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چکیده

شــیعیان و پیــروان ائمــه اطهــار از صــدر اســام در تــاش بودنــد کــه نــام ائمــه را در ســکهها
نقــر نماینــد .گرچــه نــام حضــرت علــی (ع) و امــام رضــا (ع) در ســکههای دوره اولیــه اســامی
وجــود دارد ،امــا از دوره ایلخانــی ،بهخصــوص غــازان خــان ،نــام ائمــه اطهــار بهطــور رســمی در
س��کهها آورده ش��د .ضــرب ســکههای طــا و نقــره بــه نــام امــام رضــا(ع) و نوشــتن نــام آن
حضــرت بــر ســکهها از ســال  202هـــجری و از دوره مأمــون عباســی آغــاز گردیــد .اولیــن ســکه
بــه نــام ایشــان در خراســان در شــهرهای مــرو و ســمرقند و در مرحلــه بعــد در اصفهــان ضــرب
گردیــد کــه در آنهــا آن حضــرت «ولیعهــد مســلمین» نامیــده شــدهاند نــه ولیعهــد مأمــون .بــه
علــت محبوبیــت امــام رضــا (ع) در بیــن مــردم حتــی پــس از شــهادت امــام ضــرب ســکه بــه نــام
ایشــان رواج داشــته اســت .بســیاری از پادشــاهان چــون از نفــوذ معنــوی امــام رضــا(ع) در بیــن
مــردم آگاهــی داشــتند ،تــاش نمودنــد بــا نشــان دادن ارادت خــود بــه آن امــام همــام بــر میــزان
محبوبیــت خــود بیفزاینــد؛ بنابرایــن ضــرب ســکه بــه نــام آن حضــرت در دوران صفویــه و پـسازآن
رونــق بســیاری گرفــت .نوشــتن نــام و القــاب و صفــات امــام رضــا (ع) و همچنیــن نقــش گنبــد
و بــارگاه امــام بــر ســکهها نشــان از اهمیــت مقــام واالی آن امــام همــام دارد .روش بکارگرفتــه
شــده در ایــن پژوهــش ،روش تاریخــی بــا تکیــه بــر منابــع کتابخان ـهای اســت .مهمتریــن یافتــه
تحقیــق آن اســت کــه نشــان میدهــد ائمــه اطهــار و بهویــژه امــام رضــا(ع) در بیــن مــردم،
عزیــز و بســیار محتــرم بودهانــد و صاحبــان قــدرت مجبــور بودنــد بــه خاطــر نفــوذ تشــیع از نــام
آنــان اســتفاده کــرده و از آنــان بــه بزرگــی یــاد کننــد و بــه نــام آنــان ســکه ضــرب نماینــد.
کلیدواژه ها:
سکه ،تشیع ،امام رضا (ع) ،صفات ،پادشاهان.

 -1دانشیار گروه آموزشی تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ab.sarafrazi@um.ac.ir

 12فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

 -1مقدمه
ســکهها بهعنــوان دادههــای تاریخــی دارای اهمیــت
زیــادی هســتند .مســلمانان از همــان ابتــدا بــه اهمیــت
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و مذهبــی ســکهها پــی
بردنــد؛ چــون ســکه یــک پادشــاه بــه معنــای تســلط و
حاکمیــت وی و نشــانه قدرتمنــدی بــود .از دوره عمــر
بــن خطــاب برخــی والیــان و حتــی خــود وی اولیــن
شــعارهای اســامی را بــر ســکههای ساســانی کــه
هنــوز رواج داشــت ،افزودنــد (مقریــزی.)8 :1967،
در روزگار حضــرت علــی (ع) عبــارت «ولـیاهلل» بر ســکه
بهویــژه ســکه ســال  37هـــ افــزوده شــد (زیــدان:1916 ،
 49و  .)58در دوران حکومــت عبدالملــک بــن مروان وی
بــه عربــی ســازی ســکهها پرداخــت (ترابــی.)1 :1350،
قدیمیتریــن روایــت در بــاب ســکههای اســامی از
طبــری اســت کــه بــه نقــل از واقــدی ضــرب نخســتین
ســکه اســامی را در ســال  76هـــ میدانــد (طبــری،
بیتــا .)256/6 :در بینــ ب��زرگان شیــعی نــام حضــرت
علــی (ع) و امــام رضــا (ع) در ســکههای حــکام و
پادشــاهان مســلمان بیشــتردیده میشــود.
نــام حضــرت علــی بهصــورت مســتقل اولیــن بــار بــر
ســکهای متعلــق بــه وهســودان بــن محمــد از خانــدان
مســافریان آمــده کــه آن حضــرت را «خلیفــةاهلل»
خوانــده اســت .شــعار شــیعی «علــی ولــیاهلل» بــرای
نخســتین بــار در ســکههای یافــت شــده موجــود بــر
ســکهای از باوندیــان مازنــدران دیــده میشــود کــه
رســتم بــن شــیروین ( 370-330هـــ) آن را ضــرب کرده
اســت (شــمس اشــراق .)31 :1369،حکمرانــان محلی که
گرایشهــای شــیعی داشــتند ســکههایی بــا شــعارهای
شــیعی ضــرب کردهانــد ا ّمــا از دوره ایلخانــان مغــول
خصوصــ ًا غــازان خــان و محمــد اولجایتــو شــعارهای
شــیعی و نــام ائمــه اطهــار (س) رواج کامــل یافــت
(رشــیدالدین فضــلاهلل.)169 :1358 ،
-2سکههای امام رضا (ع)
اماـم علـی بـن موسـیالرضا (ع) را مأمـون از مدینـه بـه
خراسـان دعـوت کـرد و فرسـتادهاش نـزد آن حضـرت،
رجـاء ابن ابـی الضحاک ،خویشـاوند فضل بن سـهل بود.
پـس از وارد شـدن امـام بـه بغـداد آن بزرگـوار را از راه
بصـره آوردنـد تـا به مرو رسـید و مأمـون در روز دوشـنبه
هفتـم مـاه رمضـان سـال  201هــ بـه ولیعهـدی پس از
خـود بـا ایشـان بیعـت نمـود و مـردم را بـه جـای سـیاه،
سـبزپوش کـرد و فرمـان آن را به اطراف و نواحی نوشـت
و بـرای حضـرت رضـا (ع) بیعـت گرفـت و به نام ایشـان
بـر منبرهـا خطبـه خواندنـد و دینـار و درهـم بـه نـام آن

