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وبالگ

سکه های شیعی الجا�تو در موزه همایون ترکیه

در سال 1318ق گزارش� از سکه های دوره ایلخان� و جالیری ضمن کتابچه ای در
ترکیه چاپ شده که شماری از سکه های سلطان محمد خدابنده در آنجا معرف�
شده است. این سکه نشانگر گرایش امام� اوست، برخالف ایلخانان قبل� و

سلطان ابوسعید، خلف وی که آنها همگ� بر مذهب سنت بودند.

سلطان محمد خدابنده ایلخان� میان سالهای 704 ـ 716 حک�مت کرد و دولت وی با داشتن وزیری با فرهنگ مانند رشید الدین فضل هللا (م 718) یک� از
بزرگترین دولت های تاریخ ایران محس�ب م� ش�د. 

در باره امام� مذهب بودن وی بارها سخن گفته شده و ش�اهدی ارائه شده است. ن�یسنده این سط�ر هم در تاریخ تشیع در ایران در این باره سخن گفته
است. 

امشب به کتابچه ای حاوی معرف� سکه های م�زه همایون در ترکیه برخ�ردم که شماری از سکه های سالطین ایلخان� را معرف� کرده و چاپ سال 1318 ق
است.  

روی سکه های خدا بنده، کلمات «محمد رس�ل هللا عل� ول� هللا» و نیز «اسام� دوازده امام» حک شده که نشانگر تشیع امام� این ایلخان است. در اینجا
برخ� از صفحات را م� آورم. 

روش معرف� کتاب این است که بار اول در باره سکه های ضرب شده در شهر عبارات روی سکه را م� آورد اما دفعات ب�د فقط تاریخ را قید م� کند. بنده
چند نم�نه از صفحات کتاب را که حاوی عبارات شی�� است م� آورم. 

کتابی که این تصاویر از آن گرفته شده، با نام «م�زه همایون» ویژه مسک�کات دولت ایلخان� و جالیری است.  
جالب است که سکه سال 704 که ابتدای سلطنت اوست، اسام� چهار خلیفه را دارد، اما سکه های ب�دی «عل� ول� هللا» و اسام� دوازده امام جای آن را

گرفته است. دیدار عالمه حل� با الجایت� در سال 709 بوده و گ�یا سکه ها هم از همان سال به ب�د رنگ شی�� به خ�د گرفته است. 
در اطراف سکه، در م�اردی صل�اتیه آمده که در این معرف� ها، با ت�بیر «اللهم صل� عل� ....»  آمده که مقص�د صل�ات بر چهارده معص�م است که صل�اتیه

شناخته شده در کتیبه های شی�� است. 
منهای تشیع اولجایت�، از گفتگ�های وی با رشید الدین که در آثار مختلف رشید الدین نم�نه های آن آمده، عظمت و داتنش این ایلخان مغ�ل بدست م� آید.

نم� دانم کس� در باره این وجه او تا به حال چیزی ن�شته است یا خیر.

 

در نم�نه زیر اسام� دوازده امام (ع) آمده است.
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سکه زیر از سال 704 است که هن�ز الجایت� ت�ییر مذهب نداده بود بنابرین اسام� چهار خلیفه اول روی آن آمده است.



 

نم�نه صل�اتیه بر دوازده امام (ع)



 

نم�نه زیر هم صل�اتیه دارد که با اشاره آمده و بقیه عبارت حذف شده است

 



 

مجلد دیگری از همین م�زه همایون مربوط به سکه های دولت های اولیه از جمله عباسیان است. یک نم�نه که سکه امام رضا در دوران والیت�هدی معرف�
شده را اینجا م� آورم:

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


