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چكيده
گونه هاي متنوع سکه  با جنس، شکل و مضامين مختلف، در هر دوره اي بازتابي از کارکردهاي فرهنگي آن دوره بوده و 
عالوه بر کارکرد اقتصادي، مجموعه اي از ايدئولوژي هاي نظام حاکم را بروز و ظهور داده اند. مسکوکات دورة صفوي 
نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اين آثار بستر و رسانه اي مهم براي حضور و بروز انديشه ها و باورهاي زمانه بوده 
است؛ در اين دوران با رسمي شدن مذهب تشيع و ظهور باورهاي اعتقادي جديد، مضامين اين نگرش به ُطرق مختلف 
زينت بخش آثار گوناگون و از جمله مسکوکات بوده است. اين مقاله با هدف کنکاش در مشخصه هاي پنهان و کمتر 
مطالعه شدة سکه هاي مسي يا فلوس هاي اين دوره انجام گرفته است مسئله و مجهول اصلي در اينجا اينسؤال است 

که: انگيزه هاي بکارگيري نقش «شير و خورشيد» به عنوان يک مضمون نسبتًا پرتکرار در اين آثار چيست؟
روش تحقيق  در اين پژوهش با روش توصيفي– تحليلي  و رويکردي تاريخي، به مطالعة محتواي مضمون «شير 
و خورشيد» نقش بسته بر فلوس هاي رايج اواخر دوران صفوي، بر مبناي پيش متنهايي چون «محتواي دانش نجومي 
رايج»، « توصيفات ارائه شــده از مضامين شاخص شيعي در فحواي روايات و احاديث» و «توصيفات ارائه شده 
از مضامين شاخص شيعي در منابع ادبي»، «مضامين نوشتاري سکه هاي هم عصر» و «بسترهاي کارکردي اين 
مسکوکات» پرداخته است. جمع آوري اطالعات با روش کتابخانه اي و تحليل آنها بصورت کيفي بوده است. ٤١ سکة 
فلوس ضرب شدة مزين به نقش شير و خورشيد، که در زمان آخرين پادشاهان صفوي يعني سلطان سليمان اول و 
شاه سلطان حسين، ضرب شده اند، نمونه هاي مورد مطالعة اين پژوهش را شکل مي دهد. نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهد بيشترين نقوش ضرب شده بر روي فلوس هاي صفوي شامل نقوش انساني، چهارپايان، پرندگان، آبزيان، 
گياهان، شکار، سماوي و ترکيبي بوده است؛ همچنين استفاده از نقوش به جاي نوشته در فلوس هاي صفوي، ارتباط 
مستقيمي با سطح سواد و آگاهي عموم مردم طبقة پايين جامعه، به عنوان مخاطبان اين سکه ها، داشته است و در اين 
ميان نقش ترکيبي شير و خورشيد بر اين فلوس ها، به نوعي معرف يک نشان تصويري پذيرفته شده و قابل فهم در 
غالب مناطق ايران، به منظور انتقال يکي از اصلي ترين پيام هاي تشيع يعني حقانيت حضرت علي (ع) و جانشيني او بعد 

از پيامبر (ص) بوده است. 
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مقدمه
صفويان دودماني ايراني و شيعي بودند که در سال هاي 
فرمانروايي  ايران  بر  ۱۷۲۲م)  ـ   ۱۵۰۱) ۱۱۳۵ق  ـ   ۹۰۷
مي کردند و در قالب يک دولت مذهبي، يکي از طوالني ترين 
بعد  را  ايران  تاريخي  دوران  با ثبات ترين  عين حال  در  و 
از اسالم شکل دادند.۱ زمينه  هاي تشکيل اين حکومت را 
مي توان در حوزه هاي سياسي و مذهبي مورد مطالعه قرار 
داد؛ از منظر سياسي مي توان به اين مهم اشاره داشت که  
با زوال حکومت ايلخانان در ايران، سلسله ها و تشکيالتي 
آل اينجو،  آل مظفر،  آل چوپان،  آل جالير،  جمله  از  چند 
چندان  نه  زماني  فواصل  در  غيره  و  اتابکان  سربداران، 
دور پا به عرصه گذاردند و هر يک چند صباحي اختيار 
گستره اي از سرزمين ايران را در دست داشتند؛ در اين 
شرايط وجود حکومِت مرکزي مقتدر که بتواند تمام قبايل 
و طوايف را همسو نموده و تابع حکومت مرکزي نمايد، 
ضروري بود و برآمدن صفويان و به قدرت رسيدن آنها 
مقارن با اين شرايط سياسي بود که همين مساله موجبات 
پايداري حکومت آنها را نيز فراهم آورد. از منظر مذهبي، 
اساس شکل گيري و به قدرت رسيدن صفويان بر پايه هاي 
اعتقادي استوار بوده است و تعيين شيعة اثني عشري به 
عنوان مذهب رسمي آنها، به يکي از پايه هاي اساسي قدرت 
صفويان بدل شد، به طوري که شاه اسماعيل صفوي با تکيه 
بر اين ماهيت مذهبي، از توان يک ايدئولوژي ديني پويا در 
تاسيس و تقويت حکومت خود سود جست. اين مذهب که 
نقشي اساسي در شکل دهي و دوام حکومت صفوي داشت، 
حضور مهم و پايداري نيز در روند شکل دهي فرهنگ و هنر 
اين عصر ايفا کرد؛ به طوري که با رسميت يافتن سلسلة 
شيعي صفوي در ايران، هنرمندان، مضامين شيعي را بيش 
از پيش دستماية آثار خود قرار داده و از خط و خوشنويسي 
و ايدئولوژي مذهبي شيعي در هنرهاي کاربردي به عنوان 
يک عنصر تزئيني و ابزاري براي تبليغ و تقويت ارزش هاي 

تشيع استفاده کردند. 
با رواج مذهب تشيع در اين عصر و ظهور باورهاي اعتقادي 
زينت بخش  مختلفي  ُطرق  به  نگرش  اين  مضامين  جديد، 
اين دوره ضمن  نيز شد؛ سکه هاي  اين دوره  مسکوکات 
اقتصادي جامعه و کاربرد در زندگي  نيازهاي  برآوردن 
روزمره، همزمان نياز معنوي جامعه را نيز پاسخ مي دادند؛ 
که اين مهم با به کارگيري مضامين اعتقادي در قالب تزيين 
و استفاده از فرم هاي طبيعي و تجريدي با رويکردي نمادين 
به  مي شد.  هنر خوشنويسي حاصل  بکارگيري  با  نيز  و 
زعم بسياري از پژوهش گران و صاحبنطران تاريخ و هنر 
ايران، آثار هنري دورة صفوي به عنوان دوره اي که اساِس 
شکل گيري آن بر پايهِ هاي اعتقادي استوار بوده است را 
نمي توان صرفًا با هويتي تزييني و زيبايي شناختي مورد 
مطالعه قرار داد و بررسي مسکوکات اين دوره نيز از اين 
قاعده مستثني نيست و سکه هاي اين دوران نيز بستر و 

رسانه اي مهم براي حضور و بروز اين انديشه ها و باورها 
بوده و صفويان از اين ابزار به خوبي بهره برده اند. 

مسي  دورة صفوي، سکه هاي  مسکوکات  انواع  ميان  در 
يا فلوس، به علت نوع جنس و ارزش پايين مبادله اي آن، 
سکه هايي در دسترس عامة مردم بوده اند. از ويژگي هاي 
منحصر به فرد اين فلوس ها، نسبت به سکه هاي طال و نقرة 
صفوي، نقر نقوشي با طبقه بندي موضوعي متنوع بر روي 
آنهاست و از جملة اين نقوش که حضوري نسبتًا پرتکرار 
بر فلوس هاي صفوي داشته است، نقش ترکيبي «شير و 
خورشيد» است. هدف پژوهش کنکاش در مشخصه هاي 
پنهان و کمتر مطالعه شدة سکه هاي مسي يا فلوس هاي 
اين دوره است. اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال 
انگيزه هاي بکارگيري نقش «شير و خورشيد»  است که، 
به عنوان يک مضمون نسبتًا پرتکرار در اين آثار چيست؟ 
با توجه غالب بودن دو فحواي محتوايي نجومي و شيعي 
براي اين نقش، به منظور پاسخ به اين سؤال سعي شده 
است با در نظر داشتن ويژگي ها، محدوديتها و قابليت هاي 
داشتن  نظر  در  ضمن  مسکوکات،  اين  کارکردي  بستر 
به  فلوس ها،  بر  نقش  اين  ضرِب  براي  نجومي  محتواي 
ارتباط  در  نوعي  به  که  منابعي  و  پيش متن ها  واکاوي 
مستقيم تري با عامة مردم به عنوان مخاطبان اصلي اين آثار 
بوده و در شکل بخشي اعتقادات و باورهاي مذهبي آنها، 
نقش داشته اند، پرداخته شود؛ مواردي چون: «توصيفات 
ارائه شده از مضامين شاخص شيعي در فحواي روايات 
و احاديث» و «توصيفات ارائه شده از مضامين شاخص 
شيعي در منابع ادبي» از اين جمله اند. الزم به ذکر است 
که در بررسي اين منابع به طور مشخص، تعابير و صفات 
نسبت داده شده به حضرت علي (ع) مد نظر بوده است. 
همچنين توجه به «مضامين نوشتاري مسکوکات طال و نقرة 
صفوي» و «بسترهاي کارکردي اين مسکوکات»، از ديگر 
پيش متن هاي مورد بررسي در اين مقاله است. واکاوي و 
بررسي مشخصه هاي پنهان و کمتر مطالعه شدة هنرهاي 
کاربردي در بسترهاي متنوع تاريخي، به ويژه آثاري که به 
نوعي در دسترس و مورد استفاده عامة مردمان بوده اند از 
ضرورت ها و اهميت اين پژوهش است و به نظر مي رسد 
فلوس  هاي صفوي به علت رواج نسبتًا گسترده آن در داد و 
ستدهاي روزمره، جزءِ موارد استثنا و با اهميتي باشد که از 
مطالعة آنها بتوان حلقه هاي پيوند بين هنر با دين، جامعه و 

