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 دورۀ امانی پول کاغذی در نشرتوضیحی دربارۀ 

  27)مورخ  فیض می برم و امروزجناب پوهاند صاحب دودیال  حقیقی  نوشته های عالمانه و تهمیشه از

  تحت عنوان "ریفورمهای مالی و اقتصادی شاه امان هللا"   مقاله دلچسپ و پرمحتوای شانرا   ( 2022می  

به  یک قسمت  ه نکات مهم در زمینه اشاره کرده بودند. درلعه کردم که بامنتشره این پورتال وزین مط
  50،  25م بانکنوت کاغذی پنج افغانیگی،  1925سال  که: »در  تذکر داده اند نقل قول از زنده یاد غبار  

 ( 792تاریخ"، جلد اول، صفحه سیر م.« )غبار: "افغانستان درافغانیگی چاپ و نشر گردید  100و

است،  نوشته شده    1920  سال  کتاب درنکته قابل توضیح میباشد: یکی اینکه تاریخ مذکوردو متن فوق  در

  تفکیک بین   مورد الدین وکیلی پوپلزائی درعزیزو نیز مرحوم استاد   اینکه مرحوم غبار دیگر  ،1925نه  

یک  قبالً در  رفع این اشتباهبرای    .اشتباه شده اند دچار   دولتی"  حواله  با "سند   "پول کاغذی" "بانکنوت" و 
از عنوان    ۀرسالقسمت  تحت  درخود  کاغذی  پول  سلسل"تاریخچه  به  که  پورتال    هافغانستان"  دراین 

همان قسمت    توضیحاتی تقدیم داشتم که اکنوننشر رسید،   صفحه به 24درجمعاً  2016مارچ23 خ اریبت

 ذی در دورۀ امانی باز نشر میدارم: غرساله را در ارتباط با موضوع نشر پول کا 

با گسترش پهنای امپراتوری درانی معمول برآن بود که درهریک ازساحات زیر سلطه، بنام مرکز آن  
ساحه سکه ضرب زده می شد و تعداد مراکز ضرب سکه در آنوقت به بیش از هفتاد مرکز میرسید.  
  سکه هایی که در دارالضرب کابل به فلزات مسکوک میگردید، بنام های روپیه کابلی، قران کابلی، 
تنگه کابلی و پیسه کابلی مسمی بودند. یک روپیه کابل معادل به دو قران و هر قران سی پیسه و نیز  
یک روپیه کابلی معادل سه تنگه بود که آنرا عباسی نیز می گفتند. روپیه و قران از نقره و تنگه و  

 معادل یک تنگه  پیسه و فلوس از مس و برونز بودند. پنج پیسه را یک شاهی می نامیدند که تقریباً 
 میشد.  

به   بودند،  افغانستان سکه های دیگر در دوران  روپیه کابلی درعین زمان که درسائر مراکز بزرگ 
حیث یک مسکوک معتبر شناخته می شد و مسمی ساختن آن به کابل فقط برای تشخیص آن از دیگر  

ل" نوشته  شده بود. در  مسکوکات کشور بود، چنانکه در یکطرف روپیه کابلی "ضرب دارالسلطنه کاب
وثایق کابل و معامالت دولتی و تجارتی برای اینکه فرق و تفاوت در حسابات نقدینه و تصفیه دیون  

شمسی( فرمان صادر شده بود    1300قمری )معادل    1340بطور منصفانه صورت گیرد، قبل از سال  

باید دارای وزن "دو مثقال" نقره خالص باشد و   آنرا بنام "روپیه پخته کابلی" یاد  تا  هر روپیه دقیقاً 
 میکردند که در وثایق و اسناد دولتی باید کلمه "پخته" درج میگردید. 

