فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و هشتم ،دورة جدید ،شمارة  ،40پیاپی  ،130زمستان 1397
(س)

نقش طال در جامعه و فرهنگ عصر ساسانی
فرهاد نام برادرشاد

1

2

تاریخ ارسال97 /1/16 :

تاریخ پذیرش97/7 /30 :

چکیده

اردشیر بنیانگذار حکومت ساسانی ،ساختار اداری نووینی بورای حکوموت ای واد
کرد .شوااان ساسوانی بوا ماننوال اسو

پارسویشوان ،سوکا نهور ال ضو

ور

مویکردنوال .ضو در حکوا الاحوال پووو ی دال  ،در کنوار ال ککو کوار نهور بووود.
گزارشاا از ح ا عظیا ض ی ساسانی کا با خزانا میرسیال ،خبر میدانال .ض

برای ازینااوای نظوامی ال جنو اوا ،دسوتکزداا ،بوا اوا ،بوا عنووان یادبوداوای

فرانگی ال یا با صورت زیورآالت ...مورد استفاد بود .با گواای منواب ،،در ایو

دالر بیشتری ض ی جهان تهیا ال تالارک ال جذ میشال ال تهریباً اکا مسیراای
ت ارت ض در جهت قلکرال ساسانیان بود ( .هب یا مها ؟) زَربوال ،شوااالی بورای

مالعاست کا عهیالة محههان در نکایشی ال تشوریفاتیبوودن ضو ی ساسوانی موورد
ش

قرار گیرد .ای مها اداری جالیال با تصویر عکومیِ مناب ،تاریخی ،مناسب ال

اکخوان است .بنابرای  ،بایوال نهو

ضو ی ساسوانی ال کوارکردش در فرانو

جامعا ساسانی ،با ارزیابی دقیق ال رالیکردی نوی مورد پژالا
 .1شناسا دی یتال (10.22051/hii.2018.22421.1791 :)DOI

قورار گیورد .ایو

ال

 .2دان آموختا کارشناسی ارشال تاریخ ایران باستان دانشگا شهیال بهشتی ،کارشناس اسناد سازمان اسناد ال کتابخانا
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مها ا سعی در الاکاالی کاربرد اجتکاعی ال اقتصادی ضو ال بوازنگری در کوارایی

ال رالا آن در اقتصاد ال جامعا ساسانی دارد .اکچنی درصالد نهض ایو فر ویا
قالیکی است کا ضو ی ساسوانی در ور سوکا ال نیوز اقتصواد دال توی ال جامعوا
مذابی ساسانی نهشی نالاشتا است.

واژه هاي کلیدي :دال ت ساسانی ،اقتصاد سیاسی ،ض ال نهور  ،سوکاشناسوی،
ر سکا.

مقدمه :نگاهی به کاربرد سکههاي طال در دوره ساسانی
نظا مباد ای پایاپای کا از گذشتا بسیار دالر در ایران الجود داشتا است ،در دالر ساسانی نیز رالنق
خود را از دست نالاد ال در سطوح محلی ماننال رالستااا برای معاملا با کار میرفت .عو ال بور ایو

نظا  ،ساسانیان در ت ارت بی ا کللی از سکااای مختلف استفاد میکردنال .در ای راسوتا آنهوا بوا

فکر استانالارد کردن الزن ال باال بردن عیار سکااا بودنال .سیاستاای اقتصادی دال ت ال ت شاوای

پیگیر شااان ساسانی در سامان دادنِ صنعت سکا ،سبب شال دراا (نهر ) ساسانی از چنالان ااکیت

دالردسوتی ماننوال انالالسوتان ،از

ال جذابیتی در بی جامعوا برخووردار گوردد کوا حتوی در مکا و

سکااای ساسانی تهلیال کننال 1.چنانکا در سکااای شاپور االل نکایان است ،سکااای ساسانی گا

در زیبایی با سکااای رالمی برابر بود (سلوالد 3 ،1381،قسکت االل 430 :ال نفیسوی.)310 :1383 ،
سکا ض ال عکوماً ض با اشکال مختلف در کنار سکا نهر با عنوان مککلی در مناسبات اقتصوادی

ای دالر با الیژ در رابطا با امپراتوری رال  ،کاربردی بی

پیوالا کورد .چنوی اموری مؤیوال

از پی

قالرت اقتصادی ال اعتبار حکوموت ساسوانی در نظور اکسوایگان بوود (ابوراایازاد  .)34 :1350 ،در

سکااای ای دالر با نسبت سکااای ر شال در گذشتا ،تغییراتی در پیکرنگاری ار دال سووی
سکا ،ترکیبات گوناگون آنها در پیالایی عناصر تاز  ،تکریا ال تهوالی

سران ا در شیو ال سب

آنها میتوان مشااال کرد (.سلوالد 3 ،1381،قسکت االل )429 :گواای

االقات نیز رالرت ای ا میکرد کا ر مسکوکات افزای
حکومت ایران درگیر جنو

پیالا کنوال؛ ماننوال زمواناوایی کوا

بوا اکسوایگان از جکلوا امپراتووری رال مویشوال .خسورال دال مهوالار

معتنابهی سکا ر کرد کا ازینۀ جن

ضوالنی با رال تأمی شوود (دریوایی.)117-116 :1383 ،

ا بتا در مواقعی کا کشور دچار بحران اقتصادی شالیال میشال ،افزای

دخوول شو

فزاینوالة آنهوا در نوشوتار ال

ال ناخا صووی در سوکااوا بووود .چنوی عووواملی باعو

کشوراای اکسایا ال در نتی ا باع

ر مسکوکات اکورا بوا

تاوعیف مناسووبات اقتصوادی بووا

رکود ت ارت میشال ال حتی جذابیت آن نیز در بی جامعا کا
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شال ال دالبار معام ت پایاپای ال استفاد از اشکال مختلف فلز ض ال نهر بوا کوار گرفتوا مویشوال.

گرچا متو یان رابخانااا ظااراً کا کردن خلوص سوکا را بورای تسولر بور بحوران ال گریوز از آن

میپنالاشتنال ،اما مشتریان ال بازرگانان بی ا کللی ،از ای مسئلا آزرد خاضر میشالنال .با اکی د یو
ای نوع سکااا خیلی زالد از بازار خار میشال.

