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 . 1دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه
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چکیده
سکه از مهمترین منابع مطالعه تاریخی جوامع است .سدکه مدیتواندد زوایدای تاریدک و
روشن وضع سیاسی -مذهبی و اقت ادی جوامدع را روشدن کندد .دوره کوتداه افشداریه،
بهواسطه ضرب مسکوکات متنوع از منظر نقو  ،میامین و نوشتار روی آنها ،در گستره
جغرافیایی از قفقاز تا ایالتهای هندوستان ،از اهمیت خاصی در سکهشناسدی برخدوردار
است .سوال اصلی پژوهش این است که سکههای دوره افشاری از نظر طرح و نقش چه
وضعی داشت و چه تفاوتی با دورههای قبل و بعد داشته است؟ در این پژوهش ،بهشدیوه
تطبیقی ،ضرب سکه در دوره افشداری ،از تأثیرپدذیری از سدنت مسدکوکات پادشداهان
صفوی و شیوه ضرب سکه در شبهقاره هندد ،تدا ندوآوریهدای خدا ضدرابخانههدای
افشاری ،بررسی شده و مسکوکات آن با مسکوکات پیش از افشاریه مقایسه شددهاسدت.
یافته پژوهش نشان میدهد که رویکرد نادر در ضرب سکهها ،دفاع از کیان ایران ،اقتدار
شاهانه ،کشورستانی و واقعیتگرایی در بهکارگیری القداب و عنداوین بدود در حدالیکده
جانشینان او به سنت ضرب سکه در دوره صفوی بازگشته بودند.
کلیدواژهها :افشاریه ،سکهشناسی ،سکههای افشاریه ،منابع تاریخی.
لرستانamraee.si@fh.lu.ac.ir .

 .2استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان (نویسنده
 .3استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان.
 .4استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستانShahidani.sh@lu.ac.ir .
تاریخ پذیرش98/0۶/18 :
تاریخ دریافت98/0۴/10 :
Khazaei.a@lu.ac.ir
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مسئول)Savagheb.j@lu.ac.ir .

مقدمه

و مطالعیه وضیع سیاسیی ،اقتصیادی و میذهبی

سکه یکی از مهمترین منابع پژوه

جوامع گذشته است .از زمانی که سکه بهشکل مفتول مورد استفاده قرار گرفت تا شکل
امروزی آن ،ابزاری شد که ضمن تسهیل در مبادالت تجیاری و پاییاندادن بیه تجیارت
پایاپای ،نق

مهمی را در توسعه مبادالت تجاری ایفاء کرد .دولتهای ایران باسیتان و

سلسلههای پس از اسالم هرکدام به فراخور مدت زمان تداوم حکومت خود به ضیرب
سکه با نقوش و شعائر مذهبی متناسب با دییدگاههیای سیاسیی ،ملیی و میذهبی خیود
پرداختند .برخی از آنها از سلسله های پی

از خود تبعیت کرده و برخی نیز دسیت بیه

نوآوری زدند .حکومت افشاریه نیز از ضرب سکه بهمنظور انعکیا

و انتشیار افکیار و

ع قاید سیاسی ،مذهبی و اقتصادی خود استفاده کرد .نیادر بنیانگیذار ایین حکومیت بیا
را فراهم کرد .نادر در سال  11۴5نایبالسلطنه شاه عبا
 11۴8با حذ

سوم شد و سیرانجام در سیال

لفویه و تاجگذاری بهعن وان نادرشاه ،حکومت افشیاریه را بنییان نهیاد.

ضرب سکه در این دوره مانند دورههای گذشته در مواردی الگیوبرداری و زمیانی نییز
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نوآوری را در پی داشت .ضرابخانههای این دوره متأثر از این دو رویه (سینتگراییی و
نوآوری) به ضرب مسکوکات پرداختند .بیگمان تشکیالت سیاسی ،اداری و اقتصیادی
دوره نادری نمیتوانست از سنت دویست ساله لفویه ،منفک باشد .ازاینرو ،بخشی از
میراث لفوی را باید در دوره افشاری بررسی کرد .شیوه و رویکرد ضرابخانههای دوره
افشاری به نحوی است که میزان بین

و نگرش نادر و جانشینان او و مقایسیه آنهیا بیا

مسکوکات ضرب شده پیشین را نمایان می سازد .از سویی ،با تصر

هندوستان بهدست

نادر ،برخی از الگوهای مسکوکات هندی نیز بر سکههای دوره نادر تأثیر گذاشته بود.
هد
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حمایت از شاه طهماسب دوم لفوی ضمن احیاء قدرت او زمینه ترقی و پیشرفت خود

این پژوه  ،بررسی چگیونگی رویکیرد سینتگراییی و نیوآوری در ضیرب

مسکوکات دوره افشاریه است .اینکه سنت ضرب سکه در دوره افشاریه از منظر تداوم
11۴

افشاریه ،از حیث تنوع سبک نقوش و شعائر ،از سینتگراییی و بیهکیارگیری شیعائر و
نقوش گذشته و دوره لفویه ،نوآوری خاص دوره نادری و سنت مسیکوکات هنیدی،
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و تحول چگونه بودهاست این فرضیه را مطرح مییکنید کیه ضیرب مسیکوکات دوره

برخوردار شدهاست .بدینمعنا که دوره نادری اگرچه دورهای کوتاه بود و مجالی بیرای
پرداختن اساسی به مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی فراهم نشد ،از آن بهعنوان یک
دولت مستعجل یاد می شود .در همین مدت کوتاه ،تحوالت مهمی در ضیرابخانههیا رخ
داد .ضرب مسکوکات در سه طییف متفیاوت در دوره نیادری اتفیا افتیاده اسیت.1 :
تعدادی از آنها در دوره نادر و جانشینان او بهویژه شاهرخ براسا
ضرب شدهاند؛  .2برخیی سیکههیا از نظیر نقی
سکههایی نیز که در بخ
براسا

و نوشیتار ،مخیت

الگوی سنت لفوی
دوره نادرنید؛ .3

وسیعی از شبهقاره هند از سال  1151تا  11۶0ضرب شیده،

سنت و سبک سکههای هندی ضرب شدهاند.

پیشینه پژوهش

درباره سکههای دوره افشاریه پژوه های انیدکی در قالیب کتیاب و مقالیه نوشیته
تولیف و معرفی ابعاد ،اوزان و سایر ویژگیهای واهری مسکوکات پرداختهاند و کمتر
به چرایی و تحلیل نقوش و شعائر سکهها توجه کردهاند .بیرای نمونیه محمید مشییری

دوره نادر پرداخته است .یوسف افتخاری ( ،)139۴در کتاب سکهكناسی كداهان افشدار
به بررسی کارگاههای ضرب سکه ،واحدهای پولی و معرفیی سیکههیای دوره افشیاریه
پرداخته است .شاهین هوسبیان ( )139۶در مقاله «سکههای نادرشاه افشار ضربشده در
خانات قفقاز» ،به معرفی تعدادی از سکههای ضرب شده در دوره نادر در منطقه مذکور
پرداخته است .مقاله جواد موسوی دالینی ( )1398با عنوان «مضیامین و شیعائر میذهبی
منقور بر سکههای دوره افشاریه» ،با موارد پیی گفتیه متفیاوت اسیت و بیا رویکیردی
تاریخی به بررسی شعائر مذهبی مسکوکات این دوره پرداخته است .او بیه همیۀ منیابع

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

( )1350در مقاله «سکههای نادرشاه افشار» به معرفی چنید نیوع خیاص از مسیکوکات
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شدهاست .بیشتر این نوع نوشتهها نیز به گردآوری سکههای متنوع ضرابخانههای ایران،

سکهشناسی دسترسی نداشته ،از این رو تحلیل کاملی از متون و مضامین روی سکههای
کاتالوگ سکههای موزه پنجا  ،به معرفی سکههای شبهقیاره هنید بیا تأکیید بیر معرفیی
1. Whitehead

115
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دوره نادری در ایران و هندوستان نیز ارائه نداده است .وایتهید )191۴( 1نییز در کتیاب

سکه های سلسله دُرّانی و نادرشاه افشار در هندوستان پرداختیه اسیت .ازایینرو ،مقالیۀ
رو ،متمایز از این نوشتههیا ،رونید سینتگراییی و نیوآوری در مسیکوکات دوره

پی

افشاری را بررسی و آن را با دوره لفوی مقایسه کرده و مرحلیههیای متفیاوت سیبک
نقوش و شعائر این مسکوکات را مشخ

کیردهاسیت .میراد از سینتگراییی در ایین

پژوه  ،همان گونه که پیشتر مطرح شده ،تداوم و کاربرد سینت شیعائر و نقیوش دوره
لفوی و گورکانیان هند در مسکوکات دوره افشاریه و مراد از نوآوری نییز ابیداعات و
ابتکارات خاص این دوره در ضرب مسکوکات است.
نوشتار و شعائر سکههای صفویه

نوشتار و شعائر روی سکههای هر دوره تاریخی هوییت و شناسینامه آن دوره تلقیی
میشود .نقوش و نوشتار روی سکهها برای اعتب اربخشی و تأییید الیالت ضیرابخانه از
افکار ،عقاید و آمال حکام و فرمانروایان در سطوح مختلف جامعه شد .از اینرو ،نقوش
و نوشتار سکه ها تابلوی بین

و نگرش هیأت حاکمه بود .انتخاب نقی

و نوشیتار بیا

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

رعایت جوانب مختلف اعتقادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه لورت میگرفت .لفویان
از نخستین حکومت های ایران دوره اسالمی هستند که در ضرب مسکوکات خود ضمن
اقتبا

