
خراسان بزرگ:سال پنجم،شماره)15(،تابستان 1393
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.(5),No.(15), summer 2014

جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا )ع(
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 چکیده
شــیعیان و پیــروان ائمــه اطهــار از صــدر اســام در تــاش بودنــد کــه نــام ائمــه را در ســکه ها 
ــه اســامی  ــکه های دوره اولی ــام رضــا )ع( در س ــی )ع( و ام ــام حضــرت عل ــه ن ــد. گرچ ــر نماین نق
ــور رســمی در  ــار به ط ــه اطه ــام ائم ــان، ن ــازان خ ــی، به خصــوص غ ــا از دوره ایلخان ــود دارد، ام وج
ــام آن  ــتن ن ــا)ع( و نوش ــام رض ــام ام ــه ن ــره ب ــا و نق ــکه های ط ــرب س ــد. ض ــکه ها آورده ش س
حضــرت بــر ســکه ها از ســال 202 هـــجری و از دوره مأمــون عباســی آغــاز گردیــد. اولیــن ســکه 
ــان ضــرب  ــد در اصفه ــه بع ــرو و ســمرقند و در مرحل ــام ایشــان در خراســان در شــهرهای م ــه ن ب
ــه  ــون. ب ــد مأم ــه ولیعه ــده شــده اند ن ــد مســلمین« نامی ــا آن حضــرت »ولیعه ــه در آن ه ــد ک گردی
علــت محبوبیــت امــام رضــا )ع( در بیــن مــردم حتــی پــس از شــهادت امــام ضــرب ســکه بــه نــام 
ــن  ــام رضــا)ع( در بی ــوی ام ــوذ معن ــون از نف ــاهان چ ــیاری از پادش ــت. بس ــته اس ــان رواج داش ایش
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 پــس ازآن 
ــد  ــن نقــش گنب ــام رضــا )ع( و همچنی ــات ام ــاب و صف ــام و الق ــت. نوشــتن ن ــق بســیاری گرف رون
ــه  ــام دارد. روش بکارگرفت ــام هم ــام واالی آن ام ــت مق ــان از اهمی ــکه ها نش ــر س ــام ب ــارگاه ام و ب
ــه  ــن یافت ــه ای اســت. مهم تری ــع کتابخان ــر مناب ــه ب ــا تکی ــن پژوهــش، روش تاریخــی ب شــده در ای
ــردم،  ــن م ــا)ع( در بی ــام رض ــژه ام ــار و به وی ــه اطه ــد ائم ــان می ده ــه نش ــت ک ــق آن اس تحقی
ــام  ــوذ تشــیع از ن ــه خاطــر نف ــد ب ــور بودن ــدرت مجب ــان ق ــد و صاحب ــرم بوده ان ــز و بســیار محت عزی
ــد. ــرب نماین ــکه ض ــان س ــام آن ــه ن ــد و ب ــاد کنن ــی ی ــه بزرگ ــان ب ــرده و از آن ــتفاده ک ــان اس آن
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1- مقدمه
ــت  ــی دارای اهمی ــای تاریخ ــوان داده ه ــکه ها به عن س
زیــادی هســتند. مســلمانان از همــان ابتــدا بــه اهمیــت 
ــی  ــی ســکه ها پ اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و مذهب
بردنــد؛ چــون ســکه یــک پادشــاه بــه معنــای تســلط و 
ــر  ــود. از دوره عم ــدی ب ــانه قدرتمن ــت وی و نش حاکمی
ــن  ــود وی اولی ــی خ ــان و حت ــی والی ــاب برخ ــن خط ب
شــعارهای اســامی را بــر ســکه های ساســانی کــه 

ــزی،1967: 8(.  ــد )مقری ــت، افزودن ــوز رواج داش هن
در روزگار حضــرت علــی )ع( عبــارت »ولــی اهلل« بر ســکه 
به ویــژه ســکه ســال 37 هـــ افــزوده شــد )زیــدان، 1916: 
49 و 58(. در دوران حکومــت عبدالملــک بــن مروان وی 
ــه عربــی ســازی ســکه ها پرداخــت )ترابــی،1350: 1(.  ب
ــامی از  ــکه های اس ــاب س ــت در ب ــن روای قدیمی تری
طبــری اســت کــه بــه نقــل از واقــدی ضــرب نخســتین 
ــری،  ــد )طب ــال 76 هـــ می دان ــامی را در س ــکه اس س
ــرت  ــام حض ــیعی ن ــزرگان ش ــن ب ــا: 256/6(. در بی بی ت
علــی )ع( و امــام رضــا )ع( در ســکه های حــکام و 

ــود. ــتردیده می ش ــلمان بیش ــاهان مس پادش
ــر  ــار ب ــن ب ــی به صــورت مســتقل اولی ــام حضــرت عل ن
ــدان  ــه وهســودان بــن محمــد از خان ســکه ای متعلــق ب
مســافریان آمــده کــه آن حضــرت را »خلیفــةاهلل« 
ــرای  ــی اهلل« ب ــی ول ــیعی »عل ــعار ش ــت. ش ــده اس خوان
ــر  ــود ب ــده موج ــت ش ــکه های یاف ــار در س ــتین ب نخس
ــه  ــود ک ــده می ش ــدران دی ــان مازن ــکه ای از باوندی س
رســتم بــن شــیروین )330-370 هـــ( آن را ضــرب کرده 
اســت )شــمس اشــراق،1369: 31(. حکمرانــان محلی که 
ــا شــعارهای  ــای شــیعی داشــتند ســکه هایی ب گرایش ه
ــول  ــان مغ ــا از دوره ایلخان ــد اّم ــرب کرده ان ــیعی ض ش
ــعارهای  ــو ش ــد اولجایت ــان و محم ــازان خ ــًا غ خصوص
ــت  ــل یاف ــار )س( رواج کام ــه اطه ــام ائم ــیعی و ن ش

)رشــیدالدین فضــل اهلل، 1358: 169(.

2-سکه های امام رضا )ع(
 امـام علـی بـن موسـی الرضا )ع( را مأمـون از مدینـه بـه 
خراسـان دعـوت کـرد و فرسـتاده اش 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 201 هــ 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،1356: 289(. 

