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ها با برآمدن تحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه

 ه.ق) 1142-1135ي غلزائی (هاافغان

  1جواد موسوي دالینی

  چکیده

آید، این بحران باید به نحـوي در قالـب بازنمـایی هنگامی که گسستی در جامعه به وجود می

ها یک جریان مداوم در طول تاریخ بوده، که در هر دوره تغییـرات هاي روي سکهحل شود. نوشته

متاثر از نگرش سیاسی و مذهبی فرمانروایانی بـوده  خاص خود را داشته است. این تغییرات بالطبع

  ها دخالت داشته اند.که در امر سکه

در اوایل قرن دهم هجري شاه اسماعیل، حکومت مرکزي و قدرتمند صفویه را بنیـان نهـاد و 

مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام نمود. نکته بسیار مهم در این دوران تغییر بسـیار 

هاي صفوي است. نقـش بسـتن نـام پادشـاهان صـفوي، القـاب و امین و هویت سکهمعنادار مض

بـا حملـه  ؛ امـااست جملاتی در وصف ارادت و وابستگی آنان به خاندان نبوت و امامت اطهار

ها و تصرف اصفهان به دست آنها، ابتدا محمود افغـان و سـپس اشـرف افغـان بـه سـلطنت افغان

ها دو حاکم سنی مذهب تغییر اساسـی در کلمـات و عبـارات سـکهرسیدند. با روي کار آمدن این 

بـار دیگـر از  ایران، فرمانروایان متاخر صـفویه ها دراما پس برافتادن حکومت غلجایی وجود آمد.به

را در  اشعار مذهبی و عبارات شیعی در جهت اثبات ارادت بـه خانـدان نبـوت و ائمـه اطهـار

  بسته آنان نامیدند.ها به کار بردند و خود را واسکه
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اي هـاي غلزایـی بـه عنـوان دورههـاي دوره افغـانمسأله این پژوهش بررسی محتواي سکه

هاي مذهبی و جایگاه سکه به عنوان بازتـاب و انتقـال پرتنش از منظر بحران مشروعیت و اندیشه

ها روي سـکهاین تغییر بر نتایج این پژوهش حاکی از این است که این مفاهیم و تحول آنها است. 

ي بسیار مهم از لحاظ تقابل مـذهبی در پس ازدو قرن حکومت شیعه مذهب صفویه زده شد، نکته

توانـد نمایشـگر هـاي ایـن دوران مـیآثار هنري و به طور خاص سـکهاین مقطع تاریخی است و 

هاي جدید باشد. هدف پژوهش این است که بـا شـیوه ترکیبـی میـدانی و ظهور مضامین و نشانه

تحلیلی به بررسی سیر تحول مضامین وشعائر مـذهبی، نگـرش  –اي و به روش تاریخی بخانهکتا

  حکمرانان افاغنه غلزائی از نقر این شعائر و بازشناسی آنها با یکدیگر پرداخت. 

  واژگان کلیدي 

  هاي غلزایی، محمود، اشرفسکه شناسی،مضامین سکه، افغان

  طرح مسأله

، خط و وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مذهبی مردم هر ها نمودار فرهنگ و زبانسکه

دهنـد کـه بـه گران قرار مینگاران و پژوهشناحیه هستند و اطلاعات ارزشمندي را در اختیار تاریخ

گر مسائلی هستند کـه ها بیاننماید. در این زمینه، سکهکشف برخی مطالب مبهم تاریخ کمک می

  در منابع دیگر موجود نیست. 

اس این پژوهش بر طرح چند پرسش در این زمینه قـرار دارد؛ هـدف و انگیـزه فرمانروایـان اس

ها چه بوده است؟ تـاثیر بیـنش و هاي غلزایی در استفاده از شعائر مذهبی بر روي سکهدوره افغان

هاي رایج این دوره چگونه بـوده اسـت؟ نگرش مذهبی فرمانروایان برهه یاد شده بر محتواي سکه

 هـايجهـت گیري م ) 1729-1722ق/ 1142-1135(هاي ضرب شده در عصر افاغنه کهآیا سـ

 مذاهب خاص و تضعیف برخـی مــذاهب گـیري قدرت دهد و حاکی ازخاص مذهبی را نشان می

فرضیه پژوهش بـر آن اسـت کـه بیـنش و نگـرش مـذهبی حکمرانـان ایـن دوره،  است؟ دیـگر

تحت تاثیر قرار داد. علـاوه بـر ایـن فرمانروایـان ایـن برهـه  هاي رایج رامضامین و محتواي سکه

هـاي اند و در مجموع نقـوش سـکهي ابزاري در نشر شعائر خود بهره گرفتهزمانی از سکه به مثابه

  این دوره با عصر پیش از خود متفاوت است.

از آن قبـل و بعـد   هاي دوره افاغنه غلزایـی گفتنـی اسـت کـهدر زمینه پیشینه تحقیق  سکه



 

  35 ه.ق) 1142- 1135هاي غلزائی(ها با برآمدن افغانتحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه

  

)؛ 1353ها و مهرهاي شاهان ایران اثـر رابینـو (ها، نشانجمله: آلبوم سکه آثاري صورت پذیرفته از

هـاي ایـران از آغـاز تـا زندیـه نوشـته )، سـکه1388هاي دوره صفویه نوشته فرزانه قائینی (سکه

ریه، زندیـه و ها، افشاهاي ضربی، چکشی ایران (صفویه، افغان)، سکه1383سرافرازي و آورزمانی (

)؛ امـا ایـن تحقیقـات 1380شهبازي( داریوش تألیف )؛ تاریخ سـکه دوره قـاجاریه1385قاجاریه) (

ها را از نــظر بررسـی هاي خصوصی و عمومی پرداخـته و ســکههاي موزهمعرفی سکه به بیشتر

انـد. سـی قـرار دادهخط و غــیره مـورد برر و نوع ، تزئیناتها، تاریخ ضرب، تعیین جنسضرابخانه

بنابراین پژوهش حاضر متفاوت از دیگران بر روي مضامین و شعائر نقر شـده بـر مسـکوکات دوره 

  افاغنه غلجایی متمرکز شده است. 

  مقدمه 

هـاي مختلـف تـاریخی در ي همه افغانستان یا بخش اعظـم آن در دورانتاریخ قرون گذشته

هـاي مسـتقل مربـوط بـه ریخ ایـران و عنـوانشـده، ذیـل تـاي ولایات ایران محسوب مـیزمره

هاي حکومتی ایران چون طاهریان، صـفاریان، سـامانیان، غزنویـان، غوریـان، سـلجوقیان، سلسله

کرت، تیموریان، صفویان، افشاریان، و ولایات و شهرهایی چون خراسان، بلخ، مرو، طخارسـتان، آل

  توان دید.قندهار، کابل، هرات و جز آنها می

غان کـه اشـــتراکات فرهنگی و تاریخی بســیاري با بقیـه ســاکنان فــلات ایـران طوایف اف

ســاختن حکومت شیعه مـذهب صفوي که مشروعیت نیرومنـدي  داشتند امـا بـه دلیل سـرنگون

گرفتنـد.گفتنی اسـت، پـیش از احمدشـاه  اهالی و بزرگان کشـور قـرار در جامعه داشت، مورد تنفر

ي غلجـایی (غلزایـی) و ابـدالی م)، دو قبیلـه1772-1748ق/1186-1160:درانی(دوره حکمرانـی

هـاي مسـتقل پرداختنـد. هایی از سرزمین افغانستان امروز بـه تأسـیس حکومـت(درانی) در بخش

معروف است، توسـط میـرویس، رئـیس » پادشاهی هوتکیان«سلطنت غلزایی که در افغانستان به 

م، با قیام غلزاییـان در 1709ق/1121درسال  -لزایی استاي از قبایل غکه شاخه -ي هوتکقبیله

م، تا اصفهان پیش آمـد و 1722ق/1135قندهار بنیان نهاده شد و پسر وي، محمود افغان درسال 

صفویان را برانداخت. اما دیري نپایید که نادرشـاه افشـار، غلزاییـان را سـرکوب کـرد و بـار دیگـر 

  )301: 1341ایران پیوست (استرآبادي،ي ولایات ایرانی شرق خراسان به پیکره

م، در آنجـا قـدرت 1718ق/  1130حکومت دیگر افغانان، ابدالیان هرات بودنـد کـه از سـال 

م، به دست نادرشاه افشار بر افتاد. بـا فـتح قنـدهار بسـیاري از 1731ق/1144در سال  داشتند، اما
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خان ابدالی در سپاه نادر بـه مدزمانسران قبایل افغان، از جمله احمدخان و ذوالفقارخان، پسران مح

خان و ذوالفقارخان هریک مدتی ریاست حکومت ابدالیان هـرات خدمت گماشته شدند. محمدزمان

  )105: 1344را بر عهده داشتند. (گلستانه،

  صفویان و نقر مضامین و شعائر شیعی بر روي مسکوکات

ند صفویه را بنیـان نهـاد و در اوایل قرن دهم هجري شاه اسماعیل، حکومت مرکزي و قدرتم

مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی حکومت اعلام نمود. نکته بسـیار مهـم در ایـن دوران، تغییـر 

