
4931پاییز ،(02) شماره ششم، سال: بزرگ خراسان  

Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.6, No.20, Fall 2015 

 

 سکه شناسی در دوران شاه سلطان حسین بایقرا در محدوده تاریخی خراسان بزرگ

 )با تکیه بر رویکرد مذهبی(
 

 4عابد تقوی

  0گفتاراحمد نیک

 90/90/3101تاریخ دریافت: 
 90/91/3101تاریخ پذیرش: 

 09-390شماره صفحات:  

 

 چکیده 

بایست عصر شکوه هنر و ادب عصر تیموری هـ.ق(، را می039-090بایقرا) تردید، دوره حکمرانی سلطان حسینبی
ترین کانون هنر و ادب عصر تختگاه سلطان حسین بایقرا، به مهم -شمار آورد. در طی حکومت وی، شهر هراتبه

 تیموری تبدیل شد.
تحلیلی و تمرکز بر مسکوکات ضرب شده در حکومت سلطان -گیری از روش توصیفیبهرهپژوهش حاضر با 

 فرهنگی در اواخر دوره تیموری بپردازد. -نموده به تحوالت اجتماعیبایقرا، تالشحسین
و  یعدم ثبات سیاسبایقرا با توجه به حسینهای عصر سلطاندهد، اوزان و عیار سکهمینتایج این تحقیق نشان

فقدان قدرت سیاسی در مرکز و پیامد آن کاهش اقتدار اقتصادی همواره دستخوش تغییرات بوده است. دراین 
دلیل وجود ثبات در مرکزیت سیاسی و ها که در منطقه استراباد و هرات ضرب گردیده بهمیان، برخی از سکه

اند. از مطالعه شعائر موجود بر روی بوده مذهبی، از لحاظ نقوش، عیار و وزن، از کیفیت بسیار باالیی برخوردار
)فرقه حنفی( بوده و همپای آن در منطقه استراباد  توان دریافت که مذهب رایج، تسننهای این دوره میسکه

شده در این شهر، مزین به شعائر های ضربتشیع از نفوذ بیشتری برخوردار بوده است؛چراکه تعداد زیادی از سکه
 مذهب شیعه است.
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  مقدمه
شناسی یکی از مهمترین اسناد و شواهد متقن در علوم تاریخ دانش سکه
عنوان ابزاری مهم در شود. سکه بهشناسی محسوب میو باستان

بر کارکردهای تجاری و بازرگانی، تبادالت اقتصادی در هر دوره، عالوه
نمادی از مذهب، آداب و رسوم، خط و زبان، چگونگی وضعیت اقتصادی 

دیگر، عبارتاست. به شدهو اجتماعی و هنری آن عصر قلمداد می
از  یعنوان یکمسکوکات به فراخور گستردگی، تنوع و عملکرد به

-شناسانه، منبعی مستند و متقن در تحلیلترین شواهد باستانشاخص

(. 39: 3190، )سرفراز و آورزمانی روندشمار میشناختی بههای باستان
ها، ارهها و نگدهنده در سکه نظیر نوع فلز، نقشهریک از عوامل تشکیل

عالیم روی سکه، محل ضرب، تاریخ ضرب و... در شناخت تاریخ، 
 نند.کاقتصاد، فرهنگ و هنر ادوار مختلف تاریخی نقش بسزایی ایفا می

گیری، عکسبرداری و بندی، اندازهدر پژوهش حاضر، با طبقه
توس، رضوی و گنجینهی حرمهای موجود در موزهمستندنگاری سکه

حسین بایقرا در های دوره زمامداری سلطاننمونه از سکه 390تعداد 
-ذکر است که نمونهاست. الزم بهلعه قرار گرفتهعصر تیموری موردمطا

د و انبار موردبررسی علمی قرارگرفتههای موردمطالعه برای نخستین
قیق است. این تحتاکنون هیچ تحقیق مستقلی بر روی آن انجام نشده

تاریخی است و بر اساس ماهیت از جمله -شناسی، توصیفیاز نظر روش
ترین سواالت مطرح در این آید. مهمشمار میهای بنیادی بهپژوهش

 تحقیق عبارتنداز:
 حسین بایقرا به چهتغییرات اوزان سکه در دوره صدارت شاه سلطان. 3

 است؟میزان بوده

-حسین چه بودهمهمترین مذاهب اسالمی رایج در دوره شاه سلطان. 9

 است؟

-حسین بایقرا بر اساس مسکوکات ضربقلمرو سیاسی شاه سلطان. 1

 است؟ امل چه منطقه جغرافیایی بودهشده ش
 

 حسین بایقرا  عصر سلطنت شاه سلطان

ود. بتسنن و فرقه حنفی مذهب رسمی پادشاهان و شاهزادگان تیموری، 
  مذهب . در این میان، جمعیتپیرو همین مذهب بودند خواص و عوام نیز

تان ترکس مناطق نسبتبهعراق و آذربایجان ، در خراسان شیعه خصوصاً
 (.997)سمرقندی،  بود از پراکندگی بیشتری برخوردار خراسانو شرق