از برخی نقوش و نوشتار ضرابخانههای پیشین ،به ضرب سکههایی بیا ویژگیی

خاص خود پرداختند .آنها بالفالله پس از قدرت گیری ،دیدگاه سیاسی و اعتقادی خود
را در جامعه ایرانی و بهویژه در شعائر و نقوش روی سکهها نشیان دادنید .بیا تشیکیل
دولت یکبارچه و اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی ،تمامی ارکان حاکمیت تحت تأثیر
این دو رویداد مهم قرارگرفت .ضرابخانههیا نییز از ایین نظیر مسیتثنی نبیود .نقیوش و
تصاویر روی سکهها نیز از شرایط جدید تیأثیر پذیرفتیه بیود .ضیرابخانههیای لیفوی
میراثدار سنت های پی

از خود بودند و برخی از نقوش و شعائر گذشته را بهعارییت

آن زمان سابقه ندا شت .نق

ایدئولوژی و تفکر حاکم بر جامعه بر روی سکهها نماییان

شد .شاه اسماعیل اندکی پس از اعالم تأسیس حکومیت لیفوی در سیال  ،907لیرفاً
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گرفتند ،با این حال بیشتر ضرابخانهها به نوآوری در شعائر و نقوش سکهها پرداختند که
11۶
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ابتدا مورد توجه حاکمان بودهاست .بههمین دلییل ،مسیکوکات ،محلیی بیرای انعکیا

بهخاطر رفع ضرورت ،از سکههای قدیمی استفاده کرد و تنها یکسال بعید ()Poole, 3
به ضرب سکههایی پرداخت که ویژگی کامالً شیعی داشتند .از آن پس ،دیگیر سیکه بیا
نوشتار و مضامین ویژه حکومتهای سنیمذهب ضرب نشد .با اینکه از ابتدای تشکیل
دولت لفوی ،شور انقالبی قوی بود و بر دشمنی و لعن سینیمیذهبان تأکیید مییشید
(سیوری ،)27 ،اما ایین موضیوع بیر روی سیکههیا انعکیا

نیافتیه اسیت .بیا وجیود

ویژگیهای بسیار احترامآمیز نسبتبه پیشوایان شیعی در سکههای شیاهان لیفوی ،در
این مسکوکات برخال

متون تاریخی ،هیچ گونه شعائر و نقوشیی در تضیاد بیا دولیت

عثمانی و یا مذهب تسنن ضرب نشدهاست .زیرا سکه رسیمیتیرین شیعار و پییام هیر
دولت است و مسائل سیاسی و اعتقادی بهنحو بارزی در آنها رعاییت مییشیدهاسیت.
بنابراین ،برخال

بسیاری دیگر از سلسلههای ایرانی که تا مدتها با تغییرات انیدک و

خود را به نمای

گذاشتند .با این وجود ،به برخی از مهمترین شعائر مذهبی ضربشده

بر روی سکههای دوره لفوی که در دورههای پیشین وجود نداشته ،بهمنظیور مقایسیه
با سکههای دوره افشاریه اشاره میشود.

 السلطان العادل الکامل الهادی الوالی (سرفراز و آورزمانی2۴۴ ،؛ رابینو38 ،؛ اسماعیلی،.)39
 ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی بوالیتک ییاعلی یا علی یا علی (ترابی17۴ ،؛ اسماعیلی۶0 ،؛ قائینی.)111 ،
 الحسینی /الموسوی /الصفوی (رابینو53 ،؛ قائینی.)11۶ ، محمد رسول اهلل انا القاهر محل اعدائی سلطان لفوی (اسماعیلی.)39 ، -غالم امام مهدی علیه السالم (ترابی181 ،؛ فرحبخ .)20-1۶ ،

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

الف .شاهان صفویه

 نبیاهلل (شریعتزاده.)2۶5 ، -بنده شاه والیت (ترابی182 ،؛ سرفراز و آورزمانی2۴۶ ،؛ اسماعیلی.)100-95 ،
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 ز مشر تا به مغرب گر امام است  /علیی و آل او میا را تمیام اسیت (ترابیی177 ،؛اسماعیلی.)۴3 ،
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الگوبرداری از سکههای دولتهای پیشین استفاده میکردند ،لیفویان اسیتقالل و اییده

 کمترین کلب امیرالمومنین سلطان حسین (سرفراز و آورزمانی.)2۴۶ ، کلب درگاه (ثواقب و همکاران.)82 ،81 ، ولاهلل (همان.)85 ، نصر من اهلل و فتح قریب (ترابی.)170 ،ب .شاهزادگان پس از سقوط صفویه

 سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل عیار /ال فتی اال علی السیف اال ذوالفقیار (رابینیو،.)1۴1
 زد ز توفیق حق به چهره زر  /سکه سلطان حسین دین پرور (قائینی.)1۴1 ، ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولی اهلل .در حاشیه نام دوازده امام /سیکه بیر زر زدبتوفیق الهی در جهان /ول حق عبا

ثالث ثانی لیاحبقران (Poole, 69؛ اسیماعیلی،

 ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولی اهلل  /بنده شاه والیت سیام بین سیلطان حسیین(.)Poole, 85
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 رو :بگیتی سکه لاحبقرانی  /زد از توفیق حق طهماسیب ثیانی .پشیت :ال الیه اال اهللمحمد رسولاهلل علی ولیاهلل (ترابی.)223 ،
 -رو :سکه بر زر زد بتوفیق الهی در جهان /ول حق عبا

ثالث ثانی لاحبقران .پشت:

ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولیاهلل (همان .)22۴ ،نادر نیز در سال  11۴8از این
طرح استفاده کرد.
 رو :برفروزد زر بگیتی چون طلوع مشرقین /وارث ملیک سیلیمان سیام بین سیلطانحسین .پشت :ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولیاهلل (همان.)227 ،
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.)122-121

 سکه زد بر زر بگیتی چون طلوع نیرین /وارث ملک سلیمان سام بن سیلطان حسیین(قائینی.)1۴1 ،

 رو :بنده شاه والیت اسمعیل]ثانی[ .پشت :ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علیی ولییاهلل(اسماعیلی.)125-123 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.34.6.2
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 بنده شاه والیت سام بن سلطان حسین  -ال اله اال اهلل محمد رسیولاهلل علیی ولییاهلل()Zenoru – oriental coins database, 27942

 بنده شاه والیت اسمعیل -ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولیاهلل (ترابی.)22 ، سکه زتوفیق شهی الفتا /زد لفی آن خسرو کشورگشا (طهرانی.)1۶۶ ، زبعد سکه طهماسب ثانی /لفی زد سکه لاحبقرانی (همان). رو :ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولیاهلل .اسامی دوازده امام در حاشیه .پشت :زداز لطف حق سکه کامرانی /شه عدلگستر سلیمان ثانی (مرعشی لفوی11۶ ،؛ سلطان
هاشم میرزا.)112 ،
 سکه زد مانند قرص آفتاب /سیداحمدخان خسرو مالکرقاب (طهرانی.)188 ،شعائر روی سکههای دوره افشاریه

هد

دولتی نادر در ابتدا ،احیای دوباره دولت لفوی و اخیراج مهاجمیان افغیان از

ایران بود .بنابراین تشکیل دولت افشاری دفاع از مشروعیت و احیاء حاکمییت لیفوی
گرفت .در این دوره وضع سیاسی ،میذهبی ،اجتمیاعی و اقتصیادی تحیت تیأثیر تغیییر
حاکمیت لفوی به افشاریه قرار گرفت .ضرابخانهها نییز از دو جنبیهِ شیعائر و نقیوش
نادر پی

از تاجگذاری در دشتمغان ،و تأسییس حکومیت افشیاریه نییز بیهسیبب

حضور در ساختار سیاسی بازمانده از لفویه و بهویژه دوره ناییبالسیلطنگی ،بیر روی
مسکوکات و ضرابخانه ها تأثیر گداشته بود .در آن ایام اندکی از رویکیرد کیامالً شییعی،
جانبدارانه و لرفاً مذهبی لفویان در مسکوکات کاسته شده و بهنوعی شعائر بیطرفانه
از نظر حمایت از تشیع و تسنن ،بر روی مسکوکات واهر شد .این رویکرد از گیرای
ملیگرایانه در دفاع از کیان ایر ان ،اقتدار شاهانه و کشورسیتانی نیادر برآمیده بیود .ایین
مسئله در دوره نادری در سه جریان قابل پی گیری است .نخست جرییان تیداوم سینت

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

روی سکهها از این دگرگونی متأثر از شدند.
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بود .از اینرو ریشهها و سنتهای حکومت لفویه را نمیتوان در دولت نادری نادییده

گذشته و به ویژه سنت دوره لفوی است که توسط نادر و جانشیینان او و هیم توسیط
سالها پس از سقوط لفویان در سکههای شاهرخ افشاری تحت عناوینی چون «کلیب
آستان رضا» مشاهده میشود .البته این موضوع در نقوش بیهکیار گرفتیه دوره نیادری و
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شاهزادگان لفوی بهشکل و اسلوب ضرابخانههای لفوی ادامه پیدا کرد .ایین جرییان

و الهام از هنر لفوی نیز قابل رؤیت است .جریان دوم ،نوآوری ضرابخانههیای

اقتبا

دوره نادری و برخی نوشتار و نقوش جدید بر روی سکههای این دوره است که به دو
مرحله قابل تفکیک است .براسیا

