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 :هچکید

 هاینشانه و عالئم. است مردم فرهنگی و اعتقادی عدبُ  مطالعهٔ  در مهم هایمقوله از یکی شناسیسّکه و سّکه
 رسمیت. است مردم اعتقادات و مذهب از متأثر هاکتیبه و نقوش از مهمی بخش که دهدمی نشان هاسکه روی

 ،اشعار تا شد موجب ایرانیان، اعتقادات و باورها در مذهب این عمیق تأثیرات و صفوی دورهٔ  در تشیع مذهب
 نشان ائمه به نسبت را ایرانیان ارادت و گردد منعکس مسکوکات روی بر ائمه وصف در نمادین نقوش و ،ادعیه
 کتیبهٔ  و نقوش محتوای لحاظ از صفوی مسکوکات بر مذهبی ایدئولوژی تأثیر بررسی مقاله این از هدف. دهد
 تشیع مذهب شناختن رسمیت در هاسکه هایکتیبه مضمون و محتوا تأثیرگذاری میزان بررسی همچنین و هاسکه

 .است جامعه متوسط قشر توسط
 گردآوری طریق از فرهنگی تاریخ نظری رویکرد با تحلیلی -توصیفی صورت به نوشتار این در تحقیق روش

: دهد پاسخ زیر سواالت به دارد سعی صفویه هایسکه بررسی و مطالعه با مقاله این. است کتابخانه در اطالعات
 اینکه بر عالوه هاسکه عالئم و هاکتیبه. ۲ است؟گذاشته هاسکه تزیینات بر تأثیری چه شیعه مذهبی ایدئولوژی. ۱

 بررسی و مطالعه اند؟شده طراحی دیگر فکری هایزمینه چه در هستند، ائمه به نسبت شاهان ارادت دهندهٔ نشان
 صفوی جامعهٔ  ادارهٔ  و شیعی حکومت مشروعیت برای صفوی شاهان ایدئولوژی تبلیغ دهندهٔ نشان هاکتیبه و نقوش
 .دارد شیعی باورهای و اعتقادات در ریشه که است

 .تشیع مذهبی، ایدئولوژی صفویه، عصر سکه، :کلیدی واژگان
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 مقدمه:-۱
میالدی(  ۱۵۰۱ – ۱۷۲۲)هجری قمری  ۹۰۷ -۱۱۳۵های صفویان دودمانی ایرانی و شیعه بودند که در سال

 ۹۰۷اسماعیل اول بود که در سال  بر ایران فرمانروایی کردند. بنیانگذار دودمان پادشاهی صفوی، شاه
ه.ق از  ۱۱۳۵پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین که در سال  ه.ق در تبریز تاجگذاری کرد و آخرین

از اسالم و جریانی مذهبی  حکومت صفوی اولین حکومت ملی در ایران بعدخورد.  ها شکستافغان
 1مبتنی بر تعالیم شیعه بود.

صفویه در تاریخ ایران عصر شکوفایی اعتقادات شیعی است. فلسفه و تفکر شیعی در هنر این دوره  دورهٔ 
با رسمیت یافتن است. جای گذاردهصفوی با ایدئولوژی مذهبی بر نمود خاصی دارد و آثار مهمی از دورهٔ 

کار خود قرار داده و از  هنرمندان، مضامین شیعی را بیش از پیش دستمایهٔ  ،ایران شیعی صفوی در سلسلهٔ 
مذهبی شیعی در هنرهای کاربردی به عنوان یک عنصر تزئینی و ابزاری  ایدئولوژیخط و خوشنویسی و 

 دلیل وجود دو ویژگی شاخصصفوی به های تشیع استفاده کردند. هنر در دورهٔ برای تبلیغ و تقویت ارزش
مذهب تشیع و هویت ملی که برخاسته از ایدئولوژی و تفکرات بزرگان حکومت بود به ابزاری برای بیان و 

های مختلف هنر در این دوره با تفکرات رشتهبود. رسانی تبدیل شده و در خدمت دین قرار گرفتهپیام
اساسًا هنرهای دینی در یک شوند. های این مذهب میخورند و زبان نمادین، بیان اندیشهشیعی پیوند می

 2هاست.سمبولیک آن چیز مشترکند و آن جنبهٔ 
 صفویان با ادعای سیادت پیوند خود را با آل علی اعالم نمودند و با ادعای بابیت و نمایندگی امام غایب
)ع(، مشروعیت سیاسی به خود بخشیدند و بدین ترتیب تا حدودی اقتدار سیاسی خود را محرز کردند و 

ن تا حدودی اقتدار سیاسی خود را با باورهای دیرین شیعی که امامت علوی از نسل فاطمه است همچنی
ها در مشرق که ها در مغرب و ازبکعجین ساختند تا در رویارویی با دشمنان ایران زمین، یعنی عثمانی

ومرج کندگی و هرجسنی مذهب بودند، بتوانند دولتی متمرکز و قوی در کشور ایجاد کنند و ایران را از پرا
 3رهایی دهند.