 ادی داشتند وزشیعیان در پیروی از عقاید خود و اشاعه افکار خویش آ
حسین بایقرا و وزیر دانشمند و در اواخر این دوران از حمایت سلطان

که خود مذهب شیعه داشت، نوایی  امیرعلیشیر هنردوست خویش،
، پیامبر اوالد شمردن محترم .(179:3117)سمرقندی،  برخوردار بودند

ن دربین سالطیبعد، همواره تیمور بهسلطنت که از دوره استموضوعی
-به توانمورخان دوره تیموری میبراساس . شدتیموری رعایت می

 طهارا شاهان دوره تیموری را نسبت به ائمهتوجه و عنایت ویژه  روشنی،
دانست که ایشان به زیارت قبور برخی از آنان، بخصوص دریافت و 

. برای (133:3199ابرو، )حافظ شدندمشرف می )ع(زیارت امام هشتم
ود بوجود آمدهبه مناسبی یتموقع مذهب شیعه در اواخر این دوره،ترویج 

فرصت، برای نشر عقاید و اظهار آزادانه  نیز از این امامیدوازده و شیعیان
اینباره  درالدین اسفزاری کردند. معین خوبی استفادههیش بنظریات خو

-می تخلص« حسینی»حسین بایقرا در شعر چون سلطان:»استنوشته

ها دارد و در جانب عقیده آنکردند، شیعه شهرت دادند که او میلی به
کرده و گفتند که باید بر منابر اسالم خطبه به نام  غلّواین راه چندان 

سازند. از میان نبخوانند و اسامی خلفای راشدین را مطرح امام دوازده
سین حکربالیی که در جزء مالزمان سلطانآنان عالمی به نام سیدحسن

نمود و همچنین مردی از قائن در این باب سعی بسیار می ،مده بودآدر
لعین اسبب کوری یک چشم، سیدعلی واحدبه نام سیدعلی که او را به

گفتند و در شیوه وعظ و نثر و نظم استعداد تمام داشت، زبان به می
ا هسنت گشاده، در نقض عقاید سنیان سخنان بسیار بر منبرتشنیع اهل

-جایی رسید که گروهی از سنیان روز عید اضحی بهگفت و کار بهمی

بایقرارفته، موضوع را با وی در میان گذاشتند. حسینخدمت سلطان
-170:3070)اسفزاری،  «د تا او را از منبر فروکشیدنددا سلطان دستور

ره دواواخر در روایت، خود گواه این حقیقت تاریخی است که این (. 191
ود و اهل شده ب شیعیان فراهمترویج عقاید برای فضایی آزادانه تیموری 

تشیع با آزادی عمل بیشتری به نشر و ترویج باورهای مذهبی خود اقدام 
 نمایند. 
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 سالشمار فرمانروایان تیموری در خراسان

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 نظام پولی تیموریان  

امیر تیمور در همان ابتدای حکومت خود ، نظام پولی  خود را بر پایه 
تک فلزی مسکوات  نقره ای مطابق اندازه سکه های خانات جغتای بود 

ه.ق اقدام به ضرب سکه  009استوار کرد؛ ولی بعد از مدتی در سال 
این سکه ، تنگه  .(03:3109)رحمتی و یوسفوند،  نقره ایی جدید کرد

اشت که برگرفته از واژه هندی بود. وزن هر تنکه نقره در نقره نام د
گرم بود که مزین به عبارت اسالمی بود. بعد  10/0زمان تیمور معادل 

از تیمور شاهرخ اقدام به ضرب گونه جدیدی از تنگه نقره کرد که نسبت 
به تنکه تیمور کاهش وزن داشت و به شاهرخی شهر ت یافت )تاکسین 

 (.99-93: 3101و دیگران، 
پول رایج دوره شاه سلطان حسین بایقرا که عمده فعالیت های اقتصادی 
بر پایه آن تنظیم می شد مسکوکات نقره بود. سکه های متعددی در 

السلطان االعظم »قلمرو وی ضرب شد که بر روی تمام سکه ها عنوان 
و در پشت سکه ها « ابوالغازی حسین بهادر خلداهلل ملکه و سلطانه

و در حاشیه اسامی خلفای چهارگانه « هللل ااهلل / محمد رسوالاله »
راشدین حک شده است. در این دوره مسکوکات با وزن تقریباً یکسان 
در قلمرو سلطان حسین بایقرا ضرب می شد که این سیستم پولی و 
مالی تاثیر زیادی در روند رو به رشد اقتصاد مملکت و توسعه اقتصادی 

 شدزا سبب میداخلی و خارجی رهایو گسترش تجارت دربازا
ره سلطان های دودر عین خال سکه. (313-311: 3109)طباطبایی، 

های دیگر کمیاب و به شدت نایاب بود و . سکهحسین بایقرا فراوان بود
یقرا دوران سلطان حسین با هایتوان به کیفیت مطلوب سکهاز اینجا می

دیگران به دلیل کیفیت نامطلوب، دچار  هایپی برد چرا که سکه
 اند.ساییدگی شده و از بین رفته

های مسکوکات در دوره سلطان حسین بایقرا کاربرد یکی از ویژگی  

 دادندند بار انجام میچگذاری ثانویه بر روی سکه بود که یک یا نشانه

 