هاي صفوي است. نقش بستن نام پادشاهان صفوي، القـاب و بسیار معنادار مضامین و هویت سکه

ضـرت علـی بـن جملاتی در وصف ارادت و وابستگی آنان به خاندان نبـوت و امامـت بـه ویـژه ح

هاي شـاه طهماسـب ، بر سـکه»علی نـاد«اسماعیل چنان بود که بر مسکوکات شاه ابیطالب

غلـام «و یـا »  (عـج)مهـدي امام غـلام«هاي محمد خـدابـنده ، بر سکه»اسامی دوازده امام«

هاي ، بـر ســکه»عبـاس علـی آستان کلب«هاي شاه عباس اول و دوم ، بر سکه»امام علی

)که در ذیل برخـی از 15-5: 1394، ضرب شده است. (برومند، »کلب درگاه«سـلطان حسین اه ش

  شود: شاهان صفوي ملاحظه می ابیات نقر شده بر سکه

السلطان العادل الکامل الهـادي الـوالی ابـوالمظفر بهـادر خـان «روي سکه شاه اسماعیل او : 

  ).1ده است. (شکل نقر گردی» اسمعیل الصفوي خلدالله ملکه و سلطانه

لا اله الا الله / محمد رسول الله / علـی «پشت همان سکه در داخل لوزي دایره وسط عبارت : 

علی، حسن، حسین، علی، محمـد، جعفـر، موسـی، علـی، محمـد، علـی، «حاشیه لوزي: ». / والله

لهـم و نادعلیا مظهر العجایب تجده عونا لک فـی النوائـب ک« «و حاشیه مربع: » ./ حسن، محمد

) شـاه اسـماعیل اول صـفوي ضرب شده اسـت (» غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی

 ).2) (شکل 11: 1385(فرح بخش، 

 ).257: 1393(شاه طهماسب اول صفوي) (شریعت زاده، » عدل شاه طهماسب«

(شـاه اسـماعیل ثـانی) » زمشرق تا به مغرب گر امام است / علی و آل او مـا را تمـام اسـت«

 ). 3) ( شکل  43: 1385سماعیلی، (ا

(شـاه » غلام امام مهدي علیه السلام السلطان العادل ابوالمظفر سلطان محمد خلداللـه ملکـه«

 ).4(شکل  (Rabino,1974:7)  محمد خدابنده)

 :Rabino,Ibid). (شاه عباس اول صفوي)» از بهر خیر این سکه را کلب علی، عباس زد«



 

  37 ه.ق) 1142- 1135هاي غلزائی(ها با برآمدن افغانتحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه

  

p. 7) 

 ).5شکل  (Ibid) (شاه صفی صفوي) » فیبنده شاه ولایت ص«   

شـاه » ( به گیتی آنکه اکنون سکه صاحبقرانی زد / ز توفیق خدا کلب علـی عبـاس ثـانی زد«

 ).6(شکل ) 32: 1385(فرح بخش، عباس دوم صفوي ) 

(شـاه » سکه مهر علی را تا زدم بر نقد جان/ گشـت از فضـل خـدا محکـوم فرمـانم جهـان«

  .(Rabino,Ibid : p. 39) سلیمان صفوي)

» روي سکه: بهر تحصیل رضاي مقتداي انس و جان/  سکه خیرات بر زر زد سلیمان جهـان«

  ).7(شکل) 259: 1393(شریعت زاده،  (شاه سلیمان صفوي)

» گشت صاحب سکه از توفیق رب المشرقین / در جهان کلب امیرالمؤمنین، سـلطان حسـین«

  ).8) ( شکل246: 1383 (شاه سلطان حسین صفوي) (سرافراز و آورزمانی،

(شـــاه ســـلطان حســـین صـــفوي) ». کمتــرین کلـــب امیرالمـــومنین ســـلطان حســین«

(Rabino,Ibid: p. 40) . 

بـا »  لا اله الا الله / محمـد رسـول اللـه «هاي صفوي جمله شهادتینهمچنین در پشت سکه

  و در برخی موارد نام دوازده امام نقش بسته است.» علی ولی الله«عبارت 
  

  )7(شکل   )5(شکل    )3(شکل   )1 (شکل

  )8(شکل   )6(شکل   )4(شکل     )2(شکل  
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  ي سقوط اصفهاناي دربارهشمه

ها از مباحـث عمـده در تـاریخ نگـاري و مـورد توجـه ها و سلسـلهتشکیل و انقراض حکومت

مورخان سنتی و محققان جدید است. در ایـن میـان انقـراض و سـقوط سلسـله صـفوي یکـی از 

سـقوط  داشـت. ترین موضوعات در تاریخ صفویه است. حکومت صفوي فرجـامی ناخوشـایندمهم

 و ماهیـت بحـران اجــتماعی معنا که شد، بـحرانیموجب بحران سیاسی و نـظامی خود صفویان

اي انجـام را دچار معضل نمود. سقوط صــفوي بــه شـیوه و اغلب شـهرها، بـلاد و مردم گـرفت

  هاي داخلی و خـارجی شـد.عدیده جنگ مصایب ه ایران گریبانگیریافت که جامع

توان به ایـن مـواد اشـاره کـرد: افــزایش فــشار جامعه اواخر عهد صـفوي می هاياز ویژگی

هاي متعدد بر طبقات مختلـف مــردم، گــسترش فسـاد در میـان مقامـات مـالیاتی و تمغا بستن

و تعدي بـه جــان و نـاموس  ، ظلمتهیدستی افراد قشونومرج داخلی، پراکندگی و حکومتی، هرج

هاي اي از غـلامان در برخی نـقاط، بـه ویـژه در مناظق مـرزي و نکتـهو اموال مردم توسط عـده

ي آن بیزار کرده بود، به طوري کـه در زمــان حــمله حکومت و گردانندگان از منفی آن، مردم را

ایــران مــشاهده  اجتمـاعی ي صـفوي در میان طبقـاتاز سلسلهمیلی زیادي در دفاع افاغنه، بی

هاي همگانی و بلایاي طبیعـی متعـدد در و بیماري هاعلاوه بر موضوعات یاد شده، قحطی .شدمی

مواصـلاتی  کـرد. امنیـت راههـايي اقتصادي کشـور را تشـدید میاواخر دوره صفوي،ضعف بنیه

 روزتر تهدید افغانان غلزایـی روزبـههمه مهم از. یافتي میترروز وضعیت وخیمکـشور نـیز روبـه

خبـري سـیر حـاکی از بی و رفـاهی همچنان در عیش و عشرت صـفوي شد، اما دربـارتشدید می

  )126: 1375(مستوفی،  کرد.می

بـود. او در  غلجائیم). از افغانان  1715–1673. ق. / ه 1127 - 1086خان هوتک (میرویس

خـان و مـادرش نـازو دختـر هاي هوتکی غلجائی در قندهار تولد یافت. پدرش خـالمیکی از قبیله

علیـه  صـفویه) او در زمـان ضـعف دولـت 49: 1367هاي عشیره توخی بود. (صدیق،یکی از خان

بود، اما هنگامی کـه دربـار اصـفهان، ولایـت  قندهارحکومت مرکزي شورید. در ابتداي کار کلانتر 

سپرد، میرویس کـه مـورد سـوءظن  خان گرجیگرگینم) به 1707ق /  1119را در سال ( قندهار 

تبعید شد. در اصفهان، میرویس به ضعف حکومت صفوي پی بـرد  اصفهانواقع شده بود به حاکم 

 خان بدگمان ساخت و سپس به بهانـه زیـارتاي بزرگان دربار، شاه را نسبت به گرگینو با دسیسه

گرفـت کـه محاربـه بـا  فتوياز شاه اجازه سفر گرفت. میرویس در آنجا از علماي اهل سنت  مکه

م)  1709/  ق 1121بازگشـت بـه اصـفهان درسـال ( است. او پس از  شرعموافق احکام  شیعیان
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به قندهار رسید، سر به شـورش برداشـت  اجازه یافت که به قندهار برگردد. اما میرویس همین که

خان را کشت و سپاهیان ایران را که به محاصره قندهار فرستاده شده بودند، شکسـت داد و گرگین

ریزي کرد. اما حیـات وي پـس از ایـن اقـدام و به این ترتیب اساس حکومت افاغنه غلزایی را پی

  م)درگذشت.1715/ ق  1127دوامی نداشت و میرویس سرانجام در سال( 

راجع به اینکه آیا میرویس پیش از مرگ خود اعلان پادشاهی کرد یا به عنـوان کلـانتر و ریـس 

یعنـی بسـنده نمـودن بـه عنـوان  -قوم اکتفا نمود، غالب مورخین هم عصـر وي نظریـه متـاخر 

کـه او اعلـان « نویسـد: کنند. اما جونس هنوي که معاصر میرویس بـود مـیرا تایید می -کانتري

و ترجمه انگلیسی بیتی را کـه بـر سـکه » ادشاهی کرد و فرمان داد تا به نام او سکه ضرب کنندپ

) مضمون بیت تا ایـن اواخـر مجهـول بـود تـا 57: 1367کند. (هنوي،نقر کرده بود را نیز ذکر می

میلادي، استاد خلیل الله خلیلی مطلبی را در مجلـه ژونـدون منتشـر کـرد. او  1947اینکه در سال 

سکه زد بر درهم دارالقرار قندهار / خان عادل شاه علـم « نویسد: مون بیت مذکور را چنین میمض

تـر هنـوي نوشـته بـود، مطابقـت دارد. بیت مذکور با عبارات انگلیسی که پـیش». میرویس نامدار

  )49(صدیق، همان: 

ا بـرادر هـمیرویس دو پسر داشت که ارشد آن محمود هجده ساله بود؛ اما طبق سنت غلزایـی

شد و نیز محمود کم سن و سال بود، بنـابراین مقـام ریاسـت تر شمرده میبراي جانشینی مستحق

م) رسید. (همان) از آنجا که خان یـاد شـده 1715ق/  1127به برادر میرویس، عبدالعزیز در سال( 

( ، توانسـت در سـالغلجایی راه دوستی با حکومت صفویه در پیش گرفت، پس از دو سال محمود

م)، عموي خود را کنار زده و رهبر افغانان غلجائی گردد و حکومت قنـدهار را بـه 1717ق / 1129

  دست آورد. 