شاه اسماعیل صفوی پس از به قدرت رسیدن برای ایجاد وحدت بین ایرانیان و جداسازی آنان از 
رسمی انتخاب کرد و با اتخاذ  همسایگان، که سنی مذهب بودند مذهب تشیع را به عنوان مذهب

 ومتکح دوران دردم پرداخت. های مختلف به تبلیغ و قبوالندن مذهب تشیع به سایر اقشار مرروش

                                                                                                                                   
 .70-57تاج بخش، تاریخ صفویه، صص  .1
 .30، ص «مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد: گذشته، حال، آینده». احمدی ملکی، 2

 .186ی ایلخانی و گورکان، ص های اسالمی دوره. ترابی طباطبائی، سکه3



 ۱۵                                                                                       صفوی دورهٔ  هایسکه تزئینات بر شیعی هایآموزه و باورها تأثیر

 مذهب عهیش و شد حاصل زین یمذهب وحدت آمد، وجود به یاسیس وحدت هکنیا بر عالوه ه،یصفو

 ،یعثمان نیسالط نظر تحت از را رانیا یاسالم دولت ه،یصفو نیسالط جه،ینت در و دیگرد رانیا یرسم
 در عهیش مذهب ردنک یرسم این سلسله با 1دانستند، خارج نمودند.ین جهان میفه مسلمیخود را خل هک

 یسو از یعشراثنی عیتش ییشناسا 2بخشید. یعیش تیهو رانیا شورک و ملت به ران،یا سراسر

گاه خلق و یزکمر ومتکح تیباعث تقو ،یصفو دولت یرسم نید عنوانبه ان،یصفو  از یشتریب یآ

 یمل مذهب صورتبه هک عهیش مذهب ،یصفو عصر یفرهنگ انحطاط برخالف 3ت ملی شد.یهو
رونق تجارت داخلی و خارجی در این دوره  4شد. دیجد رانیا یمل وحدت یاصل عامل بود، درآمده

های مختلفی در اکثر شهرهای ایران اقدام به ضرب سکه کنند و بازار پولی باعث شد تا ضرابخانه
مهمی بود تا همانند گذشته که ای شکل گیرد و در اختیار تمام اقشار قرار گیرد که همین عامل گسترده

کردند این بار حاکمان صفوی با ها ضرب میپادشاهان نشان خانوادگی یا سلطنتی خود را بر روی سکه
ها که ریشه در مطالعه نقوش و تزئینات سکههوشمندی به تبلیغ مذهب تازه شکل گرفته تشیع بپردازند. 

شناسی و تاریخی، فرهنگی و هنری، از جنبه مردم اند، عالوه بر ارزشتفکرات قومی و مذهبی داشته
شناختی توان برخی از وجوه مردمبا توجه به اینکه میباشند. شناسی تاریخی نیز حائز اهمیت میجامعه

ها کسب نمود، بنابراین مطالعه تزئینات و های سکهگذشته را با مطالعه، تحلیل و بررسی نقوش و کتیبه
تواند به تبیین موضوع و اهداف تحقیق فویه با رویکرد تاریخ فرهنگی میهای دوره صهای سکهکتیبه

 کمک کند. 
 