 

 

 

 

 

 

یمت احد قدر واقع این کار برای تکثیر و رشد عایدات از طریق محاسبه و
 به منظور اعتبار بخشیدت به مسکوکات رایج در این دوره بوده است

چنانچه نرخ در بازار به باال می  .(99-91: 3101)تاکسین و دیگران، 
 این سیاست  رفت و پول نیز ارزش واقعی خود را همچنان حفظ می کرد

 هپولی مظهر آن است که تمام قلمرو به لحاظ سیاسی و اقتصادی یکپارچ
است سلطان حسین بایقرا به وضعیت اقتصادی توجه خاصی داشته است 
و در بخش تجارت مشکالتی به وجود نیامد و معامالت تجاری با رونق 

شهر های محل ضرب سکه در خراسان   و به سهولت انجام می گرفت
، سنتگان، خور، تون، دامغان، دند از : استراباد، بدخشان، بلخعبارت بو

یلی، )عق قان، قندهار، کرین، ماخان، مشهد ، نیشابور و هراتسبزوار، سلم
171:3199.) 

 

و قبرستان )ع( های مکشوفه از پیرامون حرم رضویسکه

   سست اسفراین

وی صف -های  نقره تیموری گنجینه عظیمی از سکه ش.3109در سال 
 ()عاطراف حرم رضوی و دردر شهر مشهد مقدس  سکه( 199)مجموعاً
امیرالمومنین به صورت اتفاقی در حین حفرکانال بدست آمد. در بلوار 

تیموری و  دو دوره زمانیمکشوفه، سکه  199نگارندگان با مطالعه 
ری های دوره تیموسکهدراین میان،  نمودند.برای آنها تعیین را  صفویه

. ا استحسین بایقر، بایسنغر و شاه سلطانبوط به فرمانروایی  شاهرخمر
اه شنیز متعلق به دوره فرمانروایی  های دوره صفویهسکه همچنین
مورد های که سکهاز آنجایی. است اول و شاه طهماسب اول اسماعیل

رو . از اینبوده استحسین بایقرا مطالعه متعلق به فرمانروایی شاه سلطان
در این مقاله با تمرکز بر مسکوکات این دوره به مطالعه آنان پرداخته 

بررسی در این مقاله نیز حاصل از  های مورداز سکهبخش دیگری  شد.
توس  نجینهگکشفیات باستان شناختی قبرستان سست اسفراین بوده که 

ها که حاکی از تعلق زمانی شود. کمیت قابل مالحظه سکهنگهداری می

 دوران حکومت نام فرمانروا ردیف

 قمری 073تا  001 بابر 3

 قمری 071تا  073 محمد بن بابر 9

 قمری 091تا  071 ابو سعید 1

 قمری 090تا 091 یادگار محمد 1

 قمری 039تا  090 حسین بایقرا 0

 قمری 039 بدیع الزمان 7
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د دهها را به دوره حکومت سلطان حسین بایقرا نشان میاین یافته
های این دوره در به مطالعه سکهموجب شد تا در پژوهشی مستقل 

 بخش کوچکی از محدوده تاریخی خراسان بزرگ بپردازیم. 

 های مکشوفه از قبرستان سست اسفراین  سکه

طبق  هاها مستند نگاری گردید. این سکهاین سکه 3100در سال 

سکه(  919)مجموعاً 3179برچسب که در روی آنها وجود داشت در سال

از  قبرستان روستای سست از توابع شهرستان اسفراین کشف گردیده 

خزن اموال فرهنگی توس نگهداری است. این سکه از زمان کشف در م

ها که همه متعلق به شاه سلطان حسین از مجموع این سکهشود. می

مورد  ،دادی از آنها کمک شایانی به این تحقیق انجام میبایقرا بود تعداد

 بررسی قرار گرفت.

    شاه سلطان حسین بایقرا دوره  وکاتسکه ممطالع

سکهدر این بخش با طبقه شاههای ضرببندی  سلطنت   شده در دوره 
سین بایقرا، مطالعات انجامسلطان سشامل بخش سه شده در ح ی برر

   .(3)جدول شماره انجام گرفتشعائر مذهبی  ، نقوش واوزان

 اوزان سکه
 39از لحاظ اوزان به  را حسین بایقراهای موردمطالعه شاه سلطانسکه

ترین وزن گرم و کم 0کرد که بیشترین وزن بندی طبقهمی توان گروه 
 (.9و 3)نمودار استگرم  1/9
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 پشت سکه روی سکه تصویر وزن
محل 

 ضرب

 قطر

(CM) 
 ردیف سال

 گرم 0

 

 

  

ضرب 
اصفهان  

هرات 
 مشهد

mm30×99 090 377 

 

 

« به بود » 
السلطان 
االعظم 
ابوالغازی 

حسین سلطان
اهلل بهادر خلد

ملکه تعاله و 
 سلطانه

ال اله اال اهلل/ 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی
 

 mm91×91  391 هرات

 گرم 0/1

 
ــعار  ش

 تشیع

 