حکومت صفوي را پديدارتر نماييم.

روش تحقيق
اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي و با رويکردي   
«شير  نقش  بکارگيري  انگيزه هاي  به جستجوي  تاريخي 
و خورشيد» در سکه هاي مسي دورة صفوي مي پردازد. 
منابع  از  و  کتابخانه اي  صورت  به  اطالعات  جمع آوري 
مختلف مربوط به تاريخ، فرهنگ و هنر صفوي، و نيز منابع 

١. تاريخ ايران تا پيش از اين دوره، 
يعني حدود ٩ قرن از زمان ورود 
شاهد  هيچگاه  ايران،  به  اسالم 
مذهب  شيعي  دولتي  حاکميت 
نبوده است؛ به طوري که تا پيش از 
صفويان، تنها در برهه اي کوتاه در 
زمان آل بويه مذهب تشيع رسميتي 
فرد،  غفاري  (نوايي،  داشت  نسبي 

١٣٨٩: ٢٤ و ٢٥)
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ادبي و منابع فقهي مرتبط با تشيع به دست آمده است. جامعه 
آماري پژوهش شامل فلوس هاي ضرب شده در نيمة دوم 
تعداد ۴۱ سکه   دورة صفوي و نمونه هاي مورد مطالعه، 
فلوس با نقش ترکيبي شير و خورشيد از دوران زمامداري 
آخرين پادشاهان صفوي يعني سلطان سليمان اول و شاه 
سلطان حسين، است. شيوة تجزيه و تحليل اطالعات در اين 
پژوهش کيفي بوده است و در فرآيند آن ضمن ترسيم خطي 
نقش فلوس ها و طبقه بندي آنها بر مبناي موضوع،محتواي 
نقش شير خورشيد بر روي آنها با توجه به مؤلفه هايي 
مخاطبان  نوع  و  فلوس ها  اين  کارکردي  بسترهاي  چون: 
آنها، محتواي مضامين اعتقادي رايج به ويژه در خصوص 
جايگاه و صفات حضرت علي (ع) در منابع مذهبي و ادبي 
و نيز عبارات نقر شده بر مسکوکات طال و نقرة اين دوره، 

مورد واکاوي قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
دستة  دو  در  مقاله  اين  با  مرتبط  پژوهشي  پيشينه هاي 
«مضامين سکه هاي دوران صفوي با تأکيد بر فلوس ها» 
و «مطالعة محتوايي نقش شير و خورشيد» مورد بررسي 
قرار گرفته اند. سکه هاي فلوس ايران، با وجود نقش مهم آنها 
در شناسايي ساليق عامة مردم و نيز حاکمان محلي، کمتر 
و عمر محدود  است  گرفته  قرار  پژوهش جدي  موضوع 
آخرين پژوهش هاي انجام گرفته در اين خصوص نيز به بيش 
از ۴۰ سال مي رسد، که از آن جمله قديمي ترين پژوهش هاي 
مرتبط با اين مسکوکات عبارتند از: مقالة مشيري (۱۳۵۳) با 
عنوان«سکه شناسي ايران، سکه اسماعيل» در شمارة ۲۹۶ 
نشرية يغما؛ مجموعه مقاالت مشيري با عنوان «سکه هاي 
ايران» در هشت شماره از ماهنامة شکار و طبيعت (از آبان 
۱۳۴۹ تا خرداد ۱۳۵۰). ثواقب و ديگران (۱۳۹۵) در مقالة 
«روند دگرگوني نقوش و شعائر مذهبي بر روي سکه هاي 
مذهبي» که در شمارة ۱۲ نشرية تاريخ ايران بعد از اسالم 
به چاپ رسيده است به ارتباط مضامين سکه هاي صفوي 
با انديشة شيعي رايج پرداخته اند، که البته در اين مقاله نيز 
نوشته هاي نقر شده بر سکه ها مورد تأکيد قرار گرفته است. 
همچنين فيضي و ديگران (۱۳۹۶) در مقاله اي تحت عنوان 
تزئينات سکه هاي  بر  آموزه هاي شيعي  و  باورها  «تاثير 
جندي شاپور،  نشرية  هشتم  شمارة  در  صفوي»  دوران 
مضامين خطوط درج شده بر مسکوکات طال و نقره اين 

دوره را مورد بررسي قرار داده اند. 
خورشيد  و  شير  نقش  محتواي  بررسي  مورد  در 
با  قائم مقامي (۱۳۴۸) در  مقاله اي  از جمله:  پژوهشگراني 
ايران»، درشماره  عنوان «درباره تطور شير و خورشيد 
۱۶۱نشريه يغما و دادور (۱۳۹۰) در مقالة «شير در فرهنگ 
تجسمي،  هنرهاي  نشرية  دوم  شماره  در  ايران»  هنر  و 
اشاراتي به محتواي نمادين اين مضمون در هنر و فرهنگ 
ايران داشته اند. اما شايد مهمترين و مرتبط ترين پژوهش در 

اين زمينه مقالة خزايي (۱۳۸۰) تحت عنوان «نقش شير نموِد 
امام علي (ع) در هنر اسالمي» باشد که در شماره هاي ۳۱ 
و ۳۲ کتاب ماه هنر به چاپ رسيده است و پژوهشگر در 
آن به پيش متن هاي نجومي و مذهبي اين نقش اشاره داشته 
است. همچنين قائيني (۱۳۸۸) در کتاب «سکه هاي دوران 
صفوي»، که توسط انتشارات پارينه در تهران نشر يافته 
است، توضيحاتي کلي در خصوص برخي نقوش ضرب 
شده بر روي سکه هاي اين دوران و از جمله نقش شير و 

خورشيد ارائه داده است. 
وجه تمايز پژوهش پيش رو با پيشينه هاي معرفي شده، 
و  «شير  ترکيبي  نقش  بکارگيري  انگيزه هاي  واکاوي 
خورشيد» به عنوان يک مضمون نسبتًا پرتکرار در فلوس 
هاي صفوي، با استناد به پيش متن هايي است که کمتر با 
اين هدف، مورد مطالعه و تأکيد قرار گرفته اند. از جمله اين 
پيش متن ها مي توان به «توصيفات ارائه شده از مضامين 
شاخص شيعي در منابع ادبي»، «توصيفات ارائه شده از 
مضامين شاخص شيعي در فحواي روايات و احاديث» و 

نيز «بسترهاي کارکردي اين مسکوکات» اشاره داشت.
نوشتة  ايران»  اسالمي  «سکه هاي شاهان  کتاب  همچنين 
ترابي طباطبايي (۱۳۵۰) انتشار يافته توسط موزة آذربايجان 
پادشاهي  مهرهاي  و  نشان ها  « سکه ها،  کتاب  و  (تبريز) 
ايران (از ۱۵۰۰ تا ۱۹۴۸ ميالدي)» که توسط بورمارگه در 
انتشارات موسسة سکه شناسي ايران و انتشارات امير کبير 
به چاپ رسيده است به معرفي تصويري انواع سکه  هاي 
رايج در ايران پرداخته شده است؛ در غالب اين پژوهش ها 
سکه هاي فلوس موضوع پژوهشي مستقلي را شکل نداده 
ديگر مسکوکات هر دوره معرفي شده اند در  کنار  در  و 
اين ميان کتاب «سکه هاي مسي ايران (فلوس) دوره هاي 
صفوي تا قاجار» نوشتة عالءالديني(۱۳۹۱) اشاره داشت 
که توسط انتشارات يساولي تهران انتشار يافته است، اين 
کتاب منبع تصويري بسيار ارزشمندي براي مطالعة اين 
مسکوکات مي باشد و در آن تعداد ۲۷۲ فلوس از دوره هاي 

صفوي تا قاجار به صورت تصويري معرفي شده اند. 
همچنين در کتاب هاي «سکه هاي ايران زمين از هخامنشي 
تا پهلوي» نوشتة شريعت زاده (۱۳۹۰)، انتشار يافته توسط 
نشر پارينه تهران و «سکه هاي ايران» که به اهتمام سرفراز 
و آورزماني(۱۳۷۹) توسط انتشارات سمت تهران منتشر 
شده است، ويژگي هاي مضموني سکه هاي رايج در دوران 
مسکوکات  نوشته هاي  و  مضامين  بر  تأکيد  با  صفوي 

رسمي تِر طال و نقره معرفي شده اند. 