در مـورد صحـت ضرب سـکه به نـام امام رضـا )ع( عالم 
بـزرگ شـیعه شـیخ صـدوق )متوفـی 381 هــ( در کتاب 
عیـون اخبـار الرضـا می نویسـد: از محمـد بـن احمـد بـن 
ادریـس رضی اهلل عنـه بـه سـند مذکـور در متـن از معمـر 
بـن خـاد روایت کرده که گفـت: رّیان بن صلـت در مرو 
زمانـی کـه فضـل بن سـهل او را بـه پاره ای از شـهرهای 
خراسـان به عنـوان والی گسـیل داشـته بود به مـن گفت: 
دوسـت دارم از ابوالحسـن علیه السـام بـرای مـن اجـازه 
بگیـری کـه خدمتـش برسـم و سـامی عـرض کنـم و 
خیلـی میـل دارم از لباس هایـش چیـزی بدهـد و از پـول 
نقـد درهمـی از دراهمی که بـه نام او سـکه زده اند. گوید: 
مـن بـر حضرتش وارد شـدم، قبـل از اینکه اظهـاری کنم 
خـود حضـرت ابتـدا فرمود: راسـتی، رّیان خواسـته اسـت 
بـر مـا وارد شـود و از لباس مـا و از درهم چیزی خواسـته 
باشـد بـه او عطـا کنیـم مـن او را اذن می دهـم نـزد مـن 

بیایـد. بعـد رّیـان آمد و سـام کرد. 
از  درهـم  سـی  و  لبـاس  دسـت  دو  علیه السـام  امـام 
همـان سـکه هایی کـه بـه نـام او زده انـد به وی بخشـید 
)شـیخ صـدوق،1392، ج 2: 503(. ابوالفضـل بیهقـی نیـز 
می نویسـد: نـام رضـا بـر درم و دینـار و طـراز از جامه هـا 
نبشـتند )بیهقـی، 1375، ج 6: 172(. ایـن روایـات کـه در 
منابـع تاریـخ اسـام ذکرشـده می رسـاند اصـل گـزارش 
ضـرب سـکه به نـام امام رضـا )ع( صحیح اسـت و در آن 

شـک و تردیـدی وجود نـدارد.
ــر از  ــام دو نف ــه ن ــامی ک ــکه اس ــن س ــن اولی  بنابرای
امامــان شــیعه )حضــرت علــی و امــام رضــا( بــر آن هــا 
ــه ســکه امــام رضــا )ع(  نقــش بســته، ســکه مشــهور ب
اســت. در روی ســکه در دایــره وســط آمــده: اهلل / محمــد 
رســول اهلل / المأمــون خلیفــة اهلل / ممــا امــر بــه االمیــر 
الرضــا / ولــی عهــد المســلمین علــی بــن موســی / بــن 
ــیه روی  ــتین، در حاش ــب / ذو الریاس ــن ابی طال ــی ب عل
ــن  ــدی و دی ــله باله ــول اهلل ارس ــد رس ــه: محم ــکه آی س
الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه و لــو کــره المشــرکون، 
در پشــت ســکه در دایــره وســط در چهــار ســطر: ال الــه 
ــت  ــرق، در پش ــه / المش ــریک ل ــده / ال ش اال / اهلل وح
ســکه دو دایــره اســت کــه در دایــره حاشــیه کوچک تــر، 
ــنه  ــان س ــة اصفه ــم بمدین ــذا الدره ــرب ه ــم اهلل ض بس
ــی(  ــیه خارج ــر )حاش ــره بزرگ ت ــن، در دای ــع و ماتی ارب
هلل االمــر مــن قبــل ومــن بعــد یومئــذ یفــرح المومنــون 
بنصــراهلل. الزم بــه ذکــر اســت ضــرب ســکه های امــام 
رضــا در ســال های 202 هـــ بــود )ســرافراز، 1385: 
ــا )ع( در  ــام رض ــش ام ــت نق ــان از اهمی ــه نش 174( ک
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ــت.)تصویر1( ــان اس ــای آن زم رویداده
برخــی نــکات در ســکه امــام رضــا )ع( وجــود دارد کــه 
ــکه ها  ــی س ــه در تمام ــت. اول اینک ــت اس ــز اهمی حائ
حضــرت »ولــی عهــد مســلمین« نامیــده شــده اســت نــه 
ولیعهــد مأمــون؛ دّوم اینکــه مســکوکات در شــرق ناحیــه 
ــه  ــرو و ســمرقند ضــرب شــده و کلم ــد م ــت مانن خاف
»المشــرق« در متــن ســکه ها مؤیــد ایــن نظریــه اســت؛ 
ــیر  ــب شمش ــت )صاح ــتین اس ــارت ذوالریاس ــّوم عب س
ــون و از  ــر مأم ــهل، وزی ــن س ــل ب ــب فض ــم( لق و قل
ــام  ــه در تم ــروان حضــرت رضــا )ع( ک دوســتداران و پی
ــل  ــه فض ــد ک ــان می ده ــود و نش ــده می ش ــکه ها دی س
ــته  ــتقیم داش ــارت مس ــه نظ ــکه های اولّی ــرب س در ض
ــواًل  ــتند معم ــارت داش ــکه نظ ــر س ــه ب ــی ک ــرا امرای زی
ــد  ــته می ش ــی نوش ــکه های عباس ــن س ــان در مت نامش

)ســرافراز، 1385: 173(.
ــا )ع( در  ــام رض ــهادت ام ــد از ش ــکه ها بع ــن س  از ای
شــرق و غــرب ایــران یعنــی درمــرو و ســمرقند و فــارس 

و ری و اصفهان ضرب شده است.