حضرت سـکه زدند و کسـی نماند که لباس سـبز نپوشـد
(یعقوبـی.)289 :1356،
در مـورد صحـت ضرب سـکه به نـام امام رضـا (ع) عالم
بـزرگ شـیعه شـیخ صـدوق (متوفـی  381هــ) در کتاب
عیـون اخبـار الرضـا مینویسـد :از محمـد بـن احمـد بـن
ادریـس رضیاهللعنـه بـه سـند مذکـور در متـن از معمـر
بـن خلاد روایت کرده که گفـت :ر ّیان بن صلـت در مرو
زمانـی کـه فضـل بن سـهل او را بـه پارهای از شـهرهای
خراسـان بهعنـوان والی گسـیل داشـته بود به مـن گفت:
دوسـت دارم از ابوالحسـن علیهالسلام بـرای مـن اجـازه
بگیـری کـه خدمتـش برسـم و سلامی عـرض کنـم و
خیلـی میـل دارم از لباسهایـش چیـزی بدهـد و از پـول
نقـد درهمـی از دراهمی که بـه نام او سـکه زدهاند .گوید:
مـن بـر حضرتش وارد شـدم ،قبـل از اینکه اظهـاری کنم
خـود حضـرت ابتـدا فرمود :راسـتی ،ر ّیان خواسـته اسـت
بـر مـا وارد شـود و از لباس مـا و از درهم چیزی خواسـته
باشـد بـه او عطـا کنیـم مـن او را اذن میدهـم نـزد مـن
بیایـد .بعـد ر ّیـان آمد و سلام کرد.
امـام علیهالسلام دو دسـت لبـاس و سـی درهـم از
همـان سـکههایی کـه بـه نـام او زدهانـد به وی بخشـید
(شـیخ صـدوق ،1392،ج  .)503 :2ابوالفضـل بیهقـی نیـز
مینویسـد :نـام رضـا بـر درم و دینـار و طـراز از جامههـا
نبشـتند (بیهقـی ،1375 ،ج  .)172 :6ایـن روایـات کـه در
منابـع تاریـخ اسلام ذکرشـده میرسـاند اصـل گـزارش
ضـرب سـکه به نـام امام رضـا (ع) صحیح اسـت و در آن
شـک و تردیـدی وجود نـدارد.
بنابرایــن اولیــن ســکه اســامی کــه نــام دو نفــر از
امامــان شــیعه (حضــرت علــی و امــام رضــا) بــر آنهــا
نقــش بســته ،ســکه مشــهور بــه ســکه امــام رضــا (ع)
اســت .در روی ســکه در دایــره وســط آمــده :اهلل  /محمــد
رســولاهلل  /المأمــون خلیفــة اهلل  /ممــا امــر بــه االمیــر
الرضــا  /ولــی عهــد المســلمین علــی بــن موســی  /بــن
علــی بــن ابیطالــب  /ذو الریاســتین ،در حاشــیه روی
ســکه آیــه :محمــد رســولاهلل ارســله بالهــدی و دیــن
الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه و لــو کــره المشــرکون،
در پشــت ســکه در دایــره وســط در چهــار ســطر :ال الــه
اال  /اهلل وحــده  /ال شــریک لــه  /المشــرق ،در پشــت
ســکه دو دایــره اســت کــه در دایــره حاشــیه کوچکتــر،
بســماهلل ضــرب هــذا الدرهــم بمدینــة اصفهــان ســنه
اربــع و ماتیــن ،در دایــره بزرگتــر (حاشــیه خارجــی)
هلل االمــر مــن قبــل ومــن بعــد یومئــذ یفــرح المومنــون
بنصــراهلل .الزم بــه ذکــر اســت ضــرب ســکههای امــام
رضــا در ســالهای  202هـــ بــود (ســرافراز:1385 ،
 )174کــه نشــان از اهمیــت نقــش امــام رضــا (ع) در

جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک13 ...

رویدادهــای آن زمــان اســت(.تصویر)1
برخــی نــکات در ســکه امــام رضــا (ع) وجــود دارد کــه
حائــز اهمیــت اســت .اول اینکــه در تمامــی ســکهها
حضــرت «ولــی عهــد مســلمین» نامیــده شــده اســت نــه
ولیعهــد مأمــون؛ د ّوم اینکــه مســکوکات در شــرق ناحیــه
خالفــت ماننــد مــرو و ســمرقند ضــرب شــده و کلمــه
«المشــرق» در متــن ســکهها مؤیــد ایــن نظریــه اســت؛
ســ ّوم عبــارت ذوالریاســتین اســت (صاحــب شمشــیر
و قلــم) لقــب فضــل بــن ســهل ،وزیــر مأمــون و از
دوســتداران و پیــروان حضــرت رضــا (ع) کــه در تمــام
ســکهها دیــده میشــود و نشــان میدهــد کــه فضــل
اولیــه نظــارت مســتقیم داشــته
در ضــرب ســکههای ّ
زیــرا امرایــی کــه بــر ســکه نظــارت داشــتند معمــو ًال
نامشــان در متــن ســکههای عباســی نوشــته میشــد
(ســرافراز.)173 :1385 ،
از ایــن ســکهها بعــد از شــهادت امــام رضــا (ع) در
شــرق و غــرب ایــران یعنــی درمــرو و ســمرقند و فــارس
و ری و اصفهان ضرب شده است.