سکه هاي فلوس دوران صفوي
رواج  با وجود  ايران، سکه هاي مسي  ميان سکه هاي  در 
فروان در جامعه به ويژه از دوران صفوي به بعد، کمتر 
اين  اند.  بوده  مستقلي  پژوهش  موضوع  يا  شده  معرفي 
مسکوکات اکثرًا مزين به تصاوير جانوران، گياهان، اجرام 



تصاوير پشت سکه هاتوضيحاتنقوش

انساني
تمام نقوش انساني ضرب 
شده بر فلوس ها انساني 
را سوار بر حيوان (اکثرًا 

اسب) نشان مي دهد.

   

چهارپايان

اين گروه طيف نسبتًا 
گسترده اي از چهارپايان را 
شامل مي شود که عبارتند 
از : بز کوهي يا کل ، اسب، 
شير ، شتر ، گوزن، گراز، 

         فيل، ميمون

پرندگان

اين گروه شامل پرندگان 
ايستاده يا در حال پرواز 

مي شود که طاووس، 
کبک، عقاب، پليکان، مرغ 
ماهي خوار، و شترمرغ از 

جمله آنها هستند. 

        

آبزيان

از گروه آبزيان تنها نقش 
ماهي بر فلوس ها ضرب 

شده است.
       

اين گروه شامل نقوش، گل گياهي
هشت پر، اسليمي و ختايي 

و سرو تزئيني است.

  

    

سماوي
اين گروه شامل نقوش 

خورشيد و ماه و يا برخي 
نقوش مرتبط با صور فلکي 

است.

جدول ١. تقسيم بندي نقوش سکه هاي فلوس صفوي.مأخذ: نگارندگان١.  / مأخذ تصاوير: عالءالديني، ١٣٩١

١. با تشکر از هنرمند گرامي سرکار 
و  صبر  با  که  ارمي،  عاطفه  خانم 
حوصله فراوان طراحي هاي خطي اين 

مسکوکات را انجام دادند. 

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

اينها بوده و بر خالف مسکوکات طال و  آسماني و مانند 
نقره، کمتر مضامين خوشنويسي در آنها ديده مي شود، 
از  غير  (به  آنها  نمودن محل ضرب  براي مشخص  مگر 
حالي  در  اين  صفوي).  دوره  اوايل  در  مواردي  محدود 
است که موضوع غالب ضرب شده بر روي سکه هاي طال 
اشعاري  و  عبارات  کلمات،  شامل  صفوي  عصر  نقرة  و 
پادشاه)  (نام  سياسي  و  مذهبي  محتوايي  با  که  بودند 
و به وسيله هنر خوشنويسي (به ويژه ثلث و نستعليق) 
بر روي سکه ها نقش مي بستند. سکه هاي مسي ايران به 
«فلوس» شهرت دارند، که اين کلمه در اصل التين و به 
صورت Follis بوده است(قاييني، ۱۳۸۸: ۸۳). برخي عقيده 
دارند وجه تسميه آن شباهتي بوده است که اين سکه ها به 
پولک هاي ماهي داشته اند(عالء الديني، ١٣٩١: ٤). بر خالف 

مسکوکات طال و نقره، فلوس ها نه تنها در پايتخت و بالد 
بزرگ، بلکه در شهرهاي کوچک نيز به دست حکام محلي 
ضرب مي شده اند؛ به طوري که در دورة صفوي نام بيش 
از ٥٠ شهر کوچک و بزرگ به عنوان محل ضرب، بر روي 
اين فلوس ها قابل شناسايي است. اعتبار غالب اين سکه ها 
محلي بوده و معموًال يک فلوس در خارج از محل ضرب 
ارزش مبادله اي نداشته است. فلوس ها هر سال و به دستور 
حاکم يا عمال دولتي جمع آوري مي شده و مجددًا در سال 
بعد با ضرب جديد جريان داشته است؛ بطوري که هيچ 
فلوسي در سال بعد ارزش نداشت: «هر شهر سکة خاص 
خود را دارد و در هيچ جاي ديگر جز در همانجا که ضرب 
شده است اعتبار ندارد و اين اعتبار فقط براي يکسال است» 

(الئاريوس، ١٣٦٣: ٢٤٣ و ٢٤٤).

تصاوير پشت سکه هاتوضيحاتنقوش

ترکيبي

شامل نقوشي ترکيبي مانند 
پرنده ماهي ، نهنگ و گاو، 
شير و خورشيد و اسب و 

خورشيد است.

      

      

خيالي

اردک دو سر و پيکره شير 
با سر انسان و تاجي بر سر 
از جمله نقوش تخيلي ضرب 

شده بر فلوس ها بودند.

شکار

اين گروه شامل طيف 
گسترده اي از صحنه هاي 
شکار حيواني بود که در 

بسياري از آنها شير حيوان 
شکارگر بود.

خط

اين نوشته ها مربوط به 
فلوس هاي اوايل صفوي 

است و شامل عباراتي مانند: 
رايج، عدل شاهي و ياخير 

الرازقين بود.

ادامه جدول ١.



مبادله اي  ارزش  سبب  به  فلوس ها  مي رسد  نظر  به 
ناچيز شان ، بيشتر مورد استفاده طبقة پايين جامعه بوده اند. 
از اين رو، تصاوير و مضامين اين سکه ها، به نوعي تجلي 
فرهنگ ها، باورهاي محلي نواحي گوناگون ايران است. به 
علت آسيب پذيري فلز مس در مقايسه با طال و نقره در 
بر  شده  ضرب  نقوش  از  بسياري  طبيعي،  عوامل  برابر 
اين فلوس ها به تدريج مخدوش و حتي معدوم شده است. 
همچنين از آنجا که سکه هاي مسي توسط حاکمان محلي 
ضرب شده اند، عمومًا فاقد نام پادشاه هستند (عالء الديني، 

١٣٩١: ٤ و ٥). 
با مشاهدة ويژگي هاي فرمي و زيبايي شناسي فلوس هاي 
نقره  با سکه هاي طال و  اين ويژگي ها  صفوي و مقايسه 
به عنوان شکل رسمي تر مسکوکات آن دوره، مي توان به 
تفات هايي فاحش در آنها پي برد؛ به طوري که نقوش غالب 
فلوس ها، با محل ضرب هاي متفاوت، فاقد ظرافت هاي فرمي 
و زيبايي شناسي هستند که در سکه هاي طال و نقره اين 
دوره ديده مي شود و به نظر مي رسد در بيشتر موارد کيفيت 
در ضرابخانه هاي  فلوس ها  فرآيند ضرب  نوع  و  تکنيکي 
محلي، بر کيفيت فرمي آنها تاثيرگذاشته است؛ به طوري که 
در فلوس هايي که در مراکز حکومتي مانند «اصفهان» ضرب 
مي شدند، نقوش حضور باکيفيت تري بر روي سکه ها دارند 
(رديف هاي ١ و ٢ از جدوال شماره ٢). درجدول ١ انواع 
نقوش نقرشده بر پشت سکه هاي فلوس که بر اساس تاريخ 
درج شده بر روي آنها، مربوط به دوران صفوي بوده، ارائه 

شده است.