 تحقیق: پیشینٔه  -۲
که همواره مورد توجه  استتاریخ، فرهنگ و اقتصاد  شناسی از موضوعات مهم در زمینهٔ سکه و سکه

صفوی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که از آن  های دورهٔ است. در رابطه با سکهپژوهشگران بوده
ران و یا ینیماش یهاسکهو  های شاهان اسالمی ایرانسکه های منتشر شدهٔ توان به کتابه میجمل

خانم  ها و مهرهای شاهان صفویپژوهشی در سکهآقای ترابی طباطبایی،  یشناسبر سکه یامقدمه
ها و ها و نشانآلبوم سکه، یآقایان سرفراز و آورزمان هیان زندران از آغاز تا دوریا یهاسکهاسماعیلی، 
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 های ایران زمینسکه، قائینی شناسی(های دوره صفویه )سکهسکه، نویران رابیپادشاهان ا یمهرها
نیک گفتار و همچنین مقاالت منتشر  های ضرب شده در اسفراینشناسایی و معرفی سکهزاده، شریعت

صفوی  های دورهٔ های صورت گرفته بر روی سکهشده در مجالت علمی اشاره کرد. از آنجایی که پژوهش
آن در بافت مذهبی جامعه  بیشتر توصیفی بوده و از پرداختن به محتوا و مضمون آن و همچنین مطالعهٔ 

ایدئولوژی و تفکر  ا از دیدگاه تاریخ فرهنگی به مطالعهٔ نگارندگان را بر آن داشت ت ،صفوی صرف نظر شده
 های این دوره بپردازند. حاکم بر تزئینات سکه

 
 صفویه: مذهب در دورهٔ -۳

های سلطنت خویش و برچیدن حکومت ملوک الطوایفی، اولین اقدام شاه اسماعیل برای تحکیم پایه
اینکه ایران را از گزند عثمانیان در امان نگه دارد، ایجاد اتحاد ملی و مذهبی بود. برای این کار و برای 

سال بعد از حکومت آل بویه در خفا مانده بود رسمی اعالم کرد و خود به  ۵۰۰مذهب شیعه را که به مدت 
عنوان حامی و مروج مذهب اثنی عشری حکومت را در تبریز بر دست گرفت و سپس به تبلیغ و رواج آن 

ه اسماعیل برای جلوگیری از نفوذ سلطان سلیم پادشاه قدرتمند عثمانی که به شا 1در تمام ایران پرداخت.
ی ادعای خالفت اسالم در نظر داشت که از این طریق بر مسلمانان ایران نیز حکومت کند، از همان بهانه

ابتدا مذهب شیعی را در مقابل مذهب تسنن در تمام ایران گسترش داد و احکام شیعی را اساس سیاست و 
 2ولت خود قرار داد.د

رکن مهم و بنیادی سیاست مذهبی شاهان صفوی ابراز عالقه عمیق به خاندان علی )ع( بود. شاهان 
داشتند و از شدت ارادت به علی ابراز می یصفوی عمومًا نسبت به حضرت علی )ع( ارادت و عالقه زیاد

 3می نامیدند.« کلب آستان علی»و « بنده شاه والیت»)ع( خود را 
سیر رسمیت تشیع در ایران به ر روند مطالعه فرهنگ و هنر دوره صفوی مذهب نقش تعیین کننده دارد. د

های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ادبی اتفاق افتاد. ایجاد تدریج و مرحله به مرحله و در حوزه
تقالل کشور، از وحدت و یگانگی میان مردم، مشخص کردن ایران از دیگر کشورهای اسالمی و تامین اس

عناصر شیعی  دالیل اصلی اتخاذ مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویان بوده است.
ناگهانی و بدون سلسله مراتب هنری بوجود نیامدند؛ بلکه به صورت تدریجی و آرام در جامعه رسوخ پیدا 
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هنر و قوانین دینی به خوبی  اند. نکته قابل توجه این که در زمان حاکمیت صفویان ارتباط بینکرده
گذاری شده بود. در این دوران متون خطی مصور، بناهای معماری و مصنوعات هنری همگی پایه

 1رود.های این عصر به شمار میبازگوکننده عناصر شیعی بودند که از ویژگی
عشری به عنوان های فرهنگی ایران تاثیر گذاشت. اعالم شیعه اثنیتشیع در دوره صفوی بر کلیه زمینه

مذهب رسمی کشور تازه تأسیس صفویه از سوی شاه اسماعیل، مهمترین تصمیم و عامل در تبلیغات 
ها توسط حاکم سیاسی یکی نقر شعارهای شیعی بر روی سکه 2مذهبی و ایدئولوژی سیاسی صفویه بود.

 از چندین روش پادشاهان برای تبلیغ و اشاعه مذهب تشیع بوده است.
 

