او تا گه آدم                                              

  فرخي                                                                                 

  :امثال و حكم-

  ».آيد سكه شاه واليت هر جا رود پس«مثل سكه به زر          

  .سكه جن است و بنده بسم اهللا

  ):برهان(طرز و روش و قانون).جهانگيري(طرز و روش -

  تا در من و در تو سكه هست                  

  اين سكه بد رها كن از دست                                          

  نظامي                                                            

  )برهان.(صورت و رخساري كه خط بر آورده و هر چيزي كه ضرب به نظر در آيد-

  )برهان.(درخت خرماي كه صف زده باشند-

  )منتهي االرب.(راه برابر و هموار-

  )برهان(،)جهانگيري.(لباس-



  .شيار كنندگاو آهن كه بدان زمين را -

  .لغتنامه)/برهان.(سير و ناموس)جهانگيري.(سيرت-

  :مي نويسد» سكه«روانشاد دكتر معين در سخن از 

  .هر چيز خوب و با رونق-

  .آلتي كه بدان پول فلزين را ضرب كنند -

  .از رونق افتادن متاعي. از سكه افتادن-

  .رونق داشتن كاري).امري(سكه بودن كاري-

  :ويندرا مي گ»سكه زدن «و 

  :را چنين معني مي كنند»سكه شناس«و » .فلزي را بصورت مسكوك در آوردن«

  .فرهنگ معين/».سكه شناسنده و آنكه سكه اصل را از مسكوك تقلبي تشخيص دهد«

  :مي گويد» محمد مشيري«روانشاد 

سكه،تكه فلزي است،معموال قرصي از طال ،نقره،نيكل،مس،آلومنيوم كه از طرف دولتها به «

  .راهنماي گردآوري سكه/».و اندازه معين ضرب مي شودشكل 

  :در مجله مهر مي نويسد»مجيد موقر«و روانشاد

  .برخي سكه را از سيكل ايراني زمان هخامنشيان مي دانند- 1



كه .)اين كلمه سامي است به معني سنجيدن(عبري يا شقل)shkele(برخي سكه را از شيكل - 2

زن بوده سپس واحد پول مردم فلسطين ،سوريه و فينيقيه در تورات آمده ،مي دانند كه واحد و

  .شده است

در نقودالعربيه،واژه سكه را ماخوذ از »اب انستاس كرملي بغدادي«- 3

  .كه به معني سپر است،مي دانند)scutum(التين»سكوتوم«

جلد » لسان العرب«در . سكه به ابزاري كه با آن ضرب زده مي شود،نيز اطالق مي گردد- 4

  :م آمده دوازده

  :مي گويد»زمخشري«.سكه آهني است كه بوسيله آن دراهم را ضرب مي كنند

  .سكه ميخ درم نشان زر است

كه معني حواله و قباله را دارد،باشد كه به آن در » چك«شايد كلمه سكه از واژه فارسي - 5

  .5مجله مهر،سال هشتم،ش./گفته مي شود» صك«عربي 


