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مطالعه و بررسي تَمغاهای سکههای خوارزم باستان
سارا روحاني
sarah_rouhani@yahoo.com

(تاریخ دریافت1398/3/4 :

تاریخ پذیرش) 1398/5/5 :

چکیده
مطالعه سكهها سهم مهمي در شناخت آداب و رسوم ،خط و زبان ،وضعيت اجتماعي و اقتصادي يك سرزمين
دارد .سرزمين خوارزم در آسياي ميانه قرار دارد و از زمانهاي قديم مهد قوم آريا بوده است .عصر خوارزمي از
حدود قرن اول تا پايان قرن نهم ميالدي را شامل ميشود و در اين دوره نقوش تَمغا بر روي سكههاي خوارزم
ضرب ميشد .تَمغا مهر و نشاني است که بر اسناد و فرمانها زده ميشد اين واژه از زبان اويغوري به زبان مغولي
راه يافته و از آن به عنوان واژهاي مغولي–ترکي ياد ميشود .در پشت سكههاي خوارزم 14 ،نوع تَمغا ثبت شده
که بيشتر اين تَمغاها به منزله نشانههاي سلسلهاي و اجدادي شاهان خوارزم است و تغييرات تَمغاها فقط به سبب
تحوالت در خاندانها و سلسلههاي شاهي رخ ميدهد .پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شرح و توصيف تَمغاهاي
سكههاي خوارزم صورت گرفته همچنين تعريف تَمغا و معاني دقيق و کاربردهاي مختلف اين واژه مغولي به
همراه تصاوير تَمغاهاي سكههاي خوارزم ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :ايران باستان ،خوارزم ،سكههاي خوارزم ،تَمغا.
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پايه تيره و يا قبيله ايراني بودهاند(فراي ،1380،ص
مقدمه

 .)103سكههاي کشف شده از اين منطقه فرهنگي به

سرزمين خوارزم در آسياي ميانه قرار دارد و در فرهنگ

دليل اينكه نماينده عادات و آداب و رسوم و خط و

دهخدا از آن با نامهاي خوراسميه و خوراسميا ياد شده

زبان و هنر و وضعيت اجتماعي و اقتصادي اين

است و نام ناحيهاي است که در سفالي رود جيحون

سرزمين هستند ،از اهميت ويژهاي برخوردارند ،که از

قرار داشته و از زمانهاي قديم مهد قوم آريا بوده

اين ميان بررسي تصاوير روي سكهها ،نويسههاي

است(دهخدا ،1347 ،ص .)800در روزگاران کهن

خطي و نقوش تَمغاها بسيار ارزشمند است .بر پشت

دلتاي آمودريا يعني خوارزم مرکز فرهنگي مهمي

سكههاي خوارزم باستان  14نوع تَمغا ثبت شده و

محسوب ميشد( .)зеймал,1983:232خوارزميان،

پژوهش حاضر با هدف شرح و توصيف اين تَمغاها

جزو قبايل ايراني بودند که احتماالً از اوايل هزاره دوم

صورت گرفته و تصاوير آنها ارائه شده است.

پيش از ميالد به آسياي ميانه روي آوردند و در نقاط
مختلف آن جاي گرفتند .اين قوم با وجود نزديكي

تعریف تَمغا

بسيار زياد با سغديان و سكاها داراي حكومت ،زبان،

تَمغا يا تَمگا ،مُهر و نشاني بود که با مرکب سرخ يا

بودند

شنگرف بر اسناد ،نامهها و فرمانها ميزدند .در متون

(يارشاطر ،1331،ص  .)584-585سالهاي طوالني در

اسالمي اين واژه بصورت آل تمغا ،تمغاء آل ،اَلتمغا،

سرزمين خوارزم ،ضرب سكه با حفظ و گسترش سنت

آلطمغي و يك مورد نيز بصورت تمقا ثبت شده است.