 صفویه: شناسی دورهٔ سّکه-۴
هر دوره نمادی از مذهب، آداب و رسوم، خط و زبان، چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و  سکهٔ 

ها و حتی جنس آن در شناخت تاریخ، اقتصاد و کتیبه و نقوش روی سکه 3هنری آن دوره بوده است.
که اسی توجه داشت: نخست آنها باید به دو نکته اسفرهنگ آن دوره نقشی اساسی دارد. در مطالعه سکه

باید به طور کامل فهمید چه چیزی روی سکه نقش برجسته و در متن آن آمده است، این مسئله اهمیتی 
ها دچار اشتباه گونه بوده است بخوانیم و درنیابیم، در تحلیلبسزا دارد، زیرا اگر واژه یا عالمتی را که آن

نجام مرحله اول، باید معنا و مفهوم هر نشانه و عالمت خواهیم شد، دومین نکته آن است که پس از ا
ای تر از آن، معنا و مفهوم خاص آن عالیم را در گفتمان رایج زمانهخاص بر روی سکه را بشناسیم و مهم

یابیم.   که سکه بر آن تعلق دارد را در
، سکه نقره؛ یرفسکه زر؛ اش 4ه بوده است.یج در زمان صفویرا یهاطال، نقره و برنز جنس اصلی سکه

فلوس نام داشتند. واحد پول هم تومان بوده  یا ی؛ غازیبرنز یهاو سکه ی، عباسی، شاهی، محمدیستیب
آنها را به ائمه  ینام و القاب شاهان به صورت سجع که ارادت و وابستگ یصفو یهاسکه یاست. بر رو

ده ی، نقش گردشدکه سکه در آن ضرب می یخ و نام شهرین تاریرساند و همچنیعه میاطهار و امامان ش
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ه و به یا چند تن از ائمه در حاشیالله، نام دوازده امام  یول ین، علیز جمله شهادتیها ناست. پشت سکه
 1ندرت نام ضرابخانه نوشته شده است.

های قبل از خود ها و عبارات سکهصفویان، ضرب مسکوکات مانند گذشته و با طرح در آغاز سلسلهٔ 
بر روی آن، خط ثلث بود و  قویونلوها و قراقویونلوها( مشابهت داشت و خط استفاده شده)تیموریان، آق

ها و آوردن نام دوازده تنها تفاوت آن با دوران قبل، آوردن شهادتین با نام حضرت علی )ع( بر پشت سکه
های رسیدن شاه عباس نوآوری ، اما با به قدرت 2ها بود.امام و برخی ادعّیه شیعی بر روی برخی از سکه

توان به خط زیبای نستعلیق و ظهور اشعار فارسی بر ها پدید آمد که از جمله میبسیاری بر روی سکه
ای جدید در ایجاد فرهنگ ایران در دربار های این دوره اشاره داشت. این اقدامات نشانگر مرحلهسکه

 صفوی بود.
های خاصی برخوردار بوده و نشانگر اعتقادات نگاری از ویژگیهای دوره صفویه به لحاظ کتیبهسکه

علی ولی الله که های این دوره شعار الاله اال الله، محمد رسول الله، مذهبی آنان است. در بیشتر سکه
شود و در این میان ارادت شاهان نسبت به حضرت علی)ع( بیشتر دیده می استاساس مذهب تشیع 

اده از جمالتی که ارادت و بندگی شاهان را نسبت به امام علی می رساند؛ مانند انعکاس یافته است. استف
بنده شاه والیت، کلب علی، غالم شاه دین و همچنین نام پنج تن به وفور استفاده شده است. از زمان شاه 

یباها مشاهده میاسماعیل دوم عبارات منظوم نیز بر روی سکه تر شود. در این دوره به خوشنویسی و ز
ها در شدن خطوط روی سکه توجه خاصی شده است. سیر تطور خط از نسخ به نستعلیق بر روی سکه

 3این دوره کاماًل مشهود است.
 کیکه فلوس نام داشتند؛  یمس یهاپول یاالت یکسان بود. رویها در تمام اهکن دوره، وزن سیدر ا

 یگوناگون ریتصاو کنار آن در و شدیم نقش ضرب محل و خیتار گر،ید در طرف و دیخورش و ریش طرف
شد که بر این اساس عالوه بر جنبه می کح زین رهیغ و ریش گربه، مار، غزال، لیقب از واناتیح از

توان نقوشی از شیر و خورشید که در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و ها میمذهب تشیع روی سکه
های مسی صفوی آنچه قابل در سکه مطالعه قرار داد.همچنین محیط زیست در دوره صفوی را مورد 