 تعدیل واحد پولی افغانستان از "روپیه" به "افغانی": 

کشور را  تصمیم گرفت که واحد پولی   با انفاذ "نظامنامه مقیاسات" دولت افغانستان 1305در ماه حمل  

تغییر   "افغانی"  به  "روپیه"  از یکطرف    دهد از  از طرف    اینکارتا  و  کند  افغانستان  نام  از  نمایندگی 
نام   با یک  تمام کشور  به یک معیار واحد  در  یابد دیگرمسکوکات متعدد  و نیز از مشکالت    ترویج 
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د،  ناشی از اضعاف آن که هیچ اساس مشخص نداشت و اغلب موجب سوء تفاهم در معامالت میگردی
د. این مشکل نه تنها در مورد واحدهای مختلف پولی در کشور، بلکه در ساحه اوزان و  شوجلوگیری  

در   ترتیب  به همین  و  بود  کابل  پاو  قندهار معادل یک  داشت، چنانکه یک سیر  نیز وجود  مساحت  
در مساحت،  دیگر نقاط کشور. با انفاذ "نظامنامه مقیاسات" تحولی بسیار مهم در ساحه توحید مقیاسات  

 . آمد در اوزان و نیز در واحد پولی جدیداً به وجود 

شمسی که در مطبعه حروفی شرکت رفیق    1304حوت    23چاپ اول "نظامنامه مقیاسات" ـ مورخ  

گردید، نافذ  امان هللا غازی"  "امیر  توشیحی  ُمهر  از  "تمهید" و چهار    طبع و پس  مقدمه  دارای یک 
سوم نظامنامه به تعدیل مسکوکات اختصاص یافته  و در آن چنین   فصل .ماده میباشد  15فصل و جمعاً 

 آمده است:

: مسکوکات جدیده که آینده نرخ اشیا و معامالت با آن میشود، وزن و قیمت آن بقرار ذیل    3»ماده  

 است:
  3افغانی؛ ب ـ نیم امانی،    20گرام ـ به نرخ ] ارزش[    6اول ـ مسکوک طال:ـ الف ـ یک امانی ، وزن  

 افغانی.   10م ـ به نرخ گرا

  5پول؛ ب ـ نیم افغانی، وزن    100دوم ـ مسکوک نقره:ـ الف ـ یک افغانی، وزن لس گرامه ـ معادل  
 پول.  20گرامه ـ  2پولی، وزن   20پول؛ ج ـ   50گرامه ـ 

پول؛ ج ـ    5گرام ـ     3پولی، وزن   5پول؛ ب ـ    2گرام ـ   2پولی، وزن    2سوم ـ مسکوک مسی:ـ الف ـ  

 پول.  10گرام ـ  6ی، وزنپول  10

: نرخ مسکوکات سابقه نسبت به مسکوکات جدیده بقرار ذیل است که بخزاین دولت و در بین    4ماده  

 اهالی به همین قیمت داد و ستد میشود و رایج باشد: 
پول؛    45پول؛ یک قران کابلی ـ    91افغانی؛ یک روپیه کابلی ـ    10یازده روپیه کابلی ]مساویست به[  

  3پول؛ دو پیسه ـ    7پول؛ یک شاهی ـ    15پول؛ یک سناری ـ    22پول؛ سه شاهی ـ    30ی ـ  یک عباس
 پول.« 

درپایان نظامنامه به عبارت ذیل امر انفاذ آن ازطرف پادشاه صادر شده است: »نظامنامه هذا را در  
 ازی( زمرۀ نظامات دولت منظور و اجرای احکام و موادش را امر میدارم.« )مهر امیر امان هللا غ

به بعد واحد پولی افغانستان رسماً از "روپیه" به "افغانی"    1305با انفاذ نظامنامه فوق از شروع سال  

تعدیل گردید که تا امروز این معیار طی دوره های مختلف پابرجا است و اما مسکوکات مذکور در  
بعض "افغانی"،  بنام  جدید  مسکوکات  جوار  در  بلکه  نشد،  قطع  روزمره  ستد  و  مسکوکات  داد  از  ی 

شمسی مروج بود و تدریجاً از   1330قدیمی از جمله "تنگه"، "شانزده پولی" و "شش پولی" تا سالهای 

 جریان خارج گردید. 