يكپارچه نقش روي سكهها انجام ميگرفت و مردمان

واژة آل تَمغا مرکب از دو جزء است ،بخش اول آل به

اين سرزمين بدون هيچ وقفهاي به ضرب و توليد سكه

معناي قرمز و گل بهي و بخش دوم تَمغا به معناي مُهر

ميپرداختند ( .)Vaynberg,1977:73مطابق منابع

و نشان ،که در مجموع نوعي مُهر است .واژة تَمغا از

سكهشناسي ،در قرون دوم و اول پيش از ميالد در

زبان اويغوري به زبان مغولي راه يافته ولي معموالً از

منطقه باختر شمالي ،يك و يا چند حكومت وجود

آن

ياد

داشته که در آنها کوچنشيناني که بر اين منطقه استيال

ميشود(کيواني ،1374،ج 1.)661/1برخي معتقدند که

يافته بودند ،رسوم حكومت يوناني باختر را در سكه-

اصل اين واژه در پارسي «تَمگا» بوده که وارد زبانهاي

زني ادامه ميدادند( .)Vaynberg,1977:74با توجه به

ترکي و مغولي شده و سپس دوباره به شكل تَمغا وارد

مدارک باستانشناسي و نوشتههاي نويسندگان دوران

زبان پارسي شده است(فرخ ،1388 ،ص  .)58در

اسالمي به اين نتيجه ميتوان رسيد که در آسياي ميانه،

فرهنگ دهخدا ،واژة «تَمغا» اينطور بيان ميشود« :در

فرمانروايان محلي فراواني وجود داشته(فراي،1385،

ترکي به معناي نشان و مُهر و داغ که بر ران اسب

ص  )391که هر يك داراي سازمان سياسي خود بر

مينهند»(دهخدا ،ج .)952/11در فرهنگ معين نيز اين

فرهنگ،

خط

و

تقويم

جداگانهاي

 1تمغا و طغرا از نشانهاي دولتي محسوب ميشوند که عالوه بر تأييد رسمي
نامهها و مرسولههاي اداري ،قدرت اجرايي آن دولتها را ارتقاء بخشيده و
گاهي از کلمه يرليغ به عنوان مترادف طغرا استفاده ميکردند.

به

عنوان

واژهاي

مغولي-ترکي
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واژه به معناي عالمت يا مُهري است که در قديم به

يوناني باختر ضرب شدهاند ،ظاهر گرديد ،يعني زماني

فرمانهاي شاهي ميزدهاند و به منزلة امضاء بوده

که طبق اطالعات منابع چيني ،قبايل کوچنشين

است(معين ،1360،ص .)1141

يوئهچيان بزرگ به خاک يونان باختري هجوم بردند و

بطوري که اشاره شد ،تَمغا مُهري است که بر فرامين و

ظهور اين تَمغاها تأييد کننده اين واقعيت است که اين

احكام مينهادند و انواع مختلفي دارد ،از جمله آنها

سلسلهها با «دودمان چژائوي يوئهچيهها» مرتبط

ميتوان آلتون تَمغا ،تَمغاي پيكي ،تَمغاي سواري،

هستند .البته با توجه به منابع و مطالب سكهشناسي،

تَمغاي شهر ،قره تَمغا ،تَمغاي يشب (يشم) را نام

ميتوان اينطور تصور کرد که در خاک سغد در قرون

برد(آبادي باويل ،1351،ص .)498-493

2

دوم و اول قبل از ميالد ،اتحادهاي سياسياي بوجود
آمدند که رياست آنها را حاکمان کوچ نشيني بر عهده

تَمغاهای سرزمین خوارزم

داشتند که متعلق به دودمان يوئهچيها بودند .حكومت

عهد خوارزمي حدوداً از قرن نخست بعد از ميالد آغاز

آنها قبل از آغاز قرن اول پيش از ميالد به خوارزم نيز

شده و تا اواخر قرن نهم ميالدي نيز ادامه داشت و در

گسترش يافت که نتيجه آن پيدايش ضرب سكه به
3

طي اين دوره نقش تَمغا بر روي سكههاي خوارزمي،

تقليد از تترا دراخما هاي اوکراتيد

بدون هيچ وقفهاي ضرب ميشد .تَمغاهاي خوارزمي

).)Vaynberg,1977.p.76

به منزلة نشانههاي سلسلهاي و اجدادي شاهان خوارزم

بدين ترتيب ،باتوجه به تمام اطالعات موجود ،ميتوان

محسوب ميشوند( )Vaynberg, 1977.p.34و از نظر

بصورت بسيار مشخصي از منشاء سلسله خوارزميان

نقش ،بسيار شبيه به تَمغاهاي «حاکمان و فرمانروايان»