3- نام مبارک امام رضا بر سکه های ایلخانی
ــر از  ــه خاط ــان ب ــازان خ ــان و از دوره غ  در دوره ایلخان
بیــن رفتــن و انقــراض دســتگاه خافــت عباســی حــک 
شــعائر شــیعی بــر ســکه ها رواج بیشــتری یافــت و بــرای 
اولیــن بــار نــام خلفــای راشــدین و نــام ائمــه معصومیــن 
ــیاری از  ــر بس ــا )ع( ب ــام رض ــارک ام ــام مب ــه ن ازجمل
ســکه ها نقــر گردیــد و چــون نــام امــام رضــا )ع( بــا نــام 
ــط  ــا را فق ــوان آن ه ــده نمی ت ــر ذکرش ــام دیگ ــازده ام ی
ــکه  ــان س ــازان خ ــد. در دوره غ ــا نامی ــام رض ــکه ام س
ــه »درســت طــا«  ــت ک ــری رواج یاف ــه دیگ جالب توج
نامیــده می شــد. درســت طــا ســکه ای تشــریفاتی بــود 
ــاد  ــن ها و اعی ــه در جش ــام و هدی ــق انع ــه طری ــه ب ک
دوازده  اســامی  نقــر  می شــد  داده  شــخصیت ها  بــه 
ــر ایــن ســکه ها  ــام حضــرت رضــا )ع( ب امــام ازجملــه ن
ــت  ــن دوره اس ــیع در ای ــق تش ــت و رون ــر اهمی نمایانگ
)بیانــی، 1372، ج 2: 463(. اشــپولر نقــر نــام دوازده امــام 
ــپولر،  ــد )اش ــن دوره می دان ــیع در ای ــق تش ــل رون را دلی

تصویر1( نام مبارک امام رضا بر سکه های ایلخانی
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1368: 463(. ســلطان محمــد اولجایتــو )703 ـ 716( 
ــه  ــود ک ــلطانی ب ــن س ــول اولی ــان مغ ــتمین ایلخ هش
ــمیت داد وی  ــران رس ــی ای ــیع را در تمام ــب تش مذه
ســکه های شــیعی ضــرب نمــود کــه نــام مبــارک 
ــر  ــیعه نق ــر ش ــه دیگ ــراه ائم ــه هم ــا ب ــرت رض حض
ــادی  ــال 709 هـــ / 1310 می ــو در س ــد، اولجایت گردی
تصمیــم بــه قبــول تشــیع گرفــت )جــی، آ، بویــل، 1366: 
369( دو ســکه توســط ایــن ســلطان در ســال های 710 

و 714 هـــ در شــیراز ضــرب شــده اســت. )تصویــر2(
ــه در  ــرم ک ــه وزن 8/1 گ ــاری اول ب ــکه دین در روی س
ــارت وجــود دارد:  ــن عب ســال 710 هـــ ضــرب شــده ای
ــم  ــلطان االعظ ــی الس ــه المول ــام دولت ــی ای ــرب ف ض
ــا  ــاث الدنی ــو ســلطان غی ــم اولجایت ــاب االم ــک الرق مال
ــد اهلل ملکــه در حاشــیه ســکه: هلل  ــده خل ــن خدابن والدی
االمــر مــن قبــل/ مــن بعــد/ ضــرب شــیراز/ ســنه عشــره 
ســبعمائه )710 هجــری قمــری( پشــت ســکه: ال الــه اال 
ــی اهلل نقــر شــده و در  ــی ول اهلل/ محمــد رســول اهلل و عل
حاشــیه داخلــی: بســم اهلل الکریــم و در حاشــیه خارجــی 
آمــده اســت: اللهــم صــل علی محمــد 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 ســکه های دوره ایلخانــی بــا نــام ائمــه معصومین 
ــان  ــور خ ــت. طغاتیم ــه یاف ــز ادام ــان نی ــس از دوره آن پ
کــه در مازنــدران، اســترآباد و خراســان حکومــت داشــت 
در ســال 756 هـــ ســکه ای در آمــل ضــرب نمــود بــا نــام 
دوازده امــام. بــا اینکــه وی اهــل ســنت بــود ایــن ســکه 
ــی،1392: 222 و 225(  ــت )معطوف ــرده اس ــرب ک را ض
در ســال 786 هـــ در اســترآباد ســکه ای را امیــر تیمــور 
گورکانــی ضــرب نمــوده اســت بــه وزن 4/400 گــرم که 

در حاشــیه آن نــام دوازده امــام نقــر شــده اســت )همــان: 
212( و همچنیــن ســکه دیگــری در ســال 807 هـــ بــه 
ــور  ــر تیم ــط امی ــام توس ــام دوازده ام ــا ن ــرم ب وزن 4 گ
گورکانــی ضــرب شــده اســت )ترابــی طباطبائــی، 1347: 
ــله های  ــی سلس ــربداران و برخ ــکه های س ــر س 55(. ب

محلــی نــام ائمــه اطهــار نقــش بســته اســت.

3-1نام امام رضا )ع( بر سکه های دوره صفویه
ــماعیل اول  ــاه اس ــان ش ــان از زم ــکه های صفوی ــر س  ب
ــام ائمــه  ــه ن )906 ـ 930 هـــ( بنیانگــذار سلســله صفوی
ــهرهای  ــکه ها در ش ــن س ــت ای ــده اس ــر ش ــیعه نق ش
ــه و  ــزد، تربت حیدری ــز، ی ــخ، تبری ــه: بل ــف ازجمل مختل
غیــره ضــرب شــده کــه در مــوزه آســتان قــدس رضــوی 
ــرای  ــداری می شــود )شــریعت زاده، 1390: 256(. ب نگه
اولیــن بــار از دوره شــاه اســماعیل دّوم تحولــی در مطالب 
ــه وجــود آمــد و آن نقــر اشــعار فارســی  روی ســکه ها ب
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
ــلیمان  ــاه عباس دوم )1052 ـ 1077 هـــ(، س  از دوره ش
اّول )1077 ـ 1105 هـ( و شــاه ســلطان حســین )1105 ـ 
1135 هـــ( بیشــتر اشــعار حک شــده در خصــوص ارادت 
ــا  ــا ب ــود، ام ــی )ع( ب ــرت عل ــه حض ــاهان ب ــن پادش ای
ــه  ــان ب ــه از دوره صفوی ــژه ای ک ــت وی ــه عنای ــه ب توج
مشــهد مقــدس گردیــد، نــام حضــرت امــام رضــا به طــور 
خــاص بــر ســکه ها نقش بســت. ایــن تحــول بیشــتر در 
دوران پــس از شــاه عباس اّول بــود. ایــن پادشــاه در 
رقابت هــای سیاســی و مذهبــی کــه بــا عثمانیــان داشــت 
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بــرای تضعیــف نمــودن آنــان در صــدد بــر آمــد از رفتــن 
زّوار بــه کربــا و نجــف جلوگیــری بــه عمــل آورد چــون 
ــط  ــره )توس ــا و نق ــی ارز( ط ــغ قابل توجه ــاله مبل هرس
زائــران از ایــران خــارج می شــد بــه ایــن خاطــر رونــق و 
گســترش حــرم امام رضــا را موردتوجــه قــرار داد و از این 
ــام رضــا  ــام ام ــان و در دوره جانشــینان شــاه عباس ن زم
ــد، در دوره شاه طهماســب  ــر گردی در ســکه ها بیشــتر نق
دّوم )1135 ـ 1144 هـــ( نــام امــام رضــادر شــعری بــر 
ــادی در  ــداد زی ــکه تع ــن س ــه از ای ــد ک ــکه آورده ش س
ــروده  ــن س ــود. ای ــداری می ش ــف نگه ــای مختل موزه ه