 -3نام مبارک امام رضا بر سکههای ایلخانی

در دوره ایلخانــان و از دوره غــازان خــان بــه خاطــر از
بیــن رفتــن و انقــراض دســتگاه خالفــت عباســی حــک
شــعائر شــیعی بــر ســکهها رواج بیشــتری یافــت و بــرای
اولیــن بــار نــام خلفــای راشــدین و نــام ائمــه معصومیــن
ازجملــه نــام مبــارک امــام رضــا (ع) بــر بســیاری از
ســکهها نقــر گردیــد و چــون نــام امــام رضــا (ع) بــا نــام
یــازده امــام دیگــر ذکرشــده نمیتــوان آنهــا را فقــط
ســکه امــام رضــا نامیــد .در دوره غــازان خــان ســکه
جالبتوجــه دیگــری رواج یافــت کــه «درســت طــا»
نامیــده میشــد .درســت طــا ســکهای تشــریفاتی بــود
کــه بــه طریــق انعــام و هدیــه در جشــنها و اعیــاد
بــه شــخصیتها داده میشــد نقــر اســامی دوازده
امــام ازجملــه نــام حضــرت رضــا (ع) بــر ایــن ســکهها
نمایانگــر اهمیــت و رونــق تشــیع در ایــن دوره اســت
(بیانــی ،1372 ،ج  .)463 :2اشــپولر نقــر نــام دوازده امــام
را دلیــل رونــق تشــیع در ایــن دوره میدانــد (اشــپولر،

تصویر )1نام مبارک امام رضا بر سکه های ایلخانی
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 .)463 :1368ســلطان محمــد اولجایتــو ( 703ـ )716
هشــتمین ایلخــان مغــول اولیــن ســلطانی بــود کــه
مذهــب تشــیع را در تمامــی ایــران رســمیت داد وی
ســکههای شــیعی ضــرب نمــود کــه نــام مبــارک
حضــرت رضــا بــه همــراه ائمــه دیگــر شــیعه نقــر
گردیــد ،اولجایتــو در ســال  709هـــ  1310 /میــادی
تصمیــم بــه قبــول تشــیع گرفــت (جــی ،آ ،بویــل:1366 ،
 )369دو ســکه توســط ایــن ســلطان در ســالهای 710
و  714هـــ در شــیراز ضــرب شــده اســت( .تصویــر)۲
در روی ســکه دینــاری اول بــه وزن  8/1گــرم کــه در
ســال  710هـــ ضــرب شــده ایــن عبــارت وجــود دارد:
ضــرب فــی ایــام دولتــه المولــی الســلطان االعظــم
مالــک الرقــاب االمــم اولجایتــو ســلطان غیــاث الدنیــا
والدیــن خدابنــده خلــد اهلل ملکــه در حاشــیه ســکه :هلل
االمــر مــن قبــل /مــن بعــد /ضــرب شــیراز /ســنه عشــره
ســبعمائه ( 710هجــری قمــری) پشــت ســکه :ال الــه اال
اهلل /محمــد رســولاهلل و علــی ول ـیاهلل نقــر شــده و در
حاشــیه داخلــی :بس ـماهلل الکریــم و در حاشــیه خارجــی
آمــده اســت :اللهــم صــل علیمحمــد و علــی و الحســن
و الحســین و علــی و محمــد و جعفــر و موســی و علــی
و محمــد و علــی و الحســن محمــد الحجه»(بیانــی،
.)180:1379
ضــرب ســکههای دوره ایلخانــی بــا نــام ائمــه معصومین
پــس از دوره آنــان نیــز ادامــه یافــت .طغاتیمــور خــان
کــه در مازنــدران ،اســترآباد و خراســان حکومــت داشــت
در ســال  756هـــ ســکهای در آمــل ضــرب نمــود بــا نــام
دوازده امــام .بــا اینکــه وی اهــل ســنت بــود ایــن ســکه
را ضــرب کــرده اســت (معطوفــی 222 :1392،و )225
در ســال  786هـــ در اســترآباد ســکهای را امیــر تیمــور
گورکانــی ضــرب نمــوده اســت بــه وزن  4/400گــرم که

در حاشــیه آن نــام دوازده امــام نقــر شــده اســت (همــان:
 )212و همچنیــن ســکه دیگــری در ســال  807هـــ بــه
وزن  4گــرم بــا نــام دوازده امــام توســط امیــر تیمــور
گورکانــی ضــرب شــده اســت (ترابــی طباطبائــی:1347 ،
 .)55بــر ســکههای ســربداران و برخــی سلســلههای
محلــی نــام ائمــه اطهــار نقــش بســته اســت.
1-3نام امام رضا (ع) بر سکههای دوره صفویه
بــر ســکههای صفویــان از زمــان شــاه اســماعیل اول
( 906ـ  930هـــ) بنیانگــذار سلســله صفویــه نــام ائمــه
شــیعه نقــر شــده اســت ایــن ســکهها در شــهرهای
مختلــف ازجملــه :بلــخ ،تبریــز ،یــزد ،تربتحیدریــه و
غیــره ضــرب شــده کــه در مــوزه آســتان قــدس رضــوی
نگهــداری میشــود (شــریعت زاده .)256 :1390 ،بــرای
اولیــن بــار از دوره شــاه اســماعیل د ّوم تحولــی در مطالب
روی ســکهها بــه وجــود آمــد و آن نقــر اشــعار فارســی
بــود وی کــه متهــم بــه ســنی شــدن گردیــده بــود بــرای
اثبــات تشــیع خــود ایــن بیــت را بــر ســکه خــود نقــش
نمــود:
زمشرق تا به مغرب گر امام است
علی و آل او ما را تمام است
از دوره شــاهعباس دوم ( 1052ـ  1077هـــ) ،ســلیمان
ا ّول ( 1077ـ  1105هـ) و شــاه ســلطان حســین ( 1105ـ
 1135هـــ) بیشــتر اشــعار حکشــده در خصــوص ارادت
ایــن پادشــاهان بــه حضــرت علــی (ع) بــود ،امــا بــا
توجــه بــه عنایــت ویــژهای کــه از دوره صفویــان بــه
مشــهد مقــدس گردیــد ،نــام حضــرت امــام رضــا بهطــور
خــاص بــر ســکهها نقشبســت .ایــن تحــول بیشــتر در
دوران پــس از شــاهعباس ا ّول بــود .ایــن پادشــاه در
رقابتهــای سیاســی و مذهبــی کــه بــا عثمانیــان داشــت

