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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــــم، شمـــــارۀ   20
صفحـــــــــــــه   169 _   186

سکه  های امام مهدی؟جع؟ در دورۀ پيشاصفوی 
و شکل  گريی انديشۀ »حاکم شيعی« 

]حظشدیضرهرذروهتشره1/هرحظدحسشتهیفتیخن 2ه[

چکیده
کمیت سیاسـی جامعـه را مخصوص پیامبـر اکرم؟لص؟  شـیعیان امامـی از نظـر حقوقـی، حا
کـه در اوایـل قـرن  آنـان، امـام مهـدی؟جع؟  و اهل بیـت ایشـان؟مهع؟ می داننـد. بـه اعتقـاد 
کرد و جهانی الهی خواهد  کنون نیز زنده اسـت، روزی ظهور خواهد  چهارم متولد شـده و تا 
که به سبب پیروی شان از دوازده امام از نسل پیامبر اکرم؟لص؟  ساخت. شیعیان امامی  _ 
گفتـه می شـود _  حـق مشـروع و الهـی حکومـت را مخصـوص امـام  بـه آنهـا اثناعشـریان نیـز 
دوازدهـم می داننـد. جمعیـت شـیعیان قبـل از تبدیل شـدن بـه یـک جامعه، به صـورت یک 
اقلیـت در میـان جامعـۀ اهـل سـنت زندگـی می کردنـد. پـس از حملـۀ مغـوالن و فروپاشـی 
خالفـت عباسـی، فرصتـی بـرای شـیعیان به وجـود آمد کـه بتوانند حکومت هایی بـا گرایش 
کمانـی  کـه در ایـن دوران، حا کننـد. نوشـتار حاضـر می کوشـد تـا نشـان دهـد  شـیعی ایجـاد 
بـا عنـوان وکیـالن امـام مهـدی؟جع؟ روی کار آمدنـد. شـواهد مـورد اسـتفادۀ ایـن مقالـه، بـر 
کمان شـیعی در اوایل دورۀ پس از مغول _ که دورۀ  تحلیل سـکه های ضرب شـده توسـط حا
کـم شـیعی« در جامعـۀ شـیعه می باشـد _  مبتنـی اسـت. سـالطین  شـکل گیری مفهـوم »حا
و امیـران شـیعه در ایـن دوران، جایـگاه الهـی مسـتقلی بـرای خـود قائـل نبودنـد؛ بلکـه خـود 
گرفته انـد و پـس از  کـه در اثـر اضطـرار، به ناچـار قـدرت را در دسـت  کمانـی می دانسـتند  را حا

ظهـور امـام زمـان؟جع؟ جایـگاه حکومتـی خـود را بـه ایشـان تحویـل خواهنـد داد.

کم شیعی، سکه شناسی، دورۀ پیشا صفوی. کلیدواژه ها: امام مهدی؟جع؟، حا

* تاریخ دریافت مقاله )96/12/7( تاریخ پذیرش )97/3/20(
azarinia@yahoo.com  1. دانشجوی دکتری مردم شناسی دانشگاه تهران

mhafrakhteh84@yahoo.com 2. فوق لیسانس تاریخ اسالم از دانشگاه تهران، پژوهشگر موسسۀ مطالعات
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مقدمه
کـه ارزش اقتصـادی آن بـر اسـاس وزن فلـز به کاررفتـه در آن  »سـکه« شـیئی مـادی اسـت 

مشـخص می شـود. سـکه های رایـج بـالد اسـالمی در گذشـته »درهـم« یـا »دینـار« نامیده 

می شـدند. درهـم از جنـس نقـره بـود و دینـار از طـال سـاخته می شـد. صرف نظـر از ارزش 

اقتصـادی سـکه، ارزش فرهنگـی آن نیـز قابـل توجـه اسـت. سـکه توسـط نهـاد قـدرت 

ضـرب  یـخ  تار ضراب خانـه،  و  فرمانـروا  نـام  سـکه ها  روی  می شـود.  تولیـد  جامعـه  در 

کـه برخاسـته از فرهنـگ و هویـت جامعـه اسـت، دیـده می شـود.  کلماتـی نمادیـن،  و 

کم بر جامعه اسـت. سـکه  سـکه ابـراز نمادیـن نهـاد قـدرت و یا ارزش های اجتماعی حا

کمیـت تولیـد می شـود و سـپس در سـطح جامعـه بـه گـردش درمی آیـد. تولیـد  توسـط حا

سـکه توسـط قـدرت غالـب و ارزش هـای مـورد قبـول جامعـه صـورت می گیـرد و بعـد از 

تولیـد، به عنـوان یـک رسـانه، قـدرت و ارزش هـای جامعـه را باز تولیـد می کنـد. ایـن یـک 

شـبکۀ به هم پیوسـته از قـدرت و بازتولیـد قـدرت توسـط سـکه اسـت. اسـتفاده از سـکۀ 

کمیت اسـت. در گذشـته رسـم بر  رایـج نشـان دهندۀ عضویـت در جامعـه و پذیـرش حا

کمـان بـه دو شـیوه حکومـت خـود را اعـالم رسـمی می کردنـد: نخسـت  کـه حا ایـن بـوده 

کـم در منابـر رسـمی و دوم بـا ضـرب سـکه. نظامـی گنجـوی  بـا خطبه خوانـدن بـه نـام حا

شـاعر پارسـی گوی قرن ششـم، در مخرن االسـرار با بیانی زیبا نشـان صاحب ملک شـدن 

را سـکه و خطبه خوانـی معرفـی می کنـد:

کـــن کـــنملـــک بـــر آرای و جهـــان تـــازه  آوازه  از  پـــر  را  جهـــان  دو  هـــر 

زننـــد کـــم  امـــرا  تـــا  زن  تـــو  خطبـــه تـــو خـــوان تـــا خطبـــا دم زننـــدســـکه 

بدین جهـت نمادهـای روی سـکه، روایتگـر رویدادهـای اجتماعـی طـول تاریخ هسـتند 

کـرد. سـکه محصـول یـک رابطـۀ  و سـکه را می تـوان بیانیـۀ رسـمی حکومت هـا معرفـی 

دوسـویه میان فرهنگ و اشـیاء مادی آن اسـت. سـکه باز تولید کنندۀ اقتدار نهاد قدرت 

و ارزش هـای فرهنگـی غالـب اسـت. سـکه تسـلط قـدرت غالـب و ارزش هـای غالـب 

را بـرای اعضـای جامعـه تثبیـت می کنـد و رواج سـکه، موجـب فرمانبـرداری اعضـای 

کـم و ارزش هـا می شـود. سـکه هـم معنـای نمادیـن بـرای افـراد دارد و هـم  جامعـه از حا
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یـۀ اجتماعـی مهـم  رواجـش در جامعـه، در شـکل دهی سـاختار اجتمـاع و برقـراری رو