عبــارت اســت از:)تصویــر3(
 از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا 

نصرت و امداد شاه دین علی موسی الرضا
)قائینی، 1388: 148 و 153(

ــون  ــس از دوره مأم ــه پ ــکه ای اســت ک ــن س ــن اولی ای
عباســی نــام امــام رضــا )ع( به صــورت ویــژه و مســتقل 
در آن ذکرشــده است.ســال ضــرب ســکه 1144 هجــری 
ــب دوم  ــت. شاه طهماس ــدران اس ــرب مازن ــل ض و مح
توســط نادرشــاه افشــار از قــدرت خلــع گردید.نــادر فرزنــد 
ــوم  ــاه عباس س ــام ش ــه ن ــب را ب ــت ماهه طهماس هش
ــلطنه  ــوان نایب الس ــود به عن ــت و خ ــلطنت برداش ــه س ب
ــام شــاه عباس ســوم  ــه ن ــت. ب ــار گرف ــدرت را در اختی ق
ــرب  ــدران ض ــرم در مازن ــه وزن 5 گ ــره ب ــکه ای نق س
شــده کــه بــر روی ســکه آمــده: ال الــه اال اهلل / محمــد 
ــط  ــه خ ــکه ب ــت س ــی اهلل و پش ــی ول ــول اهلل / عل رس
نســتعلیق یــک بیــت شــعر کــه نــام حضــرت رضــا )ع( 

ــر آن آمــده اســت: ب
از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا

نصرت و امداد شاه دین علی موسی الرضا
از  را  آلبــوم ســکه های خــود ســکه هایی  در  رابینــو 
شاه طهماســب دّوم و عبــاس ســّوم بــا شــعر بــاال 
معرفــی می کنــد و آنهــا را ســکه هایــی نفیــس بــر مــی 

.(H. L.Rabiho;1974: 29).شــمرد
ــه خاطــر از  ــدرت رســیدن ب ــه ق ــس از ب ــادر پ گرچــه ن
بیــن بــردن اختافــات مذهبــی و بــرای جلــب رضایــت 
ــارت  ــهادتین و عب ــام و ش ــام دوازده ام ــنت ن ــل س اه
ــرد،  ــذف ک ــود ح ــکه های خ ــی اهلل« را از س ــی ول »عل
ــود  ــات خ ــای حی ــن روزه ــاه در آخری ــود نادرش بااین وج
در ســال 1160 هـــ ســکه ای ضرب کــرد که بــر روی آن 
عبــارت »علــی بــن موســی الرضا« نقــر شــده اســت.پس 
ــان  ــران کریم خ ــی ای ــادر در قســمت های غرب ــل ن از قت
زنــد و در قســمت های شــرقی خراســان احمدخــان 

ــادر بیشــتر در  ــد و جانشــینان ن ــدرت گرفتن ــی ق دران
خراســان بــه مرکزیــت مشــهد بــه حکومــت پرداختنــد. 

اولیــن جانشــین نــادر علیقلــی خــان )عادلشــاه( در 1161 
هـــ ســکه ضــرب نمــود کــه بــر آن عبــارت »یــا علــی 
ــرادرزاده  ــس از وی ب ــد. پ ــک ش ــی الرضا« ح ــن موس ب
دیگــر نــادر بــه نــام ابراهیــم شــاه )1161 ـ 1162 هـــ( 
مــدت کوتاهــی بــه حکومــت رســید و ســکه ای ضــرب 

کــرد بــا ایــن بیــت شــعر:
 زفیض حضرت باری و سرنوشت قضا

رواج یافت به زر سکه امام رضا
ــر آن  عادلشــاه ســکه دیگــری نیــز ضــرب نمــود کــه ب
نــام حضــرت علــی )ع( و امــام رضــا )ع( هــردو بــا اشــاره 

بــه نــام خــودش به صــورت ایمــا آمــده اســت:
زبعد نادر دوران، عدالت سکه بر زر شد

 به نام شاه دین سلطان علی عالم منّور شد
) سرافراز، 1385: 264( 
 مشــخص اســت کــه منظــور از شــاه دیــن امــام علــی 
)ع( و مــراد از ســلطان علــی، حضــرت علــی بــن 

اســت. )ع(  موســی الرضا 
 در بیــن جانشــینان نــادر طوالنی تریــن زمــان حکومــت 
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را شــاهرخ )1161 ـ 1210 هـــ( نــوه نــادر دارا بــود. 
ــدت  ــار م ــان قاج ــا محمدخ ــدن آق ــا روی کار آم وی ت
طوالنــی در مشــهد حاکمیــت داشــت و ســکه های 
ــکه های  ــک س ــوزه مل ــود، در م ــرب نم ــی را ض متفاوت
زیــادی نگهــداری می شــود کــه برخــی از آن هــا متعلــق 
ــادر اســت. دو ســکه از شــاهرخ وجــود  ــه جانشــینان ن ب
دارد کــه بــر آن هــا ایــن اشــعار در احتــرام بــه علــی بــن 

ــت: ــده اس ــر ش ــی الرضا )ع( نق موس
ــهد  ــه در مش ــرم ک ــه وزن 11 گ ــره ب ــکه نق ــک س  ی

ــت ــن بی ــا ای ــده ب ــرب گردی ض
سکه زد از سعی نادر ثانی صاحبقران

 کلب سلطان خراسان شاهرخ شاه جهان
) شریعت زاده، 1390: 272(.