تصویر )2دو سکه توسط این سلطان در سالهای  710و  714هـ در شیراز
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بــرای تضعیــف نمــودن آنــان در صــدد بــر آمــد از رفتــن
ز ّوار بــه کربــا و نجــف جلوگیــری بــه عمــل آورد چــون
هرس��اله مبلـ�غ قابلتوجه��ی ارز) طــا و نقرــه (توســط
زائــران از ایــران خــارج میشــد بــه ایــن خاطــر رونــق و
گســترش حــرم امام رضــا را موردتوجــه قــرار داد و از این
زمــان و در دوره جانشــینان شــاهعباس نــام امــام رضــا
در ســکهها بیشــتر نقــر گردیــد ،در دوره شاهطهماســب
د ّوم ( 1135ـ  1144هـــ) نــام امــام رضــادر شــعری بــر
ســکه آورده شــد کــه از ایــن ســکه تعــداد زیــادی در
موزههــای مختلــف نگهــداری میشــود .ایــن ســروده
عبــارت اســت از(:تصویــر)۳
از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا
نصرت و امداد شاه دین علی موسیالرضا
(قائینی 148 :1388 ،و )153
ایــن اولیــن ســکهای اســت کــه پــس از دوره مأمــون
عباســی نــام امــام رضــا (ع) بهصــورت ویــژه و مســتقل
در آن ذکرشــده است.ســال ضــرب ســکه  1144هجــری
و محــل ضــرب مازنــدران اســت .شاهطهماســب دوم
توســط نادرشــاه افشــار از قــدرت خلــع گردید.نــادر فرزنــد
هشــتماهه طهماســب را بــه نــام شــاهعباس ســوم
بــه ســلطنت برداشــت و خــود بهعنــوان نایبالســلطنه
قــدرت را در اختیــار گرفــت .بــه نــام شــاهعباس ســوم
ســکهای نقــره بــه وزن  5گــرم در مازنــدران ضــرب
شــده کــه بــر روی ســکه آمــده :ال الــه اال اهلل  /محمــد
رســولاهلل  /علــی ولــیاهلل و پشــت ســکه بــه خــط
نســتعلیق یــک بیــت شــعر کــه نــام حضــرت رضــا (ع)
بــر آن آمــده اســت:
از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا
نصرت و امداد شاه دین علی موسیالرضا
رابینــو در آلبــوم ســکههای خــود ســکههایی را از
شاهطهماســب د ّوم و عبــاس ســ ّوم بــا شــعر بــاال
معرفــی میکنــد و آنهــا را ســکه هایــی نفیــس بــر مــی
شــمرد.(H. L.Rabiho;1974: 29).
گرچــه نــادر پــس از بــه قــدرت رســیدن بــه خاطــر از
بیــن بــردن اختالفــات مذهبــی و بــرای جلــب رضایــت
اهــل ســنت نــام دوازده امــام و شــهادتین و عبــارت
«علــی ولــیاهلل» را از ســکههای خــود حــذف کــرد،
بااینوجــود نادرشــاه در آخریــن روزهــای حیــات خــود
در ســال  1160هـــ ســکهای ضرب کــرد که بــر روی آن
عبــارت «علــی بــن موسـیالرضا» نقــر شــده اســت.پس
از قتــل نــادر در قســمتهای غربــی ایــران کریمخــان
زنــد و در قســمتهای شــرقی خراســان احمدخــان
درانــی قــدرت گرفتنــد و جانشــینان نــادر بیشــتر در
خراســان بــه مرکزیــت مشــهد بــه حکومــت پرداختنــد.

تصویر)۳شــعر آورده شــده بر روی ســکه دوره شــاه طهماســب
دوم

اولیــن جانشــین نــادر علیقلــی خــان (عادلشــاه) در 1161
هـــ ســکه ضــرب نمــود کــه بــر آن عبــارت «یــا علــی
بــن موســیالرضا» حــک شــد .پــس از وی بــرادرزاده
دیگــر نــادر بــه نــام ابراهیــم شــاه ( 1161ـ  1162هـــ)
مــدت کوتاهــی بــه حکومــت رســید و ســکهای ضــرب
کــرد بــا ایــن بیــت شــعر:
زفیض حضرت باری و سرنوشت قضا
رواج یافت به زر سکه امام رضا
عادلشــاه ســکه دیگــری نیــز ضــرب نمــود کــه بــر آن
نــام حضــرت علــی (ع) و امــام رضــا (ع) هــردو بــا اشــاره
بــه نــام خــودش بهصــورت ایمــا آمــده اســت:
زبعد نادر دوران ،عدالت سکه بر زر شد
به نام شاه دین سلطان علی عالم من ّور شد
( سرافراز)264 :1385 ،
مشــخص اســت کــه منظــور از شــاه دیــن امــام علــی
(ع) و مــراد از ســلطان علــی ،حضــرت علــی بــن
موســیالرضا (ع) اســت.
در بیــن جانشــینان نــادر طوالنیتریــن زمــان حکومــت

 16فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

را شــاهرخ ( 1161ـ  1210هـــ) نــوه نــادر دارا بــود.
وی تــا روی کار آمــدن آقــا محمدخــان قاجــار مــدت
طوالنــی در مشــهد حاکمیــت داشــت و ســکههای
متفاوتــی را ضــرب نمــود ،در مــوزه ملــک ســکههای
زیــادی نگهــداری میشــود کــه برخــی از آنهــا متعلــق
بــه جانشــینان نــادر اســت .دو ســکه از شــاهرخ وجــود
دارد کــه بــر آنهــا ایــن اشــعار در احتــرام بــه علــی بــن
موســیالرضا (ع) نقــر شــده اســت:
یــک ســکه نقــره بــه وزن  11گــرم کــه در مشــهد
ضــرب گردیــده بــا ایــن بیــت
سکه زد از سعی نادر ثانی صاحبقران
کلب سلطان خراسان شاهرخ شاه جهان
( شریعت زاده.)272 :1390 ،
ســکه نقــره دیگــری کــه در ســال  1167هـــ در دارالمرز
رشــت ضــرب گردیــده اســت از جنــس نقــره بــه وزن
 11/2گــرم بــا ایــن بیــت شــعر:
سکه زد در جهان به حکم خدا
شاهرخ کلب آستان رضا
( شاهد)216 :1389،
رابینــو نیــز ســکههایی را از خانــدان نــادری بــا
شــعارهایی در وصــف امــام رضــا (ع) معرفــی مینمایــد،
از ابراهیــم شــاه بــا شــعر:
زفیض حضرت باری و سرنوشت قضا
رواج یافت بر زر سکه امام رضا
شــاهرخ افشــار /شــعار :یــا علــی موســیالرضا را بــر
ســکه خود آورده اســت(H. L.Rabiho;1974: 29).
و در ســکهای دیگــر کــه رابینــو معرفــی مینمایــد ایــن
بیــت شــعر دربــاره امــام رضــا (ع) حکشــده اســت کــه
البتــه رابینــو نتوانســته اســت بهخوبــی آن را بخوانــد و
مصحــح ایرانــی کتــاب محمــد مشــیری در صفحــه 24
آن را اصالحکــرده اســت:
آنکه باشد کلب سلطان خراسان شاهرخ
روز و شب بر درگهش سایند مهر و ماه رخ
)(H.L.Rabino,1974:29
در دوره پــس از قتــل نــادر چــون مدعیانــی ماننــد
کریمخــان زنــد و آزاد خــان افغــان در نواحــی مرکــزی
و غربــی ایــران مدعــی بودنــد جانشــینان نــادر بیشــتر در
مشــهد و خراســان حضــور داشــتند و در ســکههای نــام
مبــارک امــام رضــا (ع) بیشــتر ذکــر نمودنــد.