راجع به ارزش تبادلوی و نیز قدرت خرید روپیه کابلی مرحوم غبار در کتاب "افغانستان در مسیر  
" مطالبی دلچسپ به شرح ذیل  1307ولت در سال  تاریخ" به استناد رسالۀ "الیحۀ ترقیات چهار ساله د 

کلدار هندی بود، زیرا وزن روپیه نقره کلدار هندی دو نیم   60دارد: »ارزش صد روپیه کابلی مساوی 

مثقال و از روپیه نقره کابلی دو مثقال بود و اما غش  روپیه کابلی ده فیصد بود، بعدها مقدار غش در  
ت آن معادل پول خارجی مخصوصاً کلدار هندی سال به سال تنزل  فیصد گردید و قیم  25روپیه کابلی  

کرده رفت«. غبار در ادامه درباره قدرت خرید روپیه کابلی چنین می نویسد: »آرد دو نیم چهارک به  
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یک روپیه، گوشت سه پاو کابل به یک روپیه، روغن یک پاو و دوازده مثقال به یک روپیه، برنج  
ه یک روپیه، دنبه  دونیم پاو به یک روپیه، تربوز یک سیرکابل به  باریک یک چهارک و سه پاو ب

شمسی می نویسد:    1300یک قران«؛ همچنان غبار راجع به ارزش طالی امانی در اوایل سالهای  

به   امانیه مساوی  امانیه    75»پنج  دو  امانیه    30روپیه،  امانی    15روپیه، یک  نیم  و  نیم    7روپیه  و 

 تاب( ک  792)صفحه   روپیه« بود.

 "سند حواله" و "پول کاغذی" اشتباه دو مؤرخ: 

مطابق     1920آنچه مرحوم غبار اشتباه نموده در مورد نشرپول کاغذی است که نوشته: » درسال  

منتشر گردید«، درحالیکه واحد  افغانیگی  شمسی پول کاغذی: یک، پنج، بیست، پنجاه و صد    1299

از "افغانی"  آن واحد پولی کشور "روپیه"  م(  1926)شمسی    1305سال  پولی  از  قبل  و  یافت  ترویج 

لزائی در کتاب "کابل باستان" می نویسد: »در سنه   پوپ مرحوم استاد عزیزالدین وکیلی     بود، چنانکه 
اولین    1299و    1298 نیز روپیه    سکه های کاغذی شمسی در  نوشته شده است."  ]کابلی[  طبع کابل 

 کتاب(  995)صفحه 

  1299و  1298کاغذی در سالهای  پوللزائی دربارۀ تاریخ نشر اولین پو پآنچه مرحوم غبار و مرحوم 

ذکر کرده اند، یک اشتباه بوده و اغلب کسانیکه به تقلید از مرحوم غبار عین مطلب را در نوشته های  
و   غبار  مرحوم  نظر  مورد  اسناد  نمایند.  اصالح  آنرا  باید  اند،  کرده  استناد  آن  به  یا  و  اقتباس  خود 

م نداشته، بلکه به حیث "سند  لزائی حیثیت "پول کاغذی" را به منظور داد و ستد معمول بین مرد پو پ
"درافت  حواله"   ب Draftیا  مراجع"  بین  دولت  پولی  درانتقاالت  سهولت  غرض  معامله   ه  و    طرف 

خزاین دولتی استفاده می گردید. امید است محققان تاریخ ، بخصوص کسانیکه در موضوع تاریخچه  
اینک دو نمونه آن با شرح    پولی کشور تحقیق میدارند، متوجه این باریکی شوند. برای توضیح مزید 

 : میگردد مختصر خصوصیات آن ذیالً تقدیم 

 

به   1299و سند حواله منتشره سال با مهر ناظر مالیه وقت کابلی  به مبلغ پنجاه روپیه 1298سند حواله منتشره سال 

 کابلی مبلغ صد روپیه
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سند   فوق  دونمونه  عمده  مشخصات  مالحظه  کاغذی  حواله  با  نوتهای  بانک  با  آنرا  تفاوت  میتوان 
 : دریافت، از اینقرار که