بـــه بـــود » 
ــاد ــراب ــــت «  اس

ــان  ــط الســــل
االعــــظــــم 
ـــغـــازی  ـــوال اب

حســین ســلطان
اهلل بهــادر خلــد

له و  عا که ت مل
 سلطانه

بار  هار  علی)ع( چ
صورت تزئین و  به 
ــامی  اطراف آن اس
ائـمــه اطـهــار)ع( 
قاب علی/  بدون ال
فر/  ع ج ـــی  موس

....   حسین محمد /
ــه اال اهلل/  ] ال ال

اهلل  [محمد رســول
 علی / ولی اهلل

 mm91×90  193 استراباد

 
 
 
 

شعار 
  تسنن

« به بود » 
السلطان 
االعظم 
ابوالغازی 

حسین سلطان
اهلل بهادر خلد

ملکه تعاله و 
 سلطانه

ال اله اال اهلل/ 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی
 

 mm91×99  0 نیشابور
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 سکه پشت روی سکه تصویر وزن
محل 

 ضرب

 قطر

(CM) 
 ردیف سال

 
 
 
 
 

0/1 
 گرم

 
 

شعار 
 تشیع

 

« به بود » 
السلطان االعظم 
-ابوالغازی سلطان

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

تکرار علی چهار 
بار و نام ائمه 

بدون القاب علی/ 
موسی جعفر/ 
....  حسین محمد /

ال اله اال اهلل/  ]
اهلل  [محمد رسول

 / ولی اهلل علی

 999و mm91×93  03 استراباد

 
 
 

شعار 
 تسنن

 

« به بود » 
السلطان االعظم 
-ابوالغازی سلطان

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

ال اله اال اهلل/ 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی

 mm99×97 000 0 هرات

 

« به بود » 
السلطان االعظم 
-ابوالغازی سلطان

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

ال اله اال اهلل/ 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی

 990وmm91×99 099 930 هرات

9/1 
 گرم

شعار 
 تشیع

 
 

 

« به بود » 
السلطان االعظم 

-سلطانابوالغازی 

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

تکرار علی چهار 
بار و نام ائمه 
بدون القاب 

/  [موسی جعفر]/
حسن محمد/ 
حسین محمد/ 

ال  ] حسن محمد
اله اال اهلل/ محمد 

اهلل علی /  [رسول
 ولی اهلل

 mm91×99 090 997 استراباد

 شعار 

 

« به بود » 
السلطان االعظم 

-سلطانابوالغازی 

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

ال اله اال اهلل/ 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی

 mm93×93 هرات
099 
 

390 

 تسنن 

 

« به بود » 
السلطان االعظم 
-ابوالغازی سلطان

حسین بهادر 
اهلل ملکه خلد

 تعاله و سلطانه

اهلل/ ال اله اال 
 محمد رسول اهلل
حاشیه: ابوبکر 
صدیق/ عمر 

عثمان فارق/ 
عفان/ علی 

 مرتضی

 استراباد
 ، 

mm91×91 

099 
 

939 
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 (4931. طبقه بندی سکه های مکشوفه از اطراف حرم رضوی و قبرستان سست اسفراین)نگارندگان، 4جدول شماره ادامة 

 پشت سکه روی سکه تصویر وزن
محل 

 ضرب

 قطر

(CM) 
 ردیف سال

 

 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 313و mm90×90  393 استراباد

 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
محمد رســول اهلل/ 

 علی ولی اهلل

حاشـــیه: عثمان/ 
کر/ ] ب بو مر/ ا ع

 [علی
 

 mm90×90  903 هرات

 گرم 0/1

ــعار  ش
 تشیع

 

 [« به بود  » ]
شارژ، سه سور

تنکه به بود 
 مشهد.

حاشـــیه ســـکه: 
سلطان   ]االعظمال

الغازی ســلطان ابو
سین بهادر خلد  ح
له و  عا که ت اهلل مل

 [سلطانه
 

ــه اال اهلل/  ال ال
محمد رســول اهلل/ 

 علی ولی اهلل.
حاشـــیه: موســـی 

فر/  ع حســـن ]ج
محمــد/ حســـین 
محمــد/ حســـین 

 [محمد

هـــرات 
– 

 مشهد
mm90×91  900 

ــعار  ش
 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

ـــین بهــادر  حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 mm97×91 099 930 استراباد

 گرم 1/1
ــعار  ش
 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 mm99×99  17 هرات

 گرم 9/1
ــعار  ش
 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 mm99×99    393 هرات
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 (4931. طبقه بندی سکه های مکشوفه از اطراف حرم رضوی و قبرستان سست اسفراین)نگارندگان، 4جدول شماره ادامة 

 پشت سکه روی سکه تصویر وزن
محل 

 ضرب

 قطر

(CM) 
 ردیف سال

 گرم1/9
ــعار  ش
 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
الســلطان االعظم 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 mm99×99  339-390 هرات

 گرم1/9
ــعار  ش
 تسنن

 