 2-3نام امام رضا (ع) بر سکههای دوره
قاجاریه
در دوره قاجاریــه تحــول جدیــدی در نقــر نــام مبــارک
امــام رضــا (ع) بــه وقــوع پیوســت و آن حــک شــدن نــام
آن حضــرت عــاوه بــر ســکه بــر مدالهــای یادبــود
اســت .دو ســکه نقــره شــبیه بــه هــم ضــرب مازنــدران
وجــود دارد کــه رابینــو آنهــا را متعلــق بــه محمد حســن
خــان قاجــار پــدر آقــا محمدخــان کــه همعصــر بــا نــادر
افشــار بــوده میدانــد .بــا توجــه بــه اینکــه نامــی بــر
ســکهها نقــر نگردیــده احتمــا ًال پــس از تســلط محمــد
حســن خــان بــر اســترآباد و مازنــدران ســکهها بــه
یادبــود پیــروزیاش در آنجــا ضــرب گردیــده اســت البتــه
امــکان دارد ایــن ســکه متعلــق بــه نادرشــاه افشــار هــم
بــوده باشــد .روی هــردو ســکه بــه نــام نامــی «علــی
بــن موســیالرضا» اســت (معطوفــی)307 ،1392:
محمــد حســن خــان از رقبــا و مخالفــان نــادر افشــار بــود
کــه پــس از قتــل نــادر در ســال  1160هـــ بــه مــدت ده
ســال تــا ســال  1170هـــ کــه بــه قتــل رســید بــرای
بــه دســت آوردن حکومــت در سرتاســر ایــران تــاش
کــرد کــه توفیقــی حاصــل نکــرد .وی کــه بیشــتر بــر
مازنــدران و آذربایجــان تســلط داشــت مبــادرت بــه
ضــرب ســکه نمــود کــه ایــن خــود تمهیــدی سیاســی
و ابــزاری بــرای اعــام حکومــت بــود .وی ســکههایی
ضــرب کــرد کــه در آنهــا ارادت خــود بــه امــام رضــا
(ع) را نشــان داده و از وی ســکههایی بــا اشــعار زیــر
باقیمانــده اســت(تصویر:)۴
بزر سکه از میمنت زد قضا
بنام علی بن موسیالرضا
شد زیمن دین حق رایج به توفیق خدا
سکه اقبال بر نام علی موسیالرضا
(شهبازی فراهانی)178 :1380 ،

تصویر )۴یکی از سکههای محمد حسن خان قاجار ضرب مازندران

جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک17 ...

))Rabiho;1974: 29
آقــا محمدخــان قاجــار در ســال  1201هـــ ســکهای از
طــا ضــرب نمــود بــه وزن  2/11گــرم ،بــر پشــت
ســکه نقــر شــده «یــا محمــد» دارالمــرز رشــت و بــر
روی ســکه ایــن بیــت آمــده اســت:
به زر سکه از میمنت زد قضا
بنام علی بن موسیالرضا
( شریعت زاده)278 :1390 ،
در ســال  1241هـــ فتحعلــی شــاه قاجــار ســکهای از
جنــس نقــره بــه وزن  2/7گــرم ضــرب نمــود کــه بــر
روی آن نــام فتحعلــی شــاه و بــر پشــت ســکه :یــا اهلل،
ضــرب مشــهد امــام علیهالســام نقــر شــده اســت ،در
ســال  1264هـــ ناصرالدینشــاه قاجــار ســکه از جنــس
نقــره بــه وزن  5گــرم ضــرب نمــود کــه در پشــت ســکه
ضــرب ارض اقــدس امــام علیهالســام نقــر شــده اســت.
در ســال  1281ســکه طــا توســط ناصرالدینشــاه
ضــرب شــده کــه در پشــت آن ســکه نقــر شــده اســت
ضــرب فــی مشــهد الرضــا علیهالســام و در ســال
 1291هـــ ناصرالدینشــاه ســکهای از طــا بــه وزن 5/5
گــرم ضــرب نمــود بــر پشــت ســکه «الســلطان علــی
بــن موســیالرضا علیــه التحیــة و الثنــا» نقــر شــده
اســت (شــریعت زاده ،همــان  280تــا  .)283در ســال
 1314هـــ و پــس از قتــل ناصرالدینشــاه قاجــار ســکه
بســیار جالبــی بــه یادبــود امــام رضــا بــه شــرح ذیــل 3-3نــام امــام رضــا (ع) بــر ســکههای دوره
پهلــوی
ضــرب شــده اســت(تصویر :)5
پررونقتریــن دوران از جهــت بزرگداشــت مقــام واالی
امــام رضــا (ع) دوره پهلــوی بــود .بــا اینکــه ایــن خانــدان
اعتقــادات مذهبــی محکمــی نداشــتند امــا بــه تکریــم
امــام رضــا (ع) بــه خاطــر مســائل سیاســی و مذهبــی
توجــه داشــتند ،رضاشــاه پــس از تثبیــت قــدرت خــود
در ســال  1312شمســی ســکه نقــرهای بــه وزن 3/5
گــرم ضــرب نمــود کــه بــر روی ســکه نقــر شــده بــود
«الســلطان علــی بــن موســیالرضا»؛(تصویر .)6
فرزنــد وی محمدرضــا پهلــوی از ســال  1328شمســی
کــه فعالیتهــای سیاســی مذهبیهــا خصوص ـ ًا آی ـتاهلل
ســید ابوالقاســم کاشــانی افزایشیافتــه بــود در جهــت
اع�لام اس��تقالل س��که ب��ه ن��ام خ��ود زدن��د؛ ازجمل��ه:
حســنخان ســاالر پســر پنجــم الهیارخــان آصــف
الدولــه کــه مــادرش مریــم خانــم دختــر فتحعلــی شــاه
بــود و در خراســان حکومــت میکــرد در مشــهد علیــه
محمدشــاه قاجــار دســت بــه شــورش برداشــت (شــمیم،
 .)296 :1387وی حکومــت خــود را الهامیافتــه از امــام
رضــا میدانســت ولــی عاقبــت بــه همــراه پســرش
اصــان خــان و بــرادرش محمدعلیخــان در شــب
دوشــنبه  16جمادیالثانــی  1266قمــری در مشــهد بــه
دســتور محمدشــاه قاجــار اعــدام شــدند .وی در هنــگام
حاکمیــت در مشــهد ســکههایی ضــرب کــرد بــر ایــن
ســکهها یــک بیــت شــعر نقــر شــده اســت کــه نــام
مبــارک امــام رضــا را آورده اســت:
سکه بر زر میزند ساالر دین
بازویش بسته امام هشتمین
(شهبازی)187 :1380 ،
در ســال  1295هـــ ناصرالدینشــاه ســکه زرینــی بــه
خاطــر کشــف معــدن طــا در خراســان ضــرب نمــود
کــه روی آن عبــارت« :الســلطان علــی بــن موسـیالرضا
علیــه التحیــة والثنــاء» و پشــت مــدال عبــارت :ا ّول
نمونــه طــای معــدن خراســان اســت کــه در ضرابخانــه
دولتــی ســکه شــد منقــوش شــده اســت (همــان.)153 :