اسـت. قـدرت سـکه به عنـوان شـیء مـادی فرهنـگ، بـه خاطـر برقرارکـردن ارتبـاط میـان 

کـم  کـی و عضویـت در جامعـه اسـت. در حقیقـت سـند رسـمی تغییـر حا مفاهیـم ادرا

یـا تغییـر قلمـرو حکومت هـا را در ضراب خانه هـا بـر روی سـکه ثبـت می کردنـد. ثبـت 

گاه روی سـکه های  گاه بـا ضـرب سـکۀ جدیـد صـورت می گرفـت و  تغییـرات سیاسـی 

کـم جدیـد ضـرب مجـدد می شـد )سـورژارژ(. سـکه وضعیـت  کـم قبلـی عالمـت حا حا

اقتصـادی زمـان و مـکان خـود را نیـز روایـت می کنـد. عیـار و وزن سـکه ها و تغییراتشـان 

در طـول زمـان، حکایـت از وضـع اقتصـادی، تـورم، رونـق و رکـود بـازار دارد. ارزش مـادی 

گران تر  سـکه همیشـه توسـط جریان واقعی اقتصاد تعیین می شـد. سـکه های با جنس 

ارزش دقیق تری داشـتند، ولی ارزش سـکه های مسـی چندان واقعی نبود. سـکه های با 

ارزش بـاال، مثـل طـال یـا نقـره، بـرای داد و سـتدهای عمده و یـا نقل و انتقال بین شـهرهای 

دور توسـط تجـار یـا عمـال دولتـی و نظامـی و لشـکری اسـتفاده می شـده و بـه نوعی ویژۀ 

بیـن  نقل و انتقـال  بـرای  ایـن سـکه ها  بـوده اسـت.  و خـواص جامعـه  باالدسـت  طبقـۀ 

یـاد اسـتفاده می شـده اسـت. بدین جهـت محـدود  شـهرها و در پرداخت هـای مقادیـر ز

مـردم  روزانـه  داد و سـتدهای  در  کـم ارزش  سـکه های  نبـود.  نیـز  خاصـی  جغرافیـای  بـه 

بـه کار می رفتـه و مـورد اسـتفادۀ تـودۀ مـردم بودنـد. سـکه های فرودسـت متعلـق بـه حـوزۀ 

جغرافیایـی محـدودی بودنـد و به طـور محلـی جابه جـا می شـدند. تحـول نقـش، وزن و 

که ابعاد مختلفی از جامعه را حکایت  عیار سـکه ها، محصول تغییرات فرهنگی اسـت 

کـم، محـل ضـرب و سـال ضـرب سـکه، از جهتـی، اطالعـات  سـکه های  می کنـد. نـام حا

از جهتـی دیگـر، اطالعـات   و  بیـان می کنـد  را  آنهـا  تاریـخ حکومـت  و  قلمـرو  کمـان،  حا

فرهنگـی و مذهبـی ماننـد نـوع خـط، زبـان، نمادهـا و شـعائر به کار رفتـه را ارائـه می کنـد.

درک  اسـت.  برخاسـته  جامعـه  فرهنگـی  زمینـۀ  از  سـکه  روی  بـر  به کار رفتـه  نمادهـای 

یافـت مفهـوم آنهـا مبتنـی بـر درک جمعـی و تفسـیر مشـترک  نمادهـای روی سـکه و در

گسـتردگی  جامعـه اسـت. نمادهـای روی سـکه بـه دلیـل سـرعت انتقـال اطالعـات و 

یـخ بـوده اسـت. گیـر اجتماعـی در تار جغرافیایـی، یـک رسـانۀ سـریع و فرا
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نمادهای مذهبی روی سکه های اسالمی
سـکه های اسـالمی ابتدا در ضراب خانه های ایران ضرب شـدند و با عنوان سـکه های 

عـرب ساسـانی شـهرت یافتنـد. ایـن سـکه ها دارای تصویـر پادشـاه ساسـانی، آتشـدان 

یـخ ضـرب بـه خـط پهلـوی و عبـارات عربـی همچـون  و دو نگهبـان بودنـد. محـل و تار

«، »هَّللاحلميد«و »بسيمهَّللاملليک« روی سـکه نقـر می شـد. »بسيماهَّلل«، »اهَّللربي

نـوع  کردنـد  تـالش  رسـید،  خـود  اوج  بـه  حکومتشـان  در  عربـی  تعصـب  کـه  امویـان 

کنند و خود را از زیر سـلطۀ تمدن ساسـانی برهانند؛ روی  جدیدی از سـکه ها را ضرب 

یکليه« نقـر شـد و از خـط کوفـی  شير اهَّللوحيدهال اليهاال سـکه های امـوی عبـارت»ال

کردنـد. عبـداهلل بـن زبیـر نیـز در ایـن دوره سـکه ای  بـرای عبـارات روی سـکه اسـتفاده 

کـرد؛ قطـری بـن  یشينيگان«1 اسـتفاده  بـه نـام خـود زد و از عبـارت »عبيداهَّللامييرايورو

کـه از بـزرگان خـوارج بـود، عبارتـی مشـابه عبـارت ابـن زبیـر بـر سـکۀ خود نقـر کرد:  فجائـه 

»قطـری امیـر اي ورویشـنیگان«. از دیگـر سـکه های دورۀ اموی، سـکه هایی بـا آیۀ »حممد

کـه در پشـت  كليه« اسـت  رسيولاهَّللارسيلهباليدیودييناحليقليظهيرهعىالديين

�< نقـر شـده اسـت. ایـن سـکه ها بـر غلبـۀ 
َ
ول ݩُ ݧ �ي مݩْ 

َ
َوݠل  �ْ ِ ݫ لݫ َ �ي ْم 

َ
ل ُد   مݨݨݡݡَ ُه الّصَ للّٰ

ٱَ
ا ٌد   �ݨݦَ

َ
ا ُه  >اللّٰ سـکه 

میـل کشورگشـایی در دوران امـوی و پیـروزی مسـلمانان بـر مسـیحیان از طریـق جنـگ و 

خونریـزی داللـت دارنـد.