مسیکوکات موجیود ،لیرفنظر از پیذیرش برخیی

الگوها و قالبهای دوره لفوی در دوره نادری ،رویکرد مذهبی مسکوکات بهلیورت
محسوسی کاه

یافت .هرچند در دوره جانشینان نادر این رویکرد دچار فراز و نشیب

شد ،اما بهلورت مشخ

بر روی سکههای نادر شاید نخستین بار لفظ «السلطان نادر»

بدون القاب و ادعای تبار شاهانه دیده میشود و بهطور مشخ

خود را «سلطان نیادر»

و با عباراتی چون «نادر ایرانزمین»« ،خسرو گیتییسیتان»« ،نیاجی اییران»« ،الخییر فیی
ماوقع» و نظایر اینهیا بیر روی مسیکوکات نماییان مییشیود .بخی

دیگیر را بایید در

مسکوکات ضرب شده نادر پس از فتح هندوستان بررسیی کیرد .او پیس از فیتح هنید،
که پی

از فتح هندوستان از این القاب استفاده نکرده و در تأیید این فتوحات بیر روی

سکههای ضرب شده در بنار

هندوستان ،خود را پادشاه غازی نامید و لشکرکشی خود

را به هندوستان مشروعیت بخشید .سیاست و رویکرد نادر در این زمینیه موفیق بیود و
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

شهرِ شاهجهانآباد را به عنوان دارالخالفه بر روی مسکوکات لقب داد .موفقیت و تأثیرات
سیاست نادر در هندوستان را میتوان پس از عزیمیت او بیه اییران در ضیرابخانههیای
هندوستان در مولتان ،کشمیر ،شاهجهانآباد ،تته ،احمیدآباد ،سیند (رابینیو ،)1۴ ،الهیور
( ، )Poole, 73سرهند ،مرشدآباد ،بنیار  ،پشیاور ،بهسیکر ( ،)Poole, 84دییرهجیات و
پیشاور مشاهده کرد که تا سال  111۶0بهنام سلطان ایران سکه ضرب میکردند.
نادر در ساختار دولت شاه طهماسب دوم و شاه عبا

سوم تأثیرگذار بود ،اما مبنای

بررسی تغییر و تحوالت دوره نادر در این مقاله از زمان تاجگذاری او بهعنیوان شیاه در
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خوی

را «شاه شاهان» و «سلطان سالطین» نامید .این رویکردی واقعگرایانه است چرا

سال  11۴8است .البتیه در بررسیی تحیوالت مسیکوکات نیادری ،ضیروری اسیت تیا
سکههای شاه طهماسب دوم (حک ،)1137 -1135 .شیاه عبیا

سیوم (حیک-11۴۴ .
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دولت لفوی مورد توجه قرار گییرد .پیس از سیقوط الیفهان در سیال  1135توسیط
افغانها ،ضرابخانه های واقع در گستره جغرافیایی تحیت حاکمییت شیاهطهماسیب دوم
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 ،)11۴8سام (حک )11۶2-11۶1 .و ابراهیم (حک )11۶2-11۶1 .بهعنیوان بازمانیدگان

لفوی و شاه عبا

سوم کماکان بر شیوه و اسلوب دوره لفوی سکه ضرب میکردند.

نقوش و شعائر مسکوکات ضرب شده در این دوره هیچ اشیارهای بیه تغیییر حاکمییت
لفوی و یا نوآوری خالی ندارد و غالباً در آنها از شیعائر دوره شیاه سیلطان حسیین
لفوی استفاده شده است .بیا پییدای

دولیت افشیاریه ،سیبک و نوشیتار مسیکوکات

ضرابخانه ها دچار تغییر و تحول شد .با این وجود ،همزمان با حکومت افشاریه و زندیه
بازماندگان حکومت لفوی به ضرب مسکوکات بر شیوه و اسلوب ضرابخانههای دوره
لفوی ادامه دادند .از بارزترین شعائر آنها ذکر شعار «بنده شاه والیت» است که بهرغیم
گذشت سال ها از سقوط دولت لفویه کماکان مورداستفاده قرار گرفت 1.مقطیع زمیانی
کوتاهمدت محمود افغان (حک )1137 -1135 .و اشر

(حک )11۴2-1137 .بیهمثابیه

یک گسست و وقفه در تداوم حاکمیت ایرانی را نباید از نظیر دور داشیت .بیا حضیور
مهاجمان افغان در ایران شعائر مذهبی شیعی از سکهها حذ

و نام خلفای راشدین بیر

جدید چون «چاریار» 2استفاده کردند.
شعائر مذهبی روی سکه های دوره نادری حاکی از انگیزه سیاسیی -میذهبی نیادر و
مقالد مذهبی خود انگیزه پیچیدهای را دنبال میکرد و میخواست که ذهن مردم را بیه
خود مشغول دارد تا در همان زمان با ایجاد مذهبی نیوین ماننید پادشیاهان گذشیته بیه
شهرت خوی

بیفزاید .او مایل بود براسا

نادر قصد داشت موقعیت خود و اخال
بنابراین ،هد

مذهبی نوین سلسلهای تازه تأسییس کنید.
خوی

را مستحکم کند (هنیوی.)2۶۴-2۶3 ،

او در اتخاذ شعائر و نوشتار روی سکهها متفیاوت از لیفویان بیود کیه
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 .1این شعار بر روی سکههای ملک محمود سیستانی که در خراسان به زر ضرب کرد نیز آمده است .زیرا
ملک محمود پس از تسخیر بخ وسیعی از خراسان خطبه و سکه به القاب خوی مزین ساخته بود :سکه اول
او :بنده شاه والیت؛ سکه دوم :سکه لاحبقرانی زد به توفیق اهلل /کلب درگاه امیرالمؤمنین محمودشاه؛ سکه
سوم او چنین ضرب شده است :سکه زد در مشر ایران چو قرص آفتاب /شاه محمود جهانگیری سیاوش
انتساب (طهرانی.)18۶ ،23 ،
 .2اشر پس از محمودافغان ،این شعار را بر سکه ای از زر برای خود رواج داد :زالطا شاه اشر حقشکار /به
زر نق شد سکه چاریار .س جع نگین او نیز چنین بود :شهی کز لطف ایزد بر رواج دین مشر شد /چو
شاهان جهان القاب او نواب اشر شد (طهرانی.)1۶5 ،

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

تالش ا و برای استیال بر کل جهان اسالم است (اکسورثی .)229 ،بهتعبیر هنوی ،نادر در
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روی مسکوکات نمایان شد .البته بهسبب عدم استقبال جامعه شیعیمذهب ،از واژههیای

داعیه رهبری تشیع داشتند و خود را در برابر دولت سنیمذهب عثمانی قرار مییدادنید.
نادر بر روی سکه به تبلییه ،تیرویج و حماییت میذهب خالیی (از تشییع ییا تسینن)
نبرداخت و این شاید مؤید نگاه کالن نادر برای اخذ رضایتمندی اقلیتهای زیر فرمان
او و تسلط و اطاعت پذیری سربازان

بود که از اقوام و مذاهب گوناگون بودند.

برای بررسی تأثیرگذاری شعائر پیشین و جدید ،باید واژهها و نقوش روی سکهها را
استخراج و سبس به تحلیل و مقایسه آنها با سکههای لفوی پرداخت.
شعائر سکههای نادر

 سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان ،نادر ایرانزمین و خسرو گیتیسیتان؛ ضیربنخجوان به تاریخ ( 11۴9ترابی ،)2۴7 ،ضرب الفهان به تیاریخ  ،11۴9پشیت سیکه:
تاریخ جلو

میمنت مأنو

الخیر فیما وقع (افتخاری.)73 ،

به تاریخ ( 1152ترابی ،)257 ،ضرب احمیدآباد بیه تیاریخ Ashmolean: the ( 1152

 )Heberden Coin Room, 18342ضیرب ملتیان بیه تیاریخ ( 1152مشییری،)250 ،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

ضرب الهور به تیاریخ ( 1152همیان ،)2۴۶ ،ضیرب گنجیه بیه تیاریخ 115۶ ،115۴
( 1188 ،1187همان ،)2۴۶ ،2۴۴ ،ضرب کابل به تاریخ ( 1159 ،1157 ،115۴همیان،
 ،)2۴۴ ،2۴2ضرب قندهار به تاریخ ( 1158 ،1150همان.)2۴2 ،2۴0 ،
 نگین دولت دین رفته بود چون از جا  /بهنام نیادر اییران قیرار داد خیدا (سیرفراز وآورزمانی.)2۶ ،
 رو :السلطان نادر .پشت :خلداهلل ملکه ،ضرب مشهد بیه تیاریخ ( 1151گنجینیه قلعیهفلکاالفالک ،ش ،)1971ضرب بخارا به تاریخ ( 1153مشیری ،)230 ،ضرب پیشیاور
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 -هست سلطان بر سالطین جهان  /شاه شاهان نادر لاحبقران؛ ضرب دارالسلطنه تبریز

به تاریخ ( 11۶0همان ،)232 ،ضرب نادرآباد به تاریخ ( 1151همان.)252 ،251 ،
 -رو :السلطان نادر -خلداهلل ملکه ،ضرب دارالسلطنه الهور به تاریخ Zenoru – ( 1151
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 رو :سکه مبارک پادشاه غازی نادرشاه ،پشت :سنه احد جلوبنار

واال ،ضرب محمدآباد

(افتخاری ،)9۴ ،ضرب پیشاور به تاریخ ( 1151مشیری.)232 ،
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)oriental coins database, 235769