تصویر)5سکه یادبود امام رضا(ع)پس از قتل ناصرالدین شاه

از خانــدان قاجــار افــراد دیگــری نیــز نــام امــام رضــا را
بــر ســکههای خــود نقــر نمودند.برخــی از حکمرانــان
محلــی و کســانی کــه ســر ســتیز بــا پادشــاهان قاجــار
داشــتند و علیــه آنــان عصیــان نمودنــد نیــز بــرای

تصویر )6سکه رضاشاه پهلوی ،السلطان علی ابن موسیالرضا
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بــه دســت آوردن دل مــردم و جناحهــای مذهبــی
فعالیتهــای فرهنگــی و مذهبــی خــود را گســترش
داد .در همیــن راســتا یکــی از کارهایــی کــه وی در
دســتور کار قــرار داد ضــرب ســکههای رایــج و یادبــود
بــه مناســبتهای مختلــف و اعیــاد مذهبــی و میــاد
حضــرت علــی (ع) و امــام رضــا (ع) بــود .عــاوه بــر آن
محمدرضــا پهلــوی یــک ســنت قدیمــی را کــه تقریبـ ًا از
ابتــدای روی کار آمــدن دولــت شــیعهمذهب صفــوی از
رونــق افتــاده بــود دوبــاره احیــاء کــرد و آن نقــر آیــات
قرآنــی بــر ســکهها بــود .وی پــس از تشــکیل ســاواک
و ســرکوب نیروهــای مذهبــی مخالــف خــود در صــدد
برآمــد بهعنــوان یــک پادشــاه مســلمان و متدیــن خــود
را نشــان دهــد.
بنابرایــن در بحــث رواج ســکهها در ابتــدا ســکهای طــا
در ســال  1337شمســی ضــرب نمــود و آیــه« :وانیــکاد
الذیــن کفــرو لیزلقونــک بابصارهــم لمــا ســمعوالذکر
و یقولــون انــه لمجنــون و ماهــو اال ذکــر للعالمیــن»
را نقــر نمــود کــه گویــا ضــرب ایــن ســکه بــه خاطــر
ســوء قصدهایــی بــود کــه وی از آنهــا جــان ســالم بــه
در بــرده بــود ،امــا در ســالهای بعــد در ســکههای
یادبــود و غیــر رایــج پولــی یعنــی ســکههای طــا و
نقــره آیــه  33ســوره توبــه را بــه کار بــرد« :محمــد
رســولاهلل ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی
الدیــن کلــه و لــو کــره المشــرکون» ایــن آیــه جــزو
اولیــن آیههایــی بــود کــه از ابتــدای ضــرب نخســتین
ســکههای اســامی تــا فروپاشــی خالفــت عباســی بــر
ســکههای تمامــی خلفــا و پادشــاهان مســلمان نقــر
شــده بــود .شــاید هــدف محمدرضــا پهلــوی آن بــود کــه
خــود را در ردیــف پادشــاهان و خلفــای اســامی نشــان
دهــد .گرچــه بــه خاطــر نظــر منفــی کــه از نظــر نقــر
آیــات قرآنــی بــر ســکهها وجــود داشــت وی جــرأت
نکــرد بــر ســکههای رایــج و پولــی آیــات قرآنــی را
حــک نمایــد.
محمدرضــا پهلــوی در بحــث اســتفاده از شــعائر
مذهبــی از ســال  1328ش بهطــور مرتــب هرســال
در یازدهــم ذیالقعــده کــه ســال روز میــاد حضــرت
رضــا علیهالســام اســت ســکههای یادبــودی را در حــد
وســیع ضــرب مینمــود.
ازجملــه ســکههای وی یکــی ســکههای برنجــی و
برنــزی بــود کــه هرســال بهصــورت متفــاوت بــا نقشــی
از گنبــد یــا ضریــح امــام رضــا و یــا بــا نقشهایــی از