م، بـا نــیروئی در 1719ق/1131تابستان  اواخر محمود بعد از شکست دادن افغانان ابدالی، در

تصـرف کـرد؛ امـا  را حـدود یازده هزار نـفر، از طریق کویر لوت به کرمان یـورش بـرد و آن شهر

م، محمـود، 1721ق/ 1133در اواخـر تابسـتان  .قندهار بازگشت بعد از نه ماه اقامت در کرمان، به

جــانی و  ســخت حـملاتی بـه نواحی کرمان و یـزد صــدمات بابار دیگر از کویر لوت گذشت و 

کـه ) ضـمن آن127ان: ، هم(مـستوفیمالی به طـبقات اجتماعی واقع در این دو ایالت فرود آورد. 

هاي ملک محمود سیستانی نیز شده و خسارات مـالی زیـادي در تازيمردم یـزد قـبلا گرفتار ترك

مــلک در  حکومـت جا که مردم یـزد تـن بــه قــبولاز آن«...تحمل کـرده بـودند:  ي آننتیجه

د، ملـک، مغلـوب گردیدنـدادند و مـدام به سلوك مخالف، مـعرکه آراي عرصه خودسري مینـمی
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 غضب گردیده حکم به تاراج آن شهر کرامت بهر فـرمود،چـنانچه مأموران ملک در عـرض جنوي

  )130: 1382را گـدا گـردانیدند. (طهرانی (وارد)،  روز توانگران یک

کردند محمود خود بـه خـود از سـطوت و تصور می درباریان اصـفهان آن قـدر خام بودند که 

حاضـر  افتاده و راه مــراجعت در پیــش خــواهد گرفـت، بنـابراین هراس به ويشکوه دربار صف

اردو و لشــکر را بـرعیش و راحتـی  جـدينبودند حضور در خارج از شـهر و کـار تـهیه و تـرتیب 

هـا که به مقابله غلزایی و اقدامات برخی رجال کار در ) حتی134: 1357خود ترجیح دهند. ( آصف،

 )45: 1363(کروسینسکی،کردند. بودند از روي حسد مانع تراشی می شتافته

. حـزین لاهیجی کـه کـرمان و یزد، به سمت اصفهان به حرکت در آمد از گـذشتن محمود بـا

 ممالـک بهشـت نشـان«...هـا: ي افغـاننویسد که در زمان حملهخو شاهد این حوادث بوده، مـی

سـال  یکصد که قریب به را طلب آسایش و سپاه ـاه و امـراي غـافلمستعد آسیب بود...پادش ایران

 کـهگذشـت تـا آني عــلاج آن فــتنه بــه خـاطر نمیشمشیر ایشان از نیام برنیامده بود، دغدغه

 اصـفهان و عـازم کـرده بسـیار و خرابـی لشکر موفور به ممالک کرمان و یـزد رســید با محمود

 ) 52: 1375اهیجی،(حزین ل». شد...

کـه م، به اصفهان رسید؛ اما بـه گمـان آن 1722ق/ مارس  1134جـمادي الآخر  مـحمود در

: 1372بود، به شهر حمله نکرد و آن را مـحاصره کــرد. (ســیوري، خواهد شهر نیروي فراوانی در

 را به پنجـاه تومـانحـماري «...شدن مواد غذایی در شهر چند ماه محاصره و کمیاب از ) بعد248

در منابع ذکر شده است که در ) 63(کروسینسکی، همان: ». از آن،آن هم پیدا نشد . بعدخریدندمی

دسته جمعی به سـراي پادشـاه رفتند و با اشک و نـاله و فـغان اعلام  ایام محاصره اصفهان، مردم

 ا کننـد؛ امـا شـاه بـه سـخنانکردند که حاضرند در رکاب شاه با دشمن بجنگند و جان خود را فد

) گفتنی است بـا این کـه 111: 1363توجهی نکرد و حتی خود را به مردم نشان نداد. (اوتر،  مردم

فصل مشکل نبـود ولـی بـه  این رود درزیاد و آب فراوان زاینده جمعیت از اصفهان با داشتن دفاع

 و اظــهار قضاوقدر بود که جز تسلیم به ردهک خرد او غلبهبـر پادشاه و درباریان بی قـدري تـرس

و زوال خاندان صـفوي حتمـی اسـت، بـه فکـر  صعود اقبال محمود رو به کوکب ایـن عـقیده که

محاصره، مـردم شـروع بـه خـوردن گــوشت انــسان  از پس از گذشت چهار ماهدیگري نـبودند 

) و قیمت یــک 64-63(کروسینسکی، همان: شد. می فروخته کـردند و اجساد تازه، براي خوردن

  ) .200بود. (حزین لاهیجی، همان:  رسیده قـرص نان هم به چهار پنج اشرفی

و پس از آنکـه بـه  به تسلیم گرفت تـصمیم دیـد گونهشاه سلطان حسین که اوضاع را بـدین
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 11شاه در روز جمعـه  وخامت اوضـاع پی بـرد، لباس پادشاهی را از تن درآورد و رخت عزا پوشید.

 تسـلیم را آباد رفـت و تــاج و تخـتمحمود در فــرح نزد م، به1722ق/ اکتبر 1135محرم سال 

را مدتی سرپا نگـه داشـت تـا  حـسین محمود افغان، شـاه سـلطان) 132، همان: . (مستوفینمود

دهـد. ها نشـان میبرابر افغان در ، اوج ذلت شاه رامحمود برابر اجازه ملاقات دهد. ایستادن شاه در

اصفهان آمد و در چهـل ســتون بــه  چهاردهم ماه محرم به در محمود) 56-55: 1357(فیدالگو،

هرحال شهر فـتح ) به86: 1364سرسو، (دو جلوس کرد. سلطنت جاي شاه سلطان حسین به تخت

حطی مردگان را، هشـتاد هـزار نفـر ق از هاي جـنگ را بـیست هزار نفر و شمارشد و تعداد کـشته

  )65-64اند. (کروسینسکی،همان: تخمین زده

افغـان  ، اشـرفهنوز کاملا بـر تـخت شـاهی مستقر نشده بود که به پسر عموي خـود محمود

 را بـه قتـل رسـاند؛ امـا چـون او خواسـتاشرف، ابتدا می دستگیري از بدگمان شـد. مـحمود بعد

 بیش از محمود تمایل داشتند وآشـکار سـاختند اگــر کــوششی بـراي قتـل اوبه اشرف  سربازان

شـد.  مـنصرف خـود ، از این رو محمود از تصمیمگشت گیرد، همگی به قندهار باز خواهند صورت

) اما حکم کرد اشرف را در حمام فـرح آبـاد زنــدانی کننـد. درهـاي حمـام را 151: 1367(هنوي،

  )163: همان. (آصف، دادندآب و غذا بـه او مـیبالا  و از بستند

( دوره توانسـت فرمـانروایی کنـد، اشـرفاز آنجا که محمـود در ایـن موقعیـت بحرانـی نمـی

اش در روحی محمـود و نـاتوانی بحران م) در پی تشدید1729-1724ه/ 1142 -1137حکمرانی 

م، از زندان فرار 1725ق/آوریل  1137اداره کشور، با کمک گروهی از نـیروهاي افـغان در شعبان 

نمود و با کمک دیگر روساي افاغنه، مـحمود را سـرنگون کرد. محمود به فرمان اشرف بـه قتـل 

بـه دسـتور « نویسد:) محمد حسن مستوفی در زبده التواریخ می66: 1362رسید. (مرعشی صفوي،

ر زمان حیـات محمـود سـاخته شـده اي که درود در مقبره اشرف او را خفه کردند و در کنار زاینده

اند و نعش آن را اهل اصـفهان، پـس از اخـراج بود، دفن نمودند و حال مقبره مذکور را خراب کرده

 تــخت ) پس قتل محمود، اشرف بــر170: همان(مستوفی، ». ها بیرون آورده و سوزاندندغلزایی

  )70: 1347خود سکه زد. ( اسـترآبادي،  نام و به نـشست

  در عصر تسلط افاغنه غلجائی ذیب شیعیانتع

مضـیقه قـرار  و در دوران حـکومت افـغانیان غلجائی، دوران تحمـل فشـار، تعـذیب شـیعیان

م، محمود افغان، در هجوم نخست خود بـه شـرق 1718ق/ 1131 سال گرفتن آیین شیعه بود. در
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ذهب را صادر کـرد و شـیعیان ناحیـه ایران، وارد کرمان گردید. او در کرمان دستور تغییر اجباري م

مـردم و  کشـتار بـا کـار را به مـذهب تـسنن بـگروند. فرمانرواي افغان ایـن کرد یاد شده را وادار

درنگ اجرا شد و گروهی از مـردم بـه دسـتور وي بی و دستورش مصادره اموال آنها همراه ساخت

  )70 همان:( به قتل رسیدند.