نقش شير و خورشيد بر سکه هاي فلوس صفوي
دو مضمون «شير» و «خورشيد» در گسترة فرهنگ و هنر، 
با فرم ها و معاني مختلفي جلوه گر شده اند و اين معاني متعدد 
اعتقادي  از زمينه هاي زيستي، فرهنگي و  خود برخاسته 
متفاوت در گستره هاي زماني و مکاني متفاوت است. از 
سوي ديگر اين دو مضمون در ترکيب با يکديگر در قالب 
نقش واحد «شير و خورشيد» نيز در آثار هنري مشاهده 
شده اند و اين نقش ترکيبي نيز معاني مفاهيم مختلفي را 

تداعي مي نمايد. تاريخ ترکيب اين دو نقش به صورت دقيق 
بر ما آشکار نيست؛ در نظام اسطوره اي بابل در بين النهرين، 
آسماني  ايزد  نمادهاي  از  يکي  عنوان  به  شير  حيوان 
«َشَمَش١» تصوير شده است و ديگر نماد اين ايزد صفحه 
خورشيد مي باشد؛ يعني در نظام اساطيري بين النهرين شير 
و نقش مدوري شبيه به خورشيد، نمادهاي ايزد آسماني 
«شمس» بودند. همان گونه که حيوان گاو و نقِش هالل، به 
عنوان نمادهاي ايزد آسماني نارام سين معرفي شده اند (بلک 

و گرين، ١٣٨٥: ٣٠٤). (تصويرشماره ٥).
در بعد از اسالم، قديمي ترين اثري که اين دو مضمون را 
به طور مشخص در ارتباط با يکديگر نشان مي دهد «سکه اي 
کيکاووس  بن  کيخسرو  غياث الدين  سلطان  به  مربوط 
است»  قونيه  پادشاهان سلجوقي  از  ـ ق)  هـ   ٦٤٢-٦٣٤)

(قايم مقامي،٢:١٣٤٨) (تصوير ٦ )
عالوه بر استفاده از نقش شير و خورشيد در آثار   
هنري، در ادبيات هم مي توان جلوه هايي از کاربرد آن را 
ديد که برخي از آنان به استفاده در بيرق ها و علم ها اشاره 
توصيف  در  هجري  چهارم  سده  شاعر  فردوسي  دارند. 

درفش پهلوانان ايران مي گويد:

تصوير ١. لوحة مربوط به معرفي يکي از پادشاهان بابلي نو به حضور خداي شمش. صفحه خورشيد و نقش دو شير پشت به هم به عنوان 
نمادهاي تصويري شمش. لوحه سنگي ٨٧٠ ق م. مأخذ: بلک و گرين، ١٣٨٥

 تصوير ٢. سکه کيخسرو. مأخذ: قائم مقامي، ٢:١٣٤٨

1.Shamasha

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۰۵
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تصوير ٣. پيش متن هاي مورد مطالعه در پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

 يکي «شير» پيکر درفــش بنفش 
درخشان گهر در ميـان درفش

 يکي زرد «خورشيد» پيکر درفش 
سرش ماه زرين غالفش بنفش

نسبتًا  نقوش  از  خورشيد  و  شير  ترکيبي  نقش   
پرکاربرد نقر شده بر سکه هاي فلوس عصر صفوي بوده 
است. البته نمونه هايي از اين نقش بر روي سکه هاي دوران 
پيش از صفوي نيز ديده شده است، اما حضور پرتکرار 
اين مضمون به ويژه در سکه هاي فلوسي وجه تمايز اين 
عصر نسبت به دوره هاي پيش از آن است. حضوري که 
در دوران قاجار نيز ادامه مي يابد.جدول ٢ نمونه هايي از 
حضور نقش ترکيبي شير و خورشيد را بر روي سکه هاي 
فلوسي اواخر عصر صفوي نشان مي دهد. نکته جالب توجه 
در اين سکه ها، ضرب آنها در مناطق مختلف و گاه بسيار 
روي  بر  نقشي  کمتر  به طوري که  بوده است؛  هم  از  دور 
اين گسترگي جغرافيايي محل  داراي  فلوس هاي صفوي، 

ضرب بوده اند.
ترکيبي  نقش  به  شده  داده  نسبت  معاني  ميان  از   
«شير و خورشيد»، دو مفهوم نجومي و مذهبي (مرتبط با 
تشيع) محتمل تر از ديگر معاني است؛ در اين ميان برخي 
پژوهشگران (خزايي، ١٣٨٠؛ مهدي زاده، ١٣٩٤؛ شاقالني و 
قاضي زاده، ١٣٩٤) با بررسي و تحليل اين نقش بر بستر 
برخي آثار و نگاره هاي اسالمي رمزگشايي را از آن ارائه 
داده و محتواي مفهومي نقش ترکيبي شير و خورشيد را 
حداقل در دوران صفوي و قاجار، بازنمايي نمادين اصل 
شيعي جانشيني حضرت علي (ع) بعد از پيامبر (ص) تفسير 
نموده اند که بر مبناي آن نقش شير معرف حضرت علي (ع) 
و نقش خورشيد معرف پيامبر اسالم (ص) بوده است١. اما 
اين موضوع که آيا در بکارگيري اين نقش بر فلوس هاي 

دورة صفوي نيز، همان محتواي شيعي مدنظر بوده است، 
پيش متن هايي  بررسي  آن،  به  پاسخ  که  است  مسئله اي 
عامة  براي  دسترس تر  در  حال  عين  در  و  گسترده تر 
مردمان اين عصر را طلب مي کند و به نظر مي رسد نسبت 
دادن محتواي تفسير شده از اين نقش که بيشتر بر پاية 
پيش متن هاي نگارگري به عنوان هنري در دسترس دربار 
يا طبقاتي خاص از جامعه صفويه، انجام گرفته است به 
شير و خورشيد فلوس هاي صفوي، به عنوان مسکوکاتي 
در دسترس عموم مردم، به ادلة بيشتري نياز داشته باشد. 
مخصوصًا اينکه برخالف مسکوکات رسمي تر طال و نقرة 
حيواني  انساني،  سماوي،  ترکيبي،  نقوش  انواع  صفوي، 
و گياهي در کنار نقش شير و خورشيد در اين فلوس ها 
بکار رفته است. بر همين اساس در ادامه به منظور فهم 
انگيزه هاي بکارگيري نقش ترکيبي «شير و خورشيد» به 
عنوان يک مضمون نسبتًا پرتکرار در فلوس هاي صفوي، 
ضمن مرور تبار نجومي اين نقش، به واکاوي پيش متن ها و 
منابعي مي پردازيم که به نوعي در ارتباط نزديکتر با عامة 
مردم بوده و در شکل بخشي اعتقادات و باورهاي مذهبي 
آنها، جدا از تبليغات نظام حاکم، ايفاگر نقش مهمي بوده اند؛ 
مواردي چون «توصيفات ارائه شده از مضامين شاخص 
شيعي در فحواي روايات و احاديث» و «توصيفات ارائه 
اين  از  ادبي»  شده از مضامين شاخص شيعي در منابع 
جمله اند. الزم به ذکر است که در بررسي اين منابع به طور 
به حضرت  داده شده  نسبت  و صفات  تعابير  مشخص، 
علي (ع) مد نظر بوده است. همچنين توجه به «مضامين 
نقرة صفوي» و «بسترهاي  و  نوشتاري مسکوکات طال 
کارکردي اين مسکوکات» و محدوديت ها و قابليت هاي رايج 
اين  از ديگر پيش متن هاي مورد بررسي در  اين کارکرد، 

بخش است. 

١. يکي از مرتبط ترين و مهم ترين اين 
در  شده  تصوير  معراج  نگارة  آثار 
مجموعه فالنامة طهماسبي است. در 
يکي از نگاره  هاي اين فالنامة ، پيامبر 
و  پوشيده  با صورتي  اسالم (ص) 
با هاله اي فروزان، سوار بر مرکبي 
در ميان هفت فرشته ديده مي شود. 
هرکدام از فرشته ها به نحوي مراتب 
يکي  و  ابراز مي کنند  را  ارادت خود 
پرچمي  (جبرئيل)  فرشته ها  اين  از 
سبز رنگ در دست دارد و راهنماي 
اين نگاره  اين سفر است. در  او در 
عنوان  به  آتش،  فروزان  شعله هاي 
عنصري آشنا براي نمايش تقدس و 
عروج، اطراف تمثال پيامبر را پوشانده 
است. يکي از مضامين نمادين و قابل 
تامِل نگاره، وجود شيري در سمت 
راست تصوير و اشاره پيامبر (ص) 
براي دادن انگشتري به آن است. در 
اينجا هالة شعله ور اطراف پيامبر(ص) 
نمادي از نورانيت و تقدس وي است 
که تقريبًا در تمامي تصويرسازي هايي 
که از معراج انجام گرفته است، قابل 
مشاهده است، حتي برخي هنرمندان 
در تصوير سازي واقعة معراج، پيکرة 
پيامبر را حذف نموده و به جاي آن 
شمسه اي مدور و درخشان جايگزين 
نموده اند. نقش شير و تمثال پيامبر 
فالنامة  نگارة  هاله اي فروزان، در  با 
تهماسبي روايتي تصويري از مهم ترين 
به  باشد.  مي  تشيع  اعتقادي  اصل 
استناد به همين نگاره مي توان محتواي 
مفهومي نقش ترکيبي شير و خورشيد 
را حداقل در دوران صفوي و قاجار، 
شيعي  اصل  اين  نمادين  بازنمايي 
يعني جانشيني حضرت علي (ع) بعد 
(مهدي زاده ،  دانست  پيامبر (ص)  از 

بلخاري قهي، ١٣٩٣)



تاريخ ضربرديف
ـ   ق) منبع تصويرتصوير پشت سکهتصوير روي سکهمحل ضرب (ه

(شريعت زاده، اصفهان۱۱۱۱۵
(١٣٩٠: ٢٦١

(موزه ملک)اصفهان۲۱۱۱۷

(عالءالديني، اصفهان۳۱۱۲۲
(۳۰ :۱۳۹۱

(عالءالديني، دماوند۴۱۱۰۳
(۶۸ :۱۳۹۰

(عالءالديني، مازندران۵۱۱۳۸
(۱۳۸ :۱۳۹۱

(عالءالديني، الر۶۱۱۳۴
(۱۳۲ :۱۳۹۰

(عالءالديني، تبريز۷۱۱۲۵
(۵۲ :۱۳۹۱

جدول ٢. نمونه هايي  از سکه هاي فلوس اواخر صفوي مزين به نقش شير و خورشيد. مأخذ: نگارندگان.