گنبــد و گلدســتهها و ضریــح مطهــر و عبارتهایــی
از قبیــل :بیــاد فرخنــده میــاد هشــتمین امــام علــی بــن
موســیالرضا علیهالســام یــا الســلطان ابوالحســن
علــی بــن موســیالرضا ضــرب و توزیــع میگردیــد.
گــروه دیگــر ســکههای طــا و نقــره بــود کــه
هرســاله بــا همــان شــعائر مذهبــی و گنبــد و بــارگاه و
گلدســتههای حــرم مطهــر در اوزان مختلــف ضــرب
میگردیــد .ایــن عمــل تــا آخریــن ســال حکومــت
محمدرضــا پهلــوی ( )1357ادامــه یافــت کــه امــروزه
هنــوز نمونههــای بســیار و قابلتوجهــی از ســکههای
یادبــود امــام رضــا (ع) وجــود دارد.
در ســال  1328شمســی ســکهای بــه وزن  9گــرم از
جنــس نقــره ضــرب شــده اســت کــه روی ســکه ال الــه
اال اهلل /محمــد رســولاهلل /علــی ولــیاهلل و در پشــت
ســکه نقــر شــده اســت .بــه میمنــت هــزار و دویســت
و بیســتمین ســال میــاد بــا ســعادت امــام علــی بــن
موسـیالرضا ( 1358هـــ) در ســکه دیگــری کــه در ســال
 1331ش ضــرب گردیــده بــه وزن  9گــرم از جنــس
طــا روی ســکه ال الــه اال اهلل  /محمــد رســولاهلل/
علــی ول ـیاهلل در پشــت ســکه نقــر شــده :بــه میمنــت
جشــن  1223ســال میــاد بــا ســعادت امــام علــی بــن
موسـیالرضا ( 1371هـــ) در ســال  1333ش ســکهای 7
گرمــی ضــرب شــده اســت در پشــت ســکه نقــر شــده
اســت :بــه میمنــت جشــن  1225ســال میــاد با ســعادت
امــام رضــا ( 1373هـــ) در ســال  1336ش تحــول مهــم
دیگــری در ضــرب ســکههای یادبــود امــام رضــا (ع)
بــه وقــوع پیوســت و آن منقــوش شــدن نقــش ضریــح
حضــرت رضــا بــود.
بــر روی ســکهای طــا بــه وزن  11گــرم ضریــح
حضــرت رضــا نقــر شــد و در پشــت آن نوشتهشــده
اســت :بیــاد فرخنــده میــاد هشــتمین امــام علــی بــن
موســیالرضا علیهالســام یازدهــم ذیقعــده الحــرام
 148هـــ ق (روز و مــاه و ســال تولــد امــام رضــا).
در ســال  1345شمســی ،محمدرضــا پهلــوی ســکهای
طــا بــه وزن  4/5گــرم ضــرب نمــود بــا نقشــی از
ضریــح مطهــر حضــرت امــام رضــا (ع) و در پشــت
ســکه در وســط آن نقــر شــده اســت «الســلطان علــی
بــن موســیالرضا  11ذیقعــده  1385هـــ ق (همــان:
 )325جالــب اســت کــه در ایــن ســکه بــرای اولیــن
بــار پــس از  729ســال کــه از ســقوط بغــداد توســط
هالکوخــان مغــول میگــذرد آیــه  33ســوره توبــه کــه
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جــزو اولیــن آیاتــی بــود کــه حکمرانــان مســلمان بــر
ســکه خــود نقــر میکردنــد دوبــاره نوشــته شــد آیــه
مشــهور« :ارســله باالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی
الذیــن کلــه و لــو کــره المشــرکون» کــه بــر ابتــدای
ایــن آیــه ماننــد دوران قبــل عبــارت محمــد رســولاهلل
اضافهشــده است.شــاید نقــر آیــه در ایــن زمــان بــه
خاطــر آن باشــد کــه ایــن آیــه بــر ســکه حضــرت امــام
رضــا (ع) کــه در دوره مأمــون ضــرب شــده نیــز وجــود
داشــته اســت.
در ســال  1345شمســی بــرای اولیــن بــار ســکهای
طــا بــه وزن  4/5گــرم ضــرب شــد کــه در آن گنبــد
بــارگاه امــام رضــا (ع) بــا دوگلدســته نقــش شــده بــود
بــر پشــت ســکه در وســط عبــارت :الســلطان ابوالحســن
علــی بــن موس ـیالرضا  11ذیقعــده  1389و در حاشــیه
اطــراف پشــت ســکه آیــه  33ســوره توبــه نقــر شــده
بــود .در ســالهای بعــد تقریبــ ًا همهســاله ســکههایی
بــا همیــن مشــخصات بــا نــام امــام رضــا و گنبــد و
بــارگاه و گلدســتههای حــرم مطهــر ضــرب گردیــده
اســت کــه ایــن عمــل تــا ســال  1357شمســی ادامــه
یافتــه اســت (شــریعت زاده()330-328 :1390،تصویر.)6
یــک ســکه اســتثنایی در دوره محمدرضــا پهلــوی ضــرب

تصویر)7سکه طال با تصویریازحرم رضا(ع)،دوره محمد رضا
پهلوی

ســکه تصویــر ضریــح امــام رضــا و نوشتهشــده اســت:
«زیــارت امــام رضــا علیهالســام» و در پشــت ســکه
نوشتهشــده اســت« :یــا ثامناالئمــه» (همــان)330 :
(تصویــر.)8

تصویر)8سکه با نقش ضریح امام رضا(ع)

تصویر)6سکه طال با نقش گنبد بارگاه امام رضا(ع)

شــده از جنــس نقــره کــه ســال ضــرب آن مشــخص
نیســت .وزن آن  4گــرم اســت .بــر هــر دو طــرف ،رو و
پشــت ســکه تصویــری از حــرم امــام رضــا نقــش بســته
اســت .بــر روی ســکه تصویــری از گنبــد گلدســته و
ایــوان طــا و اطــراف آن نوشتهشــده اســت «الســلطان
علــی بــن موســیالرضا» بــر پشــت ســکه تصویــر
ضریــح امــام رضــا و نوشتهشــده «الســلطان علــی ابــن
موســیالرضا»(تصویر.)7
و ســکه دیگــری از طــا بــه وزن  11/5گــرم روی

