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مسکوکات ھر دوره و ھر سالله در مطالعات تاريخی نقش بزرگی دارد و سکه بحيث يک سند
موثق و غير قابل انکار به دورۀ پادشاه مربوطه و سالله و دودمان آن روشنی زيادی می اندازد و
بسا اتفاق افتاده که از روی سنه و محل ضرب سکه تاريخ دورۀ پادشاھی و قلمرو سلطنت شاھی
خوبتر و روشنتر تثبيت گرديده است.
گذشته از دوره ھای قديم پيش از اسالم که بيشتر کرونولوجی تاريخی به اساس طبقه بندی
مسکوکات بعمل آمده است ،در دوره ھای اسالمی به علت عدم دقت مؤرخان بسا مسايل تاريخی
از قبيل جلوس و ختم سلطنت و تولد و وفات شاھی ذريعه مسکوکات تصحيح يا بکلی روشن شده
است.
مربوط به دورۀ غزنوی تا حدی مسکوکات مختلف طالئی و نقره ئی و مسی در دست است .چه در
موزۀ کابل و چه در موزه ھای کوچک واليات و چه در موزه ھای خارج سکه ھای نقره ئی زياد
است .رويھمرفته مسکوکات طالئی دودمان آل ناصر کمياب و علی العموم مسکوکات شاھان اخير
آن سالله از نظر عيار طالئی ضعيف است .مسکوکات طالئی اين زمان که آنرا »دينار« ميخوانند
بيشتر از روی سکه ھای معاصر خلفای عباسی تقليد شده و نازک و پھن است .عيار طالی
مسکوکات سلطان ھای غزنوی ،مخصوصا ُ در اخير اين دوره خيلی کم است به نحوی که آنرا
»طالی کاھی« ميتوان خواند .در بعضی موارد دينار ھا طوری سفيد ميزند که گوئی از نقره
باشند.
قرار اطالعی که اخيراُ بدست آمده در اواسط ماه دلو  1338از عالقه داری »چھار درۀ قندوز«
يک عده مسکوکات طالئی و مقداری زيور آالت طال در ميان دو ظرف کوچک گلی کشف شده که
در نتيجه به موزۀ کابل رسيده است .تعداد مسکوکات تا جائی که بدست آمده و به موزه توصيل
کرده است يکصد و ھفتاد و شش ) (176دانه است که وزن عمومی آن به يکصد و چھل و سه
مثقال بالغ ميشود .زيورآالت مکشوفه  20مثقال وزن دارد .اين مسکوکات در حاليکه ميان ظرف
گلی بود از کنار حوضی از محال چھار درۀ قندوز کشف گرديده است.

تا جائی که عجالتا ُ بصورت مقدماتی مطالعاتی بعمل آمده در ين مجموعه  96عدد سکه طالئی
مربوط به سلطان ابراھيم بن مسعود غزنوی ديده شده است .سکه ھائی از طغرل و فرخزاد ھم در
آن ميان است و مخصوصا ُ يک سکه پادشاه اخيرالذکر دلچسپ است که در سال  443ھجری
قمری بضرب رسيده ،حال آنکه معموالُ مؤرخان شروع سلطنت او را به سال  444ھه .ق .نسبت
داده اند.
مسکوکات طالئی سلطان ابراھيم غزنوی اھميت بسيار دارد .زيرا تا جائی که دقت بعمل آمده است
عجالتا ُ فقط ھشت عدد مسکوکات طالئی او بنظر سکه شناسان رسيده است که  5عدد آن در موزۀ
کابل و سه عدد ديگر در موزۀ ارميتاژ در ليننگراد وجود داشت و اينک قراريکه اشاره کرديم
دفعتا ُ به تعداد  96سکه جديد به مسکوکات طالئی اين پادشاه افزوده شده است.
سلطان ابراھيم پسر سلطان مسعود پسر سلطان محمود غزنوی در ميان سالله غزنويان کسی است
که دورۀ سلطنت او از ھمه سلطان ھای غزنوی طوالنی تر بوده زيرا در سال  451ھجری قمری
بر تخت نشسته و بنا بر قولی در  481و بنا بر قولی ديگر در  492چشم از جھان پوشيده و بطور
اقل ھم اگر سنجيده شود  40سال کامل سلطنت کرده است.
شبھه ئی نيست که در زمان سلطنت سلطان ابراھيم سلجوقيان بر حواشی شمالی قلمرو حکمفرمائی
غزنويان حتی بر بلخ چيره شده و در حواشی غربی ھرات تا بست در دست ايشان بود .باری
سلطان غزنوی که جنبه روحانيت در وی قوی بود در سال  465بطرف تخارستان لشکر کشيد و
عليه سلجوقيان جنگ و برخی جاھا را از آنھا باز ستاند.
آيا کشف مسکوکات او از چھار درۀ قندوز که از نظر موقعيت جغرافيائی قلب تخارستان شمرده
ميشود با اين حمله ھا کدام ارتباطی دارد؟ به ظاھر کدام ارتباطی معلوم نميشود ولی چون جنگ ھا
مخارج گزافی را ايجاب ميکند از احتمال بيرون نيست که مسکوکات طالئی مذکور مقارن سال
لشکر کشی به تخارستان بدانجا برده شده باشد .بھر حال اين موضوع از روی تاريخ ضرب سکه
روشن خواھد شد .مسکوکات طالئی سلطان ابراھيم که در موزۀ کابل موجود است در سال 455
ھه .ق .بضرب رسيده و وزن آنھا  4.8گرام و قطر آنھا  25ميلی متر است و در روی سکه او »ال
اله اال ﷲ وحدة الشريک له .القايم بامر ﷲ« و در پشت آن »نصيرالدوله و ظھير المله ابراھيم«
نوشته ميباشد.
نصيرالدوله و ظھيرالمله القاب سلطان ابراھيم غزنوی بود .در پشت سکه ھای طالئی که تازه از
چھار درۀ قندوز کشف شده است اسمش بصورت»:ابراھيم بن مسعود« ھم خوانده ميشود 8/ .ثور
/1338