پـــس از افـــول امویـــان در دورۀ انقـــالب عباســـیان، ســـکه های ابومســـلم خراســـانی بـــا نقـــش 

القيييرب« در برخـــی مناطـــق ضـــرب شـــد.  امليييودةفي اال
ً
اسيييئلكمعلييييهاجيييرا ـــۀ »قيييلال آی

ـــه  ـــرای ارتبـــاط دادن قیـــام عباســـیان ب ـــام نیـــز نوعـــی تـــالش ب ـــا ایـــن ن ضـــرب ســـکه هایی ب

ــیان  ــه حکومـــت عباسـ ــی بـ ــی مشروعیت بخشـ ــرم؟لص؟ و در حقیقـــت نوعـ کـ ــر ا پیامبـ

کـــردن ســـادات حســـنی  ـــا همـــراه  ـــه ب ک اســـت. در زمـــان قیـــام ابوالســـرایا در ســـال 199 ق 

کلمـــۀ »فاطمـــی«، بـــه معنـــی انتســـاب بـــه اوالد  گرفـــت، ســـکه هایی بـــا نقـــش  صـــورت 

ــری نمادیـــن در  ــیان تغییـ ــد. در دورۀ عباسـ ــرب شـ ــه ضـ کوفـ ــرت فاطمـــه؟اهع؟، در  حضـ

کـــه  ـــات ســـورۀ اخـــالص  نقـــر ســـکه روی داد و عبـــارت »حمميييدرسيييولاهَّلل« جایگزیـــن آی

1. این واژه، پهلوی است و به معنای »امیرالمؤمنین« می باشد.
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ـــام خلیفـــه و  ـــود، شـــد. در زمـــان مهـــدی عباســـی، ن ـــر ســـکه ها منقـــوش ب در دورۀ امـــوی ب

عبـــارت دعایـــی، بعـــد از نـــام حضـــرت خاتم النبییـــن؟لص؟ اضافـــه شـــد:»حمميييدرسيييول
ليفيييةاملهيييدي«.1 اهَّللصيييىاهَّللعلييييهوسيييلماحلن

نـام امامـان شـیعه از زمـان ضرب سـکۀ والیت عهدی امام رضا؟ع؟، بر سـکه ها منقوش 
شـد. بعـد از آن، نـام برخـی امامـان بـر سـکه های اسـماعیلیان نقـر شـد. وجـه مشـترک 
کـه روی سـکه های  »عيىولاهَّلل« اسـت  غالـب سـکه های هـای شـیعی، عبـارت 
یـدی و اسـماعیلی دیـده می شـود. شـعار »عيىخليفيةاهَّلل« توسـط زیدیـان طبرسـتان  ز
لاهتَ  ُمو�خَ الّصَ �ي �تِ ُ �خَ �ي �ي ِ �خ

َّ
وا ال َم�خُ

آ
�خَ ا �ي ِ �خ

َّ
ُه َوال

ُ
ُم الّلهُ  َوَرُسول

ُ
ك َما َوِل�يُّ

�خَّ ٌم اإ کار رفتـه اسـت. آیـۀ >َعِل�ي نیـز بـه 
< روی سـکۀ علویـان طبرسـتان در سـال 311 ق نقـر شـده  َراِکُعو�خَ َوُهْم  َكاهتَ  الرخَّ و�خَ  �تُ وأْ ُ َو�ي

اسـت. وهسـودان بـن محمـد کـه اسـماعیلی مذهـب بود در سـال 343 ق، آیـۀ والیت و 
خليفيةاهَّلل« و نیـز نـام شـش امـام از امامـان دوازده گانـه را روی سـکۀ خـود  عبـارت »عيىي
کرد.2 در سـال 290 ق دولت حمدانیان سـکه هایی منقوش به آیۀ تطهیر ضرب  ضرب 
ْصِرِهْم  ى �خَ

َ
ِلُموا إَو�خَّ الّلهَ  َعل  �خَُّهْم �خُ

أ
ا و�خَ �بِ

ُ
ل ا�تَ َ �ت ُ �خَ �ي �ي دخِ

َّ
�خَ ِلل دخِ

ُ
کردنـد.3 زیدیـان آیـۀ تطهیـر و آیـۀ >ا

کردنـد.4 ٌر < را بـر سـکه ها ضـرب  ِد�ي
ـ�تَ

َ
ل

فاطمیان مصر و ضرب نخستین سکه به نام امام مهدی؟جع؟ در سال 
524 قمری

بــزرگ  یــاران  حکومــت  باز می گــردد.  متقــدم  قــرون  بــه  مصــر  در  تشــیع  حضــور 

مصــر،  در  ابی حذیفــه  بــن  محمــد  و  ابی بکــر  بــن  محمــد  ماننــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ســابقۀ تشــیع در ایــن منطقــه را بــه دهه هــای اول اســالمی و دوران حکومــت عثمــان 

گزارش هــای فراوانــی  کتــاب رجــال نجاشــی و فهرســت شــیخ طوســی،  باز می گردانــد. در 

گـزارش  بـر سـیر تحـول سـکه در سـدۀ نخسـت دورۀ اسـالمی«، مجلـۀ  1. علیـزاده، مه بانـو، »گـذری 
40 شـمارۀ  میـراث، 

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،  2. وثیق، منصوره، »تشـیع در ایران به روایت سـکه های تاریخی«، مجلۀ 
شمارۀ 114 و 115.

3.ابن العدیم، عمر بن احمد، بغیة الطلب في تاریخ حلب، 2/ 944.
4. رضائی باغ بیدی، حسن، سکه های ایران در دورۀ اسالمی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان. 
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ــس از  ــن زوالق پ ــزارش اب گ ــه  ــت. ب ــده اس ــت ش ــر ثب ــی مص ــان دوازده امام ث
َ

ــورد محّد در م

ورود اســحاق، فرزنــد امــام صــادق؟ع؟ و همســرش ســیده نفیســه بــه مصــر، اهالــی آن جــا 
گشــتند.1 کعبــه بــه دور آنهــا  همچــون 

کن شـد.2 کتـب حسـین بن سـعید،  اسـماعیل )فرزنـد امـام کاظـم ؟ع؟( نیـز در مصـر سـا

دو طبقـه پـس از وی در مصـر تحدیـث شـدند.3 هـارون بـن موسـی تلعکبـری4 )متوفـای 

مصـر  در  دو  هـر  ق(،   369 )متوفـای  قمـی5  قولویـه  بـن  محمـد  بـن  جعفـر  و  ق(   385

اسـتماع حدیث داشـته اند. سـؤاالتی که مردم مصر از ابن جنید، شـیخ صدوق و سـید 

اثناعشـری در مصـر اسـت.  مرتضـی6 پرسـیده اند، نشـان دهنـدۀ حضـور فعـال تشـیع 

شـیعیان پس از انقراض حکومت فاطمیان در مصر )سـال 567 ق( و با وجود قتل عام 

شـدید آنهـا توسـط صالح الدیـن ایوبـی، باز به حیـات خود در مصر ادامـه دادند. محقق 

که حدود صد سـال پس از انقراض فاطمیان درگذشـته اسـت، رسـاله ای مفصل  حلی 

1. ابن زوالق، حسن بن ابراهیم، فضائل مصر و اخبارها و خواصها، ص 48.
کتـاب رجـال نجاشـی و فهرسـت شـیخ طوسـی:  2.  مدخـل اسـماعیل بـن موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ در 
هیا سيكنمصرووليدهباولهكتبيرو بناحلسيین »إساعييلبينميوسبينجعفيربينحممدبنعىي