ــود »  ــه ب « ب
االعظم الســلطان 

-ابوالغازی سلطان

بهــادر  ین  ـــ حس
 اهلل ملکه تعالهخلد

 و سلطانه

ــه اال اهلل/  ال ال
 محمد رسول اهلل 

یه: ابوبکر  حاشـــ
مر  ع یق/  ــــد ص

عــثــمــان فــارق/ 
ــی  ــل ــان/ ع ــف ع

 مرتضی 

 mm30×99 090 931 استراباد
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 (4931درصد فراوانی سکه های دارای سورشارژ و غیر سورشارژ )نگارندگان،  .4نمودار 
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 (4931در صد فراوانی سکه ها بر حسب گرم )نگارندگان، .0نمودار

 %58 بدون سورشارژ

 %28 سورشارژ

 %19 ناخوانا

  

4/7 g 35.45 

4/8 g 28.85 

4/6 g 9.29 

4/9 g 3.66 

5 g 3.42 

2/4 g 1.71 

4/5 g 0.97 

4/4 g 0.24 

4/2 g 0.24 

2/3 g 0.73 
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 قرابای حسینهای شاه سلطانسکهر موجود بر روی ئشعا
 های خاصیلحاظ سجع از ویژگیحسین بههای دوره شاه سلطانسکه

 از این دورهموجود های  توان سکهدر مجموع میبوده است.  برخوردار
گروه بزرگ که  دو رفته به های بکارنوع شعار از لحاظ سجع و را

 )جدول بندی نمودد، طبقهنباشهای کوچک میشاخهکدام دارای زیرهر
 .(9شماره

 تسننهای اهلسکه با شعار
ل را تشکی بایقرا حسینهای شاه سلطانسکهاز  %09ها این نوع سکه 

به دو  استفاده های موردح و نوع شعاراز لحاظ طر هااین سکه دندهمی
 :دنشوبندی میطبقه گروه

 خلیفهسکه با نام چهار
 .ضرب استراباد است وتاریخ  ها دارایتعدادی از این سکه 

 : به بود : متنروی سکه

اهلل  خلد1سلطان حسین  بهادر 9السلطان االعظم ابوالغازی  :حاشیه
 تعاله و سلطانه استراباد 1ملکه

 / محمد رسول اهلل ال اله اال اهلل: متن :پشت سکه
 / علی مرتضی حاشیه: ابوبکر صدیق/ عمر فارق/ عثمان عفان

 

سکه با نام چهارخلیفه و دو رو با شعار ال اله اال اهلل/ محمد 

 اهللرسول
نمونه آن در مجموعه مشاهده گردید  ها که فقط یکاین گروه از سکه 

جای محل ضرب، شعار ال اله باشد. در روی سکه بهو بسیار نادر می
 است. اال اهلل/ محمد رسول اهلل نقش بسته

 روی سکه: متن: ال اله اال اهلل/ محمد رسول اهلل
خلد  [السلطان االعظم  ابوالغازی سلطان حسین بهادر ] حاشیه سکه:

 و سلطانه  اهلل ملکه تعاله

 متن: ال اله اال اهلل/ محمد رسول اهلل  :پشت سکه
 ... ....اهلل حاشیه: اکثر کلمات ناخوانا

ها هاین گروه از سک اهلل:سکه با نام چهارخلیفه و نام علی ولی

 شارژ و بدونشکل بدون سور ای( تقریباً دایره373/109شماره )ردیفبه
اهلل و حاشیه نام علی ولیمحل ضرب هستند. این سکه با شعار 

( است. که متن سکه فوق به شرح 373/109چهارخلیفه، سکه)ردیف
 «به بود: »روی سکه: متن: احتماال ذیل است:

.... سلطان حسین بهادر خلد اهلل ملکه  حاشیه سکه: السلطان االعظم
 تعاله و سلطانه.

                                                           
غازی به معنای جنگجو، مجاهد، یعنی کسی که در راه خدا با دشمنان دین  .3

 جنگ کند.

 ه: اهلل. حاشی ال اله اال اهلل/ محمد رسول اهلل/ علی ولی :پشت سکه
 ....مرتضی...... 

 سکه با شعار اهل تشیع
طبق اشارات متون تاریخی، گرایش و ارادت خاص شاه سلطان حسین 
بایقرا به ائمه اطهار و وجود شیعیان در خراسان موجب گردید تا شاه 

 ود.شهای با تراز و شعار اهل تشیع ضرب حسین بایقرا، سکهسلطان
 دشونبندی میاز لحاظ سبک تزئین به دو گروه طبقه ها نیزاین سکه

  :(1و  1)نمودار

علی مرتضی/ جعفر موسی/ حسن )ع(اطهارسکه با نام ائمه

 محمد/ حسین محمد/ حسن محمد.
ای شکل که بر روی سکه داخل یک ( تقریباً دایره997سکه به ردیف )

 نقش شبیه ترنج: متن: به بود استراباد نوشته شده است.