سخن گفت .اين سلسله همانطور که قبالً نيز اشاره

سمرقند و بخارا هستند که در قرون چهارم تا هشتم

شد ،از يك قبيله کوچ نشين نشأت گرفته بود که در

ميالدي سكه ضرب ميکردند .مطابق تواريخ چيني

نابودي دولت يوناني باختر حضور داشت و براساس

اوايل قرون وسطي منشاء مشترک پيدايش سلسلههاي

تَمغاها ،اين قبيله و يا قبايل تحت عنوان «يوئه چيههاي

سمرقند ،بخارا و خوارزم با توجه به شباهت تَمغاهاي

دودمان چژائو» با يكديگر متحد بودند و در واقع منشاء

اين سلسلهها که در يك گروه از طبقهبندي هستند،

«سرمتي» داشتند) .)Vaynberg,1977.p.77عليرغم اين

مورد تأييد قرار ميگيرند .تَمغاهاي اين گروه براي

که بسياري از پژوهشگران به شباهت رايجترين

نخستين بار در نيمه دوم قرن دوم قبل از ميالد بر روي

تَمغاهاي خوارزمي با کوشانيان اشاره کردهاند ،وليكن

سكههاي آسياي ميانه که از روي نمونه سكههاي

تَمغاهاي خوارزمي همانند تَمغاهاي سغد و بخارا از

 2ر.ک :.آبادي باويل ،1351 ،ص.498-493

با اوکراتيد پرداخت .اوکراتيد به دست يكي از پسرانش هليوکل کشته شد.

3

اوکراتيد يكم(به يوناني )Ευκρατίδης :يكي از برجستهترين پادشاهان

دولت يوناني باختر بود که ميان سالهاي  145-170پيش از ميالد
فرمانميراند .او پادشاهي فرزندان اوتيدم يكم را برافكند و خود به جاي او
بر تخت سلطنت نشست و خاندان خويش را روي کار آورد .در حدود سال
 160پيش از ميالد مهرداد يكم در راستاي گسترش مرزهاي اشكاني به جنگ

بود.

پسرش از روي پيكر پدر گردونه گذراند و اجازه نداد تا او را به خاک
بسپارند(ر.ک .مالكوم کالج ،اشكانيان ،برگردان مسعود رجبنيا ،انتشارات
هيرمند ،چاپ دوم .)1383
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نظر شكل و طرح با تَمغاهاي کوشاني ،بسيار متفاوت

تَمغاي ديگر فقط به سبب تحوالت در خاندانها و

هستند .تَمغاهاي کوشانيان در انتقال آن از يك شاه به

سلسلههاي شاهي رخ ميدهد Vaynberg,1977.p.76

شاه ديگر و يا حتي در محدودة سرزمين و قلمرو شاه

)).

تغيير مينمايند .در صورتي که در تَمغاهاي خوارزمي-

همانطور که پيشتر اشاره شد ،در پشت سكههاي

سغدي-بخارايي ،تغييرات شكل تَمغا در هنگام گذار

سرزمين خوارزم باستان  14نوع تَمغا ثبت شده که در

آن از يك شاه به شاه ديگر به مانند قبل باقي ميمانند

ذيل

است

و تغيير نميکند .وليكن تغيير يك تَمغا و تمايز آن با

(.)Vaynberg,1977.p.73.

تَمغاهاي ( ) T1تا ( ) T5جزو تَمغاهاي اصلي خوارزم

) (T13) ،(T5)،(T4) ،(T2از شباهت بيشتري

محسوب ميشوند و از اين ميان تَمغاي ) (T4به عنوان

برخوردارند و فقط براساس اصل عدم تقارن ساخته

تَمغاي سنتي شاهان خوارزم معروف و شناخته شده که

شدهاند) .(Vaynberg,1977.p.35ضمناً دو جفت

اين امر حاکي از پيوستگي اين سلسله است و در

تَمغاي يك نقش نيز در بين اين تَمغاها وجود دارد که

بسياري از سكههاي خوارزم اين نوع تَمغا مشاهده مي-

شامل تَمغاهاي) (T5 -T1و ) (T4 -T2است که

شود) .)Vaynberg,1977.p.35اين تَمغا در کنار نقوش

تفاوت آنها فقط در چرخش «شاخه بااليي» به سمت

و تصاوير ديگر براي زماني طوالني بر روي سكههاي

راست و يا چپ خالصه ميشود ،که البته اين

شاهان خوارزم وجود داشت و اين دوره را ميتوان

اختالفات اتفاقي نيستند و احتماالً بيانگر مالكيت تَمغا

عصر سلسلهاي با تَمغاي ) (T4در نظر گرفت ،زيرا

به

سلسله»

حاکميني که گاهگاهي با تَمغاهاي ديگر ظاهر ميشدند،

است( .)Tolstove,1938.p.129تَمغاهاي T13 , T14

بسيار سريع از صحنة سياست خارج ميشدند ،وليكن

نيز به دليل شباهت با تَمغاهاي اصلي خوارزم داراي

آناني که از اين نوع تَمغا به عنوان سمبل و نماد

پيوستگي هستند .ميتوان تَمغاهاي )،(T7) ، (T6

حكومت خويش استفاده ميکردند ،سبب تداوم

) (T12) ،(T11) ،(T10) ،(T9) ،(T8را در يك گروه

ميشدند).(Vaynberg,1977.p.79

قراردادي تحت عنوان «تَمغاهاي بيگانگان» در ميان

ابوريحان بيروني سلسلهاي را که مالك و صاحب اين

سكههاي سرزمين خوارزم قرار داد (Vaynberg,

تَمغا محسوب ميشود را سلسله «سياووشيان» و ابن-

) .1977.p.38در اين بخش شرح و توصيف هر کدام

خردادبه «خوارزمشاهيان» ناميده است .در ميان

از تَمغاهاي سكههاي خوارزم باستان ارائه شده است.