عينأبييهعينآبائه….«

3. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 60.
4. ایـن گزارش هـا در کتاب هـای رجالـی و فهرسـتی آمـده اسـت: »عبیـداهلل بـن محمد بـن الفضل بن 
هـالل الطائـی یکنـی أبـا عیسـی المصـري خاصـي روی عنه التلعکبـري و قال: سـمعت منه بمصر 
ثمائـة و لـه منـه إجـازة« )طوسـی، محمـد بـن حسـن، رجـال، ص 431(؛  سـنة إحـدی و أربعیـن و ثال
گزارش هـای دیگـری در مـورد سـماع حدیـث توسـط هـارون بـن موسـی در مصـر وجـود دارد. در ایـن 

زمینـه ر.ک: همـان، ص 410 و 419 و 442.
5. نجاشـی، احمـد بـن علـی، همـان، ص 126؛ نجاشـی در مدخـل »جعفـر بـن یحیـی الـرازي«، بـه 
گاه ذکـر طریـق خـود بـه کتـاب وی چنیـن می نویسـد: »أخبرنـا محمـد بـن محمـد بـن النعمـان قال: 
حدثنـا جعفـر بـن محمـد بـن قولویـه قـال: حدثنـا محمـد بن أحمد بـن سـلیم الصابوني بمصـر قال: 

حدثنـا موسـی بـن الحسـین بـن موسـی قـال: حدثنـا جعفـر بـن یحیـی بـن العـالء.«
کـه در واقـع رسـالۀ  6. همـان، ص 392 )در ترجمـۀ شـیخ صـدوق( و ص 400 )در ترجمـۀ شـیخ مفیـد 
کـه ابـن جنیـد در جـواب اهالـی مصـر نوشـته بـود(؛  شـیخ مفیـد، ردیـه ای بـر رسـاله ای بـوده اسـت 
هم چنین ر.ک: مفید، محمد بن محمد، المسـائل السـرویة، ص 75؛ طوسـی، محمد بن حسـن، 

الفهرسـت، ص 289، مدخـل سـید مرتضـی.
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در پاسـخ بـه پنـج سـؤال اهالـی مصـر نوشـته اسـت.1 هر چنـد مخاطـب محقـق حلـی در 

ایـن رسـاله، یکـی از شـرفای مصـر بـوده و ایـن نگاشـته در جـواب او نوشـته شـده اسـت، 

امـا حضـور یـک شـریف در منطقـۀ مصـر، خـود دلیـل بـر سـکونت عـدۀ قابل توجهـی از 

شـیعیان در ایـن منطقـه اسـت.

ورود اســماعیلیان بــه مصــر و تأســیس دولــت فاطمــی، بــا چالش هــای سیاســی در تاریخ 

گرچــه ذات ایــن چالش هــا سیاســی بــود، ولــی پیامدهــای  ایــن حکومــت همــراه بــود. ا

جانشــینی  مــورد،  نخســتین  گذاشــت.  به جــای  اســماعیلیان  در  عمیقــی  مذهبــی 

»المســتنصر بــاهلل«، هشــتمین خلیفــۀ فاطمــی )هجدهمیــن امــام اســماعیلی( در ســال 

کوچک تــر  487 ق اســت؛ مالک االفضــل )نایــب الســلطنه( جانــب »مســتعلی«، فرزنــد 

ــزار دســتگیر شــد و در  ــزار« را داشــتند. ن ــر او، »ن ــد بزرگ ت گرفــت و عــده ای جانــب فرزن را 

کــه بعدهــا  زنــدان درگذشــت؛2حامیان نــزار فرقــۀ اســماعیلیان نــزاری را بــه وجــود آوردنــد 

در »المــوت« حکمرانــی کردنــد. در مقابــل، خلفــای فاطمــی بــه فرقــۀ مســتعلی گرویدند. 

دومیــن بحــران حکومــت در ســال 524 ق بــا تــرور »اآلمــر باحــکام اهلل«، خلیفــۀ دهــم 

گفتنــد پســر »اآلمــر« بــه زودی از زن آبســتن  یــان روی داد. عــده ای  فاطمــی به دســت نزار

ــازه  کــه پســر ت گفتنــد  او بــه دنیــا خواهــد آمــد و خلیفــه و امــام خواهــد شــد؛3 برخــی نیــز 

متولــدی بــه نــام »الطیــب« داشــته و بــر امامــت او قائــل شــدند؛4 ولــی در مقابــل، عــده ای 

کــه »الحافــظ« نــام داشــت، بــه عنــوان امــام اســماعیلی و خلیفــه  بــا پســر عموی »اآلمــر« 

کردنــد. پیــروان طیــب را »طیبیــه« نامیدنــد؛ آنــان بــه غیبــت طیــب قائــل شــدند  بیعــت 

کــه جــد  و ادارۀ مذهــب بــه دســت داعیــان او ادامــه یافــت. ابوعلــی احمــد بــن افضــل، 

1. محقـق حلـی، جعفـر بـن حسـن، المسـائل المصریـة )چـاپ شـده در ضمن رسـائل محقـق حلی(، 
ص 195 - 231.

2. Daftary, Farhad )1990(. The Ismāʿī�lī�s: Their history and doctrines.

یخ ابن خلدون، 3/ 101. 3. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، العبر: تار
4. S. M. Stern, The Succession to the Fatimid Imam al-Ā�mir, the Claims of the Later Fatimids to 

the Imamate, and the Rise of Ṭayyibī� Ismailism, Oriens, Vol. 4, No. 2 )Dec. 31, 1951(, pp. 
193-255, BRILL
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و پــدرش وزیــر فاطمیــان بودنــد و نقــش مهمــی در خالفــت مســتعلی و اآلمــر داشــتند، بــا 

کــرد؛ او بعــد از برکنــاری الحافــظ در ســال  همراهــی ســران لشــکری، الحافــظ را بر کنــار 

کــرد و بــه نــام »امــام مهــدی منتظــر« ســکه  524 ق ادعــای مذهــب امامیــه )اثناعشــری( 

کــرد  زد؛1 او هم چنیــن نــام »اســماعیل بــن جعفــر بــن محمــد الصــادق« را از منابــر حــذف 

و خــود بــا نــام »امــام قائــم« خطبــه خوانــد.2 ســکه های »امــام محمــد ابوالقاســم المنتظــر« 

اســالمی  هنــر  مــوزۀ  و  بریتانیــا  مــوزۀ  در  اســکندریه ضــرب شــده اند،  و  قاهــره  در  کــه 

کــه امــام مهــدی؟جع؟ هم کنیــۀ رســول  قاهــره موجــود اســت.3 در روایــات آمــده اســت 

ــودن  ــر ب ــت؛ منتَظ ــده اس ــم« آم ــز »ابوالقاس ــکه ها نی ــن س ــن رو در ای ــت؛ از ای اهلل؟لص؟ اس
امــام زمــان؟جع؟ نیــز در ایــن ســکه مشــهود اســت.4