السلطان االعظم ابوالغازی  سلطان حسین  بهادر خلد اهلل ملکه حاشیه: 
 تعاله و سلطانه 

متن: در وسط نام مبارک ، پشت سکه: داخل یک کادر مربع شکل
حضرت علی )ع( چهار بار به صورت تزیین و اطراف آن اسامی ائمه 
 اطهار)ع( بدون القاب، /موسی جعفر/ حسن محمد / حسین محمد /

 اهلل علی / ولی اهلل [ال اله اال اهلل / محمد رسول ]حاشیه:  .....
این سکه با توجه به تاریخ ذکرشده و نام پادشاه متعلق به دوره پادشاهی 

 است. سلطان حسین بایقر
اسماعیل اول در دوران حکومت خود تقلید نموده  این شکل سکه را شاه

ی سکه است. و تنها تفاوت اصلی آن حذف ترنج و محل ضرب بر رو
ه حسین فقط در منطقسلطان این نوع سبک ضرب سکه در دوران شاه

های مشابه آن که در . نمونهانده.ق  ضرب شده 090استرآباد به سال 
 است. (301و  303های ردیف )باشند، سکهمجموعه بدون تاریخ می

 اهللاطهار و علی ولیسکه با شعار ائمه

شکل با قطر  ای(تقریباً دایره900)ردیف شمارهها بهاین گروه از سکه
mm90×91های مکرر محل ضرب آن قابل شارژدلیل سور، که به

به  ها که متعلقخواندن نیست. با توجه به متن باقیمانده این سکه
ار مورد بچندین هحسین بایقرا است در دوره صفویحکومت شاه سلطان

ی گونه سکه با شعار عل است. نمونه روشن اینضرب مجدد قرار گرفته
است. متن سکه  (903)ردیف  اهلل و حاشیه نام چهارخلیفه، سکهولی

 شرح ذیل است:فوق به
 شارژ، سه تنکه به بود مشهدسور[« به بود»]: روی سکه: متن: احتماال

هلل االغازی سلطان حسین بهادر خلدابو ]حاشیه سکه: السلطان االعظم
 [ملکه تعاله و سلطانه

  به معنی شجاع ، دلیر، پهلوان. 9

 به معنی خداوند دوام دهد و همیشگی باشد عظمت پادشاهی او را. .1
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داخل کادر مربع، ال اله اال اهلل/ محمد رسول اهلل/ علی  :پشت سکه
 حاشیه: جعفر  ولی اهلل

 

 (4931تقسیم مسکوکات بر اساس شعایر مذهبی)نگارندگان،  .0جدول شماره
 

شعار 
 مذهبی

 پشت سکه روی سکه تصویر
محل 
 ضرب

 ردیف سال (CMقطر)

ــــعــار  ش
 تسنن

 

سلطان « به بود »  ال
لغــازی  بوا ظم ا ع اال

سین بهادر سلطان ح
اهلل ملکه تعاله و خلد

 سلطانه

حمــد  م ال الــه اال اهلل/ 
 رسول اهلل 

ــدیق/  ــیه: ابوبکر ص حاش
عثمان عفان/ عمر فارق/ 

 علی مرتضی 

 استراباد
 

mm91×93 

007-
009  

-009 

373/109 ،
 901/109و
 70/109و
 و

 

ال اله اال اهلل/ محمد 
رسول اهلل.: ال اله اال 
اهلل/ محمد رسول 

السلطان ]اهلل. 
االعظم  ابوالغازی 

سلطان حسین 
خلد اهلل ملکه  [بهادر

 تعاله و سلطانه

ال اله اال اهلل/ محمد 
 رسول اهلل

حاشیه: اکثر کلمات 
 ... ....اهلل ناخوانا

 

 mm93×93  91 

 

السلطان « به بود » 
االعظم ابوالغازی 

حسین بهادر سلطان
اهلل ملکه تعاله و خلد

 سلطانه

ال اله اال اهلل/ محمد 
 رسول اهلل

حاشیه: ابوبکر صدیق/ 
عثمان عفان/ عمر فارق/ 

 علی مرتضی

   373/109 

 
ــــعــار  ش

 تشیع

 

سلطان « به بود »  ال
لغــازی  بوا ظم ا ع اال

سین بهادر سلطان ح
اهلل ملکه تعاله و خلد

 سلطانه

تکرار علی چهار بار و نام 
سی ]ائمه بدون القاب / مو

مد/  [جعفر / حســـن مح
حســـین محمد/ حســـن 

مد له اال اهلل/  ] مح ال ا
اهلل علی /  [محمد رســول

 ولی اهلل 

 mm91×93 090 303 استرآباد

 

سلطان « به بود »  ال
لغــازی  بوا ظم ا ع اال

شاه اسمعیل  سلطان
بهــادر  فوی  الصــــ

اهلل ملکه تعاله و خلد
 سلطانه

تکرار علی چهار بار و نام 
سی ]ائمه بدون القاب / مو

مد/  [جعفر / حســـن مح
حســـین محمد/ حســـن 

مد له اال اهلل/  ] مح ال ا
اهلل علی /  [محمد رســول

 ولی اهلل 

 mm91×91  909 

 

  
ــرات  ه

 مشهد
mm90×91  900 
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 درصد فراوانی ضرب سکه با شعار تشیع و تسنن در دوره شاه سلطان حسین بایقرا. 9نمودار

 (4931)نگارندگان، 
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 ( 4931نگارندگان،) های دارای ضرب سکه با شعار تشیعسکه .1نمودار