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

الفـ  محتواي دانش نجومي رايج؛
در علم نجوم «منطقة البروج» دايره اي است که زمين حرکت 
انتقالي خود را در آن انجام مي دهد. اين دايره به دوازده 
بخش برابر تقسيم شده و هر بخش را برج مي گويند و 
براي هر برج نامي برگزيده اند. مدت زماني که زمين يکي 
از اين دوازده بخش را مي پيمايد يک ماه شمسي است. اين 
دوازده برج ميان هفت اختر که يکي از آنها خورشيد است 
تقسيم شده است و يک يا دو برج دايره اي فرضي آسماني، 
ويژة يکي از اختران هفتگانه بوده و خانه آن اختر به شمار 
به طور مثال برج شير  مي رود (تصاوير شماره ٧ و٨). 
(اسد) خانة خورشيد مي باشد. از نظر منجمين هر گاه کوکب 
خورشيد در برج اسد جاي گيرد، زمان آسايش و آرامش 
است (خزايي، ١٣٨٠: ٣٨) و آن را به زمان سعد وخوش 
يمني و خوش وقتي تعبير کرده و به فال نيک مي گرفت اند. 
اين مبحث در ادبيات نيز نمود داشته است، آنگونه که شيخ 

محمود شبستري در مجموعه گلشن راز سروده است:
حمل با عقرب آمد جاي بهرام 

اسد خورشيد را شد جاي آرام
بر روي سکه هاي فلوس صفوي، به غير از نقش شير و 
خورشيد، نقوش نمادين ديگري نيز که بر مبناي مفاهيم 
نجومي، با برج هاي فلکي«حمل»، «حوت» و «قوس» مرتبط 

هستند، مشاهده مي شود. (تصاوير شماره ٩، ١٠ و ١١)
فلکي  برج هاي  با  مرتبط  نماد هاي  و  نقوش  حضور   
با طالع و زايچة برخي  بر مسکوکات را مي توان مرتبط 
پادشاهان دانست، که اين مهم تا دوران شاه عباس اول 
نيز در برخي آثار و هنرها رواج داشته است؛ اما به نظر 
مي رسد در دورة شاه عباس اين جريان متوقف مي شود 
به طوري که شاهد کم رنگ شدن محسوس منابع، متون و 
آثار مرتبط با طالع بيني در اين دوران هستيم(مهدي زاده، 

١٣٩٤)؛ اما همچنان شاهد تکرار نقش «شير و خورشيد» 
بر روي فلوس ها هستيم. از سوي ديگر اين سکه ها بر مبناي 
زمان ضربشان، مربوط به حکومت پادشاهاني  است که 
بر اساس منابع تاريخي زايچة آنها غير از اسد بوده  است١. 
همچنين همانگونه که در معرفي فلوس هاي صفوي اشاره 
شد، اين سکه ها بيشتر در مراکز محلي ضرب مي شده و 
مورد استفاده طبقات پايين و متوسط جامعه بوده است و 
در هيچ يک از آنها اشاره اي به نام پادشاه مرکزي و حتي 
نام والي محلي نشده است؛ لذا بسيار دور از ذهن مي باشد 
که حداقل نقوش شير و خورشيد نقر شده بر اين فلوس ها، 
از  پادشاهي بوده باشد.  يا  نشاني براي طالع نيک حاکم 
سوي ديگر تعداد فلوس هاي برجاي مانده از دورة صفوي 
که مزين به نقش شير و خورشيد بوده، قابل مقايسه با 
فلوس هايي با نقش هاي نجومي ديگر نمي باشد؛ به طوري 
که مجموع فلوس هاي يافت شده با نقوش نجومي (به غير 
از مسکوکات ضرب  کمتر  بسيار   ، از شير و خورشيد) 
شده با نقش شير و خورشيد بوده است؛ بر همين مبنا به 
نظر مي رسد در اين دوره، براي اين نقش، فحوا و محتوايي 

متفاوت و در عين حال فراگيرتري وجود داشته باشد. 
بـ  توصيفات ارائه شده از مضامين شاخص شيعي در 
فحواي روايات و احاديث؛ روايات و احاديت معتبر ديني، 
در طول زمان، به عنوان يکي از منابع مهم اعتقادي مسلمانان 
مطرح بوده است و بسياري از تفاسير، عرف هاي مذهبي، 
آداب، سنن و رفتارهاي اسالمي رايج درجوامع اسالمي بر 
پاية فحواي همين روايات و احاديث شکل يافته است. بر 
اين مبنا واکاوي آنها مي تواند چشم انداز روشني از تصوير 
و تصوري که جوامع مختلف از مفاهيم و مضامين مهم 
شيعي داشته اند، ارائه دهد. در ميان توصيفات ارائه شده از 
شخصيت حضرت علي (ع) به عنوان يکي از ارکان اصلي 

تصوير ٤. خانه ستارگان برگرفته از کتاب التفهيم ابوريحان بيروني. 
مأخذ: بيروني، ١٣١٨

تصوير ٥ بشقاب سفالي با مزين به نمادهاي برجهاي فلکي. مأخذ: 
رفيعي، ١٣٧٧: ٧٨

١. به عنوان نمونه در مورد شاه عباس 
که طالع او سنبله بوده باز هم شاهد 
بر  وخورشيد  شير  نقش  حضور 

فلوس هاي زمان وي هستيم.



جدول ٣. توصيف حضرت علي (ع) به «شير» در احاديث و روايات مذهبي. مأخذ: نگارندگان

سال منبع روايت
واژگان مرتبطمضمون روايتهـ ق

نصربن مزاحم، وقعه صفين، مکتبة آية اهللا مرعشي 
ليث/ ضيغمکالليث عند البوات الضيغم / يرضعن اشباال و لما تفطم۲۱۲قنجفي، قم، ۱۴۰۴

کهمسليث الليوث في الصدام مصدم / والکهمس الليل مصک ملدم۲۱۲ق//

اسدمصمت الصم صموت سرطم / اذا راته االسد لم ترتم۲۱۲ق//

عفروسعفروس اجام عقار االقدم / کروس الذفري اغم المکرم۲۱۲ق//

حيدرهانالذي سمتني امي حيدره / رئبل اجام کريه المنظره۲۱۲قنصربن مزاحم / وقعه صفين

ليث العرينو کان اذا ما دعا للنزال / کليث عرين يزين المزينا / العرينا۲۱۲قنصربن مزاحم / وقعه صفين

مفيد، محمدبن محمد / االرشاد في معرفه حجج اهللا 
الکفء/هژبرفلم تقتلوا عمروبن عبد بباسکم / ولکنه الکف ء الهزبر الغضنفر۴۱۳قعلي العباد

غضنفر

ابن شهر آشوب، محمد بن علي / مناقب آل ابي 
سئل النبي من ازهد الناس و افقرهم، فقال علي وصيي وابن عمي و ۵۵۸قطالب

حيدر/ اسداخي و حيدري و کراري و صمصامي و اسدي و اسداهللا

ضرغامالقسوره الهمام والبطل الضرغام۶۰۰ قابن شاذان قمي، ابوالفضل / الفضائل

طبري، محب الدين / ذخائر العقبي في مناقب ذوي 
کانت غزوه حنين بعد فتح مکه.....و ثبت تسعه الهاشميون و ۶۹۴ قالقربي (ع)

اسداهللا/ ليثعلي راسهم اسداهللا الغالب ليث بني غالب علي بن ابي طالب (ع)