 رو :سکه مبارک لاحبقران پادشاه نادرشاه ،پشت :خلداهلل ملکه و سلطانه سینه احید،ضرب داراالمن سرهند به تاریخ ( 1152افتخاری.)95 ،
 رو :داده زیب تازه رو بر مهر و ماه /سکۀ نادر شه گیتیپناه ،پشت :سنه احید جلیومیمنت مأنو  ،ضرب مرشدآباد به تاریخ ( 1152همان9۶ ،؛ مشیری.)2۴8 ،
 شاه شاهان نادر لاحبقران /هست سلطان بر سالطین جهان -خلداهلل ملکیه -ضیربدارالخالفه شاهجهانآباد به تاریخ ( 1152ترابی ،)25۶ ،ضرب احمدآباد هندوستان بیه
تاریخ ( 1152مشیری ،)229 ،ضرب بهسکر هندوستان به تاریخ  ،1153ضرب پیشاور
به تاریخ ( 1157 ،1155همان.)230 ،
 السلطان االعظم نادر شاه ،ضرب کشمیر.شعائر سکههای عادلشاه

85؛ گنجینه قلعه فلکاالفالک ،ش ،)1۶08ضرب الفهان به تاریخ  ،11۶0پشت سکه:
ال اله اال اهلل  /محمید رسیولاهلل /علیی ولییاهلل ( Ashmolean: the Heberden Coin

 رو :ال اله اال اهلل محمد رسوالاهلل علی ولیاهلل ،پشت :ز بعد نادر دوران عدالت سکه برزر شد ،به نام شاه دین سلطان علی عالم منور شد ،ضرب مازنیدران بیه تیاریخ 11۶1
(سرفراز و آورزمانی.)2۶۴ ،
 ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولیاهلل .پشت :ییا علیی بین موسییالرضیا ،ضیربالفهان ،به تاریخ ( 11۶1افتخاری.)103 ،
 ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی ولی اهلل ،ز فیا حضرت بیاری و سرنوشیت قضیا/رواج یافت به زر سکه امام رضا ،حاشیه سکه  12امام ،ضرب تبریز بیه تیاریخ 11۶1
(ترابی.)2۶2 ،

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

.)Room

شعائر سکههای ابراهیمشاه

 -سییکه لییاحبقرانی زد بتوفیییق اهلل /همچییو خورشییید جهییانافییروز ابییراهیم شییاه
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 -یا خیرالرازقین ،به تاریخ ( 11۶0عالءالدینی.)81 ،
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 -گشت رایج بحکم لمیزلی /سکه سلطنت بنام علی ،به تاریخ ( 11۶1مرعشی لیفوی،

( ،)Poole, 183ضرب تبریز به تاریخ ( 11۶2 -11۶1افتخاری.)110 ،
 رو :ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علیی ولییاهلل ،حاشییه دوازده امیا ،پشیت :ز فییاحضرت باری و سرنوشت قضا /رواج یافت بزر سکه امام رضا (Poole, 184؛ سرفراز
و آورزمانی.)2۶۴ ،
 -بنشست چو آفتاب نق

زر و سیم  /تا یافت شر

ز سکه ابراهیم ،ضرب تبرییز بیه

تاریخ ( 11۶2همان2۶۴ ،؛ افتخاری.)110 ،
 السلطان ابراهیم -خلداهلل ملکه -ضرب استرآباد به تاریخ ( 11۶2ترابی ،)2۶۴ ،ضربگنجه (افتخاری.)111 ،
 یا لاحبالزمان ادرکنی ،به تاریخ ( 11۶1رابینو.)29 ، -یا على بن موسى الرضا /ضرب الفهان /ال اله اال اهلل /محمد رسولاهلل /علیی ولییاهلل،

شعائر سکههای شاهرخ

 امر شد از شاه شاهان نادر لاحبقران /سکه یابد در هرات از شاهرخ نام و نشیان ،بیهسال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

تاریخ ( 11۶1حدیث نادركاهی37 ،؛ شریعتزاده272 ،؛ سرفراز و آورزمانی.)2۶۴ ،
 السلطان شاهرخ ی خلداهلل ملکه ،ضرب مشهد به تاریخ ( 11۶7ترابی.)2۶5 ، دوباره دولت ایران گرفت از سر جیوانی را  /بنیام شیاهرخ زد سیکه لیاحبقرانی را،ضرب مشهد به تاریخ ( 11۶3افتخاری.)118 ،
 به زر تا شاهرخ زد سکه لاحبقرانی را  /دوباره دولت ایران گرفت از سر جیوانی را(سرفراز و آورزمانی.)2۶۴ ،
 -سکه زد در جهان بحکم خدا  /شاهرخ کلب آستان رضا ،ضرب مشهد به تاریخ 11۶1
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به تاریخ .)Ashmolean: the Heberden Coin Room ( 11۶1

(همان2۶۴ ،؛ افتخاری.)113 ،
 -آنکه باشد کلب سلطان خراسان شاهرخ  /روز و شب بر درگه

سایند مهر و ماه رخ

12۴

 یافت از الطا.)2۶۴

احمد پادشاه  /شاهرخ بر تخت شاهی جایگاه (سیرفراز و آورزمیانی،
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(رابینو.)2۴ ،

 سکه زد از سعی نادر ثانی لاحبقران  /کلب سلطان خراسان شیاهرخ ،ضیرب شیاهجهان به تاریخ ( 11۶5افتخاری.)119 ،
 یا علی بن موسیالرضا (رابینو.)29 ،شعائر سکههای نادرمیرزا

 السلطان نادر ،اداماهلل دولته ،ضرب مشهد ( 121۶افتخاری121 ،؛ سرفراز و آورزمانی،.)2۶۴
 -السیلطان نیادر ،ضیرب مشیهدمقد

مُعلیی ( Zenoru – oriental coins database,

.)194378
همانندیها و تفاوتهای مسکوکات صفویه و افشاریه

دوره بر مذهب تشیع و موضوع والییت تأکیید دارد .در ایین دوره دیگیر از شیعائر دو
وجهی ،به سبک اهل تسنن و تشیع خبری نیست و همۀ سکههای ضرابخانههای اییران،
رویکردی شیعی دارند .این روند در طول دوره حاکمیت لفویان تیداوم داشیته اسیت.
به طور منسجم پیام و شعائر شیعی را در اقصی نقاط قلمرو لیفویه ،در برنامیه خیوی
قرار دادند .این مسئله درباره دوره نادری اندکی متفاوت است .نیادر اگرچیه مییراثدار
لفویان شیعیمذهب بود ،اما بهیک باره درلدد حذ

شعائر شیعی اقدام نکرد .کمرنگ

کردن جریان شیعی و توجه به اهل سنت به آن اندازه که در متون تاریخی مطرح است بر
روی مسکوکات دوره افشاری تأیید نمی شود .از سویی منشیأ برنامیه سیاسیت میذهبی
دولت نادری را نباید در داخل کشور جسیتجو کیرد .احتمیاالً نیادر بیرای جلیبتوجیه
قدرت های خارجی و گرفتن تأیید از مذهب تشیع به عنوان رکن پنجم میذاهب اسیالم،

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

لفویان با اعالم مذهب تشیع مانع ضرب مسکوکات غیرشییعی شیدند و ضیرابخانههیا
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از شعائر و نوشتههای روی سکههای لفوی چنین استنباط میشود که سکههای این

چنین سیاستی را اتخاذ کرده بود.
رسییاندن فتحعلییی خییان قاجییار و دریافییت لقییب طهماسییبقلیییخییان و منصییب
قورچیباشیگری از شاهطهماسب دوم ،در سال  ،11۴0این بیت را سجع سکه خیوی
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نادر پی

از شهرت و زمانی که «ندرقلی» یا «نادرقلی» نیام داشیت ،پیس از بیهقتیل

قرار داد « :شاید به فلک ساید از اقبال رکابم /طهماسبقلیخیان شیده از شیاه خطیابم»
(حدیث نادركاهی .)21 ،او در سال  11۴2با یکیی از زنیان لیفوی ازدواج کیرد و بیه
عنایت جیقه که مخت

سالطین ایران بود سرفراز شد و این بیت را سجع سکه خوی

قرار داد « :نادرم در تاج بخشیدن زلطف کردگار /الفتیی اال علیی السییف اال ذوالفقیار»
(همان .)23-22 ،همچنین در همین سال پس از دریافیت عهدنامیه والییگیری جمییع
ممالک خراس ان از شاه طهماسب ،دستور داد در این والیات «سکه بهنام سیلطان اقلییم
والیت و ارتضاء علی بین موسییالرضیا» ضیرب کردنید (اسیترآبادی .)118 ،بیا خلیع
طهماسب دوم از سوی نادر ،همان زمان سیکه شیاهی و خطبیه جهیانپنیاهی بیه اسیم
عبا میرزا فرزند شاه طهماسب ،که در آن ایام دوماهه بود ،ضرب شید (تهرانیی )39 ،و
نادر متکفل امور سلطنت شد (حدیث نادركاهی .)2۴ ،در سیال  11۴5بیه دسیتور نیادر
حضرت علیبن موسیالرضا

با این شعار « در خراسان سکه بر زر شد به توفیق خیدا

 /نصرت و امداد شاه دین علی موسیالرضا» ضرب شد .نادر سجع مهر خود را نیز کیه
لفظ تاجبخشی داشت ،چنین تغییر داد« :نادر عصرم زلطف حق غالم هشیتوچیار  /ال
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