 

 هاتاریخ ضرب روی سکه
 اند.هتاریخ بودذکر بدون  حاکم تیموریاز این های موجود سکه بیشتر

که  باشدمیضرب استرآباد هـ.ق  009تاریخ دار آن هم نمونه تاریخ
   شده است.روی سکه ضرب  ها به عدد وهمه این تاریخ

-بایقرا به روایت سکه حسینحوزه حکومتی شاه سلطان

 (1)نمودارضرب شده یها
 سکه ها مهمترین مراکز ضرب سکه عبارتند از: طی مطالعه این 

 -9ابیورد - 57تون -0هرات -1مشهد -1 :نیشابور -9 ترشیز -3
 سمنان -60استراباد-0سبزوار

 

                                                           
شهر کنونی فردوس در  غربیشهری تاریخی که امروزه بقایای آن در جنوب. 3

 خراسان جنوبی قرار دارد.

  گرگان .9

 %55 با شعار تسنن

 %3 با شعار تشیع

 %23 سورشارژ

 %19  ناخوانا

 %38.55 هرات

 %34.32 استراباد

 %11.86 مشهد
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 (4931در صد فراوانی ضرب سکه در شهرها در دوره شاه سلطان حسین بایقرا)نگارندگان، . 1نمودار

 

   گیرینتیجه
مکشوفه از  بایقراحسینهای شاه سلطاناز مطالعه مجموعه سکه

نتایج های موجود در مخزن توس نمونه و رضویپیرامون حرم
های رایج در گرایش ، مذهب واوزان و واحد سکهشمندی در زمینه ارز

 بدست آمد که در پاسخ ینشاه سلطان حس یاین دوره و حوزه فرمانروای
 ترتیب به شرح آن می پردازیم:های آغازین بهبه پرسش

 اوزان و واحد سکه  
رد ک توان اینطور استنباطموردمطالعه میهای ی سکهبا توجه به مطالعه

-رحو طن ازبا اوها بایقرا، سکهحسینسلطان شاه حکمرانیدر دوره که 

 هایتمام سکهالزم به توضیح است که . شدمیضرب  یمتعدد های
ه باشند. بمیکامل عیار دارای بایقراحسینموردمطالعه از شاه سلطان

 ند.اهمین دلیل مهم است که در عصر صفویه چندین ضرب مجدد شده
-بایقرا ضربحسینسلطان که در دوره شاه ییهاسکه ،طور کلیبه

 اند. بیشترین وزنگروه تقسیم شده دهاز لحاظ وزنی به  اندگردیده
به توجه بااست. بودهگرم  1/9ترین آن کم گرم و0وزن  مسکوکات با

-سلطانهای شاه، سکهشناسیشواهد سکهو  اشارات متون تاریخی

-در اقتصاد اواخر تیموری رواج داشتهو آقچه ه کبا واحد تنبایقرا حسین

 است. 
 

 مذهبی    گرایشات

قابت در ر، مذهب تشیع و تسنن حسینسلطانکه در دوره شاهنجاییاز آ
هل تشیع ، یکی با شعار ادو نوع سکه سلطان،دستور با یکدیگر بودند، به

عار با ش شدههای ضربسکهگردید.  ا شعار اهل سنت ضربو دیگری ب
رب ضمسکوکاتی از استرآباد بوده و تاکنون  ضرب اکثراً، اهل تشیع

 301، 303ردیف) هانمونه این سکه است. گزارش نشدههای دیگر شهر

هـ.ق است. از  090( متعلق به 999ردیفآن ) دارو نمونه تاریخ (193،
توان اینطور بیان کرد که والیت استرآباد، خاستگاه تشیع در رو، میاین

ای هاینکه، سکهتامل مهم و قابلنکته است.  تیموری بودهاواخر عصر 
 اوایل عصرصفویههای سکهعنوان الگو، در به شیعی شعار طرح وبا 
های ضرب با سکه. برداری قرارگرفتمورد تقلید و بهره (909 ردیف)

-طانسلدر اکثر قلمرو شاهعالوه بر ضرب استرآباد شعار اهل تسنن، 

 ب تسننمذهاکثریت حاکمیت  واقع بیانگر در که استدیده شدهحسین 
که در این مجموعه مورد  کمیابهای است. از نمونه سکهبر تشیع بوده

 که یک است« اهللولیعلی» سجع های باسکه ،بررسی قرارگرفت
موجود در پشت سکه با نام  هایاز سکه (373/109ردیف) نمونه
-/ علیاهللرسولاهلل/ محمداالالهالحاشیه و داخل مربع  در خلیفهچهار

القاب  ،خلیفهجای نام چهار( به900ردیف)اهلل و نمونه مشابه با آنولی
 / حسین محمد(جعفر موسی/ حسن محمد/ حسین محمداطهار )ائمه

 اهللولی/ علیال اله اال اهلل/ محمد رسول اهللحاشیه و داخل مربع  در
 اندضرب گردیده

 