اصفهان در پیش گرفـت، بـرهم  تصرف از اماتی کـه محمود افغان که پسدر ادامه ازجمله اقد

 کـه-شهر یاد شده بود. او یـکصد هـزار نــفر از اهـالی در گـزین همـدان را جمعیتی زدن ترکیب

گــرداند و بــراي  سـاکن مـردم صاحبهاي بیخانه و در به اصفهان کوچاند-مذهب بودند سنی

هـا هـاي متروکـه را بـه افغان) همچنـین، زمین71. (همـان: کـرد مشخصها املاك و اقطاع آن

 پانزده هزار سرباز را با خانواده آنـان از قنـدهار بـه اصـفهان آورده و در کـه بـخشید و دسـتور داد

  )174: همان سکنی داد. (هنوي، اصفهان

 عـوام سري رفتـارـکجلب قلوب مردم، دست بـه یـ براي گیرياشرف افغان در ابتداي قدرت

زیـرا اشـرف، نــکشید کـه ســیاست مــذهبی وي دگــرگون گشـت؛  طــولی ، ولـیزد فریبانه

توانست به تمامه سیاست مشروعیت خـواهی از صـفویان را اجــرا کــند. زیـرا او متکـی بـه نمی

 یکـرد. اشــرف طـهـا را رعایـت میبایستی جانـب آننـیروهاي افـغان و سنی مذهب بود و می

که در مناطق تحت قلمرو خود منتشر کرد، مردم را از حـیث مـذهب و نژاد به هفت طبقـه  فرمانی

ترین مرتبـه، یــعنی طــبقه هفـتم بودنـد. کـرد کـه ایــرانیان شــیعه مــذهب در پـایین تقسیم

گـروه بندي مردم اصفهان، شـیعیان را اشرف در طبقه«نویسد: لکهارت می) 343: همان، (لکهارت

ها، زرتشتیان و یهودیـان هاي درگزینی، هنديها، سنیها، ارمنیآخر و زیردست همه بعد از غلزایی

  ). 342: همان(لکهارت، ». قرار داد

اکثـر آنـان بـه دروغ خـود را منتســـب بـه  ها مدعیان گوناگونی کـهدر دوران تســلط افغان

هـــا بـــه وجــود آوردنــد. ي افغــانهــاي فراوانــی بــرادانســــتند، مزاحمــتسلســله صــفوي مــی

آمد، مانع از قوام حکومـت افغـان وجود می به هاهایی که در مناطق تحت ســلطه افغانشــورش

هــا از کشی افــغانها ناشی از بهرهگردید. این شورشطلبی آن در ولایات همجوار میو توســعه

نت که آرمان اعاده حکومت صـفوي را بود. در صورت وجود یک مدعی ســلط تابعه اهالی ولایات

 ایـن توانست نیروهاي شهري و ایلیمی تدریجداد، بهبا ادعاي انتســاب به خاندان صفوي سر می

دهـی ، فاقـد ســـازمانمـناطق را در اخـتیار خود گیرد. با این وجود، نیروهاي گـردآوري شـــده

 افغـان توسط نیروهاي کار آزموده زودي ان بهکافی و تجربه عملیاتی بودند و در نهایت، این مدعی
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  ) 48: 1364رفتند.(مروي، از بین می

سـنت بودند و روحانی عالی  اهـل مذهبلازم به ذکر است، افاغنه غلزایی اغلب از فرقه حنفی

، »پیشوا، مقتـدا و مجتهـد مطـاع ایشـان بـود«نام داشت و » آخوند ملا زعفران«مرتبه ایشان که 

» و امـوال شـیعیان را مبـاح و آزار نمـودنش را ثـواب عظـیم واجب عه و اسیر کردنش راقتل شی«

دستی در قتل شاه سلطان حسـین ملا زعفران در این زمان، با هم )188: هماندانست. (آصف، می

علـاوه بـراین در سـال  تـر کـرد.ستیزي اشرف را پررنگ)، کارنامه شیعههمانو سایر شاهزادگان (

تهماسب دوم قطعی م، هنگامی که اشرف شکست خود را در برابر سپاه نادر و شاه1729ق/ 1142

دید، به اصفهان آمد و ضمن تاراج اموال سلطنتی، نزدیک به سه هزار نفر از علما، معارف و رجـال 

از  الفضـلاءمناقبآبـادي در کتابچـه ) میرمحمدحسین خاتون 55: همانعام کرد. ( لکهارت، را قتل

فضلا، علمـا و صـلحا «خود و سایر علما در اصفهان اطلاعاتی آورده است. به گفته وي:  سرگذشت

خـورم و بـه خـدا پنـاه ها؛ افسوس مـیقدر آناز بین رفتند؛ کتب فقها و علما محو شد و آثار گران

  )23ـ22: 1352(خاتون آبادي،». گیر ما شده استبرم از این مصیبت بلا که دامنمی

طعـن و «رسیدن خبر شکست اشرف در مهماندوست، مردم شیراز شروع به  بنابراین به محض

آن  از ) و نشان دادند اعتقاد ایشان بـه مـذهب شـیعه پایـدارتر4: 1362(کلانتر،  کـردند» خلفا لعن

و  ایـن است که با تحکم و حاکمیت یک قـوم متعصـب و تهدیـدات آن از بـین بـرود؛ بـا وجـود

مـذهب شـیعه  موقعیت نادر بر ایـران آغـازگر دورانی تازه از بحران براي رغم انتظار، حاکمیتعلی

  .و روحانیان آن بود

  هاي غلجائینظام پولی در عصر حکمرانی افغان

ي اقتصـاد رابطـه تنگـاتنگی هایی که بـا حـوزهدر برهه زمانی موضوع پژوهش یکی از بخش

که بر تولید، ضرب و توزیع پـول نظـارت داشت، سازمان پولی بود. سازمان پولی تشکیلاتی داشت 

-نمود و از طریق ضـرابکرد. به دلیل اهمیت فراوان سازمان پولی، شخص شاه آن را اداره میمی

باشی و معیرالممالک بر فرآیند تولید، ضرب، انتشار سکه و کنترل عیار آن نظـارت داشـت. میـرزا 

مان محمود افغان نگارش یافته اسـت در الملوك که پس از سقوط صفویان و به فرسمیعا در تذکره

هـاي سـکه مشارالیه باید که متوجه باشد که ضـرابی« باشی این گونه آورده که: بیان شغل ضراب

زن، به دستور مقرر در اشرفی و عباسی، سکه کاري نمایند، به نحوي کـه عیـب و علتـی نداشـته 

ر جا قلابی به هم رسد، صاحب نسـق را باشد و احدي از ضرابیان خیانتی در سکه ننماید ... و در ه
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مطلع ساخته، هر گاه تقصیر جزئی نموده، او را بازخواست و تنبیه و چنان چـه تقصـیر او عظـیم و 

گنجایش عرض داشته باشد، به خدمت نواب همایون عرض نماید که آن چه مقرر گـردد عالیجـاه 

 )33: 1368(میرزا سمیعا، .» دیوان بیگی به عمل آورد و نگذارند که زر مغشوش سکه کنند ..