فتی اال علی السیف اال ذوالفقار» (همان.)25 ،
پس از مراسم تاجگذاری در دشتمغان ،تاریخ جلو

نادر 11۴8 ،به نظم «الخیر فی

ماوقع» بر روی سکه ضرب شد و در روی دیگر آن چنین آمده است« :سکه بر زر کیرد

نام سلطنت را در جهان  /نادر ایرانزمین و خسرو گیتیستان» (میروی۴57/2 ،؛ حددیث
نادركداهی28 ،؛ هنوی .)1۶0 ،مصرع دوم بیت مذکور به لیورت« :شیاه دیین نیادرقلی
اسکندر لاحبقران» (قدوسیی309 ،؛ توحیدی )۶57 ،ییا «خسیرو عیادل شیه نیادرقلی
گیتیستان» نیز آمده است (توحدی .)۶57 ،برخیی نوشیتهانید کیه نیادر دسیتور داد بیر
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سکۀ زر بهنام شاهطهماسب ،در خراسان جمعآوری و سیکه زر بیه نیام شیاه خراسیان

سکههای او این بیت را بنویسند « :هست سلطان بر سالطین جهان  /شیاه شیاهان نیادر
لاحبقران» (هنوی1۶0 ،؛ آلف .)205 ،نادر پس از تاجگذاری دو مهر ،یکیی بیزرگ و
12۶

ایران قرار داد خدا» و بر مهر کوچک نیز «مظهر لطف الهی نادر است» ،حک شیدهبیود
(حدیث نادركاهی28 ،؛ هنوی.)1۶0 ،
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دیگری کوچک داشت .بر مهر بزرگ «نگین دولت دین رفته بود چون از جا  /بهنام نادر

نادر در برخی مسکوکات ،خود را «پادشاه غیازی»( 1مشییری )232 ،میینامیید و در
برخی سکهها نیز از نمادهای شیعی چون «علی ولی اهلل» یا «نصرت و امیداد شیاه دیین
علی بن موسیالرضا» استفاده می کرد .نادر اعتقادی به دعا نداشت و بیشتر تأکید بر دفاع
از سرزمین داشت (اکسیورثی .)232 ،از ایینرو نوشیتار روی سیکههیای ضیرب شیده
رویکردی مذهبی ندارد و بیشتر تقویتکننده م لیت ایرانی است .برای نخستین بیار ،نیام
ایران و ایرانزمین بر روی سکههای نادر نمایان می شود .در حالی که در دوره جانشینان
نادر با الهام از قالب های مسکوکات دوره لفوی ،در برخی میوارد عینیاً همیان شیعائر
مجدداً استفاده شد .واژه «کلب آستان» که در اغلب سکههای لفوی وجیود داشیت در
دوره شاهرخ افشاری نیز مورد استفاده قرار گرفت (نک .موسوی دالینیی« ،سییر تحیول
مضامین و شعائر مذهبی بر سکههای دوره افشاریه (.)1۶2-159 ،»)11۴8-1210
پس از اشغال ایران توسط افغان ها ،اوضاع کشور نابسامان شد .همسیایگان بیه فکیر
از مسکوکات دوره نادری منعکس شدهاست .در رستمالتواریخ از نادر با عنیوان «رسیتم
ایرانپناه» و «ویل ویلاهلل» ییاد شیدهاسیت (آلیف .)200 ،دولیت واژه پیر تکیرار در
 ،)2۶3ریشه در حکومتهای گذشته ایرانی بهویژه دوره امیر یوسف قراقویونلو (ترابی،
 )1۴8و شیخ اویس جالیر (همان )119 ،دارد .نیادر پیس از تثبییت مرزهیای اییران در
غرب و شر و تاجگذاری در دشتمغان ،خود را «گیتیستان» (ترابی )2۴7 ،و پیس از
غلبه بر محمدشاه گورکانی در  1151خود را «شاه شاهان» نامید .هرچند لفظ سلطان در
دورههای پیشین بر روی سکههای ایرانی آمدهاست؛ اما لفظ «خسرو» برای نخستین بیار
بر روی سکههای نادری مشاهده می شیود .در دوره کوتیاه حکومیت نیادر از واژههیای
متعار

دوره لفوی و دوره وهیرالدین محمد بابر نظیر «خلداهلل ملکه» (تصیویر ش،)1

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

مسکوکات دوره افشار «نگین دولت دین رفته بود چون از جیا» (سیرفراز و آورزمیانی،
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دستندازی به خاک ایران بودند .از اینرو وهور نادر بهعنوان ناجی ایران ،در بسییاری

«لاحبقران» (تصویر ش )2و «علی ولیاهلل» اسیتفاده شیدهاسیت ( .)Whitehead, 125و
سالطین جهان»« ،الخیر فی ماوقع» و «السیلطان نیادر» خیاص دوره نیادر هسیتند .ایین
 .1سکه مبارک پادشاه غازی نادرشاه ،ضرب پیشاور به تاریخ  ،1151محل نگهداری موزه مشهد.
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برخی واژهها نظیر «شاه شاهان»« ،خسرو گیتیستان»« ،نیادر اییرانزمیین»« ،سیلطان بیر

عناوین مکرر در منابع تاریخی این دوره نیز دیده میشوند .مورخ و منشی نادر در شرح
جلو

او نوشته است« :رئو

منابر و وجوه دنانیر بهنام نامی و القاب گرامی آن خسرو

دادگر زیب و زیور یافت ...میرزا قوامالدین محمد قزوینی« 1الخیر فی میاوقع» را تیاریخ
جلو

یافته و بعضی از نکتهسنجان قزوین «ال خیر فی ماوقع» خواندند 2.تاریخ قیوامی

را سکه دارالضرب کرده ،بر روی دیگر آن «السیلطان نیادر» نقی

کردنید (اسیترآبادی،

 .)272در زمان حضور نادر در هن دوستان ،سکه و خطبه در جمیع ممالک هندوستان تیا
نواحی دکن بهنام نادر برقرار گردانیدند و سکهای که بر روی روپیه زده بودند بدیننحو
بود « :هست سلطان بر سالطین جهان /شاه شاهان نادر لاحبقران» .پیس از آن دسیتور
داده شد در فرامین ،نادر را به لفظ «شاه شاهان» و «شاهنشاه» بنویسند (میروی7۴7 /2 ،؛
حدیث نادركداهی .) 3۴ ،نادر پس از بازگشت از هندوستان و ورود به هرات ،حکومیت
این ایالت را به شاهرخ میرزا داد و دستور داد که سکۀ زر به نام شیاهرخ بیا ایین شیعار
و نشان» (حدیث نادركاهی .)37 ،همچنین القاب و عناوین استفاده شیده روی سیکههیا
مانند «سلطان السیالطین»« ،لیاحبقران» (آلیف205 ،180 ،؛ میروی ۴۴7 /2 ،و غالیب
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

لفحات بعدی)« ،گیتیستان» (مروی« ،)752 ،7۴8 /2 ،خسرو» (همان750،؛ استرآبادی،
« ،)27۴ ،272خسرو گیتیستان» (مروی )۴57 /2 ،و «نادر ایرانزمین» (همیان )۴57 ،در
منابع تاریخی عصر افشاریه بهکار برده شدهاست.
استفاده از این مفاهیم واقعگرایانه بهنظر میرسد ،چراکه نادر به دنبیال نسیبسیازی
و انتساب خود به تبار شاهان گذشته اییران نبیود و لیرف ًا قیائم بیر توانیایی شخصیی
خییود بییوده و خییوی

را «السییلطان نییادر» نامیییده اسییت .واژه سییلطنت گرچییه در

اواخیر دوره لیفوی و بیه وییژه دوره پیس از سیقوط دولیت لیفوی وجیود داشییت،
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ضرب شود « :امر شد از شاه شاهان نادر لاحبقران  /سکه یابد در هرات از شاهرخ نیام

اما بهشکل چشم گیری در مسکوکات نادر و جانشیینان او میورد اسیتفاده قیرار گرفیت
 .1به نوشته مروی ( ،)۴57/2در تاریخ نادركاهی آمدهاست :یک روی سکه به عبارت «الخیر فی ماوقع» و روی
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.34.6.2
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دوم نق تعیین مقام و سن هجری داشت (تهرانی.)۴5 ،
 .2در آن مجلس نکتهدانی را گفته بود« :ببرید از مال و از جان طمع  /بتاریخ الخیر فی ماوقع» به دستور نادر با
طناب خفه کردند .شاعری دیگری که گفته بود« :بریدند شاهان زشاهی طمع  /بتاریخ الخیر فی ماوقع» ،نادر او
را خلعت و انعام داد (آلف.)20۴- 203 ،

( .)Gold ashrafi of Nadir Shahاستفاده از القابی چون «خسیرو گیتییسیتان» و «شیاه
شاهان» نیز متأثر از رویدادهایی تاریخی بیود .در دوره جانشیینان نیادر وضیع متفیاوت
است .علیقلیخان برادرزاده نادر در بیستوهفتم جمادیالثانی  ،11۶0در ارض اقید
جلو

کرد و خود را علیشاه و عادلشیاه نامیید و سیکه بیهنیام خیود ضیرب کیرد»

(استرآبادی۴27 ،؛ مروی1198/3 ،؛ سلطان هاشم مییرزا .)90 ،رویکیرد شیعائر در دوره
عادل شاه برخال

نادر بیشتر جنبه مذهبی و شیعی دارد و اغلب سکههای او در قالیب

سکههای دوره لفوی و دارای مشخصههای بارز شیعی هستند (تصویر ش.)3

https://www.zeno.ru=91754

https://en.numista.com

https://en.numista.com

خراسان بر تخت نشسته بود« ،با نقد قلب سکۀ پادشاهی بهنیام خیود زد» (اسیترآبادی،
« .)۴32السلطان ابراهیم» با الهام از شیوه ضرب سکههای نادر ضرب شده و در مواردی
جدید با عباراتی مانند« :یا لاحبالزمان ادرکنی» ( 11۶1رابینو )22 ،مواجه میشویم که
مسبو به سابقه نبوده است .ارتباطات فرهنگی و سیاسی ایران و گورکانیان و رواج زبان
و ادبیات فارسی در شبهقاره هند بر روی سکههای هندی پی
وجود داشته است .واهر ًا نخستین سیکه بیا شیعر فارسیی پیی

از هجوم نادر به هند نیز
از تشیکیل حکومیت

گورکانیان (حک )127۴-932 .در دوره محمدکریم شیاه گجیرات (حیک)855 -8۴2 .