حكومت خود

تَمغاهاي خوارزمي ،برخي تَمغاها به مانند )،(T1

تصاوير

خانوادهها

آنها

و

ارائه

يا

شده

«شاخههاي
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تَمغای ):(T1

اين تَمغا براي نخستين بار ،بر روي سكههاي ابتدايي

 .2با در نظر گرفتن وضعيت سياسي در آسياي ميانه

اين سرزمين که به تقليد از تترادراخماهاي اوکراتيد

اواخر قرن دوم تا اواخر قرن نخست پيش از ميالد،

ضرب شده است ،ظاهر گرديد .اين تَمغا با توليد و
ضرب سكههاي کوشاني ،جاي خود را به تَمغاي )(T2
داد .با تكيه بر اطالعات سكهشناسي خوارزم براي
جايگزيني اين دو تَمغا ميتوان داليل زير را ذکر کرد:

زماني که ارتقاي کوشانيان صورت گرفت ،سلسلة
محلي خوارزم با خاندان کوشانيان متحد ميشوند که
اين اتحاد در شكل جديد تَمغا انعكاس مييابد ،که

 .1جايگزيني گروهبنديهاي حاکم بر حسب نوع

اقتباسي از بخش پاييني تَمغاهاي کوشاني

تَمغاهايي که خويشاوند هستند صورت گرفته است.

است).(Vaynberg,1977.p.36-37

تَمغای ):(T2

اين تَمغا متعلق به گروه دوم از سكههاي سرزمين

شده و با تَمغاي ) (T4نيز متقارن است و همانطور که

خوارزم است و نسبت به گروه اول که تقليدي از روي

قبالً اشاره شده ،اين شباهت و تقارن اتفاقي نبوده و

سكههاي تترادراخماهاي اوکراتيد است ،بيشتر دست-

نشاندهنده مالكيت تَمغا به خانوادهها و شاخههاي

خوش تحريفات شده است(Vaynberg,1977.p.36-

سلسله است).(Tolstove,1938.p.129

) 37و بخش پايين آن بصورت خطوط شكسته نقش
تَمغای): (T3

اين نوع تَمغا فقط دو بار و آن هم با فواصلللل زماني

از نظر نقش تَمغاهايشلللان در بخش پايه تَمغا با هم

زياد در ضللرب سللكههاي خوارزمي مشللاهده شللده

متضاد هستند و در بخش بااليي هر دو شاخههايشان

ا ست .اين تَمغا براي نخ ستين بار بر روي سكههاي

به سلللمت چپ نقش شلللده ،ميتوان اينطور نتيجه

معروف گروه سللوم که آنها را تحت عنوان «شللاه بي

گرفت که تَمغاي ) (T3به معناي وحدت دو تَمغاي

نام» در سللرزمين خوارزم ميشللناسللند ،ظهور کرد .با

مت ضاد بوده و البته بيانگر وحدت گروههاي حاکم نيز

توجه به اين که سلللكههاي گروه اول و دوم خوارزم،

هست).)Vaynberg,1977.p.36-37
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تَمغای ):(T4