1

سکا در شاانشاای ساسانیان عکالتاً باعنوان ی

مها با شکار میرفت ال برخ

السیلۀ اقتصادی ال ا بتا ابزار تبلیغی ال فرانگوی

سکااای اشکانی ال رالمی نکایانگر رالیوالاداای سیاسوی ال نظوامی

دالر خود نبود .با الجود ای بایال انالیشۀ سیاسی ای دالر را نیوز در ور برخوی سوکااوا دخیو

دانست (سلوالد 3 ،1381،قسکت االل .)429 :در رابطا بوا ورابخانااوا اوا بایوال اشوار کورد کوا
رابخانا اای ساسانی در شهراایی قرار داشتنال کا از حاظ ت اری دارای ااکیت فوراالان بودنوال،

( )Michael.L,1997, , Vol VI, Pp15-41از جکلا ایران خور شاپور ،آم  ،اردشیرخور  ،اسپهان،

تیسفون ،نیشابور ،ری ،گرگان ،دارابگرد ،ارات ال . ...منواب ،از حوالالد  100ورابخانا در قلکورالی

ساسانیان نا میبرنال کا معکوالً با حرال

اختصاری شناختا میشالنال (آ تهایا .)95-1382،109،در

مواقعی شااان ساسانی کوششی درجهت بهبود ال عیت سکااا نیز ان ا میدادنال .از ای گذشوتا،

بیگکان مهالار زیادی از فلزی کا در سکازنی با کار مویرفتوا ،از گوالاخت سوکااوای داخلوی یوا

خارجی(آ را  )39-21 :1392 ،ال از شنایا ال مناب ،گوناگون دیگر با دست میآمال ( سولوالد،1381،
 3قسکت االل .)439 :اکی امر یکی از دالیلی است کا موجب ککیا شالن سکااوای نخسوتی

ساسانی شال است .از سکااای کوچ

تری (با عیار ککتر) نیز برای دادن عطایوا ال بخشو نکوودن

در بی مرد استفاد میشال کا عبارت انال از دیوبول (نیا دراا) ،االبول یا دان
(اکان.)435 ،

(ی

ششا دراا)

امرالز ای عهیالة رایج در بی محههان دالرة ساسوانیان الجوود دارد کوا سوکااوای ضو ی ایو

دال ت در مهالار بسیار محالالدی ال آن اا برای جش اا ال مناسبات خاص ر میشال اسوت کوا
تأثیری در چرخا ال گردش اقتصاد ساسانیان نالاشتا است .ع ال بر ای نیز معتهالنال کا رابطاای بی

ض ال نهر ساسانی نبود یا حالاق ای رابطا تاباحال ناشناختا باقی مانال است .ایو مورخوان ادعوا

میکننال کا شوااال موجود نشان میداال کا اساساً سکا ض برای استفاد در جش اا ،دادن االایای
افتخاری یا با صورت نشان برای اعیان شاانشاای ال شیر

ر گردیال ال چنالان در چرخوا پوو ی

ساسانیان نهشی را ایفا نکیکرد اسوت( )Schindel,2007,675 -689ال اشلوب آنهوا شوک خاصوی
 .1قانون گرشا کا میگویوال « پوول خوو  ،پوول بوال را از گوردش خوار مویکنوال»( .سولوالد 3 ،1381،قسوکت االل:
ص.)440
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داشتاانال .با توجا با گفتااای ای مورخان میتوان برداشت کرد کا ساسوانیان در ایو دالر بیشوتر

تکای با جک،آالری ض برای شنیکردن خزانا داشتنال تا ای کا سعی شود از آن با عنووان ابوزاری

برای فعال کردن ارچا بیشتر اقتصاد کشور استفاد شود .ای در حا ی اسوت کوا بوا شوور در منواب،،

می توان با برداشتی متفاالت از کاربرد ض در ای دالر رسیال .ای برداشت نیاز بوا بررسوی دالبوارة
نه

ض در جامعا ساسوانی ،نوا فهور در شوک سوکااوای ضو  ،بلکوا در شوک شوک

کاربرداای فرانگی اجتکاعی آن دارد .ای پژالا

ای مسئلا میباشال.

ال دیگور

با توجا با رالرت مطرح شال در پی الاکاالی

پیشینة پژوهش
سیلوستر دالساسی فرانسوی از نخستی مورخانی بود کا با شیو مطا عاتی نوی با مطا عا سکااوای
ساسانی ال ایرانی پرداخت .پ

از الی ارتسفلال توانست تا اای شااان ساسانی را ضبهابنالی کنال ال

دریافت کا ار شا تا مخصووص بوا خوود داشوتا اسوت .اموا سوکاشناسوی ساسوانی بوا تحهیهوات

پارالخُُُُ( ،)Paruk. D.J 1924,رالبرت گوب

( )Gobl,1971ال فیلیپ ژینیو ()Gignoux,1996,76-66

ال در نس بعالی محههان با پژالا اای میش آ را ( ،)Alram,1999,76-66نیک س شینالل (-689

 )Schindel,2007,675ال آنالر گریبُلالی( )Gariboldi,2007,435-415با پختگوی رسویال .در ایو

بی مهاالت ال کتا گوب  -با عنوان «سکاشناسی ساسانی» با الجود ح ا تهریباً کا ،از تکا زالایا

با سکا ساسانی نگریستا است -با الجود قوالمت آن ،بوا علوت جامعیوت ،از ااکیوت بسویاری بورای

سووکاشناسووی ایوو دالر برخوووردار ال مرجوو ،تحهیهووات دیگوور شووال اسووت .آ تهووایا در کتوواب

(آ تهایا ) 109، 1382،با ای مو وع بوا صوورت برداشوتی کوتوا پرداختوا ال اشوار مویکنوال کوا