هاست؛ زیرا نقوش مالحظه و توجه است و از لحاظ هنری و فولکولور ارزشی دارد؛ نقوش روی سکه
های مسی جنبه ابداعی نداشته، بلکه مانند سایر هنرهای ایران دارای اصل و مبدأ قدیمی بوده که سکه

 ای درآمده است.تازهادوار مختلف را سیر کرده و بصورت 
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 ها در مشروعیت حکومت:نقش سّکه-۴-۱
های نظریه شد و به منظور تبلیغ و شناساندنرسمی قدرت محسوب می سکه در دوران باستان یک بیانیه

های اسالمی شد. در حکومتسیاسی و یا مفاهیم ایدئولوژی هر دوره، ضرب و در جریان قرار داده می
کردند؛ ستقل بود. مردم باید حاکم را به رسمیت شناخته و از او اطاعت میخطبه و سکه نشان حکومت م

شدند که حاکم در حکومت خود مستقل است و نام حاکم را در خطبه و باالی فرامین دولتی باید قانع می
 دیدند. مردم در زندگی روزمره، با دیدن نام حاکم و یا تصویر و فرامین او اطمینان قلبیشنیدند و میمی
کنند که در حکومت خود مستقل است و این مهمترین جنبه درک یافتند که از کسی اطاعت میمی

حاکمیت برای اکثریت مردم بود. شاید بتوان گفت سکه بهترین رسانه برای نشان دادن تصویر حاکم و نام 
ه بوده است. تر خطبه و تفکر حاکم برای نوع حکومت وی برای زیردستان خود در گذشتاو و از همه مهم

شهریار عالم بر پادشاهی قرار گرفت، » در سفرنامه تاورنیه این موضوع به خوبی نشان داده شده است. 
ها خزینه الوند پادشاه را به قزلباش قسمت نمود و سکه علی ولی الله زدند و خطبه خواندند، اما قزلباش

، چرا که دویست سیصد هزار کس در گفتند: این شهریار فکری باید کرد در خواندن خطبه اثنی عشری
ترسیم که مردم بگویند که ما تبریزند و از زمان حضرت تا بحال این خطبه را کسی بر مردم نخوانده و می

از این زمان خطبه به دستور شاه اسماعیل به نام دوازده امام خوانده شد و به  1خواهیم.پادشاه شیعه نمی
ُالله و َحی  علی َخیر  الَعَمل اضافه شد. شاه اسماعیل همچنین جهت ابراز اذان و اقامه َاشهد َان َعلی َولی 

ال الله، ُمَحَمد َرسول الله، َعلی َولی الله، بر یک  لَه ا  ارادت خود به خاندان پیامبر دستور داد که عبارت ال ا 
ل الهادی الروی سکه ضرب شود و در روی دیگر سکه ل الکام  والی شاه اسمعیل ها عبارت الُسلطاُن العاد 

 2بهادر خان الصفوی َخلد الله َتعالی ملکه و ُسلطانه و در حاشیه سکه چهارده معصوم حک شده است.
 

 های صفویه در تبلیغ و رسمیت مذهب تشیع:های شیعی سکهجایگاه آموزه-۴-۲
و از طرف دیگر به عنوان  «کلب آستان علی»دند، از یک طرف خود را به عنوان وقتی صفویان روی کار آم

دانست و شاهنشاه ایران معرفی کردند. شاه اسماعیل خود را از سوی پدر سّید و از اوالد حضرت علی می
توانست کمک شایانی نماید. در تاریخ کرد. همین عامل به ترویج مذهب تشیع میبدین نسب فخر می

هب شیعه توسط شاه اسماعیل چنین آمده عالم آرای عباسی ورود به تبریز و تاج گذاری و رسمیت مذ
است: به دارالسلطنه تبریز رسیده و بر تخت سلطنت پادشاه تمکن یافت شعار مذهب حق اثنی عشری 
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ظهور یافت. فراز منابر به خطبه امامیه و القاب سامیه زینب پذیر گشته، نقوش به کلمه طّیبه الاله اال لله 
نقوش هر سکه در  1سم سامی آن برگزیده آل سکه و آرایش یافت.و محمد رسول الله و علی ولی الله و ا

های تاریخی مّلتی ای نمایشی از هنر و تفکر مردمان زمان خود است و با نگاهی بر روی سکههر دوره
 توانیم تاریخ هنر و ایدئولوژی حاکمان آنها را به طور فشرده رقم بزنیم. می