مركز روی سکه: االمام محمد

بالمعزیـة  هذا الدینـار  ضـرب  الرحیـم  الرحمـن  اهلل  بسـم  سـکه:  روی  خارجـی  حاشـیۀ 

خمس مائـة  و  عشـرین  و  خمـس  سـنة  القاهـرة 

حاشیۀ داخلی روی سکه: ابوالقاسم المنتظر المر اهلل امیرالمؤمنین

مركز پشت سکه: عال غایة

1. Stanley Lane Poole, The Name of the Twelfth Imám on the Coinage of Egypt, H. Sauvaire, 1874

2. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، همان، 3/ 102.
3. مایسـه محمـود، داود، المسـکوکات الفاطمیـة بمجموعـة متحـف الفـن االسـالمي بالقاهـرة، ص 

93 - 99 و 191 و 442.
گزارش این سکه از مقالۀ »استنلی پول« نقل شد. 4. دسترسی به این سکه امکان پذیر نبود و 
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حاشیۀ داخلی پشت سکه: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علي ولي اهلل

کره المشرکون کله و لو  حاشیۀ خارجی پشت سکه: لیظهر علی الدین 

کـه محـل ضـرب آن بـه  گـزارش شـده اسـت  در مقالـۀ »اسـتنلی پـول« طـرح دیگـری هـم 

کلمـۀ »المـر اهلل« نیـز »بامـر اهلل« اسـت. بـه جـای  جـای قاهـره، »مصـر« نقـر شـده اسـت. 

کلمـۀ »عـال غایـة« نیـز »اهلل الصمـد« اسـت. جنـس سـکۀ مذکـور درهـم اسـت نـه دینـار؛ 

طـرح ایـن سـکه بـه قـرار ذیـل می باشـد:

مركز روی سکه: االمام محمد

حاشیۀ داخلی روی سکه: ابوالقاسم المنتظر بامر اهلل امیرالمؤمنین

حاشـیۀ خارجـی روی سـکه: بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم ضـرب هـذا الدرهـم بالمصر سـنة 

خمـس و عشـرین و خمس مائـة

مركز پشت سکه: اهلل الصمد

حاشیۀ داخلی و خارجی پشت سکه: مثل طرح قبل

ضـرب سـکه های امامیـه در مرکـز خالفـت اسـماعیلیان، معنـی شـگفت انگیزی دارد. 
ضـرب ایـن سـکه ها و اعـالم اعتقـاد بـه دوازده  امـام توسـط احمـد بـن  االفضـل، بـدون 
گروه هـای نخبـگان مرجـع،  وجـود زمینـۀ اجتماعـی در بدنـۀ جامعـه و هم چنیـن تأییـد 
امکان پذیـر نیسـت. امامیـه حـق خالفـت را از آِن امـام معصـوم می داننـد و در مـدت 
کـم روی سـکه های فاطمـی،  کمیـت احمـد بـن  االفضـل، به جـای اسـم حا دو سـالۀ حا
فقـط نـام »امـام مهـدی«؟جع؟ نقـر شـد.1 اعتقـاد بـه غیبـت و انتظـار در میـان شـیعیان 
امامـی چنـان مسـتقر بـوده کـه در نخسـتین حرکت سیاسـی، نـام امام دوازدهـم به عنوان 
کـم مشـروع بـر سـکه ضـرب می شـود. ایـن حرکـت احمـد بـن  االفضـل، بـا هـر انگیـزۀ  حا

سیاسـی ای هـم کـه صـورت گرفته باشـد، یک آمـوزۀ امامیه را به وضوح برجسـته می کند 

کـم شـیعی بـه نیابـت از امـام مهـدی؟جع؟ ادارۀ جامعـه را بـر عهـده  و آن این کـه، حا

گرفتـه و حـق حکومـت بـا امـام معصـوم اسـت. درنتیجـه سـکه بـه نـام حضـرت امـام 

انسـانی دانشـگاه شـهید  1. وردی، حمیدرضـا، »سکه شناسـی دورۀ فاطمیـان«، پژوهشـنامۀ علـوم 
بهشـتی، شـمارۀ 38.
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مهـدی؟جع؟ ضـرب می شـود و حکومـت احمـد بـن  االفضـل بدین جهت مشـروعیت 

کسـب می کنـد. قضـاوت در مـورد ایمـان قلبـی احمـد بـن االفضـل پرسـش ایـن مقالـه 

نیسـت، امـا پیامدهـای اجتماعـی رفتار وی و داللت اجتماعـی فرمان او بیانگر اعتقاد 

بـاور در  ایـن  امـام مهـدی؟جع؟ اسـت؛ چنان کـه  نیابـت  بـه  بـه مشـروعیت حکومـت 

دوره های بعدی حکومت شـیعیان نیز پابرجا بود. شـاردن در سـفرنامه اش1 به مناسبت 

درگذشـت شـاه عبـاس دوم می نویسـد:

که قریب بیست سال پیش به  ... دو فرزند به جا مانده: یکی صفی میرزا 
دنیـا آمـده و تحـت مراقبـت میـرزا ناظـر زندگـی می کنـد، و دیگـر حمزه میـرزا 
کنـون همین جـا زیـر نظـر آقـا مبـارک بـه سـر  کـه هفـت سـال بیشـتر نـدارد و ا
تـا بـا  می بـرد؛ بایـد یکـی از ایـن دو را بـه یـاری و خواسـت خـدا برگزینیـد 

کنـد... . سـمت قائم مقـام امـام منتظـر بـر ایـران سـلطنت 

از سـوی دیگـر، رفتـار نمادیـن احمـد بـن  االفضـل کـه تـوأم بـا حـذف نـام خلفـای فاطمی 

در  آن چـه  از  بیـش  مصـر،  در  را  اثناعشـری  شـیعیان  اجتماعـی  جایـگاه  بـود،  منابـر  از 

وهلـۀ اول بـه نظـر می رسـد، آشـکار می کنـد. بعـد از حملـۀ صالح الدیـن ایوبـی و کشـتار 

شـیعیان و فاطمیان مصر، به نظر نمی رسـد هیچ شـیعه ای تمایل داشـته باشـد به مصر 

مهاجـرت کنـد؛ بنابرایـن نویسـندگان نامه هایی که چند دهـۀ بعد، از مصر برای محقق 

حلـی؟هر؟ ارسـال می شـود و محقـق، پاسـخ  آنهـا را به تفصیل بیان می کنـد، بازماندگان 

کنـش جغرافیایـی  شـیعیان دوران فاطمـی هسـتند. بی شـک مصـر بخـش مهمـی از پرا

شـیعه، هـم قبـل و هـم بعـد از دوران فاطمـی بـوده اسـت.