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

ابراهیمشاه برادر علیقلی عادلشیاه کیه در مخالفیت بیا او در نهیم شیوال  11۶1در
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تصوير ش 1

تصوير ش 2

تصوير ش 3

بوده است که بر روی آن این بیت حک شدهبود« :تا بدارالضرب گردون قرص مهر و ماه
نادر در هندوستان نیز مشاهده میشود (تصویر ش .)۴
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باد /سکه سلطان غیاثالدین محمدشاه باد» .قسمتی از این شعر بر روی سکههای دوره

تصوير ش (http://hcr.ashmus.ox.ac.uk/HCR18373) 4

گرچه این بیت توسط شعرای فارسیزبان وارد دارالضربهای هندوستان شیده ،امیا
پی

از گورکانیان در سکههای ایرانی استفاده نشده بود و در دوره نادر و شاهرخ متأثر

از ارتباط با هندوستان ،بر روی سکههای دوره افشاری مورد استفاده قرار گرفتیهاسیت.
نوشتار سکههای ایالت های هندوستان با حضور نادر تغییر پیدا کرد و ضرابخانههای این
کشور به نام نادر سکه ضرب کردند .نادر تاج پادشیاهی را بیه دسیت خیوی

بیر سیر

اطاعت و انقیاد و متابعت خوی

نوشت و در آن ،از سرحد الهور تا کابیل را بیهرسیم

پیشکشی به نادر داد .سبس نادر در سال  1152از شاهجهانآباد به قصد تسخیر ممالیک
سند راهی شد (مروی 751 /2 ،و 752؛ حدیث نادركاهی .)3۴ ،این وضعیت بیا وجیود
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

بازگشت نادر به ایران تا سال  11۶0یعنی  9سا ل پس از تهاجم نادر به هند ادامه داشت.
بر روی تعدادی از سکه های دوره نادر با خط نستعلیق نوشتاری به این مضمون وجیود
دارد « :از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا» (ترابیی )2۶0 ،کیه در دوره پادشیاهان
لفوی نیز استفاده شدهبود ( .)Gold ashrafi of Nadir Shahهمین عبارت واهراً پیی
از استفاده شاهان لفوی ،در ضرابخانه محمدشاه گورکانی بدینلورت نقر شیده بیود:
«سکه زد در جهان بلطف اله -پادشاه زمان محمد شاه» (.)Whitehead, 332
لقب «السلطان االعظم» که بر روی سکه های نیادر آمیده اسیت ،در دوره ایلخانیان و
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محمدشاه قرار داد و محمدشاه نیز پیس از قیدردانی از نیادر ،عهدنامیهای درخصیوص

تیموریان بهوفور بر روی سکههای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته بود (تصیویر ش .)5
با فتح هندوستان توسط نادر ،ضرابخانه های کشمیر که برای پادشاهان پیشیین و بعیدی
130

بهعنوان یکی از ایالتهای هندوستان بهکار بردند .عبارت «جلو

میمنتمأنو » که بر

روی برخی از سکههای نادر که در ایران و هند ضرب شدهاند وجود دارد (تصیویر ش

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.34.6.2

این لقب را استفاده کردند ،لقب میذکور را بیر روی سیکههیای دوره نیادر در کشیمیر

 ،)۶گرچه پی

از این توسط افاغنه بر روی سکهها استفاده شده بود ،امیا خاسیتگاه آن

به دارالضربهای هندوستان برمیگردد .احتماالً واژههایی همانند «غازی» کیه بیر روی
سکه های دوره نادر استفاده شده ،مشترک بین لیفوی ،نیادر و گورکانییان اسیت .واژه
«مبارک» از واژههایی است که در دارالضربهای ایرانی استفاده نشیده و متیأثر از دوره
تهاجم نادر به هند است (تصویر ش .)7
از ویژگی های سیاست نادر در نقر نوشتار بر روی سکهها پرهیز از غلو و توجیه بیه
واقیعت گرایی اسیت .پادشیاهان گورکیانی از القیابی چیون« :لیاحباالمیر و الزمیان»
(محمدشاه گورکانی) (« ،)Whitehead, 320ابوالعدل» (« ،)Ibid, 359اعزالیدین» ( Ibid,

« ،)368عیالمپنیاه» ( )Ibid, 359و «سیکه زد بیر هفیت کشیور» ( ،)Ibid, 371اسیتفاده
میکردند؛ اما نادر از شعائر خاص لفویان که در گرامیداشت مذهب شییعه بیود و از

نقوش سکههای صفویه

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

تصوير ش  6 ،5وwww.acsearch.info/afsharid 7
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القاب شاهان گورکانی استفاده نکرد.

لییفویان در بسیییاری از زمینییههییای هنییری وارث هنییر درخشییان دربییار تیمییوری
ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه مورد توجه قرار گرفت .بسیاری از هنرها نظیر
نگارگری ،قالیبافی ،خوشنویسی ،سفالگری ،کتابآرایی و فلزکاری رشد قابل توجهی
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بودند (نوایی و غفیاریفیرد .)3۴0 ،هنیر در دوره لیفوی بیهسیبب حماییت دربیار و

کردند .رشید ایین هنرهیا و حضیور طیوالنی هنیر در جامعیه ایرانیی ،هنرمنیدان را در
به کارگیری نقوش هندسی ،حیوانی و گیاهی در مسکوکات تشویق کرد .برخیی از ایین
نقوش در ادوار پی

از لفویه بهکار گرفتیه شیده و برخیی منحصیراً در دوره لیفویه

استفاده شدهاند.
نقوش هندسی

تزیین مسکوکات در دوره های مختلف با نقوش هندسیی ،گییاهی و حییوانی انجیام
میگرفت .این تزیینات به موازات سایر هنرها و اوضاع سیاسیی ،اجتمیاعی و اقتصیادی
جامعه استفاده می شدند .داییره ،مربیع ،لیوزی ،بیضیی ،خطیوط ممتید و نقطیهچیین از
مهمترین نقوش هندسی روی سکههای لفوی است.

گل ش پر ،هشتپر ،چهارپر ،سهپر ،گل شاهعباسی و سرو (خاص دوره لفوی) ،از
مهمترین نقوش گیاهی مورد استفاده بر روی سکههای این دوره است.
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نقوش حیوانی

نق

شیر ،خرگوش ،ماهی ،فیل ،طاوو  ،پرنده (مرغ) ،شیر و خورشید ،اسب ،گاو،

نهنگ و تصاویر انسانی در دوره لفوی و پی

از آن مورد اسیتفاده قیرار مییگرفتنید.

برخی نقوش حیوانی مانند خرچنگ ،موش ،شتر ،آهو ،گیوزن شیاخدار ،بیز و گوسیفند
مخت

دوره لفوی هستند (ثواقب و همکاران.)10۶-88 ،

نقوش سکههای دوره افشاریه

دوره نادری را «عصر تناقضات» مییتیوان نامیید (شیعبانی .)271 ،محیدودیت دوره
زمانی نادری و اشتغال وی و جانشینان
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نقوش گیاهی

به جنگ و درگیری ،طبیعتیاً بیرای توجیه بیه

بهبود وضع اقتصادی و هنری مجال نمیداد .نادر میگفت من نیامدهام تیا کشیور را در
132

همین دیدگاه او علت مهمی برای از رونق افتادن برخی هنرها و سنتهای دوره لفوی
در آن مقطع ز مانی است .گرچه نادر در ابتدا ،کارگزار دولت لفوی و در خدمت شیاه
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للح و آرام

باقی گذارم ،بلکه آمده ام تا همه چیز را وارونیه کینم (اکسیورثی.)193 ،

طهماسب دوم بود ،اما اندکی بعد تصمیم گرفت تیا حاکمییت لیفوی تغیییر دهید .در
حالی که برادرش ابراهیم به دنبال حفظ دولت لفوی بود .نادر در داخل کشور برخیی
مراسم شیعی خاص را که بیشتر نماد دوران نخستسین لفویه بود ،ممنوع کرد (همیان،
 .)22۶با این همه ،نقاشی های کاخ خورشید ،تصاویر نیادر در لنیدن و گیردآوری اهیل
حِرَ

در هند همگی نشان از توجه نادر به هنر دارد (شعبانی .)258 ،اگرچه بیشتر زمان

فرمانروایی نادر به سرکوب دشمنان و تثبیت مرزهای کشور و کشورگشایی سبری شد،
اما مقایسه آثار برجای مانده نشان از وجود مشخصههای خاص دوره نادری دارد .نیادر
درحوزه اقتصادی برآن شد تا پول رایج را الالح کند .او بهجیای ادامیه الگیوی معییار
سنتی ایران ،ضرب سکه را بر اسا