ـ مشخصات سند حواله در یک روی ورق چاپ شده، درحالیکه درپول کاغذی در هردو روی کاغذ    1

 مشخصات آن چاپ میگردد،
شکل از دو قسمت بوده است: یکی "کنده" و دیگر  ـ سند حواله به مثل کتابچه جلد بندی شده و مت  2

به حیث مرجع صدور این حواله ها به سائر خزاین دولتی انتقال مبلغ    " مالیه  "نظارت ورقه انتقال که  
آنوقت هنوز وزارت  " )دره "ناظر مالیآمر صالحیتدارامضا و مهربعد ازرا به اندازه مبلغ قابل حواله  
برای تادیه در وجه  وزارت "نظارت" و بجای وزیر "ناظر" می گفتند(    ها تشکیل نشده بودند و بجای

حواله به غرض محاسبه    ۀت آن در اوراق و نیز در کند گیرنده آن به خزانه مربوطه حواله میکرد و ثب
حاشیه و درمتن آن نوشته شده است: »درجمع خزانه های  و تفتیش حسابی محفوظ میگردید، چنانکه در

 بلغ مندرجه اش منظور است«. دولت نوت هذا بم
 حواله دارای شماره مخصوص حسابی بوده که در دفتر و نیز در کنده قید میشد.  سند  ـ هر  3

شکل و دیزاین چاپ گردیده بود که برای  نظرـ برای جلوگیری از تقلب، سند حواله به طورخاص از  4

 اشخاص غیرمسلکی به قسم پول کاغذی جلوه میکرد. 
پنجاه و صد روپیه چاپ گردیده بود،  نخست    ـ اسناد حواله    5 بعد  فقط به سند حاوی مبلغ  مبالغ  اما 

نیز به حیث واحدات کوچکتر و به غرض تصفیه دقیق معامالت و پرداخت    پنج  روپیه  و  کوچکتردو 
 . چاپ  شد ها 

 : درعصر امانی نشر و به دوران انداختن اولین پول کاغذی

افغانستان بازهم  مرحوم غبار دچار اشتباه شده است، زیرا پول کاغذی   در مورد نشر پول کاغذی در  
به نشررسید و برای پرداخت معاشات مامورین   1307سالافغانستان دراول دربه حیث وسیلۀ تبادله بار

و اجوره کارگران در اواخر سلطنت اعلیحضرت امان هللا شاه بکار رفت. از آنجائیکه در آنوقت بانک  
وجود نداشت و تأسیس آن به مفهوم اصلی احتماالً با ذهنیت عامه سازگار نبود، بجای بانک  در کشور  

"دارالمضارب اصطالح  در  ۀ از  سندی  تاحال  شد.  گرفته  کار  افغانی"  موجودیت  ملیۀ  که  نیست  دست 
عمل نشان دهد، اما تذکار آن در نوت مؤید آنست که می خواستند  همچو تشکیل را بطور مستقل در 

امور  ادار اداره  درحالیکه عمالً  دهند،  نفوذ حکومت جلوه  از  قانونی خارج  نگاه  از  را  پولی  امور  ه 
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وقت    ات مالینظر وزیرعمومی" زیر  ۀعمومی خزاین مسما به "خزانه خانطرف دفتراز  درآنوقت   پولی
 صورت میگرفت و بناًء اداره امور پولی مستقیماً زیرنظر حکومت قرار داشت. 

افغ پنج  نوت  یک  قراردر  انیگیاخیراً  نشردسترس  تاریخ  که  را  م(  1926)  ش1305سال  ن  آ گرفته 

دا کاغذ په تولو خزانو کی د دولت په  ": نوشته شده به پشتو   وسط  در وانمود میکند. به روی این نوت 
درج گردیده    5چهار گوشه آن عدد  متن طغرای "امیرامان هللا" و در  میانه آنو در  " ږیه افغانی چلیځپن

خزانه داری کل وعده تادیه مبلغ پنج افغانی را بحامل کاغذ  "  عقب نوت به فارسی نوشته شده: است. در 
میدهد  عندالمطالبه  ً   " هذا  گوشه    و ضمنا دو  در  دولتی  نشان  طرف  دو  به  آن  فوقانی  در  درقسمت  و 