منتظران در ایران و ضرب سکه به نام امام مهدی؟جع؟
بعـد از سـقوط خالفـت عباسـی و قـالع اسـماعیلیان در سـال 656 ق، فضـای مذهبـی 

ایـران از زیـر فشـار قدرت هـای سیاسـی خـارج شـد. آزادی مذهبـی پیش آمـده، موجـب 

رشـد سـریع و البتـه مسـالمت آمیز تشـیع اثناعشـری شـد. شـیعیان در سـطح نخبـگان 

درخشـیدند و در عرصـۀ فکـری و اجتماعی، شـاخص شـدند. ابـن بطوطة، جهانگردی 

1. شاردن، جان، سفرنامۀ شاردن، ص 1615.
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که به ایران نیز سـفر  کرده اسـت؛ او  که از شـمال آفریقا تا هند و چین سـفر  مغربی اسـت 

یـادی از احـوال اجتماعـی ایرانیـان نقل می کند؛ از جملـۀ آنها، آیین  کـرده، مشـاهدات ز

کـه چنین بیـان می کند: انتظـار امـام مهـدی؟جع؟ در میـان مـردم حلـه اسـت 

در نزدیکــی بــازار بــزرگ شــهر، مســجدی قــرار دارد که بــر َدِر آن، پردۀ حریری 
آویــزان اســت و آن جــا را مشــهد صاحب الزمــان می خواننــد. از عــادت 
کــه صــد مــرد مســلح بــا شمشــیرهای آختــه، پــس از نمــاز  آنهــا ایــن اســت 
ــد  ــا اســتری زین کــرده می گیرن ــد و از او اســب ی ــزد امیــر شــهر می رون عصــر ن
پــا،  و به ســوی مشــهد صاحب الزمــان روانــه می شــوند. پیشــاپیش ایــن چار
طبــل و شــیپور و بــوق زده می شــود و از آن صــد تــن، نیمــی در جلــو حیــوان و 
نیمــی دیگــر در دنبــال آن راه می افتنــد و ســایر مــردم در طرفیــن ایــن دســته 
حرکــت می کننــد و چــون بــه مشــهد صاحب الزمــان می رســند، در برابــر 
کــه: »بســم اهلل، ای صاحــب الزمــان بســم اهلل،  در ایســتاده و آواز مــی دهنــد 
گشــته، وقــت  گرفتــه و ســتم فــراوان  ی زمیــن را فرا کــه تباهــی رو بیــرون آی 
ــد«  گردان ــدا  ــل ج ــق را از باط ــو ح ــیلۀ ت ــدا به وس ــا خ ــی ت ــر آئ ــه ب ک ــت  آن اس
ــا  ــوق و شــیپور و طبــل ادامــه می دهنــد ت ــه نواختــن ب ــه همیــن ترتیــب ب و ب
کــه محمــد، پســر امــام حســن  نمــاز مغــرب فــرا رســد. مــردم حلــه معتقدنــد 
کــرده و بــه زودی از  عســکری وارد ایــن مســجد شــده و در آن جــا غیبــت 

کــرد، و او را »امــام منتظــر« می نامنــد.2-1 همان جــا ظهــور خواهــد 

ظاهـرًا ایـن آییـن هـم بـه لحـاظ جغرافیایـی گسـترده بـوده و هـم مسـبوق بـه سـابقه. زکریا 

بـن محمـد قزوینـی )متوفـای 682 ق( در آثـار البالد و اخبار العباد،3 ذیل شـهر کاشـان، 

کـه احمـد بـن علـی بـن بابـه کاشـانی )متوفـای 510 ق( در فـرق شـیعه نوشـته،  کتابـی  از 

که: نقـل می کنـد 

کاشـان، جمعـی هسـتند از امامیـه و مـن  کـه در والیـت  عجـب آن اسـت 
ایشـان را دیـده ام؛ در هـر صبـح انتظـار ظهـور امـام خـود را می کشـند و یـراق 

1. Ibn Battûta, Voyages I. De l’Afrique du Nordà La Mecque, p.359

2. ابن بطوطة، محمد بن عبداهلل، الرحلة، 2/ 56.
ینی، زکریا بن محمد، آثار البالد و اخبار العباد، ص 432 )در ترجمۀ فارسی، ص 503(. 3. قزو
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انتظـار آن کـه  بـه  بیـرون می رونـد  از شـهر  بـه اسـب سـوار شـده،  پوشـیده، 
بـاز  می شـود،  بلنـد  آفتـاب  چـون  و  شـود  ظاهـر  ایشـان،  امـام  و  صاحـب 
کـه امـروز هـم نشـد و  گوینـد  بـه شـهر، عـودت می کننـد و بـه یکدیگـر مـی 

انتظـار می باشـند. ایـن  همیشـه در 

کتاب آثار البالد و اخبار العباد، ذیل معرفی شهر سامرا1 نیز آمده است: در همین 

اهل مذهب شـیعه، اسـبی سـمند با زین و یراق طال، همیشـه در سـردابی 
بـرای  می داشـته اند  نگـه  شـده  غایـب  صاحب الزمـان؟جع؟  مهـدی  کـه 
انتظار ظهور آن حضرت، و این سـرداب در نزدیک مسـجد جامع اسـت. 
روزی، سـلطان سـنجر )متوفـای 552 ق( از مسـجد بیـرون آمـده، نظـرش 
بـر ایـن اسـب افتـاد، پرسـید: ایـن اسـب را در آن جـا چـرا نـگاه داشـته اند؟ 
کـه   _ موعـود   کـه مهـدی  اسـت  آن  اعتقـاد  را  آن کـه شـیعه  بـرای  گفتنـد: 
بهتریـن خالیـق اسـت _  از ایـن سـرداب، ظاهـر شـود و بـر ایـن اسـب، سـوار 
کـه بهتـر از مـن،  گفتـه بـود  گـردد و عالـم را مسـخر نمایـد. سـلطان سـنجر 

کسـی از این جـا بیـرون نخواهـد آمـد، و بـر آن اسـب، سـوار شـد.