 ســکه نقــره دیگــری کــه در ســال 1167 هـــ در دارالمرز 
ــه وزن  ــره ب ــس نق ــده اســت از جن رشــت ضــرب گردی

11/2 گــرم بــا ایــن بیــت شــعر:
 سکه زد در جهان به حکم خدا

شاهرخ کلب آستان رضا
) شاهد،1389: 216(

بــا  نــادری  خانــدان  از  را  ســکه هایی  نیــز  رابینــو 
شــعارهایی در وصــف امــام رضــا )ع( معرفــی می نمایــد، 

ــعر: ــا ش ــاه ب ــم ش از ابراهی
 زفیض حضرت باری و سرنوشت قضا

رواج یافت بر زر سکه امام رضا
ــر  ــی الرضا را ب ــی موس ــا عل ــعار: ی ــار/ ش ــاهرخ افش ش
 (H. L.Rabiho;1974: 29).ســکه خود آورده اســت

 و در ســکه ای دیگــر کــه رابینــو معرفــی می نمایــد ایــن 
بیــت شــعر دربــاره امــام رضــا )ع( حک شــده اســت کــه 
ــد و  ــی آن را بخوان ــته اســت به خوب ــو نتوانس ــه رابین البت
مصحــح ایرانــی کتــاب محمــد مشــیری در صفحــه 24 

ــت: ــرده اس آن را اصاح ک
 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 
ــان در نواحــی مرکــزی  ــد و آزاد خــان افغ کریم خــان زن
و غربــی ایــران مدعــی بودنــد جانشــینان نــادر بیشــتر در 
مشــهد و خراســان حضــور داشــتند و در ســکه های نــام 

ــد. ــر نمودن ــام رضــا )ع( بیشــتر ذک ــارک ام مب

3-2 نام امام رضا )ع( بر سکه های دوره 
قاجاریه

ــام مبــارک   در دوره قاجاریــه تحــول جدیــدی در نقــر ن
امــام رضــا )ع( بــه وقــوع پیوســت و آن حــک شــدن نــام 
ــود  ــای یادب ــر مدال ه ــکه ب ــر س ــاوه ب ــرت ع آن حض
اســت. دو ســکه نقــره شــبیه بــه هــم ضــرب مازنــدران 
وجــود دارد کــه رابینــو آن هــا را متعلــق بــه محمد حســن 
خــان قاجــار پــدر آقــا محمدخــان کــه هم عصــر بــا نــادر 
ــر  ــی ب ــه نام ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــوده می دان ــار ب افش
ســکه ها نقــر نگردیــده احتمــااًل پــس از تســلط محمــد 
ــه  ــکه ها ب ــدران س ــترآباد و مازن ــر اس ــان ب ــن خ حس
یادبــود پیــروزی اش در آنجــا ضــرب گردیــده اســت البتــه 
امــکان دارد ایــن ســکه متعلــق بــه نادرشــاه افشــار هــم 
ــی  ــی »عل ــام نام ــه ن ــردو ســکه ب ــوده باشــد. روی ه ب
 )307 )معطوفــی:1392،  اســت  موســی الرضا«  بــن 
محمــد حســن خــان از رقبــا و مخالفــان نــادر افشــار بــود 
کــه پــس از قتــل نــادر در ســال 1160 هـــ بــه مــدت ده 
ــرای  ــل رســید ب ــه قت ــا ســال 1170 هـــ کــه ب ســال ت
ــاش  ــران ت ــر ای ــت در سرتاس ــه دســت آوردن حکوم ب
ــر  ــه بیشــتر ب ــی حاصــل نکــرد. وی ک ــه توفیق ــرد ک ک
ــه  ــادرت ب ــت مب ــلط داش ــان تس ــدران و آذربایج مازن
ضــرب ســکه نمــود کــه ایــن خــود تمهیــدی سیاســی 
ــود. وی ســکه هایی  ــرای اعــام حکومــت ب ــزاری ب و اب
ــه امــام رضــا  ضــرب کــرد کــه در آن هــا ارادت خــود ب
ــر  ــعار زی ــا اش ــکه هایی ب ــان داده و از وی س )ع( را نش

باقی مانــده اســت)تصویر4(:
بزر سکه از میمنت زد قضا

بنام علی بن موسی الرضا
شد زیمن دین حق رایج به توفیق خدا 

سکه اقبال بر نام علی موسی الرضا
 )شهبازی فراهانی، 1380: 178)

تصویر4( یکی از سکه های محمد حسن خان قاجار ضرب مازندران
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جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک...

(Rabiho;1974: 29)
ــار در ســال 1201 هـــ ســکه ای از  ــا محمدخــان قاج آق
ــت  ــر پش ــرم، ب ــه وزن 2/11 گ ــود ب ــرب نم ــا ض ط
ــر  ــت و ب ــرز رش ــد« دارالم ــا محم ــده »ی ــر ش ــکه نق س

ــت: ــده اس ــت آم ــن بی ــکه ای روی س
به زر سکه از میمنت زد قضا 

بنام علی بن موسی الرضا
) شریعت زاده، 1390: 278(

ــکه ای از  ــار س ــاه قاج ــی ش ــال 1241 هـــ فتحعل  در س
ــر  ــه وزن 2/7 گــرم ضــرب نمــود کــه ب ــره ب جنــس نق
روی آن نــام فتحعلــی شــاه و بــر پشــت ســکه: یــا اهلل، 
ــر شــده اســت، در  ــام علیه الســام نق ضــرب مشــهد ام
ســال 1264 هـــ ناصرالدین شــاه قاجــار ســکه از جنــس 
نقــره بــه وزن 5 گــرم ضــرب نمــود کــه در پشــت ســکه 
ضــرب ارض اقــدس امــام علیه الســام نقــر شــده اســت. 
در ســال 1281 ســکه طــا توســط ناصرالدین شــاه 
ضــرب شــده کــه در پشــت آن ســکه نقــر شــده اســت 
ضــرب فــی مشــهد الرضــا علیه الســام و در ســال 
1291 هـــ ناصرالدین شــاه ســکه ای از طــا بــه وزن 5/5 
ــی  ــر پشــت ســکه »الســلطان عل ــرم ضــرب نمــود ب گ
ــده  ــر ش ــا« نق ــة و الثن ــه التحی ــی الرضا علی ــن موس ب
ــال  ــا 283(. در س ــان 280 ت ــریعت زاده، هم ــت )ش اس
1314 هـــ و پــس از قتــل ناصرالدین شــاه قاجــار ســکه 
ــل  ــه شــرح ذی ــام رضــا ب ــود ام ــه یادب ــی ب بســیار جالب