ها نظارت داشت تا طلا و نقره را با عیـار و معیرالممالک بر کار استادان ضرابخانه و ضرب سکه

هـاي طلـا و نقـره بـا وزن معین، بدون غل و غش در ضرابخانه ضرب نمایند. در واقع تمام سـکه

-واگذار کرده بـود. وي نیـز مـیشد. شاه تمام امور ضرابخانه را به وي اطلاع و اجازه او ضرب می

  )21: همانداشت. (هاي ممالک محروسه را در کمال رونق و انتظام نگاه میبایست ضرابخانه

ها از هاي تاریخی و از جملـه دوره افاغنـه بودنـد. سـکهمسکوکات مهمترین نوع پول در دوره

جنس طلا، نقره و مس بودند. سکه طلا، پول رایج نبود و معمولا به مناسـبت کسـب تـاج و تخـت، 

ها با سـکه نقـره و رسید؛ در نتیجه همه پرداختفتح و پیروزي پادشاه و یا عید نوروز به ضرب می

-هاي طلا و نقره که ضرب آنها در انحصار دربار بود، ضرب سـکهشد. برخلاف سکهانجام می مس

هاي مسـی در اقتصـاد محلـی دادند. گفتنی است، سکههاي فلوس مسی را حکام ایالات انجام می

هاي مسی محلی بودند معمولا در خارج از محـل ضـرب، نقش محوري داشتند؛ اما از آجا که سکه

  ) 181: 1371داشتند. ( اولیویه، ارزش کمتري 

 به دلیل محدودیت زمانی و نبود ثبـات در سـاختار حکومـت ذکر است، در عصر افاغنهلازم به

هـاي آوري سـکهکرد. از آنجا کـه بـراي تولیـد قالـب، جمـعها نیز تغییر میهاي روي سکهنوشته

بهترین راه ممکن سورشـارژ  کردن آنها و ضرب سکه جدید، نیاز به زمان زیادي بود،قدیمی، ذوب

اي هاي قدیمی با یک قالب کوچک کـه روي آن نوشـتهموقت سکه بود. در روش سورشارژ سکه

هـاي قـدیمی شوند تا نقش قالب بر روي سکه ضرب شود. با این کار سـکهحک شده، کوبیده می

البتـه هـاي بـدون سورشـارژ فاقـد اعتبـار بـود. رسید و سـکهبراي حکومت جدید به رسمیت می

تـا  -کوتاه بودن عمـر فرمانروایـان ایـن سلسـله  -مشکلات حادث شده در دوره زمامداري افغانها

  )211: 1396حدودي موئد این موضوع است. ( مته و همکاران،

هاي دوره افاغنه، خط نستعلیق است و زبان به کار رفته نیـز فارسـی اسـت. در خط روي سکه

خـورد و آن اسـتفاده از ی تاریخی و فرهنگی به چشم مـیعصر صفویه یک ابداع بسیار مهم هویت

الخط نستعلیق است. خط یاد شده در ایران از عصر شاه عباس اول صـفوي اشعار فارسی و با رسم

ها نیز از این خـط جهـت هاي حاکمیت هفت ساله غلزاییشود که در سکهها میزینت بخش سکه

  نقر مضامین استفاده گردید.
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هـاي سـلطنتی و نیـز هاي فراوانی در کاخه فاتحان افغان را مالک ثروتسقوط پایتخت صفوی

هاي طلادوزي و نقـره دوزي هاي ثروتمندان کرد. علاوه بر ظروف طلا و نقره، جواهرات، جامهخانه

هاي طلا و نقره نیز نصیب آنـان ها و شمشهاي قیمتی و سکهشده به همراه مقادیر فراوانی سنگ

 گردید.

هاي احتکـار ف زبده التواریخ که مامور شده بود در جریان محاصره اصفهان محلمستوفی مول 

که از خانه یک بازرگان ثروتمند (نقشینه فروش) در میدان شـاه، « نویسد: اغذیه را تعیین کند، می

هاي تازه ضرب شده که مجموع آن بیش از چهار هزار کیلو گـرم وزن چهارده کیسه بزرگ عباسی

) اگرچه ایـن موضـوع بـه در دسـترس بـودن مقـادیر 134: همان (مستوفی،». ستداشت، یافته ا

زیـادي پــول در شـهر اصــفهان دلالـت دارد، امــا شـاه ســلطان حسـین درســت پـیش از ســقوط 

درصد 10اصفهان،کمپانی هند شرقی هلند را براي قرض گرفتن مبلغ هفتاد هزار تومان (که حدود 

) گفتنی است کـه بیشـتر ایـن 179: همان داد. (میرزا سمیعا،درآمد سالانه شاه بود)تحت فشار قرار 

  ها افتاد.مسکوکات نقد به دست افغان

اي کـه منبع مهم دیگر فلز قیمتی، رخت خانه البسه استفاده شـده (زُبُـل خانـه)بود. بـه گونـه 

منـوع طلاي زنانه را م -باف و نیز جواهرات نقرههاي زر و نقرهبرخی حکمرانان صفوي تولید پارچه

شد بـراي ضـرب اي را که بدین ترتیب آزاد میهایی صادر نمودند که تا طلا و نقرهکردند و فرمان

سکه به ضراب خانه بیاورند. رستم التواریخ که  کمتر از یک قرن بعد نوشته شده مدعی است کـه 

 هـاي نقـره و زري دوزيهایی براي خرمن کردن تمامی لبـاسدربار صفوي هر هفت سال فرمان

هـاي دیگـر از جملـه زد، بدین ترتیب طلا و نقره براي اسـتفادهشده صادر میکرد و آن را آتش می

  )248-247: همانآمد. (آصف، مقاصد پولی فراهم می

محمودافغان هم مانند سلف خود سلطان حسین به مصادره گسـترده پـول روي آورد و از هـر 

هاي تجاري خارجی طلـب پـول کـرد. پانیکردن ثروت بود، از جمله کمکس که مظنون به پنهان

براي مثال کمپانی هند شرقی هلند در اصفهان ملزم گردید، بیست هزار تومان بپردازد. حال آنکـه 

 .Floor,1998:ppم، نه هزار تومـان تـدارك دیـده بودنـد. (1723ق /1136ها در سالبانیان

ي مملـو از گنجینـه رو بـه هـاها کاروان) در نتیجه در دو سال نخست حکومت افغان177-184

) بسـیاري از Ibid: 224-226سوي قندهار داشتند که برخی به بزرگی ده هـزار شـتر بودنـد. (

رهبران افغان از این رهگذر ثروتمند شدند .به عنوان نمونـه امـان اللـه خـان فرمانـده رده دوم در 

م، ثـروت 1725ق /1138حکومت شاه محمود بود که به قدري اموال غارتی گرد آورد که در سال 



 

46     

  

46  

   

7139 ستانتابو  بهار ،11 هشمار م،شش سال  

دهـد کـه ) آنچه گفته شد نشان میIbid: 236شد. (او حدود سیصد هزار تومان تخمین زده می

ق  1136م، هیچگونــه کمبـود پــولی وجـود نداشــت. همینطـور در ســال 1721ق/1134در سـال

م،آن اندازه طلا و نقره در دسترس بود که اشرف افغان نیزمشکلی براي ضرب سکه نداشت 1723/

  ن کار را انجام داد.و ای

شـاهی 200عباسی یا 50گرمی (براساس معیار  61/4هاي نقره محمود در ابتدا به ضرب سکه

گـرم  3/7م، فرمان افزایش وزن عباسی بـه1723ق/ 1136در هر تومان) ادامه داد. اما او در سال 

ی جدید کـه بـه شاهی که معیار معمول بود، به عباس 4را داد؛ این بدان معناست که عباسی معادل 

هـاي جدیـد شاهی ارزش داشت، تغییر یافت. از این رو تقاضاي بالایی براي عباسی 5طور رسمی 

هـاي الملـوك سـکهکه ارزش  و مقبولیت بیشتري داشتند، به وجود آمد. براسـاس نوشـته تـذکره

-ه مـیاي عمومیت یافتند که پس از ضرب شدن به ایالات دور افتـاده بـردعباسی جدید به اندازه

ها نشده بودنـد، رواج داشـتند. هنگـامی کـه شدند تا جایی که حتی در شهرهایی که تسلیم افغان

هایی از همان نوع و وزن زمان سـلف خـود ادامـه اشرف جانشین عموزاده خود شد، به ضرب سکه

شـاهیِ، 10گرمی برگشت. علاوه بـر ایـن یـک روپیـه نقـره یـا  6/4تر داد،گرچه به عباسی سبک

-هاي گوناگون ضرب مـیگرم) با متن 55/3هاي طلا یا اشرافی (گرم وزن داشت و سکه 525/11

  )60کرد. (میرزا سمیعا، همان: 

هاي م] سـکه1726ق/  1137اکنون [عصـر اشـرف در سـال «الموك: براساس نوشته تذکره

ا کـه گرم، همانند زمان شاه محمود، و اشرافی طلـ 84/6پنج شاهی به وزن«اند: اعلیحضرت چنین

آنها در اصفهان و تمامی ولایـات دوردسـت ممالـک محروسـه از اقبـال و اعتبـار عامـه بسـیاري 

ها با این وزن از فلـز ضـرب شـوند، جعـل اگر سکه«(همان) میرزا سمیعا افزوده که ». برخوردارند

ه هاي افغانی در دسترس و همه جا در گردش بودند و اسـتفاداو اشاره دارد که سکه» سودي ندارد.