ابن طاووس، علي بن موسي / اليقين باختصاص 
.... فقال اميرالمومنين يا ليث اما علمت اني ليث واني ضرغام ۶۶۴ قموالنا علي (ع)

الهصور و القسور و الحيدر...
ليث / ضرغام / 

حيدر

اول من صباه باسم االسد في االسالم من الصحب الکرام و هو ۱۰۱۹قمرعشي، قاضي نوراهللا / احقاق الحق و ازهاق الباطل
اسد / حيدرالحيدر من اسماء االسد سيدنا علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه

نعمه اهللا العظمي، کلمه الکبري، اسداهللا الغالب، امير المومنين علي ۱۰۸۹ ققزويني، مال خليل / صافي در شرح کافي
اسداهللا الغالببن ابي طالب (ع)

ضرغامالقسوره الهمام و البطل الضرغام۱۱۰۷ قبحراني، سيدهاشم بن سليمان / مدينه معاجز

مجلسي، محمد باقر / بحار االنوار، داراالحياء التراث 
اسداهللالسالم علي اسداهللا في الوغي۱۱۱۰قالعربي 

انالذي سمتني امي حيدره / ضرغام اجام و ليث القسوره۱۱۱۰ق//
عبل الذراعين شديد القصره / کليث غابات کريه المنظره

حيدره
ليث

ليثالسالم علي فارس المومنين و ليث الموحدين۱۱۱۰ق//

سئل النبي من ازهد الناس و افقرهم، فقال وصيي وبن عمي و اخي ۱۱۱۰ق//
و حيدري و کراري و صمصامي و اسدي و اسداهللا

حيدر
اسد

اسداهللاو انت اسداهللا في ارضه۱۱۱۰ق//

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

سکه  بر  حمل  فلکي  برج  نماد   .٦ تصوير 
فلوس صفوي، ضرب فرح آباد. مأخذ: عالء 

الديني،١٣٩٠: ١٠٤

تصوير ٧. نماد برج فلکي حوت بر سکه فلوس 
صفوي، ضرب نهاوند. مأخذ: همان: ١٤٩

تصوير ٨. نماد برج فلکي قوس بر سکه فلوس 
صفوي، ضرب همدان. مأخذ: همان: ١٤٧

تشيع، تعبير آن حضرت به صفت «شير»، حضور پر رنگي 
از احاديث و روايات ديني داشته  در شمار قابل توجهي 
با اين صفت در کتب  است، به طوري که مفاهيم مرتبط 
مذهبي قرون سوم هجري تا بعد از صفويه قابل پي گيري 
است. از جمله اين مفاهيم مي توان به ليث، ضرغام، کهمس، 
که  داشت  اشاره  هژبر  و  حيدر  اسد،  غضنفر،  عفروس، 
همگي به معني شير است. درجدول ٤ برخي از اين روايات 

و احاديث قابل مشاهده است:

ج ـ توصيفات ارائه شده از مضامين شاخص شيعي در 
منابع ادبي؛ از منابع مهم براي نمادشناسي تاريخي يک 
مضمون، تحليل محتوايي آن در کالم شعرا و اديبان است. 
مي تواند  آثار  اين  در  اشاره شده  توصيفات  و  مضامين 
رابطه اي دوسويه را با جامعه خود برقرار نمايد؛ يعني هم 
شاعر و اديب بسياري از اين توصيفات مورد نياز خود را 
از دل گفتمان هاي رايج جامعه بر مي گيرد و هم اين آثار 
خود عاملي براي رواج مضامين و توصيفاتي خاص در 
از  نيز  وي  جايگاه  و  علي(ع)  حضرت  مي شوند.  جامعه 
جمله اين موضوعاتي است که توصيفاتي از آن به کرات 
جلوه گر شده  ايراني  و شاعران شاخص  اديبان  آثار  در 
است(طغياني، ١٣٨٥ : ٥٦) و در اين ميان از آن حضرت 
با صفاتي مانند شير، شير خدا و شير حق نام رفته است. از 
ديگر توصيفات مرتبط به حضرت علي (ع) در متون ادبي 
مي توان به: صفدر، حيدر، اسد، اسداهللا اشاره داشت، که 
تمامي اين صفات نيز همگي به معني «شير» بوده است. 
و  را در کالم شاعران  اين توصيفات  از  برخي  جدول ٣ 

اديبان از قرن چهارم هجري به بعد نشان مي دهد.

دـ  مضامين نوشتاري سکه هاي هم عصر؛ مسکوکات طال 
و نقرة صفوي بر خالف فلوس هاي اين دوره، بيشتر مزين 
به اشعار و عباراتي هستند که در قالب هنر خوشنويسي 

بر پشت و روي آنها نقش بسته اند. به همين دليل به غير از 
محدود نقوِش تزئيني گياهي که در مواردي نادر در البه الي 
خوشنويسي ها حضور دارد، نقشماية ديگري در اکثر آنها 
از اين  مشاهده نشده است و نقش شير و خورشيد نيز 
قاعده مستثني نبوده است؛ اما اين مسکوکات نزديکترين 
پيوند رسانه اي را با فلوس هاي اين دوره دارند و تمامي آنها 
به منظور داد و ستدي رسمي ضرب شده اند. لذا شايد بتوان 
اين فرض را متصور دانست که در تمامي اين مسکوکات، 
محتواهايي نزديک به هم، با بيان هايي متفاوت (با توجه به 
نوع ادراک مخاطب)، حضور داشته باشد؛ بر اين اساس 
بر سکه هاي  مطالعة مضامين و نوشته هاي ضرب شده 
طال و نقره عصر صفوي نيز مي تواند از ديگر منابع مورد 
بررسي براي نزديک شدن به محتواي نقش ترکيبي «شير 
و خورشيد» فلوس هاي صفوي، در نظر گرفت. در بررسي 
و مطالعة اين آثار مشخص مي گردد که شعائر شيعي بخش 
ثابت غالب اين نوع از مسکوکات بوده است. به طوري که در 
نيمة نخست عصر صفوي ويژگي و نشان خاص شيعي 
اين سکه ها، نقر عبارات «علي» و «علي ولي اهللا» با حروف 
بزرگتر نسبت به ساير نوشته ها داخل فضايي دايره اي يا 
مربعي بوده است (ثواقب و ديگران، ١٣٩٥: ٧١). همچنين 
بر روي بسياري از سکه هاي صفوي، نام و القاب شاهان 
ائمه  به  را  آنها  وابستگي  و  ارادت  که  سجع  صورت  به 
بر  است.  گرديده  نقش  مي رساند،  امامان شيعه  و  اطهار 
پشت سکه ها نيز جمله شهادين با ذکر علي ولي اهللا، نام 
دوازده امام يا چند تن از ائمه و گاه نام ضرابخانه نوشته 
شده است (سرفراز و آور زماني، ۱۳۸۹: ۲۴۴ ـ ۲۴۳). از 
ميانه هاي عصر صفوي، در بيشتر سکه ها شعار «الاله اال 
اهللا، محمدرسول اهللا، علي ولي اهللا» که اساس مذهب تشيع 
است، ديده مي شود و در اين ميان ارادت شاهان نسبت به 
حضرت علي (ع) بيشتر انعکاس يافته است و جمالتي مانند: 
بندة شاه واليت، کلب علي، غالم شاه دين و همچنين نام پنج 



مضمون کالمقرن هـ قشاعر / اديب

آن صفدر را به حکم ايزد اکبر به امارت همه امت معين و مقرر نمودچهارمشيخ صدوق

آن کيست بدين حال و که بوده است و که باشد / جز شير خداوند جهان حيدر کرارچهارمکسايي مروزي

احمدبن علي 
زصف آمد برون آن شاه صفدر / ستاده در بر ساالر محشرششمطبرسي

چو مصطفاش در اسداهللا مثال داد / طغراي آن مثال کشيدند ال فتيششمعطار نيشابوري

بوده در شهر علم حيدر / وين سيد دين کليد آن درششمخاقاني

شير خدا وابن عم خواجه آنکه يافت / تختي چو دوش خواجه و تاجي چو هل اتيششمعطار نيشابوري

وان پير حيايي خدا ترس / با شير خداي بود همدرسششمنظامي

چون ز رويش مرتضي شد درفشان / گشت او شير خدا در مرج جانهفتمموالنا

از علي ميراث داري ذوالفقار / بازوي شير خدا هستت بيارهفتمموالنا

از علي آموز اخالص عمل / شير حق را دان منزه از دغلهفتمموالنا

زين همرهان سست عناسر دلم گرفت / شير خدا و رستم دستانم آرزوستهفتمموالنا

شير خدا و صفدر ميدان و بحر جود / جانبخش در نماز و جهان سوز در وغاهفتمسعدي

آن شير دالور که براي طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نيالود علي بودهفتمموالنا