ساسانیان اساساً با اخامنشیان استناد میکردنال ال با د ی شهرتضلبی ر ضو را یو

ورالرت

میدیالنال .ایشان د ی دیگر برای ر ال استفاد از سکا ض را نتی ا شکرکشیاوایی حکوموت
ساسانی بر ال کوشاناا ال با شکال انالالستان -کا ر ض در آن ا بیشتر معکول بود -میدانال،
چون تحرکات نظامی در ای مناضق فهر با ض می توانست با را انالاختا شود .با اکوی دالیو بوا
ر انالکِ سکۀ ض ی ساسانی موافق نیسوت .اکچنوی گریبلوالی نیوز در مها وااش بوا کوارکرد

سکااای ض ال نهر در ای دالر ال تشریح نسبتاای ارزشی آنها درقبال اکالیگر در ضوول دالران
ای دال ت پرداختا ال نیز با ارتباط الاحالاای الزنی پرکاربرد ال رایج ایو دالر بوا الاحوالاای الزنوی

آتیکی ال بعالاً الاحالاای رالمی ال بیزانسی معتهال ال پرداختا است .الی نیز با کاربرد ال رالا ضو در
ای دالر معتهال بود ال برداشت

ای است کا در قلکورال شاانشواای ساسوانی کوا بیشوتری ضو ی
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جهان تالارک ال جذ میشال  ،ض ال سوکۀ ضو ی ساسوانی نکویتوانسوتا صورفاً نهو
نکای

ال الظوایف

داشتا باشال .ای برداشتاا ال آرای نووی محههوان ،راقوا ایو سوطور را راشوب بوا تحهیوق

جام،تر ال یافت مصادیهی در اثبات ای مسئلا نکود.

نقش طال در سیاستهاي اقتصادي دولت ساسانی
بسیاری از مورخان با ککبود منواب ،ضو ال شیرمرسوو بوودن اسوتفاد از ایو فلوز گورانبهوا در دالر

ساسانی اذعان داشتا ال دارنال (آ را  .)28 :1392 ،اما در برخی از مناب ،االای اسو می(ضبری:1389 ،

 214-202ال نلالکا 538-537 :1358 ،ال نیز( )Blokley,1985,71-63ای رالایت نهض شال است ال
توووا حوووالالدی تصووووری رالشووو از کووواربرد ضو و در شاانشووواای ساسوووانی ارا وووا مووویشوووود

( .)Grirson,1992,146-137مناب ،از استفاد از اجنواس زریو  ،کوا زر ال بور خاصوی بوا دربوار

داد انال ،خبر میدانال چنانکوا خوزای خسورال دال (591وو ) .628از گن ینوااوا ال نفوای

عظیکوی

تشکی شال بود کا ارکالا در اذاان ال سن شفاای مرد تا قرناا بعال با عناالی مختلفوی شوهرت

پیالا کرد ال منته میشال(کریست س .)334-331 :1378 ،

احتکاالً در اقتصاد توسعایافتا ساسانیان ،نسبت ثابتی میان سکااای ض ال نهر یا عکوالتاً شوک

ت در دسوترس ال
الجود داشتا است ،تا جایی کا ای امور موی توانسوت متنووع ال یوا الابسوتا بوا فلوزا ِ

سیاست اای عکومی حکومت باشال .بنابرای  ،ای مسئلا مطرح است کا چگونا بایستی ارزش یو
سکا دینار(ض ) را در ارتباط با ی

سکۀ دراا(نهر ) برآالرد کرد ال چا ارتباضی بی ض ال نهر در

الزن آنها الجود داشتا است .رالش شالن ای ارتباط ،میتوانال با درک بهترِ ارزش ضو در اقتصواد
عصر ساسانی کک

کنال .ابتالا بایستی توجا کنیا کا ساسانیان الارث نظا الزنوی آتیو

بودنال .میتوان گفت کا رالنال تغییر بی ض ال نهر میتوانست شبیا با الاحال آتی

(یونوانی)

قالیکی ی

بوا

بیست باشال .رالرتی اا نالاشت کا ساسانیان از منشأ یونانی آن آگاای داشتا باشنال .با ع ال  ،ای
نسبت ،رابطۀ  1با  20دالرة اخامنشی بی دری

ال شِکِ را با یاد میآالرد .ای در حهیهت میوراث

فرانگی النیستی در ایران بود کا تنها با حکلا تازیان کنار زد شال .ساسانیان ا گواای شرقی ماننوال
کوشانیان در آسیای میانا ال انال را داشتنال کا با ر سکا ض پرداختا بودنال .چنانکا در دالران

الیکاکالفیزی (ح

سکا نهر

 100-90پ ) .فرمانرالای کوشانی ،دیناری در حالالد  8گر

ر میشوال ال

ر نکیکردنال( وکونی  .)240-213 :1384 ،اگرچا احتکاالً نظوا پوو ی ساسوانیان در

ای زمینا مسته ال بیارتباط با کوشاناا بود ،ال ی بایال اذعان کورد اصو حات ال ابوالاعات اردشویر
بابکان مؤس

دال ت ساسانی ال شاپوراالل در رابطا با ای اد نسبت یکسان بی ض ال نهر در ر
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سکا ،نکیتوانست تکاماً مسته ال جالا از اقتصاد رالمی ال کوشانی باشال(کریست سو -213 :1378 ،
 .)240با الیژ ای کا اال

بنیانگذار دال ت ساسانی ،حیات دالبار با ر سکا در ایوران زموی

بود کا در دالر پارتیاا با سطح پایینی تنزل یافتا بود .ازجکلا اص حاتی کا بورای یکسوانکوردن
الزن دینار با نسبت دراا با کار رفت ،میتوان با کاکردن الزن دینار از  4/55گر بوا  4/25گور
اشار کرد کا باع

درخواست ال تکای بیشتر با آن گردیال(.)Miles.C,1991,136-123

با توجا با مناب ،دالران ساسوانی ال منواب ،االایو دالر اسو می ال اکچنوی تحهیهوات تواریخی ال

باستانشناسی ،مورخان ای دالر با ای نتی ا رسیال انال کا در قلکرال شاانشاای ساسوانی بوا نسوبتِ
امپراتوری رال  ،معادن ض ی ککی یافت میشال .گرچا در ای رابطا نبایال قابلیت ال مهارت رالمیاا
را برای استخرا ای نوع معادن از نظر دالر داشت ،ال ی در عوو