حاشیه  این نوت در  اء از جمله امضای وزیرمالیات میرمحمدهاشم درج میباشد.سه امض  قسمت تحتانی 
هیچ نوع  خود به اندازه یک سوم نوت یک حاشیه سفید با عالیم خاص کاغذ "واتر مارک" دارد که در

ی  لزوماساساً  و    مارک" دیده نشده است "واترعالیم  حاشیه عریض با  همچو  غانستانفاپول کاغذی دیگر
 حاشیه عالیم واتر مارک در آنوقت محسوس نبود. موجودیت  برای 

 

 

درهیچ مأخذ نمونه دیگرهمچو نوت  به جزئیات تاریخ امانی آشنا است، درهیچ جا و  اینجانب  تا جائیکه  
ش    1305سالروپیه به افغانی در  زتعدیل نام پول ا  را ندیده است. عالوتاً طوریکه در باال گفته شد،

غاز کرده باشد،  آهمان سال فوراً دولت به نشر پول کاغذی صورت گرفت و بعید به نظر میرسد که در
وقتی به طغرای   عالوتاً ول عامه قرار گرفته نمیتوانست.  مورد قبمردم به آن آشنائی نداشته وزیرا هنوز

فرق واضح  ش  1307منتشره نوتهای بعدی   اجزئیات بنظرامان هللا به دقت دیده شود، این طغرا ازامیر
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، درحالیکه  میرمحمدهاشم دیده میشود   مالیهزیرصرف امضای و  1307عالوتا در نوتهای سال    دارد.

وجو نیز  دیگر  امضای  دو  فوق  نوت  د در  کهد  اشخ  حتمالا  ارد  امضاهای  با  آنرا  بدون    ص اتقلبی 
افغانستان  آنوقت درلذا با دالیل فوق گمان میرود که این نوت در می سازد. ن یقی به قرین ناشناخته دیگر 

کلکشنرهای   یبه مقصد عرضه برا ها به حیث یک نوت کم نظیر  به چاپ نرسیده و به احتمال قوی بعد 
است.   رسیده  بفروش  و  چاپ  نوت  مهداوی  بانک  طارق  محمد  جناب  کلکسیون  در  فعالً  نوت  )این 

موجود است که اخیراً آنرا به قیمت گزاف  خریداری کرده و کاپی آنرا جهت نشر در اینجا به نویسنده  
   لطف کرده است.( 

استثناء قرار دربارکه    1307سال  نوت های کاغذی درسائر  ،دهیمهرگاه نوت فوق را    سال آخر اول 

شاه  سلطنت  در  دوره  و  رسیده  چاپ  به  غازی  هللا  بارآامان  سال  به  ن  مزد  پرداخت  حیث  به  اول 
نمونه نوت    کارگران و ماهران قصر داراالمان به دوران انداخته شد که مورد قبول آنها قرار گرفت. 

 افغانیگی:  پنج
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  و   ان انداخته شد دیگر به دوردر دورۀ سقوی بارد، بعداً  ندیده میشو ی ذیل  ها مهرهائیکه در روی نوت
مذکور مهررژیم  نهاد:  مهر  آن  روی  مهربه  عمومی،  مهخزانه  و  کابل  تا    رمستوفیت  مالیه  وزارت 

بار آنرا  نوتهای  بدانوسیله مشروعیت چلند  دیگر  دو نمونه  اینک  نماید.  تثبیت  پنجاه    امانیعصردیگر 
 تقدیم میشود: ش 1307چاپ افغانیگی و ده افغانیگی 
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 مهر دوره سقویده افغانیگی دوره امانی ـ با و  اهپنجروی و عقب نوت 

 

 ه حیث بمزین است نویسنده پدرکالن   -م خان شامالیه میرمحمدهه به امضای وزیرک نوتهای فوق)

 موجود است( اینجانب آرشیف شخصی درخانودگی تاریخی یادگار
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