دريغ پرده هستي خداي برکندي / چنانک آن در خيبر علي حيدر کندهفتمموالنا

اي قبله انديشه ها شير خدا در بيشه ها / اي رهنماي پيشه ها چون عقل در جان مي رويهفتمموالنا

با خود از بهر او جهاد کند / اسداهللا که شير رايت اوستهشتمسيف فرغاني

اسداهللا سرور غالب / شاه مردان علي ابو طالبنهمهاللي جغتايي

شير خدا شاه واليت علي / صيقلي شرک خفي و جلينهمجامي

نوبت به اوليا که رسيد آسمان طپيد / زان ضربتي که بر سر شير خدا زدنددهممحتشم کاشاني

نهالي از گلستان پيمبر / گلي از بوستان باغ حيدردهموحشي بافقي

کرد خليل حق مقام بردر کعبه منتظر / تا رسد از والدت شير خدا بشارتييازدهمفيض کاشاني

خامه اش را شق به شمشير شهادت مي زنند / هر که چون شير خدا صائب بود يکرنگ عشقيازدهمصائب تبريزي

چنان کز صولت شير خدا کفار در ميدان / چنان کز حمله ضرغام دين ابطال بر بيدادوازدهمهاتف اصفهاني

جدول ٤. توصيف حضرت علي (ع) به «شير» در کالم شاعران. مأخذ: نگارندگان.

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

تن، به وفور در اين سکه ها به کار رفته است. از زمان شاه 
اسماعيل دوم عبارات شيعي منظوم نيز بر روي سکه ها 
مشاهده مي شود (اسماعيلي، ۱۳۸۵: ۲۴). جدول شمارة ٥ 
برخي از مضامين و مفاهيم شيعي نقر شده بر سکه هاي 

صفوي را نشان مي دهد:
هــ  بستر کارکردي فلوس هاي صفوي؛ فلوس هاي دورة 
صفوي در مقايسه با سکه هاي طال و نقره، ارزش معامالتي 
بسيار کمتري داشتند و بيشتر مورد استفاده طبقه پايين 

مناطق  در  محلي  حکام  اساس  همين  بر  بوده اند.  جامعه 
مختلف اجازه ضرب اين نوع سکه را داشته اند: «بر خالف 
مسکوکات طال و نقره، فلوس ها نه تنها در پايتخت و بالد 
بزرگ، بلکه در شهرهاي کوچک نيز به دست حکام محلي 
ضرب مي شده اند؛ به طوري که در دوران صفوي نام بيش 
از ٥٠ شهر کوچک و بزرگ به عنوان محل ضرب، بر روي 
اين فلوس ها قابل شناسايي است»(الئاريوس، ١٣٦٣: ٢٤٣). 
به نظر مي رسد آزادي عمل نسبي هم در اين ضرابخانه هاي 

جدول ٥. نقر برخي مضامين شيعي با تأکيد بر جايگاه حضرت علي (ع) بر روي سکه هاي صفوي. مأخذ: نگارندگان.

تصوير سکهشعائر و نوشته هاي نقرشده بر روي سکه هاي طال و نقره صفوي

ال اله اال اهللا محمدرسول اهللا علي ولي اهللا

ال اله اال اهللا محمدرسول اهللا علي ولي اهللا بسم اهللا الکريم اللهم صلي علي محمد و 
علي و الحسن و الحسين و علي و محمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي 

و الحسن و محمد

نادعليا مظهر العجايب تجده عونا لک في النوئب کل هم و غم سينجلي بواليتک يا 
علي يا علي ياعلي

ز مشرق تا به مغرب گر امام است / علي و آل او ما را تمام است

بنده شاه واليت... (نام پادشاه)

گشت صاحب سکه از توفيق رب المشرقين / در جهان کلب اميرالمومنين سلطان 
حسين

سکه مهر علي را زدم بر نقد جان/ گشت از فضل خدا محکوم فرمان جهان



تصوير سکهمحل ضربفراوانينقشرديف

۲۸طاووس۱
اصفهان، الر، تهران، تبريز ، يزد ، مازندران، 

مشهد، بروجررد، اردبيل، ايروان

۲۶شير و خورشيد۲
اصفهان، الر، دماوند، مازندران، مشهد، تبريز، 

ايروان، کاشان

رشت، شيراز، قزوين، قم، مازندران۱۹شير۳

۱۴بز کوهي / کل۴
اصفهان، همدان ، دماوند، قم، مشهد

جدول ٦. فراواني نقوش پرتکرار ضرب شده بر فلوس هاي صفوي ارائه شده در کتاب «سکه هاي مسي ايران». مأخذ: نگارنگان

محلي براي تزئين فلوسها وجود داشته است و اين از تنوع 
برخي  حتي  مي گردد؛  آشکار  آثار  اين  تزئينات  و  نقوش 
از پژوهشگران تصاوير و مضامين متنوع اين سکه ها را، 
برخاسته از فرهنگ ها، باورهاي فراگير و يا محلي نواحي 
 .(٤  :١٣٩١ الديني،  (عالء  اند  داده  ارتباط  ايران  گوناگون 
همانگونه که در معرفي فلوس هاي صفوي اشاره شد، بر 
روي اکثر فلوس ها اطالعاتي در خصوص محل ضرب و 
گاه تاريخ ضرب نقر شده و در پشت تقريبًا تمامي آنها 
بدون هيچ گونه نوشته اي، تنها از انواع نقوش منفرد و يا 
ترکيبي استفاده شده است. کيفيت ضرب سکه و اجراي اين 
نقوش در بيشتر موارد پايين تر سکه هاي طال و نقره بوده 
است مگر در مواردي که فلوس ها در مراکز اصلي حکومت 
مضامين  بررسي  در  باشند.  شده  ضرب  اصفهان  مانند 
نوشتاري مسکوکات طال و نقره صفوي اشاره اي به ارتباط 
سطح  و  مخاطب  نوع  و  محتوا  يک  بيان  شيوه هاي  بين 
ادراک او شد؛ لذا با توجه به ناتواني و عدم فهم بسياري 
از مردمان طبقه هاي پايين و فرودست جامعه صفوي از 
عبارت ها و شعائر شيعي، استفاده از نقوش به جاي نوشته 
در فلوس هاي صفوي، فرآيندي بي ارتباط با سطح سواد 
و آگاهي عموم مردم در آن زمان نبوده است؛ بنابراين با 

توجه به ادراک سريع تر بيان تصويري يک مضمون يا پيام، 
از تصوير به جاي نوشته در اين مسکوکات استفاده شده 

است. 
تنوع  و  فراواني  خصوص  در  اطالعاتي   ۶ درجدول 
 ۱۱۷ تعداد  ميان  از  پرتکرار  نقشمايه هاي  از  برخي 
مسي  «سکه هاي  کتاب  در  شده  ارائه  صفوي  فلوس 
به  منقش  فلوس هاي  بررسي  با  که  است  آمده  ايران» 
مي گردد  آشکار  نکته  اين  خورشيد»  و  «شير  تصوير 
اين  از ضرابخانه هاي  بسياري  در  نقش  اين  که ضرب 
است،  بوده  رايج  زيادي  جغرافيايي  پراکندگي  با  دوره 
ترکيبي متصور شويم  اين نقش  براي  را  اگر محتوايي 
اين محتوا بايد به انديشه و تفکري همه گير و سراسري 
در گسترة سرزميني ايران مرتبط باشد و تنها انديشه 
منابع  از  بسياري  گواه  به  دوره  اين  فراگير  اعتقاد  و 
بر  نقش  اين  لذا  است.  بوده  شيعي  انديشة  هم عصر، 
روي فلوس هاي اين دوره بيشتر از آنکه با محتواهاي 
و  مضامين  با  باشد  داشته  پيوند  نجومي  يا  باستاني 
مرتبط  دوره  آن  مردمان  و  حکومت  شيعي  اعتقادات 
بوده است. لذا برخالف برخي نقوش که در تنها در يک 

محل خاص رايج بوده است.

تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
گونه هاي متنوع سکه  با جنس، شکل، نقوش و مضامين مختلف، در هر دوره اي بازتابي از کارکردهاي 
فرهنگي آن دوره بوده و عالوه بر کارکرد اقتصادي، مجموعه اي از ايدئولوژي هاي نظام حاکم را بروز 
و ظهور داده اند. نقوش و مضامين نقش بسته بر سکه ها يک جريان مداوم در طول تاريخ بوده، اما از 
سويي ديگر در هر دوره تغييرات خاص خود را نيز داشته و اين تغييرات متاثر از نگرش سياسي و 
مذهبي حاکمان و سطح ادراکي مردماني بوده است که با اين آثار در ارتباط بوده اند. مسکوکات دوران 
صفوي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نقِش رسانه اي مهمي براي حضور و بروز انديشه ها و باورهاي 
زمانه بر عهده داشته اند. در ميان انواع مسکوکات اين دوره، سکه هاي مسي يا فلوس، به علت نوع جنس و 
ارزش پايين مبادله اي آن، سکه هايي در دسترس عامة مردم بوده اند. از ويژگي هاي منحصر به فرد اين 
فلوس ها، نسبت به سکه هاي طال و نقرة صفوي، نقر نقوشي با طبقه بندي موضوعي متنوع بر روي آنها 
بوده است و از جملة اين نقوش، نقش ترکيبي «شير و خورشيد» با حضوري نسبتًا پرتکرار است. که اين 
مقاله با هدف کنکاش در مشخصه هاي پنهان و کمتر مطالعه شدة سکه هاي مسي يا فلوس هاي اين دوره، 
ضمن معرفي نقوش نقر شده بر اين فلوس ها، به واکاوي انگيزه هاي بکارگيري نقش «شير و خورشيد» به 
عنوان يک مضمون نسبتًا پرتکرار در اين آثار پرداخت. در بررسي هاي به عمل آمده، نقوش ضرب شده 
بر روي فلوس هاي صفوي شامل نقوش انساني (پيکرة انسان سوار بر اسب)، چهارپايان (اسب، شير، 
فيل، گوزن، َکل، ميمون، شتر و غيره)، پرندگان (با تأکيد بر نقش طاووس)، آبزيان (با تأکيد بر نقش 
ماهي)، گياهان (اسليمي، ختايي و سرو)، سماوي (خورشيد و نقوش مرتبط با برج هاي فلکي) و ترکيبي 
(طاووس و مار، شير و خورشيد، گاو و ماهي يا نهنگ و غيره )، نقش شکار (حيواني)، موجودات تخيلي 
و خط (به صورت بسيار محدود در فلوس هاي ضرب شده در اوايل صفوي) بود؛ در اين ميان نقش 
«شير و خورشيد» يکي از نقوش پرتکرار در اين فلوس ها به شمار مي رفت. از ميان معاني نسبت داده 
شده به نقش ترکيبي «شير و خورشيد»، دو مفهوم نجومي و مذهبي (مرتبط با تشيع) محتمل تر از ديگر 
معاني بوده است و به ويژه در تبيين محتواي مذهبي و شيعي، شير و خورشيد حداقل در دوران صفوي 
و قاجار، بازنمايي نمادين اصل شيعي جانشيني حضرت علي (ع) بعد از پيامبر (ص) تفسير شده است 
که بر مبناي آن نقش شير معرف حضرت علي (ع) و نقش خورشيد معرف پيامبر اسالم (ص) بوده 
است. اما نسبت دادن محتواي تفسير شده از اين نقش که بيشتر بر پاية پيش متن هاي نگارگري به 
عنوان هنري در دسترس دربار يا طبقاتي خاص از جامعه صفويه انجام گرفته است به شير و خورشيد 
فلوس هاي صفوي، به عنوان مسکوکاتي در دسترس عموم مردم، نياز به بررسي شواهد و پيش متن هاي 
ديگري نيز دارد. بر همين اساس در اين مقاله ضمن مرور تبار نجومي اين نقش، به واکاوي پيش متن ها 
و منابعي پرداخته شد که به نوعي در ارتباط عامه مردم بوده و در شکل بخشي اعتقادات و باورهاي 
مذهبي آنها، جدا از تبليغات نظام حاکم، ايفاگر نقش مهمي بوده اند؛ مواردي چون «توصيفات ارائه شده 
از مضامين شاخص شيعي در فحواي روايات و احاديث» و «توصيفات ارائه شده از مضامين شاخص 
شيعي در منابع ادبي» از اين جمله اند. همچنين توجه به «مضامين نوشتاري مسکوکات طال و نقرة 
صفوي» و «بسترهاي کارکردي اين مسکوکات» و محدوديت ها و قابليت هاي رايج اين کارکرد، ديگر 
پيش متن هاي مورد بررسي در اين مقاله را تشکيل مي داد. در نهايت محتواي مذهبي و شيعي براي اين 
نقش و اين بستر کارکردي، محتمل تر از ديگر محتواهاي مفروض شده (نجومي، باستاني، عاليق محلي) 
بود. نقش ترکيبي شير و خورشيد بر اين فلوس ها، به نوعي معرف يک نشان تصويري پذيرفته شده در 
غالب مناطق ايران، به منظور انتقال (تصويري و متفاوت) يکي از اصلي ترين پيام هاي تشيع يعني حقانيت 

حضرت علي (ع) و جانشيني او بعد از پيامبر (ص) بوده است. 
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تحليل مضامين و محتواي نقوش ضرب 
شده بر فلوس هاي دورة صفوي با تأکيد 
بر نقوش شير و خورشيد/ ٩٩-١١٥
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analytical method and historical approach, studies the content of the theme of «Lion and Sun» 

engraved on the common foluses of the late Safavid period, based on prefixes such as: «Content of 

common astronomical knowledge», «presented descriptions», “Shiite index themes in the content 

of narrations and hadiths» and «descriptions of Shiite index themes in literary sources», «written 

themes of contemporary coins» and «functional contexts of these coins». Data collection was done 

by library method and their analysis was qualitative. 41 folus coins minted in the Safavid period 

decorated with the image of lion and sun, form the samples studied in this study. The results of 

this study show that the designs stamped on Safavid copper coins include human (human body on 

horseback), cattle (horse, lion, elephant, deer, wild goat, monkey, camel, etc.), birds (with emphasis 

on the image of peacocks), aquatics (with emphasis on the image of fish), plants (cypress and 

arabesque), celestial (sun and constellations) and hybrid (peacock and snake, lion and sun, cow and 

fish or whale, etc.). Meanwhile, the image of «lion and sun» was one of the most frequent motifs 

on these copper coins. In the process of semantic analysis of this image, various contexts such 

as «content of common astronomical knowledge», «literary sources», «content of narrations and 

hadiths», «written themes of contemporary coins», «examples of paintings» and the «functional 

contexts of these coins» were studied, and finally, the religious and Shiite content for this image 

and this functional context was found more probable than other assumed contents (astronomical, 

ancient). According to the study of the above-mentioned texts, the content of this image is related 

to one of the most important principles of Shiite belief; namely the succession and guardianship 

of Imam Ali (AS) after the Holy Prophet of Islam (PBUH) and has a high status since it represents 

Imam Ali (AS) in Shiite thought.

Keywords: Safavid, Lion and Sun, Folus, Shiism, Coin
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The various types of coins with different materials, shapes, and themes in each period are a reflection 

of the cultural functions of that period, and in addition to the economic function, have presented a 

set of ideologies of the ruling system. Coinage is one of the first obvious signs of civilization and 

a kind of beginning of the complex social life of the tribes. Patterns and themes engraved on coins 

have been a constant trend throughout history, but on the other hand in each period they would 

change and these changes have been influenced by the political and religious attitudes of rulers 

and artists who designed these coins. The coins of the Safavid period are no exception to this rule 

and these works have been an important platform and media for the presentation and expression 

of ideas and beliefs of the time, and the Safavids have used this tool well. Shiite religion, which 

played a key role in the formation and perpetuation of the Safavid rule, also played an important 

and stable role in the formation of culture and art of this era, and this area was not unaffected by 

the change in ideology and social developments of the time. By changing the political, military, 

economic, and religious structures in Iran, the Safavids achieved significant development, progress 

and cultural advancement. The concentration and integration of the Safavid state organization 

caused all the arts to flourish and many productions to be made in all fields of art, and thus the 

arts in this era grew significantly in quantity.  The works formed during this period, backed by 

valuable experiences of the Timurids, had a unique strength and integrity and masterful skill that 

is less seen in the post-Safavid period. Shiite philosophy and thought had a special manifestation 

in the works of this period, to the extent that with the recognition of the Safavid Shiite dynasty 

in Iran, artists put more emphasis on Shiite themes as the basis of their works and used Shiite 

calligraphy and religious ideology in applied arts as decorative elements and tools to propagate 

and strengthen Shiite values. Due to the existence of two characteristic features of Shiite religion 

and national identity, the art of this period had become a tool for expression and was used in 

service of the religion. Various disciplines of art in this period were associated with Shiite thought, 

and symbolic language expressed the ideas of this religion. Iranian and Shiite artists reflected the 

spirit of Shiite thought, i.e. devotion to the family of the Prophet and the Imams, and especially 

Ali ibn Abi Talib (AS) himself in various ways in their works of art. This article aims to explore 

the hidden and less studied characteristics of copper coins or foluses of this period. Accordingly, 

while introducing the silver motifs on these foluses, it analyzes the motifs regarding the image of 

«lion and sun» as a relatively recurring theme in these works. This research with a descriptive-