همانطور که قبالً ا شاره شد ،اين تَمغا به عنوان تَمغاي

حاکمان آنها براي مدت ب سيار کوتاهي بر سر قدرت

شاهان و تَمغاي سنتي خوارزم مح سوب مي شود .با

باقي ميماندند ،وليكن آن د سته از حاکمان که تَمغاي

توجه به شلللباهت دو تَمغاي گروه T4و  T2ميتوان

 T4را بر روي سكههاي خود انتخاب ميکردند ،مدت

اينطور گفت که شلللباهت پاية اين دو تَمغا با تَمغاي

طوالني بر سر قدرت باقي ميماندند .اين تَمغا عليرغم

کو شانيان ،بيانگر خوي شاوندي اين دو قوم با هم بوده

اين که نمايندگان ديگر طوايف و قبايل به کَرات در

و در بخش بااليي که بخش ا صلي تَمغا نيز مح سوب

سللرزمين خوارزم به قدرت ميرسلليدند ،تا قرن نهم

ميشللود ،به خويشللاوندي نزديك گروههاي قومياي

ميالدي به عنوان تَمغاي سنتي ،خصوصاً در سكههايي

اشاره دارد که در تخت سلطنت ميتوانستند ،جانشين

کلله جللنللس آنهللا نللقللرهاي بللودنللد ،بللاقللي

يكديگر شلللوند .تَمغاهايي که شلللاخه بااليي آنها به

ماند(.)Vaynberg,1977.p.38

سلللمت چپ تمايل دارد ،يعني تَمغاهاي گروه ،T2
تَمغای ):(T5

همانطور که قبالً اشللاره شللد ،اين تَمغا با تَمغاي T1

گروه  T5بر روي سلللكههاي بخارا ،احتماالً متعلق به

قرينه و متقارن اسللت و براي نخسللتين بار به تقليد از

نيمه دوم قرن دوم ا ست .البته ممكن ا ست که تَمغاي

سكههاي شاه يوناني باختر به نام اوتيدم ،در سرزمين

گروه  T5همز مان با تَم غاي گروه  T1که بر روي

سللغد ضللرب شللده اسللت).)Массон,1955:41-46

سلللكه هايي که به تقليد از تترادراخماهاي اوکراتيد

ماسللان 4تاريخ ايجاد اين تَمغا را متعلق به حدود نيمه

ضلللللرب شلللللده بللودنللد ،ظللاهللر شلللللده

اول قرن دوم پيش از ميالد و در تاريخ گذاري بعدي

باشللل ند) .(Массон,1953:167-169الب ته همز ماني

ن يملله دوم قرن دوم پ يش از م يالد ت ع ي ين

پيدايش اين گروه از تَمغاها نشلللانگر اسلللتقرار قبايل

کرد( .)Массон,1966:80ليو شيتس 5معتقد ا ست که

کوچ ن شيني ا ست که در نابودي يونان باختر شرکت

تاريخ ايجاد اين تَمغا متعلق به قرن نخسلللت پيش از

داشلللتند .که تواريخ چيني از اين قبايل ،تحت عنوان

ميالد ا ست( )Лившиц,Луконин,1964, 169به هر

«يللللوئلللله

يللللاد

حال ميتوان اينطور تصلللور کرد که تَمغاي خوارزمي

ميکند(.)Бичурин,1950.p.151

Masson.

4

چلللليللللان

بللللزرگ»

Livshits.

5
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تَمغای ):(T6

اين تَمغا مورد توجه خاص پژوهشگران سكههاي

) .55اين َتمغا بصورت بسيار گستردهاي در ظروف

خوارزمي قرار گرفته ،زيرا از نظر شكل ضرب ،اين

سفالي آثار فرهنگ کائونچي 7مشاهده شده است .در

تَمغا در تعداد قابل مالحظهاي از سكههاي کوشاني با

آثار اين فرهنگ ،دو نشانه «قوچ و شاخ» به عنوان

منشاء خوارزمي جاي گرفته بود .(Tolstov, 1948.

سمبل به چشم ميخورد) .(григоръев,1935.p.65به

)pp.57-59عالوه بر اين ،اين تَمغا بر روي سه گروه از

عقيده ليتوينسكي ،8در نزد ساکنين منطقه تاشكند و

سكهها قرار گرفته بود که شامل دو سكة نقرهاي و يك

برخي مناطق مجاور فَره به شكل «گوسفند» نشان داده

سكه مسي است .از نظر گاهشماري اين تَمغا را مي-

شده است) (Литвинский,1968.p.123و در آثار اين

توان متعلق به قرن نخست تا نيمة دوم قرن سوم

فرهنگ« ،قوچ» حيواني ديني به شمار مي-

ميالدي دانست .احتماالً ضرب يا توليد سكههايي با

آيد) .(Смирнова, 1958. P.278.نقش اين تَمغا

6

عالوه بر سكههاي خوارزم ،در سكههاي ساساني يافت

مرتبط است) .(Vaynberg,1977.p.39اين َتمغا از

شده در تاجيكستان و بر روي سكههاي حاکمان

خطوط موزون برخوردار است و شبيه  Sالتين است.

ناشناختة

شده

در ادبيات به کرات درباره ارتباط اين نشانه با «شاخ-

است).(Литвинский,1968.p.3,109

تَمغاي ) (T6حدوداً با زمان حاکميت شاه وازامار

سرزمين

سغد

نيز

مشاهده

هاي قوچ» بيان شده است(григоръев,1948.pp.54-

تَمغای ):(T7

اين نوع تَمغا ،نشانهاي خورشيدي و به شكل صليب
شكسته

با

سرهاي

گرد

شده

را

شاه

وازامار

’MLK

wzm’r

قرائت

است

کرد) .(Vaynberg,1977.p.40در نتيجه سكههايي که

) .(Tolstov.1963.pp.67-65ليوشيتس به کمك

داراي اين تَمغا هستند ،متعلق به شاه وازامار

رونوشتها و نسخههاي خوانا از اين سكهها ،که داراي

است) .(григоръев,1948.p.55اين تَمغا تا قرن

چنين تَمغايي هستند ،نام شاه روي اين گروه از سكهها

هشتم نماد سرزمين خوارزم محسوب ميشد.