  از آنها ادامه داشت. (همان)
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  تحول و تغییر مضامین مسکوکات در عصر افاغنه غلزائی 

  مضامین سکه محمود افغان: 

در حالی که سکه در درجه اول بـراي سـامان بخشـیدن بـه امـور پـولی و ایجـاد یـک نظـام 

ویت ضرب و اعلام موجودیت و ه هماهنگ مالی ضرب و رایج شده بود، اما غالبا به نشانه استقلال

توانـد ها مبین هویت حقیقی یا حقوقی صاحبان آنان است. این محتـوا مـیگردد. محتواي سکهمی

هاي اسلامی هایی مصور تشکیل شده باشد، یا مانند سکههاي باستانی از نمادها و نشانهمانند سکه

تـوان از مـی هـا راپوشیده از متن و نوشتار باشد. حتی بخشی از مفاهیم کاربردي و جایگـاه سـکه

ها منطبق با کارایی اسـنادي و محتواي آنها استنباط کرد. در واقع از قدیم الایام عبارات روي سکه

رو امروزه در سکه شناسـی بررسـی و تحلیـل رفتند. از ایناي بر آن به شمار مییا حداقل شاخصه

  ها از دیگر اجزاي ظاهري و ساختاري آنها مهمتر است.مفاد روي سکه

ترین ایـام رایـج ها به علت کارکرد آنها غالبا مرسوم و از قدیمیبارت نام در سجع سکهذکر ع

بوده است. ساختار کلی عبارت نام در انتخاب سـجع مهرهـاي اسـلامی معمولـا بـه اسـم، اسـم و 

شهرت، اسم و اسم نیاکان، القاب جانشین اسم، اسم و لقـب یـا مجمـوعی از ایـن مـوارد خلاصـه 

  شود.می

کند انتخاب ابیات و اشعار مناسبی اسـت توجهی که از نظر سلاطین جلب نظر میابلموضوع ق

کردند. ادیبان و شعرا در دربار سلاطین بـه عنـوان دسـتگاه تبلیغـاتی هاي خود نقر میکه  بر سکه

قـوام مُلـک بـه تئبیـر اسـت و بقـا اسـم و « نویسد:کردند. نظامی عروضی میحکومت عمل می

) 118: 1391(نظـامی عروضـی، ». و نظام امور به منجم و صحت بدن به طبیبجاودانی به شاعر 

ها بـه صـورت امـر معمـولی درآمـد. در به ویژه از اواسط عصر صفویه به بعد که نقر شعر بر سکه

هـا و متون متاخر تاریخی شواهدي هست که یافتن و گفـتن مطلعـی مناسـب بـراي شـعار سـکه

می شایسته داشته است و حتی در این باره بحـث و منـاظره مهرهاي سلطنتی اهمیتی خاص و انعا

  گرفت و باب انتخاب باز بوده است. انجام می

ها و در روي سـکه در رو شـد کـههاي فراوان صفوي روبهمحمود در اوایل حکومتش، با سکه

محمـدا لـا الـه الـا اللّه،« نها، شهادتین و در حاشیهء برخی غیر از شهادتین شـیعی یــعنی وسط آ

بـه صـورت  نام پادشـاه هاسکه درج شده و در پشت» (ع) رسول اللّه و علیا ولی اللّه،نام ائمه اطهار 

بــودن اینگونـه  و رایــج محمود سنی مذهب بـود که از آنجا .بنده شاه ولایت و...ذکر شده است
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نــاپسند و بـا  ســخت را با این وضع و با این نقش در قلمـرو پادشـاهی خـود مسکوکات صفوي

  ها نقر نمایند.دستور داد مضامین و ابیات ذیل را بر سکه یافت، مخالف عقیده دینی خویش

ابـوبکر، عمـر، عثمـان و » لااله الا الله محمد رسول الله«هاي محمود افغان عبارت روي سکه

گردیـده )  در پشت سکه: با یکی از شعرهاي زیر حک  55: 1385علی نقر شده است. (فرحبخش،

  است:

   (Rabino,Ibid: p. 12)» سکه شاه حسین نابود شد / شاه ایران عاقبت محمود شد«

شرح مطلب بدین ترتیب است نابود شدن سکه. معناي کنایی نابود شـدن سـکه، از حکومـت 

ها نیـز دیـده افتادن فردي یا نابودي سلسله اي می باشد. برعکس این مفهوم را هم بر روي سکه

زدن یا سکه شدن در مفهوم کنـایی عبـارت اسـت، در دسـت گـرفتن حکومـت و  می شود. سکه

دین حق را سکه بر زر کـرد از «مسلط شدن بر اوضاع از سوي فردي که به پادشاهی رسیده است.

منظـور » دیـن حـق) « 55: 1385(فرح بخش،« حکم الله  / عاقبت محمود باشد پادشاه دین پناه

 کند. قلمداد می» پادشاه دین پناه« د خود را مذهب اهل سنت است و در ضمن محمو

شـود، صـنعت ادبـی گفتنی است موضوعی که در مضامین دو حکمران غلزائی  مشـاهده مـی

  شود.اغراق است؛ که به برخی از این  ابیات پرداخته می

 »سکه زد از مشرق ایران چو قرص آفتاب /  شاه محمود جهانگیر سیادت انتساب«

     (Rabino, Ibid: p. 12)  9(شکل( 

شود محمود افغان، سکه خود را مانند خورشید یا آفتـاب چنانکه در مصرع نخست مشاهده می

برد در صورتی که افغانها  کند و در مصرع دوم  او صفت جهانگیر را براي خود به کار میتشبیه می

 فقظ بر اصفهان و چند شهر دیگر کنترل داشتند.

 )10(شکل (Ibid)» ب منیر /  ز رشک سکه محمود شاه عالمگیرفرو رود بزمین ماه و آفتا«

در این بیت نخست، فرو رفتن ماه و آفتاب درخشان به زمین در اثر حسادت به سـکه محمـود 

قلمداد می کند، زیرا که در ساکنان ایران زمین،  ماه و خورشید به درخشیدن معـروف هسـتند نـه 

دهد در صورتی کـه ت عالمگیر به خود نسبت میسکه محمود افغان. محمود در مصرع بعدي صف

ذکر گردید، محمود چنان در انجام امور حکومتی ناتوان و از تصرف کامل ایران ناامیـد گردیـد کـه 

 سرانجام دچار جنون گردید و توسط اطرافیان به قتل رسید.

چو مهر و ماه زر شاهنشهی محمود عالم شد/  که نقد قلبش از فـیض خـدا از غـش مسـلم «

 )12و 11هاي ) (شکل267: 1393شریعت زاده، » ( شد



 

  49 ه.ق) 1142- 1135هاي غلزائی(ها با برآمدن افغانتحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه

  

 )55(فرح بخش، همان: » به محمود ارشد داد خدا شاهی«

  هاي عصر محمود افغان در جدول ذیل گرد آمده است:برخی از سکه
  

          )12(شکل   )11(شکل   )10(شکل   )9(شکل 

  مضامین سکه اشرف افغان

سـلطه  تحـت به اجبار ایـران را کـه ردم شیعی مذهبم احساسات اشرف از یکسو براي اینکه

به خیال باطنی خـود کــه تــغییر  دار نـسازد و از سوي دیگر تا حديرفـته بـودند جـریحه افاعنه

کـه در  کرده باشد، بـا توجیـه شـرعی عمل نشود سکه به صورتی که به شورش و عصیان منتهی

اشـرف گرفت. بدین گونـه  پیـش را کرد تـدبیريو حکایت میو تـقدس مآبی ا ظاهر از دیـنداري

ي ي واقعـه:  آیـهقرآن کـریم، سـوره( 16»لا یَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُون«اشاره به آیه ي افغان در ابتدا با 

باشـد، بـراي (نام خداوند) گناه می ها در دست اهل رد (کافرین) بر جلاله) با این بهانه که سکه.79

ها حـذف ن از هر نوع ایرادي از سوي علما و شیعیان، زیرکانه شهادتین را هم از سـکهدوري جست

 )13( شـکل  )144: 1353(رابینـو،». دست رد بر جلاله بود گناه/ داد تغییر سکه اشرف شـاه«کرد: 

اشـرف از ایـن حـد  اما طولی نـکشید کـه بود مـعمول هممدتی قلیل  این عـمل جـاري شد و تا

مسکوکاتی دست داد کـه بـر  تـجاوز نـمود و نیت اصلی خود را علنی ساخت و بضرب و رواجنیز 

».. ز الطاف شاه اشرف حـق شـعار /  بـزر نقش شد سـکهء چــار یـار«  :نـقش بود آن این بـیت

ها ها بود. در اینجا دیگر اشـرف صــریحا سـکهاي سکهاز عزم او در تغییر دادن مرحله این نـشان

اي شرعی از روي عذر و بهانه ذکر دوازده امام شیعیان را بدون بنام خلفاي اربعه برگردانده و نام را

  مـسکوکات سـترد.

ها این تغییر که با ضرب اسامی خلفاي راشدین(ابوبکر، عمر، عثمان و علـی(ع) بـر روي سـکه

تقابـل مـذهبی در  پس ازدو قرن حکومت شیعه مذهب صفویه زده شد، نکته بسیار مهم از لحـاظ
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  شود.هاي متعددي از آن ابیات و مضامین مشاهده میکه در ذیل گونه این مقطع تاریخی است.

–عثمـان -عمـر-ابـوبکر» لااله الا الله محمد رسول الله«هاي اشرف افغان عبارت روي سکه

    (Rabino,1974: 12)علی نقر شده است.

  در پشت سکه: با یکی از شعرهاي زیر 

: 1393شـریعت زاده، » ( اثر آنجناب رسید /  شرف زسکه اشـرف بـر آفتـاب رسـیدباشرفی «

شود، طلا در اثر به کار رفتن در تهیه سـکه اشـرف افغـان داراي ) چنانکه دیده می14) (شکل 267

  ارزش و شرف شده، که بی شک اغراق است.

