
13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

90

صفاريان و ضرب سكه در نايين
احسان احمدي ناييني 

درآمد
جايگاه  و  ايراني  خوشنام  دوره هاي  از  يكي  عنوان  به  صفاريان  سكه شناسي  بررسي  به  حاضر  مقاله 
به  آن  حاكمان  كه  صفاري  سلسلة  سكه هاي  مي پردازد.  ايران  مركزي  كوير  حاشية  در  نايين  ضرابخانه 
جوانمردي و تدبير شهره هستند، در تقسيم بندي فراواني سكه هاي تاريخي در زمره سكه هاي كمياب قرار 
مي گيرند كه اين امر از مدت زمان حكومت اين دوره و موقعيت جغرافيايي آنان كه غالبًا در سيستان بوده، 
نشئت گرفته است. ضرابخانة نايين نيز در تقسيم بندي فراواني ضرابخانه ها در دوره هاي تاريخي مختلف 
جزو ضرابخانه هاي ناياب و بسيار كمياب قرار دارد. در اين نوشتار به منظور روشن نمودن زوايايي از تاريخ 
ايران در قرن سوم هجري، سكة عمرو ليث صفاري ضرب نايين كه هم اكنون در انجمن سكه شناسي 
نيويورك نگهداري مي شود و تا زمان نگارش اين مقاله قديمي ترين سكة ضرب نايين است كه كشف و 

اعالم وجود شده، مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه
يعقوب ليث صفاري، نخستين امير خاندان صفاري بود كه دولت مستقل اسالمي صفاريان را بنا نهاد. ليث 
رويگر پدر يعقوب، سه پسر داشت به نام هاي يعقوب، عمرو و علي. يعقوب در ابتدا به شغل پدر كه رويگري 
بود، همت گماشت و هرچه از اين راه عايدي داشت، جوانمردانه بين دوستان و محتاجان تقسيم مي كرد. 

چون به سن رشد رسيد، تعدادي از مردان جمع شده، او را به سرداري خود برگزيدند.
در سال 237 هـ .ق كه صالح بن نصر كناني  بر سيستان  مستولي شد و ضد طاهريان قيام كرد، يعقوب 
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به خدمت او در آمد، ولي پس از چندي بين آن دو اختالف پديد آمد و يعقوب او را زنداني نمود و خود به 
سال 247 هـ. ق حاكم سيستان گرديد.

يعقوب در مدت كمي، بخش وسيعي از قلمرو خالفت عباسي را تسخير كرد و تا دروازه پايتخت به مصاف 
خليفة عباسي رفت، ولي در مصاف با الموفق باهللا، برادر خليفه المعتمد علي اهللا، شكست خورد و مجبور به 
عقب نشيني شد و قبل از اينكه براي جبران اين عقب نشيني چاره انديشي كند، به بيماري قولنج از پاي در 

آمد و چشم از جهان فرو بست.
عمرو ليث صفاري پس از يعقوب، جانشين وي شد، ولي اهداف يعقوب در براندازي حكومت عباسي را 
دنبال نكرد و از روي مصلحت نسبت به خليفة وقت، اظهار اطاعت نمود و خليفه نيز از سر ناچاري، حكومت 
عمرو را در فارس، خراسان و سيستان به رسميت شناخت. عاقبت عمرو ليث در جنگ با اسماعيل بن احمد 
ساماني شكست خورده، زنداني شد و در سال 289 هـ. ق وفات يافت يا به قولي به دستور خليفه به قتل 

رسيد.
حكومت صفاريان (247- 393 ه.ق) حكومتي كامًال نظامي و بر پاية شمشير استوار بود متشكل از عياران 
و خوارج. مركز حكومتي آنان شهر زرنج در سيستان بود. صفاريان به روابط بازرگاني، هنر و عمارت شهرها 
توجه داشتند و مساجد، بناها و رباط ها و راه هاي زيادي ساختند. مسجد جامع عتيق شيراز از يادگارهاي 
عمرو ليث است. صفاريان به زبان فارسي و فرهنگ ايراني نيز توجه شاياني نمودند و اين دوره سرآغازي 
براي رشد و حفظ و رسمي شدن زبان فارسي بود. نقش صفاريان به ويژه يعقوب و عمرو در ترويج مذهب 
شيعه و احياي روحيه ملي در خاطر ايرانيان براي سده هاي متوالي همچنان دوام داشت و نامشان قرن ها 

بعد از آنها زنده و جاويد ماند.