یران را تداوم دادند اما با ترویج مبانی اعتقادی شیعه دوازده های حکومتی و فرهنگی قدیم اصفویان سنت
 2امامی به عنوان مذهب رسمی، هویت متمایزی به مملکت و مردم آن بخشیدند 

شاه  3کردند.های مذهبی در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی خوداستفاده میحاکمان صفوی از کتیبه
خودش بر روی سکه با حک جمالتی با محتوای گذار سلسله صفوی عالوه بر ضرب نام اسماعیل پایه

-صفویان در سرزمینکرد مشروعیت دینی برای حکومت خودش کسب کند. با این تفکر شیعی سعی می
نشین نیز اقدام به نقر شعارهای شیعی نمودند. تمام شاهان صفوی  های متصرفه و همچنین مناطق سنی

اند و یک شیوه به مدح و ستایش خاندان علی پرداختهها و نقر کتیبه بر روی آن به نوعی با ضرب سکه
اند. با این عمل هوشمندانه شاهان اند را در پیش گرفتهتبلیغاتی که در آن به شیعه بودن خود تاکید کرده

ها دهند و در تحوالت حکومتصفوی، قشر متوسط جامعه که اکثریت غالب یک جامعه را تشکیل می
یی داد و ستد و بازار پول نیز در دست همین قشر قرار دارد، این قشر با نقش اساسی دارند، و از آنجا

 دانند. مشاهده شعارهای شیعی با تحوالت فکری شاه هماهنگ شده و آن را جزیی از خود می
یبایی آن بکار برده شده در درجه اول خط است یعنی خطوط سکه، چه در سکه های صفوی آنچه برای ز

اثر خطاطان عالیقدر است. در درجه دوم طرز  ونهایت خوش و زیبا نوشته شده نسخ، چه نستعلیق بی
نوشتن عبارات است اعم از نام و عنوان سالطین و نام الله وکلمه شهادت و شعر که هر قسمت بطوری 

های مسی بجای خود قرار گرفته که جنبه تزئینی آن کامال مراعات شده است. نقش حیوانات روی سکه
دهد و مختلفی را که نقش حیوانات در دوران تاریخ هنری ایران طی کرده نشان می صفوی مراحل

هزار سال قبل از میالد بر روی مهرها نقش گردیده واز آن زمان  ۳خورشید که مفاهیم نور عدالت است از 
لوسی های فشود در روی سکهها وغیره دیده میها و مهرها وگچ بریتا انقراض ساسانیان اکثر روی سکه

-)مسی( صفویه در میان سایر اشکال حیوانات نیز گاهی نظیر همان نقش یا شیر تنها یا خورشید در دایره
 4ای که هاللی مثلثی شکل از نور آن را احاطه کرده و یا شیر خوابیده منقوش است.
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توان کوششی سیاسی و مذهبی کوشش شاه اسماعیل در بدست آوردن قدرت و کشور گشایی را می
ست، بویژه آنکه در آغاز، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور آشفته و ناپایدار بود و حکام محلی، قدرت دان

و موقعیت خاصی بوجود آورده بودند که باعث عدم مرکزیت سیاسی کشور بود و اولین اقدام شاه 
ابل اسماعیل سرکوب این حکام بود و سپس با بهره گیری از یک ایدیولوژی ضد سنی گری سدی در مق

ازبکان و عثمانیان ایجاد کرد. شاه طهماسب پس از شاه اسماعیل و رسیدن به قدرت به مناطق جدید، 
فتح نامه صادر کرد و خود را " بنده شاه والیت" نامید و این عنوان را بر روی سکه های زمان خود نیز 

 1نقش نمود.
 

 گیری:نتیجه
ها و آثار منابع موجود برجای مانده، اعم از اسناد و کتیبهفرهنگ، هنر و تمدن گذشتگان را باید در  پیشینهٔ 

ها هستند که مرجع بسیار مهمی در شناخت و بررسی دیگر جستجو کرد. یکی از مهمترین این منابع سکه
های مختلفی چون فرهنگ، هنر، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری هر دوره زمینه

های توانند مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند. مطالعه نقوش و نوشتهنی میهای گوناگوبوده و از جنبه
 تواند ما را در شناخت هرچه بیشتر جامعه ایران آن عهد یاری کند.های سلسله صفوی میسکه