آگواایاوای زیوادی در موورد

معادن نهر در ایران دالر ساسانی در مناب ،یافت میشود ( .)Morony,1993,37-25بنابرای ککبود
معادن ض در قلکرالی ایران از جکلا عواملی است کا باع

ساسانی شال است ،تا جایی کا ای امر میتوانست باع

ککیابی سکااای دینار با نسوبت نهور

در مایها قورار گورفت ساسوانیان در امور

ر سکا دینار شود ال مسا لی برای دال ت ساسانی با الجود آالرد .ا بتوا بایوال بوا ایو مسوئلا اوا

اشار کرد کا ککبود مناب ،ض شایال امری مها در ترشیب شااان ساسانی برای بادستآالردن ضو

ال یا باجریانانالاخت آن در معام ت بی ا کللی بود کا در زیر با ای مهو ا نیز پرداختا میشود.

در دالر ساسانیان ،مهالار زیادی ض بوا صوورت سوبسویال ،بوا  ،فالیوا ال اکچنوی االیوا میوان

رالمیان ال ایران رد ال بالل میگردیال .با گواای تاریخ ،در ای دالر سیاست شااان ایو سلسولا ،بوا
خصوص شااان قالرتکنال ،بر ای مبنا قرار گرفتا بود کا را الرالد ض بوا قلکورال خوود را بگشواینال.

ای سیاست نا فهر در زماناایی کا میان ایران ال اکسایگان خوود بوا الیوژ امپراتووری رال صولح
برقرار بود ،بلکا در براااایی نیز ،کا میان آناا درگیری در جریان بود ،اجرا میشال .چنوانکوا در

ضی جن
ضر

اای ایران ال رال شنایا بسیاری(از جکلا ض اای رالمی) از شهراای رالمی کا با تصر

ایرانی درمیآمال ،در اختیار ساسانیان قرار میگرفت(پرالکوپیوس.)93-91 :1347 ،

برخی از شااان ساسانی برای برضر کوردن ککبوود ضو ی کشوور ال جلووگیری از بواال رفوت

ارزش آن در تناسب با نهر در زماناای ککبود ال حتی برای پرداخت با با دیگر کشوراا ،حا ر

میشالنال قلکرالاای فتح شال در ارا ی رال را بازپ

داد ال بوا جوای آن مهوادیر معتنوابهی ضو ال

احیاناً خالماتی از اسرای آنها دریافوت دارنوال .چنوانکوا در سوال  540موی دی خسورال االل پو
تصر

مناضق بزرگ ال استراتژی

از

در مرزاای شرقی رال  ،حا ر شال شهر انطاکیوا را در قبوال 10

کنتاریا (برابر با صال پونال) ضو  ،ال اریو

از دال شوهر کلسوی (اکان )139-135 ،ال ادسوا (اکوان،
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 ) 179را در قبال دالیسوت پونوال ضو بوازپ

داوال(پرالکوپیوس148 :1347 ،ال  152ال نیوز دریوایی،

 .) 113 :1383در ای رابطا بایال با قرارداداای صلح کا میان دال قالرت بوزرگ عصور باسوتان بسوتا

میشال ،توجا کرد کا اض عات ما  ،می در ای زمینا با دست میدانوال .بوا عنووان نکونوا در سوال
 532می دی در صلحی کا با «صلح بیپایان» معرال

گردیال ،بیزانسیاا م ا شالنال سا ی یوازد

ازار پونال ض پرداخت کننال .ا بتا ای سخ زماناایی مصالا پیالا میکنال کا جنو

ایرانیان خاتکا مییافت .چنانکا پرالکوپیوس در کتا جن

بوا پیورالزی

اای ایران ال رال باراا از مهوالار ضو

ال نهر ای کا رالمیان بایستی با ساسانیان با دانال ،سخ رانال است .ای کتا مشحون از با اایی
است کا امپراتوری رال شورقی مویبایسوت بورای آزادی شوهراا ،رعایوا ال امو کِ تحوت تصور

سووربازان ایرانووی پرداخووت موویکرد(پرالکوپیوووس .)95-1347،155،بووا بررسووی پرداختوویاووای رال

باخصوص در سال اای سو  ،ششا ال االای سال افتا می دی ،میتوان آماراوای بعاواً ع یبوی از
سرازیر شالن عظیا ثرالت ال حرکت ض از شر (بیزان ) با شر (ایران) را مشااال کرد .اگرچا

شنایا جنگی با عنوان یکی از مناب ،درآمال دال ت ساسانی با شکار میرفت ،اما اکانضور کا گفتوا
شال ای منب ،درآمال در زماناایی حاص می شال کا سپاایان ایوران در نبورد بوا رالمیوان بوا پیورالزی

دست مییافتنال .بنابرای شنایا جنگی منب ،درآمالی اکیشگی برای حکومت ساسوانی نبوود ،اموا در
بودجووۀ ساسووانیان ال بوورای برضوور کووردن ککبوداووای ضوو ی ایووران ااکیووت بسووزایی داشووت

( )Gariboldi,2007,435-415ال با نظر میرسال در ایو دالر اسوتفاد از ضو در اقتصواد ال جامعوا
ایران ،بایستی ارزش دالبار ای یافتا باشال.