 6شاه وازامار ) (wzm᾿rاحتماالً متعلق به قرن سوم ميالدي است و اين نام
در فهرست اسامي شاهان

ابوريحان بيروني ذکر شده است(.ر.ک.

.)Vaynberg, 1977.p.41
3کائونچي ) (Kaunchiدوم در سده چهارم تا سده پنجم ميالدي ميزيست
و آباديها و دژهاي زيادي را ساخت( .ر.ک .به:

Negmatov, v.v: “ustrushana, Ferghana, chach and Ilak”,
in: Central Asia, Vol.III.
Litvinsky.

8

–
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تَمغای ): (T8

اين تَمغا نيز مانند تَمغاي ) (T7نشانهاي خورشيدي

تَمغاي ) (T7متعلق به شاه وازامار است و براساس

است و جزو سمبلهاي باستاني محسوب ميشود و به

اطالعات سكهشناسي ،پس از رسيدن به خوارزم تا قرن

است

هشتم به عنوان نماد اين سرزمين حفظ ميشود .توليد

) .(Смирнова,1958.p.259-260در دو منطقة باختر

سكههايي با تَمغاي ) (T8در خوارزم بيانگر جنگ

و سغد ،سكهها و ظروف سفاليني شبيه به چنين نشانه-

قدرت در کشور در دوران پس از فرمانروايي شاه

اي يافت شده که البته اين نوع تَمغاها داراي خطوطي

وازامار است يعني آن هنگام که دست نشاندههاي

است

شاهان ساساني يا واليان ايشان وارد صحنه قدرت

شكل

گرد

نشانهاي

و

اغلب

سه

دايرهاي

سر

در

مرکز

) .(Соломоник,1959.p.23اين تَمغا نيز همانند

شدند). (Vaynberg.1977.p.38 -40

تَمغای ): (T9

اين نوع تَمغا در سكههاي حوزة شمالي درياي سياه

خوارزم است وليكن بطور حتم از آنها متمايز است.

نيز مشاهده شده است) (Соломоник,1959.p.23و

پاية خميدة اين تَمغا در برخي از نشانههاي ساساني

با توجه به شكل ظاهرياش شبيه به تَمغاهاي سرزمين

نيز ديده ميشود).(Борисов, луконин.1963.p.41

تَمغای ): (T10
اين تَمغا با تمام شباهت ظاهري که به تَمغاهاي

نقرهاي و همچنين در پشت و روي سكههاي مسي از

خوارزمي دارد ،وليكن از نظر بخش بااليياش با اين

زمان

شده-

گروه از تَمغاها متفاوت است .تَمغاي ) (T10از نظر

اند) .(Борисов,луконин.1963.p.40-44تا جايي

شكل ،مشابه نشانههاي ساساني نقر شده بر روي

که به سكههاي داراي تَمغاي ) (T10مربوط ميشود و

سكهها و مُهرها است .لوکونين 9اين تَمغا را مانند

باستانشناسي شهرک توپراک–قلعه اجازه ميدهد ،مي-

تَمغاي خويشاوندي نميداند .او حتي آن را به عنوان

توان آنها را پس از سكههاي داراي تَمغاي سه سر

تَمغاهاي سلسله حاکم نميپذيرد و اين گونه تَمغا را

) (T8قرار داد و به دوران شاهنشاهي شاپور دوم

به صورت نشانههايي در آتشكدههاي ايران ساساني

منتسب کرد .به همين دليل ميتوان منشاء اين تَمغا را

عنوان کرده است .اين نشانه بر روي سكههاي کوچك

به ايران ساساني مرتبط ساخت .اين تَمغا نيز همانند

Lokonin.