در دوره محمدرضــا پهلــوی مدالهایــی بــه
مناســبتهای گوناگــون ساختهشــده اســت .در ســال
 1339شمســی مدالــی از جنــس نقــره ضــرب شــده
اســت کــه بــر روی آن ضریــح امــام رضــا بــا فضــای
داخلــی حــرم کــه ضریــح در آن قــرار دارد و در پشــت
ایــن مــدال در حاشــیه نقــر شــده اســت :در عهــد
ســلطنت و تولیــت محمدرضــا پهلــوی شاهنشــاه ایــران.
در وســط نقــر شــده :بیــاد فرخنــده میــاد هشــتمین
امــام علــی بــن موســیالرضا علیهالســام یازدهــم
ذیالقعــده الحــرام  148هـــ ق.
یــک مــدال طــای جالــب دیگــر در ســال 1349
ضــرب گردیــده کــه یــک روی آن گنبــد امــام رضــا
(ع) بــا دو گلدســته و بــر روی دیگــر آن شــخص
محمدرضــا پهلــوی در کنــار ضریــح امــام رضــا در حــال
زیــارت حکشــده اســت و بــر حاشــیه بــاالی ســکه
نوشتهشــده« :شاهنشــاه آریامهــر در حــرم مطهــر
حضــرت رضــا علیهالســام» .محمدرضــا پهلــوی ایــن
ســکه را در زمــان راهانــدازی جشــنهای  2500ســاله
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کــه از طــرف جناحهــای سیاســی و مذهبــی موردانتقــاد
قرارگرفتــه بــود ،ضــرب نمــود تــا از اتهامــات غیرمذهبــی
بــودن خــود را مبــرا ســازد.
 -4نتیجه گیری

شـــیعیان و پیـــروان ائمـــه اطهـــار از صـــدر اســـام در
تـــاش بودنـــد کـــه نـــام ائمـــه را در ســـکهها نقـــر
نماین ــد .گرچ ــه ن ــام حض ــرت عل ــی (ع) و ام ــام رض ــا
(ع) در ســـکههای دوره اولیـــه اســـامی وجـــود دارد،
امـــا از دوره ایلخانـــی ،بهخصـــوص غـــازان خـــان،
نـــام ائمـــه اطهـــار بهطـــور رســـمی در ســـکهها آورده
ش ــد .ض ــرب س ــکههای ط ــا و نق ــره ب ــه ن ــام ام ــام
رضـــا(ع) و نوشـــتن نـــام آن حضـــرت بـــر ســـکهها از
س ــال  202هـ ــجری و از دوره مأم ــون عباس ــی آغ ــاز

گردیـــد .اولیـــن ســـکه بـــه نـــام ایشـــان در خراســـان
در شـــهرهای مـــرو و ســـمرقند و در مرحلـــه بعـــد در
اصفهـــان ضـــرب گردیـــد کـــه در آنهـــا آن حضـــرت
«ولیعهـــد مســـلمین» نامیـــده شـــدهاند نـــه ولیعهـــد
مأمون.بـــه علـــت محبوبیـــت امـــام رضـــا (ع) در بیـــن
م ــردم حت ــی پ ــس از ش ــهادت ام ــام ض ــرب س ــکه ب ــه
ن ــام ایش ــان رواج داش ــته اس ــت .بس ــیاری از پادش ــاهان
چ ــون از نف ــوذ معن ــوی ام ــام رض ــا(ع) در بی ــن م ــردم
آگاهـــی داشـــتند ،تـــاش نمودنـــد بـــا نشـــان دادن
ارادت خ ــود ب ــه آن ام ــام هم ــام ب ــر می ــزان محبوبی ــت
خـــود بیفزاینـــد؛ بنابرایـــن ضـــرب ســـکه بـــه نـــام آن
حضـــرت در دوران صفویـــه ،پهلـــوی اول و دوم نشـــان
دهنـــده جایـــگاه معنـــوی آن امـــام همـــام در تمـــام
اعصـــار میـــان حاکمـــان و فرمانروایـــان ایـــران بـــوده
اســـت.
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المقتطــف قاهــره مصــر .ص  58و .49
سرافراز ،علی اکبر؛ آورزمانی ،فریدون .)1385( .سکههای ایران از آغاز تا دوران زندیه .تهران :سازمان سمت .چ 5
شاهد ،احمد .)1389( .سیری در سکههای شاهان ایران از آغاز تا پایان ضرب سکه .اسفراین :انتشارات آستوئن.
شــریعت زاده ،ســید علــی اصغــر .)1390( .ســکههای ایــران زمیــن از دوره هخامنشــی تــا پایــان دوره پهلــوی (مجموعــه
ســکههای مؤسســه کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک) .تهــران :انتشــارات پازینــه و مــوزه ملــک.
شمس اشراق .)1369( .نخستین سکههای امپراطوری اسالم .دفتر خدمات فرهنگی استاک .اصفهان  :چاپ پویا.
شمیم ،علی اصغر .)1378( .ایران در دوره سلطنت قاجار .تهران :ناشر بهزاد.
شهبازی فراهانی ،داریوش .)1380( .تاریخ سکه در دوران قاجار .تهران :انتشارات بودکه یی.
شیخ صدوق .)1392( .عیون اخبار الرضا .مترجم محمد تقی نجفی اصفهانی .انتشارات نبوغ.
طبــری ،ابــی جعفــر محمــد بــن جریــر( .بــی تــا) .تاریــخ االمــم والملــوک .تحقیــق محمدابوالفضــل ابراهیــم .بیــروت:
دارســویدان
قائینی ،فرزانه .)1388( .سکههای دوره صفویه .اسفراین :نشر پازینه.
معطوفی ،اسداهلل .)1392( .سکههای طبرستان .گرگان و استر آباد .تهران :مؤسسه فرهنگی پازینه.
مقریــزی ،تقــی الدیــن احمــد بــن علــی .)1967( .النق��ود االسـلامیه المس��می بش��دور العقــود ف�یـ ذک��ر النق��ود .تحقیــق و
اضافــات محمــد الســید بحرالعلــوم .الطبعــة الخامســه .نجــف :منشــورات مکتبــة الحیدریــه و مطبعتهــا.
یعقوبی ،ابن واضح .)1356( .تاریخ یعقوبی .ترجمه محمد ابراهیم آیتی .ج  .2تهران :بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
H.L.Rabino di borgomale. (1974). Album of coins, medals,and seals of the shahs of
Iran (1500- 1948) Edited by M.Moshiri ; Amir Kabir publications Organization