دال ت ساسانی نظارت قوی بر سکااای نهر داشت .عو ال بور آن ،سوکااوای ضو نیوز تحوت

کنترل ال نظارت دال ت بود .ار چنال با نظر میآیال کا شوااال آن انالک است 1.چنانکا آمال است

شاپور دال شاانشا ساسانی( ،). 379-309برای جلوگیری ال سال کردن را اقوا صحراگرد انگا

الرالد با قلکرال ایرانشهر ،ناچار شال مالت زیادی در مرال اقامت کنوال .در ایو موالت در شور ایوران

دیناراایی با منظور پرداخت ازینااای جن

ال ااچنی دیناراایی برای کار ت وارت ال بازرگوانی

ر شال ( )Grirson, PH,1992,146-137کا میبایستی در ت ارت کاال با کار رالد .اکثر شااان

 .1سکۀی ض ی دالرة اردشیر االل ساسانی از ض ی اا عصر خود در رال (آ وری) سنگی تر بود .ال وی از سوکۀ ضو ی
کوشانی سب

تر بود .معیار الزن ای سکااا انوز نامعلو اسوت .ساسوانیان بعوال از تصور

بلوخ از کوشواناوا در دالرل

شاپور االل ،با ر سکای ض با شک آتشکالة مزدایی بر آن ،پرداختنال .ضو ی ساسوانیان از مواللاوای سوکۀ ضو ی
رالمی تأثیر پذیرفتا است .بنگریال با:

Nikolaus, Shindel, )2004(,« Kowad I», EncycleopaediaIranica, Vol V, p324.
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ساسانی سکااای دینار ر کرد انال ال تنها چنال شا در دالران حکوموتشوان سوکۀ ضو

ور

نکردنال کا دالی آن اا نامشخص است( .)Gariboldi,2007,435-415شاانشااانی کا سکا ضو

ر نکرد انال ،تهریباً دالران سلطنت آن اا با االاخر دالر ساسوانی یعنوی بوا نیکوا االل قورن افوتا

می دی بازمیگردد .در دالرة جاماسب ،ارمزد چهوار  ،بهورا ششوا ،قبواد دال (شویرالیا) ،اردشویر
سو  ،آزرمیالخت ،ارمزد پن ا ،خسرال سو ال یزدگرد سو سکۀ ض بوا دالیو نوامعلومی ور

نگردیال.

1

با توجا با نکودار کا نشوانگر ور

سووکااووای ض و در ضووول دالر حکومووت
پادشااان ساسانی است ،مویتووان بوا ایو
نتی ا رسیال کا عال

ور سوکا توسور

پادشوااان االاخور ساسووانی بوا بحوراناووای

داخلی حکومت برمیگردد کوا در زمینوا
جانشوینی ای واد شووال بوود .در ایو دالر ،
پادشااان یا بازیچا دست سورداران بودنوال

یا تکا ضول دالر سلطنتشوان بوا جنو

برای بهای بر تخت بودنشان ال نگواداشوت

مشرالعیتِ حکوموت آنهوا گذشوت .پو

میتووان نتی وا گرفوت ضو بوا معیاراوای
معلو ال مهبوول ،تهریبواً در ضوول سولطنت
اکا شااان ساسانی ا بتوا بوا مهیواس بسویار

ککتری در برابر با ر سکا نهر

میگردیال است.

ر

اخیراً محههان در تفسیر سوکااوای دال

چهر ت الیال نظر نکود  ،ال ای عهیال را بیان کورد انوال کوا ایو نووع سوکااوا ،متوالاالل ال در میوان

سربازان پیرالز منتشر می شال .بنابرای بایال گفت کا ض با جز الیژگی نکایشی ال تشریفاتی خود ،کا
ککیابی آن در باال رفت ارزش

بویتوأثیر نبوود اسوت ،بوا اشوکال ال شوکای اوای شورعیِ خواص،

 .1نکودار از مها ا «ض ال نهر در اقتصاد ساسانی» آنالر گریبلالی اخذ گردیال است.
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موویتوانسووت بوواعنوووان سووکااووای جشوو پیوورالزی ساسووانیان بوور رالمیووان ،وور شووال باشوونال
( .)Sears,1999,167-149پ

دیگر نکیتوان از کاربرد نکایشی ض سخ گفت .الزن ای دیناراا

حالالد  4/5گر بود است ،گرچا مکک بود ای االزان با دالی مختلف انالکی تغییر کننال.

رابخانا اای بسیاری از دالرة ساسانی شناسایی شال است کا با بررسی آناا میتووان بوا ایو

نتی ا رسیال کا دیناراا تا پایان قرن پن ا می دی ع یا فرانگی ال شکای نگواریاوای اسوطور ای

شبیا با اوا داشوتنال( .)Gariboldi,2007,435-415چنوالی

پراکنال بودنال کا سکااای ض

ورابخانا نیوز کوا در قلکورال ساسوانیان

ر میکردنال ال تحت نظارت شا بودنال .بوا عهیوال ای ،دیناراوا

حالاق در دالرة پیرالزِ ساسانی ،در سطح باالیی توزی ،میشالنال .بعال از سلطنت پیرالز(). 484-459

با نظر می رسال کا تکوایلی در تکرکوز تو یوال ضو الجوود داشوت ال براسواس شووااال سوکاشناسوی،
مهکوووی را در ایووو موووورد بوووازی مووویکووورد

ووورابخانۀ ( AYایوووران خوووور شووواپور) ،نهووو

(.)Nikolaus,2007,689-675

در حهیهت ساسانیان اکرا با ر سکا نهر  ،کا ر ال چرخ

دالر اای قب از ساسانی بود ،مهالاری اا سکا ض

آن در ایران در استکرار با

ر میکردنال کا ا بتا ای مهوالار بوا انوالاز

ر سکا نهر نبود .برای اساس کاربرد دیناراا در اقتصاد ساسانی با انالاز نهر اا ،خاص نبوود

است ال نبایال از دیالِ ککیّت استفادة نهر در ای دالر بوا چورخ

نگریست.
پ

از مرگ پیرالز ،شاانشا ساسانی ،در اثنای جن

ضو در بوازار ال در دسوت مورد

با اپتالاا (در سال  ). 484ساسوانیان توا

مالتی م بور بودنال با آنها با بپردازنال .ای بحران( )Alramand,Gyselen,1997,باع

پایی آمالن

الزن ال خلوص سکااای ساسانی شوال ال الزن دیناراوای پیورالز از  4/8بوا  3/7گور ال دراوااوا بوا

حالالد 4گر تنزل پیالا کرد( .)Gariboldi,2007,435-415پ

از پیرالز ساسوانیاوا توا دالران قبواد

االل ( ،). 531-488با دالیلی از جکلا شکست از اپتالاا با اکرا پرداخت با سنگی بوا آناوا،

کشتاشالن شا در میالان جن

 ،قحطی ال جن

اای نافرجا  ،اقتصاد دال وت ساسوانی رال بوا رکوود

گذاشتا بود ال تأثیرات ای بحران در صنعت سکا نیز قاب مشااال است؛ چرا کا حکومت ساسوانی