 (Rabino,Ibid:p. 12)» ز الطاف شاه اشرف حق شمار/  بزر نقش شد سکه چهار یـار«

  )15(شکل 

 »خور و مه چون طلا و نقره از فیضش منور شد / شرف بر آفتاب از نام اشرف بر زر شد«

 (Rabino,Ibid: p. 12)   در توضیح باید گفت اینکه از فیض وجـود اشـرف 16(شکل (

 اي بیش نیست.افغان، طلا و نقره مانند خورشید و ماه نورانی شوند و این نیز اغراق شاعرانه

  

   هاي عصر اشرف افغان در جدول ذیل گرد آمده است.خی از سکهبر
  

  )16(شکل   )15(شکل   )14(شکل  )13(شکل 

        

  

در مجموع دوره سلطنت محمود و اشرف به جهت تغییراتی که در ساختار و ارکـان دولـت بـه 

که به کـار هاي ضرب سوجود آمد، به رغم استفاده از مسکوکات پیشین، در عین حال تنوعی قالب

هاي ایام این پادشاه بیشتر داراي متن مفصل و متفاوت هستند. به بیانی دیگـر در گرفته شد. سکه

شـود کـه هاي این برهه زمانی از عبارات نوشـتاري و معمولـا مـوزون اسـتفاده مـیمحتواي سکه
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  گویاي باورهاي اعتقادي و اجتماعی صاحبان آنها است.

یش از دیگر اشیا از جهت پیامی که قصد انتقال داشتند و از نظـر از میان اشیا گوناگون مهرها ب

گفتنی است، اشرف افغان اصرار بـر مـذهب ها دارند. ساخت و تهیه آن شباهت و نزدیکی به سکه

اشرف مـطیع فـرامین خدا و خاك پاي چهـار یـار « :از تسنن داشـت و سـجع مهرش عبارت بود

». تـرین پادشـاه روي زمـین اسـته اذن پروردگـار برجسـتهابوبکر و عمر و عثمان و علی است. ب

  )31-30: 1388(سادات، 

هجري که در صـدرآن مهـر، بسـم اللّـه و 1137سجع مـهر دیگري که تاریخ حک آن سال  

شـد، بـه حکـم  عـالم شـاهان اشـرف«شود: سجع آن به خط نستعلیق است این عبارت دیده می

  )83(کروسینسکی، همان : » ي چار یارکردگار /  بنده فرمانبر حـق، خاك پا

 شود اشرف افغـان بـراي نشـان دادن مـذهب خـود شـعري برگزیـد کــهچنانکه ملاحظه می

، بـه حــکم شد عالم شاهان اشرف«اول  واکنشی به مهرهاي صفوي بود. در مصراع آن مضمون

او بـه حکـم خـدا بـه کـه نشان دهنده بینش قضا و قدري اشرف است بدین معنـا کـه » کـردگار

بــنده فرمـانبر «پادشاهی رسیده اسـت. مصراع دوم بـیت، شامل دو بخش است.بــخش اول آن 

داند و در قسـمت دوم مصـراع دوم هـم، خـود را خود را بنده حق می ، اشرف، و در این مهر»حق

ن را خلفـاي راشـدی دانسته است که ایـن عبـارت، بیشـتر حالـت احتـرام بـه» خاك پاي چار یار«

  )71-86: 1378رساند. ( عقیلی، می

 در واکـنشی اسـت به شعائر شـیعی نقـر شــده که است نکته جالب توجه این مهر، سجع آن

   :مـهرهاي شاهان صفوي است زیرا عمده مهرهاي شاهان صفوي، داراي ابیاتی همچون

  دوست ، من ندارمباش هرکه گو علی نه نکوست /  با جانب هرکه«

  »فرشته اسـت،خـاك بر سر او  / گر چون خـاك نـیست بر در او هرکه

و  و الحسـن و البتول و الوصی اللهم صل علی النبی-حسبی اللّه:«ثلث و حواشی مهر بـه خط

» و الرضا و التقـی و النقـی و الزکـی و المهـدي و الکاظم و السـجاد و البـاقر و الصادق الحـسین

آمـده اسـت. » ترین کلب امیـر المـؤمنینکم«، »ترین بنده شاه ولایتکم«هایی رتاست و یا عبا

 )31-39: 1385(خدابخشی، 

در پایان لازم به ذکر است، رسمی که محمود و اشرف در حذف نـام ائمـه و ذکـر نـام اسـامی 

ی از گرفته بودنـد پـس از فـرار او از اصـفهان یعنـ پیش مسکوکات و مهرها خلفاي اربعه در روي

شد و در عهد شاه طهماسب ثـانی و شاه عباس  میلادي، منسوخ1729هجري/ 1142 سال اواسط
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  .گردید سوم قاعده پیشین از نو معمول

هـاي دوره نخسـت صـفویه، ترین مضامین و شعائر نقر شده بر سـکهجدول زیر برخی از مهم

  کشد:صویر میها و دوم صفویه را براي درك بهتر و مقایسه آنها به تافغان
  

ــکه ــامین س ــاي دوره مض ه

 1135-907نخست صفویه (

  م)1722 -1501ق/ 

-هــاي افغــانمضــامین ســکه

 -1722ق/  1142 -1135ها(

 م)1729

ــکه ــامین س ــاي دوره دوم مض ه

صفویه(شاه طهماسب دوم و شاه 

ق/  1148 -1135عباس سـوم) (

 م)1722-1735

لا اله الا الله محمد رسول الله 

 علی ولی الله

» االه الا الله محمد رسول اللهل

 ابوبکر،عمر،عثمان وعلی

لا اله الا اللـه محمـد رسـول اللـه 

 علی ولی الله

لا اله الا الله محمد رسول الله 

ــه  ــه بســم الل ــی الل ــی ول عل

ــی  ــلی عل ــم ص ــریم الله الک

ــی و الحســن و  ــد و عل محم

الحســین و علــی و محمــد و 

جعفــر و موســی و علــی و 

ــی و الحســن و  ــد و عل محم

 حمدم

علی و حسن و حسـین و علـی و  محمود شاه عالمگیر

محمد و جعفر و موسی و علـی و 

 (ع)محمد و علی و حسن و محمد

شاه دیـن علـی بـن موسـی 

 الرضا 

 شاه دین علی بن موسی الرضا شاه محمود جهانگیر

 شاه دین   سکه شاه حسین نابود شد بنده شاه ولایت

 لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار  الله لا اله الا الله محمد رسول کلب درگاه

 نبی / رسول  دین حق  الکامل الهادي الوالی

ناد علیا مظهر العجائب تجده 

عونا لک فی النوائب کلهـم و 

غم سینجلی بولایتک یا علی 

 یا علی یا علی

 ظل حق  پادشاه دین پناه



 

  53 ه.ق) 1142- 1135هاي غلزائی(ها با برآمدن افغانتحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه

  
الحســــینی / الموســــوي / 

 سادات

 سکه صاحب الزمان  سکه چهار یار

 بنده شاه ولایت  حق شمار حسبی الله / الزکی

 از توفیق حق  شاهنشاه غلام امام مهدي علیه السلام

 صاحبقران شاه ایران بعون الله

 نتیجه

اي شوند و هر شـعار و نشـانهها محسوب میهاي حکومتترین نشانهمسکوکات از جمله مهم

ها، ن آنها است. به بیان دیگر بررسـی سـکههاي صاحباگر گرایششود، بیانها نقر میکه روي آن

، خلفا و آیات (ع)، اسامی افراد، ائمه دهنده تمایلات مذهبی است و حتی نوع شعارهاي مذهبینشان

کنـد. انتخـاب مضـامین در ها و مسائل جالب تـوجهی حکایـت میها، از گرایشقرآنی روي سکه

، ومکانی ضرب سکه و وضعیت سیاسی هاي مختلف با معانی خاص، بر وضعیت خاص زمانیدوره

 اجتماعی و مذهبی جامعه دلالت دارد.

پادشاهان صفویه با رسمی کـردن مـذهب تشـیع در ایـران، شـعائر مـذهبی خـود را بـر روي 

ها و اشکال متنوعی است. شعائر شـیعی بـه عنـوان بخـش مسکوکات بازتاب دادند که حامل پیام

  شد.صفوي بر روي سکه ضرب می ثابتی از نوشتار و سیاست فرمانروایان

هاي ها و مفاهیم استفاده شده بر روي سکهبا سقوط صفویه و نگاهی اجمالی به جملات، واژه 

رسد که موضوع وحدانیت، نبوت و تاکید بر مذهب اهـل سـنت بـه عنـوان عصر افاغنه به نظر می

-افاغنه غلزائی بـا کنـار هاي ضرب شده است. علاوه بر این دو فرمانروايناپذیر سکهبخش جدایی

پادشاه دیـن دین حق، نهادن شعائر شیعه و با نقر مضامین اهل سنت بر مسکوکات خود همچون، 

حق خواندن مذهب سنت رویکـرد متفـاوتی را از خـود برجـاي نهادنـد. در و بر یار،سکه چهار پناه،

ایـران، شاهنشـاه،  شـاه شاه عـالمگیر،هاي خود همچون ضمن آنان بر نقر مضامینی بر روي سکه

توانـد باشـد؛ شاه محمود جهانگیر، شاه عالمگیر، هر چند عباراتی بیش از یک اغراق شـاعرانه نمی

اما عبارات یاد شده همگی اشاره به قـدرت دنیـوي پادشـاه دارد و اقتباسـی از نگـرش و رویکـرد 

ین تغییر مضـامین در دنیوي حکومت ذکر شده بود که که دو فرمانرواي افغان آن را تکرار کردند. ا

شود. نکته بسیار با اهمیت درباره این است که تمـام هاي دو حکمران غلزایی دیده میتمامی سکه
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هاي محمود و اشرف این وضعیت را دارنـد و صـرفا بـه یـک، دو و یـا چنـد نمونـه محـدود سکه

  اختصاص ندارد. 