ــده اســت)تصویر 5(: ضــرب ش

 از خانــدان قاجــار افــراد دیگــری نیــز نــام امــام رضــا را 
ــان  ــی از حکمران ــر نمودند.برخ ــود نق ــکه های خ ــر س ب
ــا پادشــاهان قاجــار  محلــی و کســانی کــه ســر ســتیز ب
ــرای  ــز ب ــد نی ــان نمودن ــان عصی ــه آن ــتند و علی داش

ــه:  ــد؛ ازجمل ــود زدن ــام خ ــه ن ــتقال ســکه ب ــام اس اع
حســن خان ســاالر پســر پنجــم الهیارخــان آصــف 
الدولــه کــه مــادرش مریــم خانــم دختــر فتحعلــی شــاه 
ــه  ــرد در مشــهد علی ــت می ک ــود و در خراســان حکوم ب
محمدشــاه قاجــار دســت بــه شــورش برداشــت )شــمیم، 
ــام  ــه از ام ــود را الهام یافت ــت خ 1387: 296(. وی حکوم
ــرش  ــراه پس ــه هم ــت ب ــی عاقب ــت ول ــا می دانس رض
اصــان خــان و بــرادرش محمدعلی خــان در شــب 
دوشــنبه 16 جمادی الثانــی 1266 قمــری در مشــهد بــه 
دســتور محمدشــاه قاجــار اعــدام شــدند. وی در هنــگام 
ــن  ــر ای ــرد ب ــت در مشــهد ســکه هایی ضــرب ک حاکمی
ــام  ــه ن ــت ک ــده اس ــر ش ــعر نق ــت ش ــک بی ــکه ها ی س

ــام رضــا را آورده اســت: ــارک ام مب
 سکه بر زر می زند ساالر دین

 بازویش بسته امام هشتمین
)شهبازی، 1380: 187(

ــه  ــی ب ــکه زرین ــاه س ــال 1295 هـــ ناصرالدین ش در س
ــود  ــرب نم ــان ض ــا در خراس ــدن ط ــف مع ــر کش خاط
کــه روی آن عبــارت: »الســلطان علــی بــن موســی الرضا 
ــارت: اّول  ــدال عب ــت م ــاء« و پش ــة والثن ــه التحی علی
نمونــه طــای معــدن خراســان اســت کــه در ضرابخانــه 
دولتــی ســکه شــد منقــوش شــده اســت )همــان: 153(.

ــر ســکه های دوره  ــام امــام رضــا )ع( ب 3-3ن
پهلــوی

ــام واالی  ــن دوران از جهــت بزرگداشــت مق  پررونق تری
امــام رضــا )ع( دوره پهلــوی بــود. بــا اینکــه ایــن خانــدان 
ــم  ــه تکری ــا ب ــتند ام ــی نداش ــی محکم ــادات مذهب اعتق
ــی  ــائل سیاســی و مذهب ــر مس ــه خاط ــام رضــا )ع( ب ام
ــود  ــدرت خ ــت ق ــس از تثبی ــاه پ ــتند، رضاش ــه داش توج
ــه وزن 3/5  ــره ای ب ــکه نق ــی س ــال 1312 شمس در س
گــرم ضــرب نمــود کــه بــر روی ســکه نقــر شــده بــود 

ــی الرضا«؛)تصویر 6(. ــن موس ــی ب ــلطان عل »الس
ــوی از ســال 1328 شمســی  ــد وی محمدرضــا پهل فرزن
کــه فعالیت هــای سیاســی مذهبی هــا خصوصــًا آیــت اهلل 
ــت  ــود در جه ــه ب ــانی افزایش یافت ــم کاش ــید ابوالقاس س
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تصویر5(سکه یادبود امام رضا)ع(پس از قتل ناصرالدین شاه

تصویر6( سکه رضاشاه پهلوی، السلطان علی ابن موسی الرضا
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بــه دســت آوردن دل مــردم و جناح هــای مذهبــی 
فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی خــود را گســترش 
داد. در همیــن راســتا یکــی از کارهایــی کــه وی در 
ــود  ــج و یادب ــرار داد ضــرب ســکه های رای دســتور کار ق
ــاد  ــی و می ــاد مذهب ــف و اعی ــبت های مختل ــه مناس ب
حضــرت علــی )ع( و امــام رضــا )ع( بــود. عــاوه بــر آن 
محمدرضــا پهلــوی یــک ســنت قدیمــی را کــه تقریبــًا از 
ــت شــیعه مذهب صفــوی از  ــدای روی کار آمــدن دول ابت
ــاره احیــاء کــرد و آن نقــر آیــات  رونــق افتــاده بــود دوب
قرآنــی بــر ســکه ها بــود. وی پــس از تشــکیل ســاواک 
ــود در صــدد  ــف خ ــی مخال ــای مذهب و ســرکوب نیروه
برآمــد به عنــوان یــک پادشــاه مســلمان و متدیــن خــود 

را نشــان دهــد.
 بنابرایــن در بحــث رواج ســکه ها در ابتــدا ســکه ای طــا 
در ســال 1337 شمســی ضــرب نمــود و آیــه: »وان یــکاد 
ــمعوالذکر  ــا س ــم لم ــک بابصاره ــرو لیزلقون ــن کف الذی
ــن«  ــر للعالمی ــو اال ذک ــون و ماه ــه لمجن ــون ان و یقول
ــه خاطــر  ــن ســکه ب ــا ضــرب ای ــر نمــود کــه گوی را نق
ســوء قصدهایــی بــود کــه وی از آن هــا جــان ســالم بــه 
در بــرده بــود، امــا در ســال های بعــد در ســکه های 
ــا و  ــکه های ط ــی س ــی یعن ــج پول ــر رای ــود و غی یادب
ــد  ــرد: »محم ــه کار ب ــه را ب ــوره توب ــه 33 س ــره آی نق
رســول اهلل ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی 
ــزو  ــه ج ــن آی ــرکون« ای ــره المش ــو ک ــه و ل ــن کل الدی
ــدای ضــرب نخســتین  ــه از ابت ــود ک ــی ب ــن آیه های اولی
ــر  ســکه های اســامی تــا فروپاشــی خافــت عباســی ب
ــر  ــلمان نق ــاهان مس ــا و پادش ــی خلف ــکه های تمام س
شــده بــود. شــاید هــدف محمدرضــا پهلــوی آن بــود کــه 
خــود را در ردیــف پادشــاهان و خلفــای اســامی نشــان 
ــر  ــه خاطــر نظــر منفــی کــه از نظــر نق دهــد. گرچــه ب
ــرأت  ــت وی ج ــود داش ــکه ها وج ــر س ــی ب ــات قرآن آی
ــی را  ــات قرآن ــی آی ــج و پول ــکه های رای ــر س ــرد ب نک