صاحب آثار البالد نوشـته اسـت که: »این عمل به زعم شـیعه، بر سلطان سـنجر مبارک 

گردیده، دولتش زایل شـد.« گرفتار  نیامد و به دسـت غزان، 

بـر مبنـای اعتقـاد امامیـه، ظهـور حضـرت امـام مهـدی؟جع؟ از مکـه خواهـد بـود؛ امـا 

انجـام یـک آییـن، مسـئلۀ اقامـۀ نمادیـن بـاور اسـت. ابـن تیمیه نیز مراسـم سـامرا را دیده 

اسـت ولـی بـا ظاهرنگـری، فـرق آییـن و بـاور را تمیـز نـداده و آییـن انتظـار ظهـور را بـا بـاور 

کـه حـوادث بیـن  کتابـی،  کـرده اسـت. مطلـع سـعدین و مجمـع بحریـن  شـیعه خلـط 

سـال های 704 تـا 873 ق  _ مصـادف بـا حکومـت مغـوالن _  را روایـت می کند، در مورد 
»علـی مؤیـد سـربدار« و دورۀ سـربداران و آییـن انتظـار سـبزوار چنیـن می نویسـد:2

بـه  آنـان  گفتنـی اسـت، دلبسـتگی شـدید  ... ]آن چـه[ دربـارۀ سـربداران 

1. همان، ص 386 )در ترجمۀ فارسی، ص 455(.
پطروشفسـکی،  437؛  و   9  /1 بحریـن،  مجمـع  و  سـعدین  مطلـع  عبدالـرزاق،  سـمرقندی،   .2

.15 ص  خراسـان،  سـربداران  نهضـت  ایلیاپاولویـچ، 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2928925 



181

عمه
وشع

نه
حرن

 ها
ی

د 
وهیت

اشد
ده

وو
وهوه

 ی
ص

یر
ه ا

ی 
مو

میه
یه

و
هد

مهر
یرر

وه
هبر

و 
س

کـه همـان خواجه علی  تشـیع اسـت و دریـن راه چنـدان پیـش رفتـه بودنـد 
محمـد  امـام  حضـرت  ظهـور  کـه  می کشـید  روز  هـر  به زیـن  اسـبی  مؤیـد، 

مهـدی سـالم اهلل علیـه خواهـد بـود.

یه مذکـور  خواجـه علـی مؤیــد در آن وقـت، چنان چـه در قضــیۀ ســربدار
اسـت، مملکـت خراسـان از بسـطام تـا فرهادجـرد ضبـط نمـود، خطبـه و 
کـرده، در اظهـار  کـرد و دعـوی محبـت خانـوادۀ رسـول  سـکه بـه نـام خـود 
مــذهب تشــیع، غلوی عظیم داشـت و اسـبی به زین هر روز می کشـید که 

ظهـور حضــرت امـام محمـد مهـدی ســالم ااهلل علیـه خواهـد بـود... .

حکومـت شـیعی سـادات مرعشـی بیـن سـال های 750 ق تـا 784 ق در مازنـدران برپـا 

که از میانۀ قرن هشتم تا آخر  بود. مرعشیان از خاندان های تأثیر گذار در مازندران بودند 

کردنـد. سـید قوام الدیـن مرعشـی،  قـرن نهـم در دولـت صفویـان، بـر مازنـدران حکومـت 

کـه نسـب او بـه امـام سـجاد؟ع؟ بازمی گـردد، در والیـت آمـل متولـد شـد و بـرای تحصیل 

بـه مشـهد مقـدس رفـت. در آن زمـان در خراسـان شـیوخ و دراویـش، زمـام جامعـه را بـه 

کـه جانشـین شـیخ خلیفـه  دسـت داشـتند. شـیخ حسـن جـوری و درویـش باباهـالل  _ 

بودنـد _  و سـید عزالدیـن سـوغندی )البتـه بـه واسـطۀ شـیخ حسـن جـوری( ارشـادات 

شـیخ خلیفه را ترویج می کردند.1 شـیخ خلیفه از عرفای سلسـلۀ بایزید بسـطامی است 

کـه سرسلسـلۀ خـود را امـام صـادق؟ع؟ می داننـد.2 در نامـۀ شـیخ حسـن جـوری به یکی 

از امـرای آن سـرزمین، هـدف ارشـادات آنهـا مبـارزه بـا ظلـم و برقـراری عدالت اجتماعی 

اعالم شـده اسـت.3 سـید قوام الدین مرعشـی از مریدان سـید عزالدین سـوغندی بود و 

از او اجـازه داشـت. سـید قوام الدیـن بعـد از مدتـی بـرای ارشـاد به مازندران بازگشـت. در 

کم آمل و بخشی  کشت و حا کیا افراسیاب چالبی، ملک فخرالدوله حسن را  آن زمان 

از مازنـدران شـد. کیـا جـالل متمیـر نیـز در فیروزکـوه حکومت داشـت و بـه دلیل خیانت 

کیـا افراسـیاب بـا  کیـا افراسـیاب بـه ملـک فخر الدولـه، بـا وی معانـدت داشـت. رابطـۀ 

یان و مازندران، ص 237. یخ طبرستان و رو 1. مرعشی، ظهیر الدین، تار
2. همان، ص 243.
3. همان، ص 240.

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2928925 



182
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

کمـان سـوادکوه و الرجـان نیـز به دلیـل قتل فخرالدوله، خصمانه بـود. تنگنایی که از  حا

ایـن خصومت هـا بـرای کیـا افراسـیاب پدید آمده بوده، مشـروعیت او را نیـز متزلزل کرده 

بـود؛ بدیـن جهـت وی راه توبـه و انابـه پیـش گرفـت و نـزد سـید قوام الدیـن مرعشـی رفت 

و اظهـار ندامـت کـرد؛ سـید نیـز بـه دسـت خود، َسـِر او را به رسـم مـردم مازندران بتراشـید 

کـرد.1 تظاهـر بـه  یـاد  کار، ارادت مـردم را بـه او ز گذاشـت. ایـن  کاله درویشـان بـر سـر او  و 

کیـا افراسـیاب مشـکل و  کار را بـر  یـج  درویشـی و اظهـار مریـدی سـید قوام الدیـن، بـه تدر

کنار بزند؛  کرد؛ لذا او تدبیری اندیشید تا سید را  کار دولت را از دست او خارج  سامان 

او جلسـۀ مناظـره ای میـان فقهـای آمـل و سـید برگـزار کـرد و به دلیل بدعت بودن سـلوک 

گذاشـت؛  کنار  درویشـی نزد فقها، سـید را به زندان انداخت و خود نیز لباس درویشـی 

از قضـا در همـان شـب، فرزنـد و ولیعهـد او ُمـرد؛ مـردم کـه ایـن اتفـاق را دلیلـی بر کرامت 

کردنـد. بدیـن ترتیـب  کـرده و سـید را آزاد  کیـا افراسـیاب قیـام  سـید می دانسـتند، علیـه 

حکومـت کیـا افراسـیاب از سـال 750 ق تـا 760 ق ادامـه داشـت و پـس از آن مرعشـیان 

بـر آمـل و سـاری مسـلط شـدند.2 مرعشـیان در دورۀ همراهـی بـا افراسـیابیان و بعـد از 

قیـام، در آمـل و سـاری، سـکه هایی بـا نقـش صلـوات بـر دوازده امـام در حاشـیه، و نـام 

امـام مهـدی؟جع؟ بـا عنـوان »السـلطان محمـد المهـدي« در مرکز سـکه ضـرب کردند.