الگوی هندوستان در پی

گرفیت (رودی متیی و

دیگران.)185 ،
برخی نیز در تداوم سنتهای پیشین بودند .در زمینه بهکارگیری نقوش نیز ضرابخانههیا
بههمین شیوه ،یعنی تداوم سنتهای پیشین و نوآوری پرداختند .در ادامه ضرب سیکه،
ضرابخانهها در دوره افشاری از نقوش هندسیی ،گییاهی و حییوانی بیر روی سیکههیا
و تحول شد .هجوم افاغنه به ایران و تبعات حضور آنها موجب کمبود سیکه در کشیور
شد .اگرچه دلیل واهری تصمیم نیادر در تهیاجم بیه هندوسیتان ،کیمتیوجهی پادشیاه
گورکانی در جلوگیری از ورود افغانها بود ،اما کمبود مسکوکات و جنبیه اقتصیادی و
کشورگشایی نادر میتواند دلیل مهمتری برای این اقدام باشد.
در دوره نادر تحرک و پویایی خالی در اوضاع هنری بهنسبت دوره طیوالنیمیدت
پی

از آن بهوجود آمد .برطبق سنت ضرابخانهها ،بهطیور معمیول سیکههیای طیال را

به لورت محدود و در زمان جلو

پادشاه جدید و یا عید نوروز ضیرب مییکردنید و

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

استفاده می کردند .برخی نقوش رایج متأثر از شرایط سیاسی موجود جامعه ،دچار تغیییر
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در نوشتار و شعائر ،بسیاری از سکه های این دوره دارای ویژگی خاص خود بودند و

سکههای نقره و مس نیز در عید نوروز ضرب میشدند .سکه نقره بهعنیوان پاییه پیولی
توسط حاکمان محلی ضرب میشد .نقوش حیوانی اغلب بر روی سکههای مسی حک
میشد .مسکوکات مسی کمی از دوره افشاریه بهویژه دوره نادری برجای مانیده اسیت.
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کشور و تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی ضرب میشد .مسکوکات مسیی (فلیو )

بررسیهای لورت گرفته نشان میدهد که در اواخر دوره لفوی ،سیکههیای مسیی و
نقوش حیوانی بهوفور بر روی سکهها حک میشد .ایین شییوه پیس از سیقوط دولیت
لفوی و دوره نایب السلطنگی نادر نیز رایج بود .پس از سقوط افشاریه نیز همان نقوش
حیوانی به تعداد زیاد در دوره زندیه قابل مشاهده است .شاید علت کمبیود مسیکوکات
مسی (فلو ) در آن دوره نتیجه سیاست تمرکز قدرت دولت نادری بودهاست (موسوی
دالینی« ،تحلیلی بر کن های اقتصادی فرمانروایان ایرانی و پیوند آن با قدرت و امنییت»،
 .)190-189برخی از نقوش حیوانی بر روی سکههای دوره افشاریه عبارتنداز :شییر در
حال شکار غزال ،به تاریخ ( 11۴5عالءالدینی ،)9۴ ،شیر و خورشید ،تصیویر خورشیید
(ترابی ،)2۶9-2۶8 ،تصویر پرنده ،تصویر شیر ،تصویر گوزن ،تصیویر اسیب و تصیویر
عقاب در حال شکار (.)Valentine, 103, 119, 133

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

تصوير گوزن ()9

تصوير عقاب در حال شکار ()11

تصوير اسب ()10
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تصوير شير()8

تصوير پرنده()7

نقوش هندسی

نقوش هندسی نییز اغلیب بیر روی سیکههیای مسیی اسیتفاده مییشید ،از ایینرو
فراوانی بیشتری داشته اسیت .بیشیتر خطیوط راییج روی سیکههیای نیادری بیهشیکل
دایره بیا خطیوط ممتید و نقطیهچیین اسیت .یکیی از مشخصیههیای مهیم سیکههیای
افشاری ،دایره در پشت سکه ها اسیت کیه اطیرا

آن فاقید نوشیتار و تیزیین اسیت و

داخییل آن معمییوالً نییام ضییرابخانه و یییا اسییم پادشییاه ذکییر شییدهاسییت .البتییه در دوره
برخییی حاکمییان افشییاری ،فلییو هییایی بییهشییکل مربییع نیییز ضییرب شییدهاسییت
( .)https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=164534بییییییر روی برخییییییی
فلو های دوره نادر که براسا

رویه ضرابخانههیای کشیمیر ضیرب شیده ،تزیینیات

هندسی وجود دارد و لرفاً بهجای سالطین کشمیر از «السلطان اعظم نادرشاه» و پشت
سکههای دوره افشاریه در زم ان شاهرخ ،از کیفیت و تزیینات هندسی بهتری برخیوردار
شد (تصویر 12و.)13

تفاوتها و همانندیهای نقوش مسکوکات صفوی ،افشاری و هندی

ضرابخانههای افشاری بسیاری از ویژگیهای هنری سکههای دوره لفوی از لحیاظ
هندسی ،گیاهی و حیوانی مورد استفاده قرار دادند و در مواردی نیز تحت تیأثیر سینت
ضرب مسکوکات ضرابخانههای هندوستان قرار گرفتند .سکههای دوره نادری از لحیاظ

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

تصوير 12و https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=119067&115405.13

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-09

آن از تزیینات هندسی رایج آن ایالت استفاده شیدهاسیت ( .)www.acsearch.infoالبتیه

هندسی ،حیوانی و گیاهی در مق ایسه با دوره لفوی از تزیینیات کمتیری برخوردارنید.
خالی بودند .فضای پشیت و روی سیکههیای ایین دوره کیامالً میورد اسیتفاده قیرار
میگرفت .درحالی که در سکههای دوره افشار از عبارات کوتاه و سیاده آنهیا اسیتفاده
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مسکوکات دوره لفوی الوالً دارای نام ضرابخانه و بیشتر ضرابخانهها نیز دارای عالئم

می شد و همچنین فضای خالی نیز در پشت سکه وجود داشت .در سکههیای لیفوی،
فالله خطوط نستعلیق بر روی سکه بسیار کم است ،درحالیکیه در بیشیتر سیکههیای
افشاری ،فالله حرو

و کلمات زیاد است .از ویژگی سکههای گورکانییان اسیتفاده از

خطوط باریک با فالله زیاد است .این مشخصه بر روی گونههای زیادی از سکههیای
نادر نیز وجود دارد.
شیدهبیود (تصیاویر

در دوره نادری ،قالب برخی سکهها از سکههای لفوی اقتبا

ش 1۴و  .)15یکی از وجوه مشترک سکههای لفوی ،نادری و هندی را میتوان تقسیم
روی سکه به سه یا چهار قسمت افقی با کشیدن برخی حرو

به خیط نسیتعلیق روی

سکهها دانست (تصاویر ش 17 ،1۶و  .)18این سبک به همراه استفاده از خط نستعلیق،
زیبایی خالی به سکهها میداد .از بارزترین شکل و قالب سکههای نادری ،تحریر نیام
پادشاه در فضای دایرهای شکل در پشت سکه و خالی بیودن اطیرا

آن اسیت .گرچیه

گیاهی ،حیوانی و هندسی مسکوکات جانشینان نادر بهمراتب بیشتر و بهتر بود.

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

https://en.numista.com/catalogue/pieces61559.html

(تصوير  ،14روپيه ،دوره عادلشاه)

http://hcr.ashmus.ox.ac.uk/

(تصوير  ،15شاهي ،سليمان اول صفوی)

تصاوير ( 17 ،16و www.acsearch.info )18

پشت و روی سکه ضربشده در ضرابخانه شاهجهانآباد هند(دوره افشاريه)
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اقتدار حکومت بازماندگان نادر نسبتبه حکومیت او کمتیر بیود ،امیا کیفییت تزیینیات

پشت و روی سکه ضربشده در ضرابخانه اصفهان(دوره افشاريه)

ضرابخانه های دوره لفوی دارای عالمت خاص خود بودند که اغلب بر یک طیر
سکه حک میشد .بی

از  15مورد ایین عالئیم شناسیاییشیدهاسیت (نیک .ثواقیب و

لفوی نیستند .گرچه جمله «الخیر فیما وقیع» (تصیویر ش  )19کیه بیه حیرو
مصاد

ابجید

با آغاز سلطنت نادرشاه است ،بهخط طغری ،یکی از مشخصه هیای بیارز روی

سکه های نادرشاه اسیت (میروی۴57 /2 ،؛ شیمس اشیرا  .)20 ،همچنیین تحرییر نیام
«السلطان نادر» بر روی مسکوکات نادر و حتی جانشینان او با انشاء متفاوت ،نشان تنوع
مسکوکات و فعالیت ضرابخانه این دوره است .بنابراین ،در عین اینکیه نیام «السیلطان
نادر» بر روی سکه ها در یک نگاه مشابهت زیادی را در ذهن ایجاد میکنید ،امیا شییوه
نگارش و تزیینات پسزمینه آنها ،بیه هرکیدام از آنهیا هوییت جداگانیهی داده اسیت
(جدول ش .)1

سنتگرایی و نوآوری در نقوش سکههای افشاریه

همکاران .)91-90 ،سکه های دوره افشیار دارای نشیان و عالمیت خالیی ماننید دوره

http://hcr.ashmus.ox.ac.uk/HCR18359
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تصوير ش .19الخير فيما وقع بهخط طغری
(نادرشاه )1148
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پشت و روی سکه ضربشده در ضرابخانه تبريز (دوره صفويه)

جدول شماره  :1تصوير گرافيکي نوشتار «السلطان نادر»
بر روی سکههای نادری ،با وجود شباهت ،متفاوتاند.