ــد. حــک نمای
شــعائر  از  اســتفاده  بحــث  در  پهلــوی  محمدرضــا   
مذهبــی از ســال 1328 ش به طــور مرتــب هرســال 
ــرت  ــاد حض ــال روز می ــه س ــده ک ــم ذی القع در یازده
رضــا علیه الســام اســت ســکه های یادبــودی را در حــد 

وســیع ضــرب می نمــود.
 ازجملــه ســکه های وی یکــی ســکه های برنجــی و 
برنــزی بــود کــه هرســال به صــورت متفــاوت بــا نقشــی 
ــی از  ــا نقش های ــا ب ــام رضــا و ی ــح ام ــا ضری ــد ی از گنب

ــی  ــر و عبارت های ــح مطه ــته ها و ضری ــد و گل دس گنب
از قبیــل: بیــاد فرخنــده میــاد هشــتمین امــام علــی بــن 
ابوالحســن  الســلطان  یــا  علیه الســام  موســی الرضا 
ــد.  ــع می گردی ــرب و توزی ــی الرضا ض ــن موس ــی ب عل
کــه  بــود  نقــره  و  دیگــر ســکه های طــا  گــروه 
ــارگاه و  ــد و ب ــی و گنب ــا همــان شــعائر مذهب هرســاله ب
ــرب  ــف ض ــر در اوزان مختل ــرم مطه ــته های ح گل دس
ــت  ــال حکوم ــن س ــا آخری ــل ت ــن عم ــد. ای می گردی
ــروزه  ــه ام ــت ک ــه یاف ــوی )1357( ادام ــا پهل محمدرض
ــکه های  ــی از س ــیار و قابل توجه ــای بس ــوز نمونه ه هن

ــود دارد. ــا )ع( وج ــام رض ــود ام یادب
ــرم از  ــه وزن 9 گ ــکه ای ب ــی س ــال 1328 شمس  در س
جنــس نقــره ضــرب شــده اســت کــه روی ســکه ال الــه 
ــت  ــی اهلل و در پش ــی ول ــول اهلل/ عل ــد رس اال اهلل/ محم
ــت هــزار و دویســت  ــه میمن ــر شــده اســت. ب ســکه نق
ــن  ــی ب ــام عل ــعادت ام ــا س ــاد ب ــال می و بیســتمین س
موســی الرضا )1358 هـــ( در ســکه دیگــری کــه در ســال 
ــس  ــرم از جن ــه وزن 9 گ ــده ب ــرب گردی 1331 ش ض
ــول اهلل/  ــد رس ــه اال اهلل / محم ــکه ال ال ــا روی س ط
ــه میمنــت  ــی اهلل در پشــت ســکه نقــر شــده: ب علــی ول
جشــن 1223 ســال میــاد بــا ســعادت امــام علــی بــن 
موســی الرضا )1371 هـــ( در ســال 1333 ش ســکه ای 7 
گرمــی ضــرب شــده اســت در پشــت ســکه نقــر شــده 
اســت: بــه میمنــت جشــن 1225 ســال میــاد با ســعادت 
امــام رضــا )1373 هـــ( در ســال 1336 ش تحــول مهــم 
ــا )ع(  ــام رض ــود ام ــکه های یادب ــرب س ــری در ض دیگ
بــه وقــوع پیوســت و آن منقــوش شــدن نقــش ضریــح 

ــود. حضــرت رضــا ب
 بــر روی ســکه ای طــا بــه وزن 11 گــرم ضریــح 
ــده  ــت آن نوشته ش ــد و در پش ــر ش ــا نق ــرت رض حض
ــاد فرخنــده میــاد هشــتمین امــام علــی بــن  اســت: بی
موســی الرضا علیه الســام یازدهــم ذیقعــده الحــرام 

ــا(. ــام رض ــد ام ــال تول ــاه و س 148 هـــ ق )روز و م
ــوی ســکه ای   در ســال 1345 شمســی، محمدرضــا پهل
ــی از  ــا نقش ــود ب ــرب نم ــرم ض ــه وزن 4/5 گ ــا ب ط
ــت  ــا )ع( و در پش ــام رض ــرت ام ــر حض ــح مطه ضری
ــی  ــر شــده اســت »الســلطان عل ســکه در وســط آن نق
ــان:  ــده 1385 هـــ ق )هم ــی الرضا 11 ذیقع ــن موس ب
ــن  ــرای اولی ــکه ب ــن س ــه در ای ــت ک ــب اس 325( جال
ــط  ــداد توس ــقوط بغ ــه از س ــال ک ــس از 729 س ــار پ ب
ــه کــه  ــه 33 ســوره توب هاکوخــان مغــول می گــذرد آی
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ــر  ــان مســلمان ب ــه حکمران ــود ک ــی ب ــن آیات ــزو اولی ج
ــه  ــد آی ــته ش ــاره نوش ــد دوب ــر می کردن ــود نق ــکه خ س
مشــهور: »ارســله باالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی 
ــدای  ــر ابت ــه ب ــرکون« ک ــره المش ــو ک ــه و ل ــن کل الذی
ایــن آیــه ماننــد دوران قبــل عبــارت محمــد رســول اهلل 
ــه  ــان ب ــن زم ــه در ای ــر آی ــاید نق ــده است.ش اضافه ش
خاطــر آن باشــد کــه ایــن آیــه بــر ســکه حضــرت امــام 
رضــا )ع( کــه در دوره مأمــون ضــرب شــده نیــز وجــود 

ــته اســت. داش
ــکه ای  ــار س ــن ب ــرای اولی ــی ب ــال 1345 شمس  در س
ــد  ــه در آن گنب ــه وزن 4/5 گــرم ضــرب شــد ک طــا ب
ــود  ــا دوگلدســته نقــش شــده ب ــارگاه امــام رضــا )ع( ب ب
بــر پشــت ســکه در وســط عبــارت: الســلطان ابوالحســن 
ــده 1389 و در حاشــیه  ــن موســی الرضا 11 ذیقع ــی ب عل
ــه نقــر شــده  اطــراف پشــت ســکه آیــه 33 ســوره توب

ــکه هایی  ــاله س ــًا همه س ــد تقریب ــال های بع ــود. در س ب
ــد و  ــا و گنب ــام رض ــام ام ــا ن ــخصات ب ــن مش ــا همی ب
ــده  ــرب گردی ــر ض ــرم مطه ــته های ح ــارگاه و گلدس ب
ــا ســال 1357 شمســی ادامــه  ــن عمــل ت اســت کــه ای
یافتــه اســت )شــریعت زاده،1390: 328-330()تصویر6(.

