
  سكه در ايران

راجع .سكه هاي ايراني را مي توان به دو دوره شاخص ،پيش از اسالم و پس از اسالم تقسيم كرد

به دوره اول يعني پيش از اسالم دانشمندان معاصر روانشاد پور داود در زمينه سابقه آشنايي 

دولتهاي ماد  ميان»هووخشتر«ايرانيان با سكه مي گويد كه پيش از هخامنشيان،در زمان پادشاهي

اما پس از مرگ او به هنگام سلطنت پسرش بين دو كشور صلح بر .و ليدي جنگ در گرفت

با دختر پادشاه ليدي ازدواج كرد و از اين پس روابط » هووخشتر«قرار شد و سپس پسر 

بازرگاني نيز ميان دو كشور بر قرار شد و از آنجا كه در آن روزگار در ليدي سكه رواج داشت 

هرمزد ./ين مي بايست در اين زمان،ايرانيان نيز سكه هاي ليديايي را به كار گرفته باشندبنابرا

  .نامه

منظور از بيان اين مطلب،اشاره بدين نكته بود كه آشنايي ايرانيان با سكه به دوران مادها مي 

طنت پيش از ميالد در دوره سل546رسد،و اين آشنايي كماكان ادامه مي يابد ،تا اينكه در سال 

كه بخشي از سرزمين پهناور هخامنشيان شده بود،به كار خود يعني ضرب كورش،كشور ليدي 

اما هنوز هم سكه توسط خود ايرانيان ضرب نمي گرديد،تا اينكه سرانجام در .سكه ادامه مي داد

به فرمان وي )پيش از ميالد485تا  521( دوره داريوش اول سومين پادشاه خاندان هخامنشي

سكه .كه شهرت جهاني يافتند، ضرب گرديد» شكل«و سيمين » دريك«هاي زرين اولين سكه

هايي كه مردم مي توانستند آنها را به راحتي در تمام سرزمين پهناور ايران يعني از مصر تا 

هندوستان كه بخش عظيمي از جهان آن روز را تشكيل مي داد به كار برند و از اين بابت 

يالتهاي مختلف ايران در امر داد و ستد وجود داشت ،بر طرف مشكالتي كه ميان قوم ها و ا

زرين فقط به فرمان شخص پادشاه ضرب مي شد و نويسندگان يوناني آن را »دريك«سكه .گرديد



ليكن سكه هاي سيمين چنين وضعي .خوانده اند)dreikos(»دريكوس«به نام خود داريوش 

ه هاي سيمين مورد نياز را در ضرابخانه هاي داريوش اجازه داده بود،تا ساتراپهاي او سك.نداشت

خاطر نشان شود كه نسبت ارزش ميان سكه هاي .واقع در قلمرو فرمانروايي خود ضرب نمايند

  .زرين و سيمين يك به ده بود

ضرب سكه در ايران از زمان داريوش كه اولين سكه ايراني ضرب گرديد ،تا امروز ادامه يافته و 

رش و پيشرفت نموده و با گذشت زمان تكنيك ضرب سكه تكامل ضرابخانه ها پيوسته گست

  .يافته است

علي مظاهري در مجله ارمغان مي (در دوره دوم ،يعني دوره پس از اسالم ،اولين سكه 

بن  هجري بفرمان عبداهللا 70بالذري گويد؛اول سكه اسالمي را مصعب زده در سال «نويسد؛

اسالمي كه در ايران نيز به كار مي رفت،سكه .)مجله ارمغان/الزبير بهواي سكه ساسانيان

ابوالفتح قهرماني در مجله هنر و مردم مي نويسد؛كه اين سكه (درهمسيمين عبدالملك بن مروان

 75است كه در سال .)مجله هنر و مردم/ضرب شد)ع(حضرت امام محمد باقر«با كمك فكري 

  .397،ص1سفرنامه شاردن،ج/هجري به تقليد از درهم ساسانيان ضرب شد

و در ديگر ) ساساني –سكه هاي عربي (و تا اين زمان در ايران سكه هاي ساساني با انگ جديد 

يادآوري اين .قسمت هاي قلمرو اسالمي عالوه بر اين سكه ها ، سكه هاي رومي نيز متداول بود

در طبرستان  هجري نيز 180نكته ضروري است كه سكه هاي ساساني تا سالهاي بعد يعني سال 

  .به كار مي رفت

پس از ضرب سكه هاي اسالمي ،در ايران نيز ضرابخانه ها سكه ها را به گونه اسالمي و با 

بديهي است در .همان مشخصات سكه هاي ديگر سرزمين هاي اسالمي ضزب مي كردند



حكومت هاي مختلف بنا بر مقتضاي سياست و سليقه فرمانروايان تغييراتي جزيي و كلي در 

  .خصيصه هاي سكه پديد مي آمد نوشته و ديگر

از چند سالي پيش از شروع سلسله قاجاريه تا پايان سلطنت آقامحمد خان وضع پولي در ايران به 

سبب آشوبها و در گيري ها تا حدي درهم و برهم و نابسامان و برخي از ضرابخانه ها تعطيل 

قرار داشت و بيشتر از  به طوري كه در اين دوران سكه هاي سيمين كمتر در دسترس مردم.بود

ليكن با شروع .استفاده مي شد)سكه هاي عثماني(سكه هاي مسي و يا حتي سكه هاي قروش

سلطنت فتحعلي شاه و پرو پا گرفتن حكومت قاجاريان ضرب سكه نيز روال بهتري يافت و جز 

  .مواردي نادر تا پايان اين دوره وضع به همين منوال ادامه يافت