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398
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نتیجه

دوره افشاریه در تاریخ ایران با وجود کوتاه بودن دوران حکومت زمامداران  ،منشاء
تأثیرات مهمی در حیات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه شد .نادر از بطن
تشکیالت دیوان ساالری لفویان و برای احیاء دوباره حکومت لفویه وارد نظام سیاسی
شد و بسیاری از الول کشیورداری را در رکیاب بازمانیدگان لیفوی تحیت عنیاوین
سبهساالر و نایب السلطنه آموخت و به تدریج حکومت افشاری را بنیاد نهاد .دوره نیادر
که پی تر کارگزار دولت لفوی بود ،حامل برخی پیامها و سنتهای دولت پیشین بود.
هجوم نادر به هندوستان دستاوردهای جدییدی بیرای تشیکیالت سیاسیی و اقتصیادی
دولت افشاری در پی داشت .ضرب مسکوکات دوره نادر نیز از این تحوالت متأثر شده
بود .در این دوره سه سبک و شیوه برای ضرب سکه وجود داشت .برخی سیکههیا بیر
نیز متأثر از مسکوکات هندی بودند .سیاست نادر و جانشینان
روی سکه متفاوت است .نادر سیاستی مشخ

در نقر نوشتار و نقوش

در دگرگونی بنیانهای هنری ،سیاسی و

مذهبی دوره لفویه و القاء دیدگاه و نگرش سیاسی و مذهبی خود در جامعه داشت .در
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

حالی که جانشینان وی رویههای متفیاوت بیا نیادر و بیهخصیوص در راسیتای تیداوم
سیاست و سنتهای ضرب سکه دوره لفوی در پی گرفته بودند.
درمجموع ،از بارزترین مشخصههای مسکوکات دوره افشاری میتوان به اینها اشیاره
کرد :کمرنگشدن شعائر مذهبی روی سکههیا؛ واهرشیدن برخیی واژگیان در تقوییت
ملی گرایی ،سلطنت و ایرانیت که ممکن است در اثیر تهدیید حاکمییت ایرانیی توسیط
افغانها ،روسیه و عثمانی باشد؛ کاه

فلو های دوره افشاری؛ نفیوذ برخیی واژگیان

ضرابخانههای هندی بر روی سکههیای دوره نیادری؛ واقعییتگراییی در نوشیتار روی
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اسلوب و سنت سکههای دوره لفوی ،تعدادی بهشیوه خاص دوره نادری و سکههایی

سکه های دوره نادری و مشاهده سیر لعودی تحیول و تقوییت نقیوش روی سیکه از
دوره نادر به جانشینان  .سیاست نادر در نقر نوشتار روی سیکه هیا موجیب پییدای
1۴0

اقوام دیگر از هند تا قفقاز مبادله و خرید و فروش میشد.
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مسکوکاتی شد که فاقد ویژگیهای قومیتی و مذهبی بود ،از ایینرو بیهراحتیی توسیط

منابع

 آلف ،محمدهاشم (رستم الحکما) ،رستمالتواریخ ،تصحیح و تحشیه محمید مشییری،تهران ،سبهر.1352 ،
 استرآبادی ،میرزامهدیخان ،جهانگشای ندادری ،به اهتمام عبداهلل انوار ،تهیران ،انجمینآثار و مفاخر فرهنگی.1377 ،
 اسماعیلی ،لغری ،سکهها و مهرهای دوره صفوی ،تهران ،سازمان مییراث فرهنگیی وگردشگری ،پژوهشکده زبان و گوی

.1385 ،

 اسکورثی ،مایکل ،ایران عصر افشار  ،ترجمه امیر نییاکویی و لیاد زیبیاکالم ،تهیران،روزنه.1388 ،
 افتخاری ،یوسف ،سکهكناسی كاهان افشار ،تهران ،پازینه.139۴ ،موزه آذربایجان شرقی.1350 ،
 توحدی(کانیمال) کلیماهلل ،نادر صاحبقران(نادر برمبنای اسدناد خطدی آخدریگ تحقیدق ، تهرانی«وارد» ،محمدشفیع ،تاریخ نادركاهی«نادرنامه» ،بهاهتمام رضیا شیعبانی ،تهیران،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.13۶9 ،
 ثواقب ،جهانبخ ؛ امرایی ،سیاوش و شهاب شیهیدانی« ،رونید دگرگیونی نقیوش وشعائر مذهبی بر روی سکههای دوره لفوی» ،تاریخنامده ایدران بعدد از اسدالم،

،۶

ش ،12بهار و تابستان  ،1395ص.111-۶3
 حدیث نادركاهی  ،تصحیح و تحشیه رضا شعبانی ،تهران ،بعثت.137۶ ، -رابینو ،لویی ،سکههای كاهان ایرانیگ آلبوم سکهها نشانها و مهرهدای پادكداهان ایدران،
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سنندج ،ژیار.138۴ ،
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 -ترابی طباطبایی ،جمال ،سکههای كاهان اسالمی ایران ،ج ،2بییجیا ،نشیریه شیماره 5

بهاهتمام محمد مشیری ،تهران ،امیرکبیر.1353 ،
سمت ،چاپ سوم.1383 ،

1۴1
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 -سرفراز ،علیاکبر و فریدون آورزمانی ،سکههای ایران از آغاز تدا دوران زندیده ،تهیران،

 سلطان هاشممیرزا ،زبور آلداود  ،با تصحیحات و تعلیقات عبدالحسین نیوایی ،تهیران،میراث مکتوب.1379 ،
 سکههای گنجینه قلعه فلکاالفالک. سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران ،مرکز.1372 ، شریعتزاده ،علیالغر ،سکههای ایرانزمیگ ،تهران ،پازینه.1390 ، شعبانی ،رضا ،تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه ،تهران ،قومس ،چاپ دوم.1375 ، شمس اشرا  ،ع ،نخستیگ سکههای امپراتوری اسالم ،الفهان ،دفتر خیدمات فرهنگییاستاک.13۶9 ،
 طهرانی«وارد» ،محمدشفیع ،مرآت واردات ،تصیحیح و تعلیقیات منصیور لیفتگیل،تهران ،میراث مکتوب.1383 ،

 فرحبخ  ،هوشنگ ،سکههای ضربی چکشی ایران (صفویه افغانهدا افشداریه زندیدهقاجاریه  ،برلنغربی آلمان ،نوین فرحبخ .135۴ ،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 قائینی ،فرزانه ،سکههای دوره صفویه ،تهران ،پازینه.1388 ، قدوسی ،محمدحسین ،نادرنامه ،تهران ،دنیای کتاب.1387 ، -مرعشی لفوی ،میرزامحمدخلیل ،مجمعالتواریخ ،بیهتصیحیح و اهتمیام عبیا

اقبیال

آشتیانی ،بیجا ،طهوری و سنایی.13۶2 ،
 مروی(وزیر مرو) ،محمدکاوم ،عالمآرای نادری ،تصحیح محمیدامین رییاحی ،ج2و،3تهران ،علمی و علم.137۴ ،
 -متی ،رودی (و دیگران) ،تاریخ پولی ایران از صفویه تا قاجدار ،ترجمیه جیواد عباسیی،
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 -عالءالدینی ،بهرام ،سکههای مسی ایران ،تهران ،یساولی.1391 ،

تهران ،نامک.139۶ ،
 -مشیری ،محمد« ،سکههای نادرشاه افشار» ،بررسیهای تاریخی،

 ،۶ش ،1فیروردین

1۴2

 موسوی دالینی ،جواد« ،تحلیلی بر کن های اقتصادی فرمانروایان ایرانی و پیوند آن باقدرت و امنیت» ،پژوهشهای تاریخی ایران و اسدالم ،ش  ،23پیاییز و زمسیتان ،1397
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و اردیبهشت ،1350ص.252-225

.198-177ص
 « سیر تحول مضامین و شعائر مذهبی بر سکههای دوره افشاریه، جواد، موسوی دالینی.172-1۴9 ص،1398  بهار،۴0  شماره، مطالعات تاریخ اسالم،») 11۴8-1210(

 تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادی و، عبدالحسین و عباسقلی غفاریفرد، نوایی.1392 ، چاپ نهم، سمت، تهران،فرهنگی ایران در دوران صفویه
، علمی و فرهنگیی، تهران، ترجمه اسماعیل دولتشاهی،  زندگی نادركاه، جونس، هنوی.13۶5 ،چاپ دوم
،» ضرب شیده در خانیات قفقیاز، «سکه های نادرشاه افشار،)139۶(  شاهین، هوسبیان-
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.3 ش،2

1۴3

، بهار و تابستان، دوف صلنامه اختصالی سکه شناسی،سکه های شرقی

- Poole, Reginald Stuart, LLD, Coins of the Shahs of Persia, London,
British museum, 1887.
- Valentine, W.H., Modern Copper Coins of the Muhamammadam States,
London, 1911.
- Whitehead, R. B., Catalogue of coins in the Punjab museum, Lahore,
Oxford, 1914.
- Ashmolean: the Heberden Coin Room: http://hcr.ashmus.ox.ac.uk
- Gold ashrafi of Nadir Shah: http://numismatics.org
- https://en.numista.com
- Zenoru – oriental coins database: https://www.zeno.ru
- https://www.acsearch.info