 به نسبت یصفو عصر ضرب سکه در های صفوی،سکه بر روی گرفته صورت هاییبررس به توجه با

 و نیلحاظ مضام از هم شود کهتزئینات دیده می تحول بیشتر در نیاست. اقبل متحول شده  ادوار
به این یتک در ن،یمضام بعد در است. مخصوصا طرح قابل تحریری هم نوع خط و هابهیتکات یمحتو
 قرار استفاده مورد فراوان و یرسم طور به ،یعیش نیمضام ضرب سکه، هنر در ن باریاول یبرا هاسکه

تحقیق و  است. بوده گذار ریتأث اریبس یمذهب و یاسیس اهداف نه،یزم نیا در مطمئناه ک است گرفته
های های صفوی نشان دهنده ارزش واالی هنر صفوی و نیز نمودار تمام دگرگونیمطالعه نقوش روی سکه

حاصل در ایدئولوژی و تغییرهای پدید آمده در دین، سیاست و هنر صفوی است.با اینکه روی برخی از 
مسکوکات رایج ابتدای این دوره نقوش و شعایر اهل تسنن ظاهر گشت اما قوالب و شعائر مسکوکات 

 دوره ی حکومت صفویه تحت تأثیر ایدئولوژی شیعی قرار گرفت. 
 
 

                                                                                                                                   
 .40، ص «های صفویه )سکه شناسی(سکه»قائینی، . 1



 شاپورنامٔه ُجندیفصل                                                                                                                                                       ۲۲

 :خذآو م منابع
، مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد: گذشته، حال، آیندهاحمدی ملکی، رحمان،  -

 .۱۳۷۶اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان،

، تهران، پژوهشکده زبان و ها و مهرهای شاهان صفویپژوهشی در سکهاسماعیلی، صغری،  -
 .۱۳۸۵گویش، 

یخ عالم آرای عباسیبیگ منشی، اسکندر،  - ، ۳رضوانی، جلد ، به کوشش محمد اسماعیل تار
 .۱۳۷۷تهران، دنیای کتاب، 

، چاپ اول، هایی که باید فرا گرفتشاه عباس اول، پادشاهی با درسپارسا دوست، منوچهر،  -
 .۱۳۸۸انتشار،  ی، تهران، شرکت سهام۱جلد 

 .۱۳۷۳د، یراز،انتشارات نوی، شهیخ صفویتارتاج بخش، احمد،  -

، ییچاپ دوم، اصفهان، سنا ه،یسفرنامه تاورن، یست، ترجمه ابوتراب نوریه، ژان باتیتاورن -
۱۳۳۶. 

ز، موزه ی، تبرو گورکان یلخانیدوره ا یاسالم یهاسکهد جمال، ی، سییطباطبا یتراب -
 .۱۳4۷جان، یآذربا

 .۱۳۵۰جان، یز، موزه آذربای، تبررانیا یشاهان اسالم یهاسکهد جمال، ی، سییطباطبا یتراب -

 .۱۳۸۱تهران، سمت،  ران،یا یاسیس یایجغرافنیا، محمدرضا، حافظ -

، تهران، سمت، هیران از آغاز تا دوران زندیا یهاسکه، یدون آور زمانیاکبر، فر یسرفراز، عل -
۱۳۸۹. 

 .۱۳۸۰ز،کمر تهران، نشر ،الهی روح علی رمضان ، ترجمهدر باب صفویانراجر،  ،یوریس -

موسسه کتابخانه و های های ایران زمین، مجموعه سکهسکهزاده، سید علی اصغر، شریعت -
 .۱۳۹۰، تهران، انتشارات پازینه، موزه ملی ملک از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی

 .۱۳۸۸، تهران، انتشارات پازینه، شناسی()سکه های صفویهسکه قائینی، فرزانه، -

یخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویهقدیانی، عباس،  - ، تهران، انتشارات فرهنگ تار
 .۱۳۸4مکتوب، 



 ۲۳                                                                                       صفوی دورهٔ  هایسکه تزئینات بر شیعی هایآموزه و باورها تأثیر

 ،(یمل وحدت اءی)اح یصفو یشاهنشاه لیکتش ن،یدالجالل ،یبانید شیمج -

 .۱۳4۶دانشگاه تهران،  تهران،انتشارات

 .۱۳۵۰، تهران: بانک سپه، موزه بانک سپه یراهنماملکزاده بیانی، ملکه،  -

 