ضـرب سـکه ای کـه منحصـرًا بـه نـام حضـرت مهـدی؟جع؟ اسـت، داللـت ویـژه ای بـه 

کمیـت امام معصـوم دارد و طبق همین باور  بـاور شـیعیان، مبنـی بـر حـق انحصاری حا

کـم شـیعه، نقـش خـود را در نیابـت امـام مهـدی؟جع؟ تعریـف می کنـد.  کـه حا اسـت 

ایـن سـکه، آشـکارترین نمـاد اظهـار جایـگاه امـام معصـوم در عقیـدۀ سیاسـی شـیعیان 

است.

روی سکه: )السلطان( العالم محمد المهدي خلد اهلل ملکه

پشت سکه: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل

حاشیه پشت سکه: صلوات بر دوازده امام

1. همان، ص 246.
2. همان، ص 247 – 252.
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روی سکه: محمد المهدي صلی اهلل علیه

پشت سکه: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علي ولي اهلل

روی سکه: السلطان محمد المهدي

حاشیه روی سکه: ضرب ساری سنة 759 ق

پشت سکه: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل 

حاشیه پشت سکه: صلوات بر دوازده امام

جمع بندی

امیـر  اولجایتـو،  سـکه های  در  امامـان؟مهع؟  نـام  همـراه  بـه  زمـان؟جع؟  امـام  نـام  نقـر 

اسـترآباد، سـکه های سـربداران، سـکه ای از طغـی تیمـور و سـکه ای از جالیریـان دیـده 
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کـه بـه صـورت منحصـر، بـه نـام حضـرت امـام مهـدی؟جع؟  می شـود؛ لیکـن سـکه ای 

کمـان شـیعه بـر مبنای اصول تشـیع،  ضـرب شـده اسـت، معنـا و داللتـی دیگـر دارد. حا

کمیـت را از آِن امـام معصـوم می داننـد؛ بنابرایـن نقـش خـود را در نیابـت امـام  حـق حا

زمـان؟جع؟ تعریـف می کننـد. ایـن نـگاه در مقاطعی بنا بر دالیل تاریخـی، اجتماعی و 

کـم، به سـمت ضرب سـکه هایی به نام امـام مهدی؟جع؟  حتـی شـخصیت فـردی حا

کـم، متمایـل شـده اسـت؛ ایـن آشـکارترین نمـاد اظهار جایـگاه امام  و بـدون ذکـر نـام حا

تاریخـِی  ایـن مقالـه دو مقطـع  مهـدی؟جع؟ در عقیـدۀ سیاسـی شـیعیان اسـت. در 

کـه ایـن نمـاد در آنهـا آشـکار شـده اسـت، معرفـی شـد. پیامـد  پیـش از دولـت صفویـه، 

ایـن حرکـت، رجـوع امـرای شـیعه، مثـل خواجـه علـی مؤید سـربدار و یا شـاهان صفوی، 

شـیعیان  سیاسـی  نظـام  اسـت.  حکومـت  مشـروعیت  حفـظ  بـرای  شـیعه  فقهـای  بـه 

یـخ داشـته اسـت؛ ایـن مقاله کوشـید تـا از طریق سـکه ها،  فراینـدی تکاملـی در طـول تار

بخشـی از ایـن مسـیر را نشـان دهـد.
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 ُعملة اإلمام المهدي المعدنية في فترة ماقبل 
الصفويين و تبلور فكرة »الحاكم الشيعي«

حمیدرضا آذری نیا 1 / محمدحسین افراخته2

الخالصة:

الشيعة اإلمامية من المنظار الحقوقي ترى أن الحاکمية السياسية تختص بالنبي )صلى اهلل 
عليه و آله و سلم( و أهل بيته؟مهع؟. فهم يرون أن اإلمام المهدي الذي ُولد في طليعة القرن 
التي  الشيعة اإلمامية   .

ً
إلهيا  

ً
 فيصنع عالما

ً
الرابع و هو حّي حتى يومنا هذا، سيظهر يوما

 من ساللة النبي )صلى اهلل عليه و آله و 
ً
ُيدعون باإلثنى عشرية ألجل إتباعهم إثنى عشر إماما

سلم( ترى أن حق الحكومة اإللهي و المشروع مختص باإلمام الثاني عشر.

کأقلية. بعد  کانت الشيعة قبل أن تتبدل الى مجتمع، تقطن بين أظهر المجتمع الُسني 
ذات  إلنشاء حكومات  للشيعة  فرصة  سنحت  العباسية  الخالفة  إنهيار  و  المغول  هجوم 

إتجاهات شيعية. 

المهدي  اإلمام  بإسم وکالء  أشخاص  َحَكم  آنذاك  أنه  تبين  لكي  المخطوطة  تسعى هذه 
)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(. المؤشرات المستفادة في هذا التحقيق مبتنية على تحليل 
مابعد  الزمنية  الفترة  طليعة  في  الشيعية  الُحكام  يد  على  المصنوعة  المعدنية  الُعمالت 

المغول التي ُتعد فترة تبلور مفهوم »الحاکم الشيعي« في المجتمع الشيعي.

مراء آنذاك اليرون ألنفسهم مكانة إلهية مستقلة بل کانوا يرون أنفسهم 
ُ
کان السالطين و األ

 إستلموا القدرة لإلضطرار و من دون حيلة و بعد ظهور إمام الزمان )عجل اهلل تعالى 
ً
حكاما

فرجه الشريف( عليهم تسليم مكانتهم الحكومية إليه.

الشيعي،  الحاکم  الشريف(،  فرجه  تعالى  اهلل  المهدي )عجل  اإلمام  المفتاحية:   الكلمات 
التعرف على الُعمالت المعدنية، الفترة الزمنية ماقبل الصفويين.
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The Coins In the Name of Imam Mahdi in 
 Pre-Safavid Era  

and Formation of the Concept of Shiite 
Ruler
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Abstract
Imamite Muslims, who follow twelve Imams from decent of the prophet, 
believe that the political ruling is de jure dedicated to the prophet and 
the twelve Imams. They believe that Imam Muhammad Al-Mahdi, the 
twelfth Imam who was born in 9th century AD is still alive and will 
come back in the promised day for constructing a heavenly world. For 
Imamite Muslims, who are also known as Twelver Shia, the legitimate 
government and the right of ruling is dedicated to Imam Mahdi. While 
Shiite community did not developed as a society, they participated in 
Sunni social institutions as a minority. Afterward in medieval period, when 
Sunni caliphate collapsed in Baghdad by Mongol invasion, maintaining 
the social order obliged the Shia to establish government on their own. In 
this article, we will explore the formation of a new role for Shia rulers as 
the representative of Imam Mahdi. Our investigation is based on the coins 
of Shiite rulers in the formative period of Shiite government concept. 
We find out the Shiite Sultan and Amir suppose himself a ruler in force 
majeure circumstances, who shall give up his position to Imam Mahdi in 
his reappearance.

Key words: Imam Mahdi, Shiite ruler, Numismatics, Pre-Safavid.
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