در االاخر قرن پن ا ال االای قرن ششا می دی میبایست با اپتا یاا با پرداخت مویکورد .اکوی

امر از سویی باع

شال بود کا ض در کشوور کوا شوود ال از دیگور سوو باعو

معام تی شال کا با ض صورت میگرفت .ال ی چنی عواملی ایچالقت با حذ

کنوال شوالن رالنوال
ال یا از دالر خار

ف اسوتفاد از ایو فلوز در بوی اصونا
شالن ض من ر نگردیال ال محههان ایچ د یلی مبنی بور توقو ِ

مختلف اجتکاعی ال اقتصادی ارا وا نکورد انوال .گرچوا مککو اسوت در دالر موورد بحو  ،شیور از
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کاا

الزن سکااای ض ال نهر  ،ر سکااای نهر با نسبت سکااای ض افزای

پیوالا کورد

باشال ،اما اض عاتی کا سکاشناسی با دست مویداوال نشوان از آن دارد کوا در قورن ششوا ال افوتا

می دی ،الزن سکااای ساسانی(اعا از ض ال نهر ) دالبار با شرایر زمانِ پی

از بحران بازگشوت.

ا بتا بایال ای مسئلا را در نظر گرفت کا کاربرد ض در ای دالر را نبایال محوالالد بوا ور سوکا

کرد .احتکاالً در زمان ککبود سکا زری  ،ض میتوانست با شک شک
ال با صورت زیورآالت ،ظرال

(.)Gariboldi,2007,435-415

برای پرداختاای بزرگ

ال السایلی کا در معام ت قاب استفاد باشونال ،کواربرد پیوالا کنوال

کاربرد و اهمیت طال در فرهنگ و جامعه ساسانی بر اساس متون پهلوي
فلیپ ژینیو سنال پهلوی مهکی را کا رالی ابریشا نوشتا شال بود ،منتشر کرد است .ای سنال بخشی

از م کوعا متون اقتصادی دالر ساسانی را دربر میگیرد کوا در برکلوی نگواداری مویشوود .سونال

مذکور ،رسیال پرداخت  100دیناری است کا با النالاد پسر منووچهر از خانوا حواکا (؟) (دایوبوال)

پیرگ1در مساعالت با بهرا پسر رالش گشنسب ،در حاور ی

شخص با ص حیت فراکستار 2با

نا گوشنوار تحوی داد شال است( .)Gariboldi,2007,435-415ای سنال ارزشکنال نشان میداوال

کا ض در مناسبات اقتصادی ال اجتکاعی ساسانی ،نه

بسزایی را ایفا میکرد است.

کاربرد ض را در ای دالر نبایال با ر سکا از سوی دال ت القت محالالد کورد .منواب ،شویو

دیگری را در داد ال ستال با ض رالایت میکننال کا از نظر ال در نتی اگیری بسیاری از محههوان ایو

دالر با دالر مانال است .ای شیوة استفاد کردن از ض می بایسوت بوا دالیو مختلفوی از جکلوا بوا
خاضر ککبود ض  ،داشت ااکیت مذابی ال استراتژی

ال یا با علت ارزش ذاتی آن بوود باشوال .در

ماتیکان ازار دادستان ،با عنوان م کوعاای از فتاالی حهوقی ،درفص ابا باضور صریح از استفاد

ال کاربردی کا ض در زنالگی خصوصی بازی میکرد ،آمال است« :از نهر ای کا بادست خواایا
آالرد ال از ض یی کا (احتکاالً با صورت شوک ) بوا دارایوی منتهو مویشوود ،اجواز یو

مشخص با ارزش  200دراا با شکاست! اما اال ض دریافت نکرد ،سپ

مهوالار

اال بایستی  70دراوا نهور

بفرستال» (الارامان .)1391،140،احتکاالً شخصی کا مبلغ بزرگتر را قول داد  ،امیالالار است ض ی
بیشتری با دست آالرد ،کا ای اتفا نیفتاد .بنابرای اال بایستی  70دراوا بالاوال توا بورای تهیوۀ ضو

ازینا کنال ،زیرا ض باارزش بود .اما در ای نکونا ،اال ض ال نهر را سرجک 200 ،دراا ذکور کورد
1. Pirag
2. Faraxtar
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است ال ض تهریباً متعلق با االست ،اما نهر انوز مورد نظر اسوت« ،اال بایسوتی نصوف ضو ال نصوف

نهر بفرستال»(اکان .) 140،برای اساس ،رالش شال کا ض  ،یا با شک سکا ال یا با صورت شوک

ال بشها  ،...میتوانست با جای سکا باکار رالد بالالن اینکا ارزش آن در قیاس با سکا نزالل کنوال.

ای از الیژگی اای خو ای فلز بود کا نشان از اعتبوار عیوار بواالی ضو ی ساسوانی داشوت .ضبوق

گزارش ماتیگان  ،االایا اا با شک ض ال اا با شک نهر بودنال ال حتی دارایی ال ثرالت شخص را
با ض ال یا نهر تبالی میکردنال .ض باخصوص برای احتورا الیوژ بوا دربوارِ شوا ال در تک یوال از
ایال و وژی شااانا ،مناسب بود .بنابرای برای بسیاری از مرد ض نشان توانایی ال قوالرت بوود ،کوا

ا بتا ای قالرت مکک بود از اال گرفتا شود 1.ای گفتا پرالکوپیوس کا «برای ار کسی (در ایوران)

حلها ،ککربنال یا سن ا سینۀ ض یا ار چیز از ای رقا شیرقانونی است ،با استثنای شخصی

پوش

کا ارزش اشیاء الی ،با السیلۀ شا محاسبا شال باشال»(پرالکوپیووس )83 :1347 ،متنواقض بوا اخبوار

مطا ب ماتیکان ازار دادستان ال دیگر متوون پهلووی اسوت کوا ما کیوت اشویاء ض یوی را قوانونی ال

مشرالع میداننال .احتکاالً محالالدیتاای نه شال توسر پرالکوپ ،مربوط با ض اای قالیکی باشوال
کا نشان قالرت ،افتخار ال شهامت اجتکاعی بودنال.