یــک ســکه اســتثنایی در دوره محمدرضــا پهلــوی ضــرب 

ــخص  ــرب آن مش ــال ض ــه س ــره ک ــس نق ــده از جن ش
نیســت. وزن آن 4 گــرم اســت. بــر هــر دو طــرف، رو و 
پشــت ســکه تصویــری از حــرم امــام رضــا نقــش بســته 
ــته و  ــد گلدس ــری از گنب ــکه تصوی ــر روی س ــت. ب اس
ایــوان طــا و اطــراف آن نوشته شــده اســت »الســلطان 
علــی بــن موســی الرضا« بــر پشــت ســکه تصویــر 
ضریــح امــام رضــا و نوشته شــده »الســلطان علــی ابــن 

موســی الرضا«)تصویر7(.

و ســکه دیگــری از طــا بــه وزن 11/5 گــرم روی 

ــام رضــا و نوشته شــده اســت:  ــح ام ــر ضری ســکه تصوی
ــکه  ــت س ــام« و در پش ــا علیه الس ــام رض ــارت ام »زی
ــان: 330(  ــه« )هم ــا ثامن االئم ــت: »ی ــده اس نوشته ش

ــر8(. )تصوی

بــه  مدال هایــی  پهلــوی  محمدرضــا  دوره  در 
ــال  ــت. در س ــده اس ــون ساخته ش ــبت های گوناگ مناس
ــده  ــرب ش ــره ض ــس نق ــی از جن ــی مدال 1339 شمس
ــا فضــای  ــام رضــا ب ــح ام ــر روی آن ضری ــه ب اســت ک
ــرار دارد و در پشــت  ــح در آن ق ــه ضری ــی حــرم ک داخل
ایــن مــدال در حاشــیه نقــر شــده اســت: در عهــد 
ســلطنت و تولیــت محمدرضــا پهلــوی شاهنشــاه ایــران. 
ــتمین  ــاد هش ــده می ــاد فرخن ــده: بی ــر ش ــط نق در وس
امــام علــی بــن موســی الرضا علیه الســام یازدهــم 

ــرام 148 هـــ ق.  ــده الح ذی القع
یــک مــدال طــای جالــب دیگــر در ســال 1349 
ــا  ــام رض ــد ام ــک روی آن گنب ــه ی ــده ک ــرب گردی ض
)ع( بــا دو گلدســته و بــر روی دیگــر آن شــخص 
محمدرضــا پهلــوی در کنــار ضریــح امــام رضــا در حــال 
ــکه  ــاالی س ــیه ب ــر حاش ــت و ب ــده اس ــارت حک ش زی
مطهــر  حــرم  در  آریامهــر  »شاهنشــاه  نوشته شــده: 
ــن  ــوی ای حضــرت رضــا علیه الســام«. محمدرضــا پهل
ــاله  ــن های 2500 س ــدازی جش ــان راه ان ــکه را در زم س
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کــه از طــرف جناح هــای سیاســی و مذهبــی موردانتقــاد 
قرارگرفتــه بــود، ضــرب نمــود تــا از اتهامــات غیرمذهبــی 

ــازد. ــرا س ــود را مب ــودن خ ب

4- نتیجه گیری
ـــام در  ـــدر اس ـــار از ص ـــه اطه ـــروان ائم ـــیعیان و پی ش
تـــاش بودنـــد کـــه نـــام ائمـــه را در ســـکه ها نقـــر 
ـــا  ـــام رض ـــی )ع( و ام ـــرت عل ـــام حض ـــه ن ـــد. گرچ نماین
ــود دارد، ــامی وجـ ــه اسـ ــکه های دوره اولیـ )ع( در سـ

ــان،  ــازان خـ ــوص غـ ــی، به خصـ ــا از دوره ایلخانـ امـ
نـــام ائمـــه اطهـــار به طـــور رســـمی در ســـکه ها آورده

ـــام  ـــام ام ـــه ن ـــره ب ـــا و نق ـــکه های ط ـــرب س ـــد. ض ش
رضـــا)ع( و نوشـــتن نـــام آن حضـــرت بـــر ســـکه ها از 

ســـال 202 هــــجری و از دوره مأمـــون عباســـی آغـــاز

گردیـــد. اولیـــن ســـکه بـــه نـــام ایشـــان در خراســـان 
در شـــهرهای مـــرو و ســـمرقند و در مرحلـــه بعـــد در 
ـــرت  ـــا آن حض ـــه در آن ه ـــد ک ـــرب گردی ـــان ض اصفه
»ولیعهـــد مســـلمین« نامیـــده شـــده اند نـــه ولیعهـــد 
ـــن  ـــا )ع( در بی ـــام رض ـــت ام ـــت محبوبی ـــه عل مأمون.ب
ـــه  ـــام ضـــرب ســـکه ب ـــس از شـــهادت ام ـــی پ ـــردم حت م
ـــاهان  ـــته اســـت. بســـیاری از پادش ـــام ایشـــان رواج داش ن
ـــردم  ـــن م ـــا)ع( در بی ـــام رض ـــوی ام ـــوذ معن ـــون از نف چ
آگاهـــی داشـــتند، تـــاش نمودنـــد بـــا نشـــان دادن 
ـــت  ـــزان محبوبی ـــر می ـــام ب ـــام هم ـــه آن ام ـــود ب ارادت خ
ـــام آن  ـــه ن ـــکه ب ـــرب س ـــن ض ـــد؛ بنابرای ـــود بیفزاین خ
ـــان  ـــوی اول و دوم نش ـــه، پهل ـــرت در دوران صفوی حض
دهنـــده جایـــگاه معنـــوی آن امـــام همـــام در تمـــام 
اعصـــار میـــان حاکمـــان و فرمانروایـــان ایـــران بـــوده 

ـــت. اس
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