  سیاسی()قلمرو  حکمرانیحوزه  

-قلمرو سیاسی فرمانروایی شاه ،مطالعه ردهای موسکهمطالعه نمونه از 

باد، استرآ توان مشتمل بر شهرها و والیاتبایقرا را میحسینسلطان
ست. از دان ترشیزو  سبزوار، ابیورد، سمنان، مشهد، هرات، تون، نیشابور

 برخوردار است، این باد از تنوع زیادیهای ضرب استرآکه سکهآنجایی
از  رابایقحسینسلطانمتصرفات شاه احتمال وجود دارد که نخستین

هر شده در شباشد. از اینرو، مسکوکات ضربشدهاستراباد آغاز  والیت
. های این سلطان تیموری قلمدادکردتوان نخستین سکهاسترآباد را می

شک، بیشده از شهر هرات، های ضربدیگر، فراوانی سکهاز سویی

 %7.20 نیشابور

 %2.11 ابیورد

 %1.50 باورد

 %1.50 تون

 %1.50 ترشیز

 %0.84 سبزوار

 %0.42 بلخ

 %0.42 برین؟

 %0.42 تبریز
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-ر بهبایقرا. این شهحسینمهر تاییدی است بر تختگاه اصلی سلطان

ترین ضرابخانه اواخر عصر تیموری از جایگاه ترین و اصلیعنوان مهم
 است. ای برخوردار بودهویژه

 منابع

 هرات، تصحیح محمد اسحاق، کلکته: دریاسری الجنات فی اوصاف مدینه(، روضه3073) محمد الدینمعین اسفزاری،

 .: تهرانانتشارات مولی (، تیموریان، ترجمه یعقوب آژند،3101تاکستن و دیگران، )

  .: تهران، انتشارات اطالعاتامرمرضا وره، تصحیح و تعلیق دکتر غالافیای خراسان در تاریخ حافظ ابرو، جغر(3199) خوافیعبداهللالدینابرو،شهابحافظ

ریخنامه ایران بعد از اسالم، سال تاپژوهشی   –، سلطان حسین بایقرا و حیاط اقتصادی خراسان، دو فصلنامه علمی (3109) رحمتی ، محسن و فاطمه یوسفوند،
  00-90ص  چهارم ، شماره هفتم ، پاییز و زمستان،

 .: تهراننشر سمتهای ایران، سکه ،(3190) آورزمانی فریدون اکبر وسرفراز، علی

 : تهران.کوشش محمد رمضانی، انتشارات خاورالشعرا، بهتذکره ،(3117) دولتشاه ،قندیسمر

  .: تهرانتصحیح عبدالحسین نوایی، کتابخانه طهوریالبحرین، بهالسعدین و مجمع(، مطلع3101) سمرقندی، عبدالرزاق

 .: تبریز، انتشارات موسسه گراوروچاپ شعاعی اسالمی دوره ایلخانی و گورکانیسکه ها (،3119) طباطبایی، سید جمال

 .: تبریز، انتشارات چاپخانه سفقو توفیقسکه شاهان اسالمی ایران (،3109) طباطبایی، سید جمال

 .: تهرانیزدی ، بنیاد موقوفات محمود افشاررالضرب های ایران در دوره اسالمی(، دا3199) عقیلی ، عبداهلل
 .تهران :کتابفروشی خیام، 9و 7، جلد الصفاه، روض(3110) سیدمحمد ،بلخیخواندمیر

 .تهران :انتشارات سمت، نیران در دوره تیموریان و ترکمانااقتصادی و فرهنگی ا ،سیاسی، اجتماعی، تاریخ تحوالت(3190) میرجعفری،حسین

سکهپ ،(3100) احمدگفتار،نیک شی بر  شوفه از پیرامون حرم هایژوه ضویمک سنادر شگری،فرهنگیکل میراثاداره ، مرکز ا صنایع گرد ستیو  سان د ضویخرا   ،ر
 منتشرنشده.

Ḥosayn Bāyqarā, Resāla, ed. İ. H. Ertaylan as Risâle-i Sulṭan Ḥüseyn Baykara, Istanbul, 1946. 
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Abstract 
 

Undoubtedly, Sultan Husayn Bayqara’s reign (1469-1506 C.E.) is considering as 

the splendid period of art and literature in the Timurid era. During his ruling, Herat, 

the capital of his kingdom, became the most important center of art and literature 

at that time. With the using of descriptive-analytic research method and focusing 

on the coins which were minted in the Sultan Husayn Bayqara’s reign, this research 

is intended to study the social and cultural changes in the late of Timurid dynasty. 

The results show that, the political instability and the absence of a central political 

power in the reign of Sultan Husayn Bayqara had led to weaken the economy of 

his kingdom. As the consequences of this situation, the weights and the fineness of 

the coins in this period were changed constantly. However, the coins which were 

struck in the Herat and Estarabad provinces, due to the political and religious 

stability of these places, had much better quality in some key features like weight, 

fineness and design. After all, the religious texts on the coins show that the common 

religious of that time was Sunni (Hanafi sect). On the other side, as most of the 

coins which were minted in Estarabad province had Shiite religious texts, people 

were followers of Shiite in this city. 
 

Keywords: Timurids, Sultan Husayn Bayqara, Coin, Shiite and Sunni Religious 
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