بررسي سكه ها
سكة مورد بررسي، مربوط به زماني است كه عمروليث از خليفة بغداد رسميت حكومت فارس، خراسان 
و سيستان را گرفت و نائين نيز در آن زمان، جزئي از واليات فارس بود. به طور كلي سكه هاي صفاريان از 
جنس طال، نقره و برنز بوده و از لحاظ طرح و نوشته شبيه سكه هاي عباسي است، با اين تفاوت كه در يك 

روي سكه نام فرمانرواي صفاري و در روي ديگر، نام خليفة عباسي نوشته شده است.
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                                                    روي سكه
متن:          هللا                                                                        حاشيه:

      محمد رسول اهللا                                         محمد رسول اهللا ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره
        المعتضد باهللا                                                      علي الدين كله و لو كره المشركون
                                                        ( آية 33 سورة توبه و آية 9 سورة صف با كمي تغيير)

پشت سكه
متن:      الاله اال اهللا                                                         حاشية داخلي:

           وحده ال شريك له                                     بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بنائن( ناين) سنه ثلث 
            عمروبن الليث                                             و ثمنين و ماتين   (283)

                                                                                 حاشية خارجي:
                                                  هللا االمر من قبل و من بعد يومئذ يفرح المومنون بنصر اهللا                                                                                         

                                                                            ( قسمتي از آيات 4 و5 سورة روم)

جنس اين سكه از فلز نقره و مربوط به سال 283 هـ .ق (زماني كه المعتضد باهللا خليفة بغداد و عمرو در 
قسمت هايي از ايران حكومت داشته، است.)

نتيجه گيري
سكة عمروليث، در حقيقت قديمي ترين سكة ضرب نايين است و گوياي اين نكته است كه آغاز به كار 
ضرابخانة نايين، در اواخر قرن سوم هـ .ق بوده و اگر در آينده سكه اي با تاريخ قديمي تر از سكة مورد بررسي 

يافت و معرفي نشود، تاريخچة ضرابخانة نايين را بايد مربوط به دورة صفاريان دانست.
حال اين پرسش مطرح مي شود كه همان گونه كه سكه هاي دورة آل بويه در نايين ضرب شدند و مثًال 
تاريخ تكميل گچبري محراب مسجد جامع نايين را در دوره آل بويه مي دانند، آيا در اين شهر آثاري متعلق 

به دورة صفاري نيز وجود داشته كه از بين رفته باشد يا به دست نيامده باشد؟
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با توجه به اثبات وجود ضرابخانة ميبد در دوره ساساني (به نظر اكثر سكه شناسان بر اساس سكه هاي 
موجود) و از طرفي وجود معادن فلزي نظير انارك در نايين و آثاري از اين دوره مانند چهار طاقي ساساني 
روستاي سهيل و سپرو، آيا نايين در دوره هاي قبل از صفاري خصوصًا ساساني داراي ضرابخانه بوده است؟

اميد است كه معرفي اين سكه پايان راه نباشد و اين سؤال ها در آينده و با به دست آمدن آثار بيشتري 
از اين شهر كهن ايران، پاسخ داده شوند.

تصاوير شماره 3 و4 مربوط به سكه هاي آل بويه ضرب نايين از مجموعه سكه هاي انجمن سكه شناسي 
نيويورك(تاريخ 348 هـ .ق)

منابع:
- ابراهيمي، علي، «مقاله صفاريان»، سايت پژوهشكده باقرالعلوم

- زامباور، ادوارد، نسب نامه خلفا و شهرياران، ترجمه جواد مشكور، تهران، خيام، 1356
چاپ  سمت،  انتشارات  تهران،  ايران،  سكه هاي  اكبر،  علي  سرفراز،  و  فريدون  زماني،  آور   -

دوم، 1380
- سايت انجمن سكه شناسي آمريكا 
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