خر صفویه (شـاه طهماسـب دوم ها در ایران، فرمانروایان متااما پس برافتادن حکومت غلجایی

و شاه عباس سوم) بار دیگر از اشعار مذهبی و عبارات شـیعی در جهـت اثبـات ارادت بـه خانـدان 

  ها به کار بردند و خود را وابسته آنان نامیدند.را در سکه نبوت و ائمه اطهار
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  کتابنامه

  قرآن مجید -

 هـاي:کتابمام محمـد مشـیري، تهران). رستم التواریخ، به اهت1357هـاشم (، مـحمدآصف -

  .جیبی

علمــی و ). دره نـــادره، بــه اهتمــام جـــعفر شـــهیدي،تهران: 1347اســترآبادي، مهــدي (  -

  فرهنگی.

)، جهانگشاي نادري، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران، انجمـن 1341(------------ -

  آثار ملی.

وره صـفوي،تهران: پژوهشـگاه میـراث هـا و مهرهـاي د). سـکه1385اسماعیلی، صغري (  -

 فرهنگی.

 سفرنامه ژان اوتر، ترجمه علی اقبالی، تهران: جاویدان. )1363اوتر، ژان، ( -

). سفرنامه اولیویه، ترجمه محمد طاهر میرزا، تصـحیح غلامرضـا 1371اولیویه، آنتوان گیوم ( -

 ورهرام، تهران: اطلاعات.

، تاریخ و سفرنامه حزین، بـه کوشـش علـی دوانـی). 1375هـیجی، مـحمد علی (حزین لا  -

  .: مرکز اسناد انقلاب اسلامیتهران

السنین و الاعوام، تصحیح محمـدباقر بهبـودي، وقایع ).1352آبادي، سیدعبدالحسین(خاتون -

  فروشی اسلامیه.تهران: کتاب

). ســقوط شــاه ســلطان حســین، ترجمــه ولــی اللّــه 1364سرســو، ژان آنتــوان (دو -

 .ن،تهران:کتابسراشدا

 ، تبریز: نیما.2ها، ج ها و ارزش). فرهنگ تاریخی سنجش1367دیانت، ابوالحسن ( -

ها و مهرهـاي پادشـاهان ها، نشانهاي شاهان ایرانی: آلبوم سکه). سکه1353رابینو، لوئی ( -

  ایران، به اهتمام محمد مشیري، تهران: امیر کبیر.

هـاي ایـران از آغـاز تـا دوران زندیـه، ). سکه1383فریدون( سرافراز، علی اکبر و آورزمانی، -

  تهران: سمت.

) ترجمه کامبیز عزیزي، تـهران: نــشر 5عصر صفوي. (جلد  ). ایران1372( سـیوري، راجـر -

  .مـرکز
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هـاي شـاهان ایـران از آغـاز تـا پایـان ضـرب سـکه، ). سیري در سکه1389شاهد، احمد ( -

 اسفراین: آستوئن.

 )، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تهران: تبیان.1376ند، علیرضا (شجاعی ز -

  هاي ایران زمین، تهران: پازینه.). سکه1390اصغر(زاده، علیشریعت -

  .در عصر افـشاریه. جلد اول، تـهران : نوین ایران اجتماعی ). تاریخ1369شعبانی، رضا ( -

 اریخ سکه دوره قاجاریه، تهران: پلیکان.). ت1380شهبازي فراهانی، داریوش ( -

). افغانستان در پنج قرن اخیر، ویرجینیا: النجنیـر احسـان 1367فرهنگ، میر محمد صدیق ( -

  الله مایار. 

گـل، میـراث )، مـرآت واردات، تصـحیح منصـور صـفت1382طهرانی (وارد)، میرزا شـفیع ( -

  مکتوب.

ان دوره اسلامی، تهران: بنیـاد موقوفـات محمـود هاي ایر). دارالضرب1377عقیلی، عبدالله ( -

  افشار یزدي.

هاي صفوي تا قاجاریه، تهـران: هاي مسی ایران: فلوس دوره). سکه1391علاالدینی، بهرام ( -

  یساولی.

  مـسیر تاریخ، تهران: عرفان  در ). افـغانستان1346غبار، غلام محمد( -

). تاریخ نگارستان، به تصحیح و مقدمه آقا ق 1404غفاري کاشانی، قاضی احمد بن محمد ( -

 مرتضی مدرس گیلانی، تهران: کتاب فروشی حافظ.

هـا، افشـاریه، هاي ضربی، چکشی ایران( صفویه، افغـان). سکه1385فرح بخش، هوشنگ ( -

  زندیه و قاجاریه)، برلین: نوین فرح بخش.

یـت شـاهدان هلنـدي، ترجمـه ). برآمدن و برافتادن محمود افغان بـه روا1365فلور، ویلم ( -

  ابوالقاسم سري، تهران: توس.

شاهدان هلندي. تهـران:  روایت بـه ). اشرف افغان در تختگاه اصـفهان1367(-------- -

 .توس

صـفوي،  حسـین ). گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شــاه ســلطان1357فیدالگو، گ ( -

  .ترجمه پروین حکمت،تـهران: دانشگاه تهران

 هاي دوره صفویه، تهران: پازینه.). سکه1388قائینی، فرزانه ( -

). سـفر نـامه کروسینسکی.ترجمه عبـدالرزاق دنبلـی، بـا مقدمـه و 1363کروسینسکی، ج ( -
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  .، تـهران: توساحمديمیر تصحیح مریم

ل کلـانتر فـارس، بـه اهتمـام عبـاس اقــبا محمد ). روزنامه میرزا1362کلانتر، میرزا محمد( -

  آشـتیانی، تهران: کتابخانه طهوري و سنایی.

)، مجمل التواریخ، اهتمام مدرس رضوي، تهـران، 1344گلستانه، ابوالحسن بن محمد امین( - 

  دانشگاه تهران.

). انقراض سلسله صفویه و ایام اسـتیلاي افاغنـه در ایـران، مصـطفی 1368لکهارت، لارنس( -

  نژاد، تهران: مروارید، قلی

). تاریخ پولی ایران از صفویه تا قاجاریه، ترجمه جواد عباسـی، 1396ي و همکاران (مته، رود -

  تهران: نامک.

التــواریخ، بـه تصـحیح عبـاس اقبـال،  ). مــجمع1362(مـرعشی صـفوي، محمـد خلیـل -

  .طهوري -سنائی تهران:کتابخانه

ن ریـاحی، تهـران: ). عالم آراي نادري، به تصحیحمـحمد امـی1364مروي، مـحمد کـاظم( -

  زوار.

). زبده التواریخ، به کوشش بهروز گودرزي، تهـران: دانشـگاه 1375مستوفی، محمد حسن ( -

 تهران.

). تذکره الملوك، با تعلیقات مینورسکی، ترجمه مسعود رجب نیا، تهـران: 1368میرزا سمیعا ( -

  امیر کبیر.

 دولـت در تحلیل علل سـقوط ). رسـاله سیاسی1371نیریزي شیرازي، قطب الدین مـحمد( -

صـفویه و راه حـل بازگشت آن بـه قـدرت، به کوشش رسـول جعفریان، قم:کــتابخانه مرعشـی 

  نجفی.

). هجوم افغـان و زوال دولـت صـفوي.ترجمه اسـماعیل دولتشـاهی، 1367( هنوي، جونس -

   تهران: یزدان

  مقالات:

» العظـیم عبـد حضـرت موقوفـات آسـتانهفرمان اشرف افغان و ). «1378عقیلی، عبد اللّه ( -

  .86-71، زمستان، صص 28وقف مـیراث جـاویدان، شماره 

). ضـرابخانه فـرح آبـاد: شناسـایی شـواهد تـاریخی و سـکه شـناختی، 1394برومند، صفورا (
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 .15-5هاي محلی ایران، سال چهارم، شماره اول. زمستان.صص پژوهشنامه تاریخ

). رونـد دگرگــونی نقـوش و شــعائر مـذهبی بــر روي 1395ثواقـب، جهـانبخش و همکــاران(

هاي دوره صفوي، دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام،سال ششم، شماره دوازدهم، بهار سکه

  و تابستان.

بازخوانی فرمانی از اشرف افغان، پس از رسیدن به حکومـت در ). « 1385خدابخشی، حمیده (

  .39-31، صص 63یاپی ، گنجینه اسناد، شماره پ»اصفهان

)، تحلیل فرمان امان نامه اشرف افغان به اهالی اصفهان، فصلنامه 1388سادات، سید محمود (

  .40-27گنجینه اسناد، سال نوزدهم، زمستان، صص 
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