9

سلطنت

شاپور

دوم

ظاهر

48

مطالعه و بررسي تَمغاهای سکههای....
تَمغاي ) (T9در سكههايي مشاهده ميشود ،که از

تَمغاهاي ) (T10و ) (T9توأمان در حفريات باستان-

حوزة شمالي درياي سياه کشف شده است

شناسي يافت شدهاند).(Vaynberg.1977.P.38-39

).(Соломоник,1959.p.23

سكههاي

داراي

تَمغای ): (T11

براساس منابع سكهشناسي سرزمين خوارزم اين نوع

گذار از تَمغاي

تَمغا به احتمال زياد ،يك بار در ميان قرون هفتم و

ميتوان در سكهها به وضوح مشاهده کرد .توليدات

هشتم ميالدي ظاهر شده و بر روي سكههاي مسي شاه

سكههاي ابتدايي شاه آزکاتسوار با سوراخي گرد در

خوارزمي به نام  ،wyk’nčw’rيعني آزکاتسوار 10نقر

مرکز در درون تَمغا ،نشاندهندة سكههايي است که در

شده است .اين تَمغا گاهي با تَمغاي سنتي خوارزم نيز

قرون هفتم تا هشتم در باختر ضرب ميشدند و اين

ترکيب شده است) .(Vaynberg,1977.p.41نمونة

امكان را پيش روي قرار ميدهد که نام شاه چگان و

ابتدايي اين تَمغا را بر روي سكههاي هياطله مكشوفه

نيز تَمغاي متعلق به وي با َتمغاي نقر شده بر روي

در چاگانين 11که از روي نقش درهم پيروز ساساني

سكههاي آزکاتسوار مرتبط دانسته شوند .شايان ذکر

اقتباس و توليد ميشد ،ميتوان مشاهده کرد .بر روي

است که تَمغاي آزکاتسوار از تَمغاي حاکمان هياطله

 ،نشان

اقتباس شده است .بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت

شده

که شاه آزکاتسوار و چگان هر دو يك شخص واحد

است) .(Вайнберг,1971.p.139اين نوع تَمغا فقط

هستند و اين تَمغا به عنوان تَمغاي قبيلهاي کاربرد

از نظر داشتن پايهاي به شكل خط ،متمايز است .مرحلة

داشته است ).(Vaynberg,1977.p.41

درهم پيروز به موازات نشانة ساساني
تَمغاي

نيز

گنجانده

هياطله به تَمغاي داراي پايه را

تَمغای ): (T12

اين نوع تَمغا اغلب بر روي سكههايي که در حفريات

است .با توجه به دادههاي باستانشناسي ،اين سكهها

بخش سفالي آمودريا کشف شدهاند ،به دست آمده

احتماالً متعلق به حاکم ويژة کِردِر 12يعني خسرو است

 10آزکاتسللوار اول  ،wzk’nšw’rچگان ،درسللال 712کشللته شللد و در

Chaganin.

11

فهرست اسامي شاهان ابوريحان بيروني تحت عنوان «آزکاجاوار» شناخته

12

ميشود(.ر.ک) Vaynberg, 1977.p.41.

فهرست نام شاهان خوارزمي ابوريحان بيروني با نام «آزکاجاموک» شناخته

خسرو حاکم کِردِر) ،(Kerderمتعلق به قرن هشتم ميالدي است و در

ميشود .ر.ک.Vaynberg, 1977.p.81 .

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

که عمدتاً سكههاي آزکاتسوار-چگان را مجدداً ضرب

مشابه با اين تَمغا ،اينطور ميتوان استنباط کرد که اين

کرده است .در منطقة خوارزم ،سكههايي با اين تَمغا

نوع تَمغا در زمانهاي مختلف در منطقة بسيار وسيعي

کمتر کشف شدهاند و با بررسي بخش فوقاني تَمغاهاي

رواج داشته است). (Vaynberg,1977.p.41

تَمغای ): (T13

اين تَمغا برخالف تَمغاي سنتي خوارزم ،در بخش پائيني کمي تغيير شكل يافته و احتماالً اين امر بيانگر تغيير شكل
گرافيكي اسلت که توسلط برخي حكاکان مُهر انجام شلده اسلت .اين گونه تَمغا با چنين نقشلي را ميتوان بر روي
برخي سكههاي نقرهاي شاه ساوشافان -شائوشافار 13متعلق به اواسط قرن هشتم که داراي کيفيت پائيني است و نيز
بر روي سللكههاي مسللي کمياب داراي تصللوير اسللب بر روي سللكه ،متعلق به اواسللط قرن هشللتم که در يكي از
متصرفات ويژة خوارزم ضرب شده است مشاهده کرد). (Vaynberg, 1977.p.41

تَمغای ): (T14

اين نوع تَمغللا فقط بر روي مجموعلله کوچكي از

ثبت شده که بيشتر اين تَمغاها به منزله نشانههاي

سكههاي م سي ظاهر شده که تو سط شاه شائو شافار

سلسلهاي و اجدادي شاهان خوارزم محسوب مي-

ضللرب شللده بودند و يا احتماالً حاکم کِردِر آن را از

شوند .در تَمغاهاي سرزمين خوارزم ،تغييرات شكل

روي نقش سكههاي شائو شافار تقليد و ضرب کرده

تَمغا در هنگام انتقال از يك شاه به شاه ديگر به مانند

است).(Vaynberg, 1977.p.38

قبل باقي مانده و دستخوش تغيير نميشوند وليكن
تغيير يك تَمغا و تمايز آن با تَمغاي ديگر فقط به سبب

نتیجه گیری

تحوالت در خاندانها و سلسلههاي شاهي رخ ميدهد.