بعای فصول کتا دینکرد ،مهاتری مت دینی زرتشتیان ،نکاد توجا با ای مو وع است ال با

خوبی الظیفۀ خطیر فلز را (در ای مورد ض ) برای دی ال اکچنی جامعۀ ساسانی انعکاس میداوال.

فلزات در میان الاالتری موجودات خلقشال انال ال با السیلۀ خالا با انسان ،حیوانات ،گیااان ،آتو ،
خاک ال آ ای اد گشتا ال مستحق توجا ال سپاس بزرگانال .با ع ال  ،مغان بایسوتی اکیشوا اشویاء
فلزیِ رسکی ال تزیینی را بسیار تکیز ال درخشان نگا دارنال (دینکورت ،1386 ،کتوا پون ا ،فرگورد

 ،19بنال  ) 2. 9ع ال بر تهالس فلز ،کا با پیونال آن با حوز ال قلکرال شاای دال ت میکرد ،در مورد
ارزش آن در بنال  20فرگرد نوزداا دینکرد آمال است «مخصوصاً بایال از دادن تیوغاوا ال اکچنوی
دیگر فلزات گرانبها با انیران ال با کسانی کا کاراای خ

بنال « 21بایال از دف کردن ال بیمصر

ال زن

عالا ت میکننال پرایز کرد» ال نیوز در

زد ال صیه نالاد ال نگاداشت فلزات گرانبهوا پرایوز

کرد ال بایال از سپردن آن با ناشایستگان پرایز کرد (».دینکرت ،1386 ،کتا پن ا ،فرگرد  ،19بنال

 . 1ماننال فرمانال جنگی ایران(آزارس) ،کا از خانالان مهران بود ،در دالر قباد االل کوا نشوان افتخوار از ضو ال مرالاریوال
داشت .اما چون در جن

رال  ،ص.)83

با بیزانسیاا در نبرد دارا شکست خورد ،از افتخارات خود محرال شال( .جنو اوای ایوران ال

 .2در آن بیان ش ال کا اگر ی
شود.

جا کثیف شال ،اگر ض باشال ی

بار ال اگر نهر  ،دالبار ،ال اگر آا سا بار بایال شسوتا
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 .)9ای گفتا ،با شک الا ح مشخص موی سوازد کوا دادن ضو ال نهور بوا شیور ایرانیوان ال مردموان
شیرزرتشتی مکنوع است .اکی دستورات دینی بایستی در زنالگی عکومی مرد آن عصر جواری ال

باکاربستا شال باشال.

نیکوووالس سوویکز الیلیووامز بووا تووازگی مووت

اووایی تحووت عنوووان اسووناد بوواختری(بلخی) (Sims-

 ) Williams,2000,160انتشار داد است کا شا باً در قا ب قرارداداا ال جریکااای اسوت کوا بورای

تخلّف از مفادشان تعیی میشوال .بوا ضوورکلی جریکوا یکسوانی بایوال بوا مهاموات ال ضور

قورارداد

پرداخت میشال .از جکلا در صورت تخطی از قرارداد ازدالا  40،دینار بایال جریکوا داد مویشوال.
سنالی بسیار اخیر با تاریخ  723می دی کا اجاز میداال ارزش ی

دراا نهر را نسوبت بوا ضو

تخکی بزنیا ،چون مت سخ از 100دینار جریکا میگویوال کوا بوا بریوالگ ال  500دراوا کوا بوا
قرارداد بایال پرداخت شود .چون ای مبا غ در شرایر عادی برابر بودنال ال مویتووانیا اسوتنباط

ضر

کنیا کا ی

دینار معادل  5دراوا بوود اسوت(ژینیو .)176-168 :1392( ،ایو کوام ً متفواالت از

ارزشی است کا دینار در شر ایران در آن زمان داشت؛ یعنی حالالد  11/2دراا کوا در فرانو

پهلوی

است.

آمال است .فهر میتوان گکان کرد کا پول ض در آن ا گرانتور از جااوای دیگور بوود

ریکووا گیووز یافتووا اووایی از شوووااال ااکیووت ضوو در اقتصوواد ساسووانی منتشوور کوورد اسووت

( ) Gyselen,2004,72-49کا نشان دیگری از رالا ال کاربرد ض در اقتصاد ال معوام ت ایو دالر
است .الی از عنوان (مها ؟) جا ب زَربال 1،بر رالی ی

مُهر ساسانی در ارمنستان ال بعای ایا تاای

اکسایۀ دیگر پرد برمیدارد .تاکنون ای مها رسکی ،ناشناختا بود است ،کا محتک اسوت بورای

استفاد ال یا بهر برداری از معادن ای اد شال باشوال .دارنوال مُهور ،نوام

در پونج الالیوت در ایا وت

ارمنیای شاانشاای ساسانی کنال شال است .بوا عو ال  ،ادارة زربوال ،مسوئول قلکورال گسوترد ای در

جنو کوکاس( 2شکال شربی ارمنستان و قفهاز) ،آردان (شکال ال شر ) ،الیرالزان( 3شکال) ،سیکان
(جنو شر ) ال مرز نیساالان 4،کا مح آن مشخص نیست ،بود .دربوارة ایا وتاوای دیگور دال وت

ساسانی ،خبر موثهی برای ای مها نالاریا؛ اما نکیتوانیا آن را اوا بوا حسوا نیواالریا .ارمنسوتان
بوورای شووااان ساسووانی ،ااکیووت بسوویاری داشووت .ایو توجووا نووا تنهووا بوورای موقعیووت جغرافیووایی ال

استراتژی

آن ،بلکا برای معادن ض ال نهرة شنیاش بود .القتی در سال  .387ارمنستان بی ایران ال

« .)ZLPTY( .1ر ی

ض »

2. Coucasus.
3. Wirozan.
4. Marznesawan.
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رال تهسیا گردیال ،معادن مشهور ض ی فارانژیون تحت کنترل ساسانیان مانال .در نتی ا ،مها اداری
جالیال زربال با تصویر عکومی مناب ،تاریخی ال شوااال ،مناسب ال اکخوان است.