عصر خوارزمي از حدود قرن نخست تا پايان قرن نهم

چرخش شاخه بااليي که در برخي از تَمغاها به سمت

ميالدي را شامل ميشود و در اين دوره نقوش تَمغا بر

راست و يا چپ خالصه ميشود ،احتماالً بيانگر

روي سكههاي سرزمين خوارزم باستان ضرب ميشد.

مالكيت تَمغا به خانوادهها و يا شاخههاي سلسله است.

واژه تَمغا از زبان اويغوري به زبان مغولي راه يافته و

همانطور که اشاره شد ،تَمغاهاي  T1تا  T5جزو

معموالً از آن به عنوان واژهاي مغولي–ترکي ياد مي-

تَمغاهاي اصلي محسوب ميشوند و در ميان تمامي

شود .در پشت سكههاي خوارزم باستان  14نوع تَمغا

تَمغاها ،تَمغاي  T4تا قرن نهم ميالدي به عنوان تَمغاي

13نام شاه ساوشافان بر روي سكههاي خوارزم ضرب شده و در فهرست
ابوريحان بيروني با نام «شائوشافار» از او ياد ميشود. .ر.کVaynberg, .
.1977.p.81
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مطالعه و بررسي تَمغاهای سکههای....
سنتي در سكههايي از جنس نقره باقي ماند .ابوريحان

 -معين ،محمد ،1360 ،فرهنگ فارسي ،جلد اول ،نشر

بيروني سلسلهاي را که مالك و صاحب اين تَمغا

سي گل ،تهران.

محسوب ميشود را سلسله «سياووشيان» و ابنخردادبه
«خوارزمشاهيان» ناميده است .تَمغاهاي  T6تا  T12را

 -يارشاطر ،احسان« ،1331 ،آثار بازيافته زبان

تحت عنوان «تَمغاهاي بيگانگان» در اين سرزمين مي-

خوارزمي» ،مجله مهر ،سال هشتم ،شماره دهم ،ص

شناسند که يا به تقليد از ساسانيان ضرب شدهاند و يا

.584-585

تغيير شكلي گرافيكي است که توسط حكاکان مُهر

- Бичурин, Н. Я. , 1950 :"Cобрание
сведний о народах, обитавших в
средней Азии в древние времена",
изд. 2, т. II, ленинград.

صورت گرفته است .تَمغاهاي  T13 , T14نيز به دليل
شباهت با تَمغاهاي اصلي خوارزم داراي پيوستگي
هستند.
منابع

 آبادي باويل ،محمد« ،1351 ،تمغا» ،نشريه دانشكدهادبيات و علوم انساني ،شماره  ،105ص .499-479
 فراي  ،ريچارد ،1380 ،تاريخ باستاني ايران ،ترجمه:مسعود رجبنيا ،انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران.
 -فراي  ،ريچارد ،1385 ،ميراث باستاني ايران،

- Борисов, A. Я. , Луконин, В. Г. ,
1963
:"Cасанидские
геммы",
ленинград.
-григоръев, Г. В. 1935 :"Отчёт
об археологической разведке в
янгиюлъском районе узбекской
сср в 1934 г.", ташкент.
-григоръев, Г. В, 1948: "Келесская
степъ
в
археологическом
истории -отношении
(к

ترجمه :مسعود رجبنيا ،انتشارات علمي و فرهنگي ،

кулътуры
древних
саков)",«Известия
Академии
наук» казсср, No.46, серия
археол., вып.1.

 -فرخ ،کاوه ، 1388 ،اسواران ساساني  244تا 642

-Livshits, V. A, Луконин, В. Г.
1964
:"Среднеперсидские
и
согдийские
надписи
на
серебряных сосудах",—«вестник
древней истории»,No.p.москва.

المعارف بزرگ اسالمي ،جلد اول ،مرکز دائره المعارف

-Литвинский,
Б.
А.
1968:"Cарматско- кангюйский
фарн", душанбе.

 -لغت نامه دهخدا.

-Массон,м.и,1953
"Редкая
среднеазиатская монета из
собрания
Государственного

تهران.

ميالدي ،ترجمه :يوسف اميري ،نشر گل آفتاب ،مشهد.
 -کيواني ،مجدالدين« ،1374 ،آل تمغا» ،دائره

بزرگ اسالمي ،تهران.
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