نتیجهگیري
سلسلا ساسانی ال شرایر الیژة اجتکاعی ای دالر  ،زمینۀ کک

کننال ای برای رشوال صونعت فلوزات

(با تب ،آن گسترش ر سکااا) ال نیز آموزش ال ترقی در آنها را فرااا آالرد .زیرا اا رفا مادی

ال آسای

درالنی ال باالیژ ت ک پرستی شااان ساسانی ،انگیزة رالنق ال رالا صنعت سکا گردیال ال

اووا برخورداووای موورزی ال پیکاراووای درازمووالت ایووران ال رال  ،الزمووۀ بهبووود ال گسووترش دسووتگا

رابخانا (ال در کنار آن ،صنای ،دیگر) شوال .نهور کواران ال ض کوبوان رالزگوار ساسوانی ،نواموران

جهانی بودنال کا ای صنعت را با درجۀ بسیار بواالیی از حواظ فنوی رسوانالنال .سوکااوای ساسوانی

باعنوان فرآالرد اای فنی ال انریِ ایران آن دالر  ،از ضریق دیگر کشوراای متکالن آن رالزگار ،از
خاالر تا باختر پراکنال شال.

در ای مها ا سعی گردیال تا براساس برداشت شیرمتفاالتی از مناب ،ال نیز استفاد ال دقت بیشتر در

مناب ،پهلوی ،با ارا ا تحلی جالیالی در ای رابطا ،کا نبایال برای ض ی دالرة ساسانی صورفاً نهشوی

نکایشی ال تشریفاتی قا شال ،دست یافت .بیشتر شااان ساسانی ،براساس سوکااوای مکشووفۀ ایو

دالر  ،در دالران سلطنت خود سکۀ ض

ور کورد انوال .ا بتوا در زموان جنو

از ایو فلوز بورای

پرداخت مستکری با سربازان یا مزدالران استفاد شال است .نکتاای کا ککتر با آن توجا شال ایو

است کا نبایال تصور کرد ض ی ساسانی تنها با صورت سوکا مویتوانسوت ارزش معوام تی داشوتا

باشال ،بلکا ض باعلت ارزش ذاتیاش با اشکال مختلف ماننال زیورآالت ،جا  ،سینی ...اا بواکوار

می رفت ال ارزش ال قابلیت انتهال داشت ال برای پرداخت بالای یا بهای کواال ،االیوا در جشو اوای

متعالد دینی ساسانی ،اکچنی با عنوان یادبود جش پیرالزی بر دشک ال یا با مثابا موالال یاقوت بوا
افراد مورد عنایتِ شا (ال حتی برای مباد وا بوا نهور ) ،اسوتفاد مویشوال .در پرتوو سیسوتا اقتصوادی
ساسانیان ال با توجا با برشی از مناب ،کا از دیال محههی مغفول مانوال بوود ،اوا اکنوون بایوال گفوت

ککبود ض در ای دالر ناشی از فهالان معادن ض نبود ،بلکا تنها ککبود در ر سوکااوای ضو

بود است .ا بتا در ای بی نبایال پراکن

ال فراالانی استفاد از ای فلز را در اکا منواضق مختلوف ال

جغرافیای پهناالر شاانشاای ساسانی یکسان ارزیوابی کورد .چنوانکوا گفتوا شوال بوا گوزارش منواب،
چرخ

ض با اشکال مختلف در الالیات ارمنیا با د ی معادن شنیِ ض ال در حوز بی ا نهوری بوا

عنو ان دلِ ایرانشهر ال سرریز شالن شنایا جنگی با پایتخت ال در خوزستان بوا د یو حاوور اسورای
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جنگی ،بیشتر از ایاالت دیگر بود باشال .بالیهی است کا کاربرد دیناراا در ک جغرافیای اقتصادی

دال ت ال جامعۀ فرانگی ساسانی با انالاز نهر اا ،گسترد ال مورد پذیرش نبود است ال نبایال از دیال
ککیّت استفاد از نهر در ای دالر با چرخ

ض در بازار ال در دست مرد نگریست .ای مو وع

محههی را بر آن داشتا کا با تشریفاتیبودن ض در ای دالر متهاعال شونال .اکانگونا کوا ککبوود
نهر در دال ت رال نیز الجود داشتا است.

با ای شرح ،تا حالالدی مسئلا ککی ر سکااای ض در ای دالر رالش میگردد .گرچوا

تکای با جک،آالری ال شنی کردن خزانا از ض ال نهر  ،در برابر با جریان انالاخت آن ال ارتبواط بوی

کاالاا ،چهر بنیادی اقتصاد باستان ال با خصوص ایران دالر ساسانی بود  ،ال ی بوا ایو تو ویحات

میتوان گفت کا امرالز بایستی نه

ض در اقتصاد ال جامعۀ ساسانی ،مها ال حیاتی ارزیوابی شوود
مورخان قرار گیرد .ا بتا با الجوود ککبوود معوادن ضو در

ال بی

از گذشتا مورد تحهیق ال پژالا

کاا

نیافتا ال ای فلز ککیا ال گرانبها ،تنها برای ت ک با کار نرفتا است.

قلکرال ساسانی ال با تب ،آن ککبود سکااای ض  ،احتکواالً الظیفوۀ ت کلوی سوکااوا ال اشویاءِ ض یوی
در آخر نکتا دیگری کا بایال مورد توجا قرار گیرد ای است کا ض ی رالمی از گذشوتا دالر،

در شر قلکرال ساسانیان مورد استفاد ال کام ً جاافتاد بود .در شور  ،سوکا نهور بواعنووان الاحوال

پو ی پایا دال ت ساسانی ال باعنوان مکک ض ی رالمی در مبوادالت بوا کوار مویرفوت ال ککتور بوا

رقابتجویی پرداختا انال .احتکاالً نه

ار دال فلز برای دال امپراتوری ایوران ال رال تلویحواً مشوخص

بود است .از ای منظر نبایال ارزش ض را در اقتصاد ساسانی با ارزش نهر مهایسا کرد.
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