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دورة تيموری  هایهاست: اشکال مختلف باورهای شيعی بر سکهحاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش

ی صورت ها، متکی بر چه عواملچگونه بوده است؟استفادة حاکمان تيموری از شعائر مذهب تشيّع بر سکه
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Display of Shiite Beliefs on the Timurid Period Coins 

 

Abstract 

The Timurid were non-Iranian and Sunni people whose reign was based 

on moderateness founded on Islamic thought. Coins were considered as 

valuable tools to display the rulers’ power and thoughts. The significance 

of the present study is to investigate the religious politics of the Timurid 

period by the approach to the coins of that era. This paper seeks to answer 

the following questions: How had different forms of Shiite beliefs been 

reflected on the coinage of the Timurid period? Based on what factors did 

the Timurid rulers use the ritual of Shiism on coins? The results indicate 

that five types of Shiite rituals had been featured on the coin of the Timurid 

era using written and visual elements. Reverence for Imams by the Timurid 

rulers, paying attention to the Shiites to gain legitimacy, the attitude of 

Hanafi to the Ahlul Bayt and the Imams, and the presence of the Holy 

shrine of Imam Reza (AS) in the main realm of Timurid encouraged them 

to interact with the followers of Shiite religion in the society under their 

sovereignty. The data were gathered through library style and direct 

observation of works and the research method was analytical-comparative. 

Key words: Timurid period, Coins, Shiite beliefs, Dar al-Zarab 
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 مقدّمه  -7

عصر تيموری یکی از شاخص ترین دوران تاریخی است که بواسطه حضور سالطين قدرت طلب 

و سياستمدار خود توانست تعالی سياسی، فکری و مذهبی را در ایران به نمایش گذارد. دین 

از فرقه  یکیمحوری به عنوان رکن اساسی در کشورداری تيموریان بود و سنی مذهبان به عنوان 

بواسطه سياست تسامح  های مذهبی در سایه گرایش قدرت حاکمه به آن صاحب قدرت بودند.

و تساهل حاکمان تيموری در کشورداری و اداره امور سبب گردید که شيعيان علی رغم قرار 

داشتن در اقليت مذهبی جامعه، در سایه ای از عزلت قرار نگيرند. مستندات و مکتوبات بسياری 

این امر تاکيد می نمایند؛ یکی از شواهدی که در ادوار مختلف تاریخی ملل می تواند  بر

از  های ضرب شدهمذهبی و اجتماعی قلمداد شود سکه -راهگشای زوایای پنهان شرایط سياسی

سوی حاکميت است. تيموریان سنی مذهب از این ابزار پيام رسان و قوی به خوبی در راستای 

ان های مختلف اجتماعی و مذهبی بهره گرفتند؛ درج جمالت و عباراتی با یکپارچه نمودن جری

القاب و اسامی امام اول شيعيان یا صلوات بر امامان دوازدگانه ایشان در کنار عناوین خلفای سه 

گانه اهل سنت بر سکه های دارالضرب های تحت نظارت حاکمان تيموری، توانست اقليت 

مذهب همراه سازد. در این مسير نيز از اشکال و قالب های گوناگون  شيعيان را نيز با حاکمان سنی

در ترکيب بندی طرح سکه ها استفاده شد. سکه های به دست آمده با مشخصات یادشده به طور 

محدود در موزه ها و کتب معتبر و مرتبط با سکه شناسی قابل بررسی هستند. قابل ذکر است که 

شيعيان بر سکه ها از سوی سالطين تيموری را صرفا راهکار  نمی توان درج باورهای مرتبط با

سودجویانه سياسی دانست. بلکه در بررسی علل مؤثر نمایش شعائر شيعی بر مسکوکات دورة 

رض تمایل و عتاریخی شواهد و اسناد معين می سازند که  -تيموری در جایگاه اسناد فرهنگی

رم ا حرمت و دوستی مخلصانه ای نسبت به پيامبر اکارادت تيموریان تنها حربه سياسی نبوده و آنه
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)ص( و سُالله ایشان ابراز می داشتند. نقش راهبری پيشوایان فرقه اهل سنت و حضور بارگاه امام 

 هشتم شيعيان در تقویت کيفيت تمایالت شيعه دوستی تيموریان نيز نقش بسزایی داشته است.  

 بیان مسئله -1-1

گونۀ ای برخوردار است. حاکميت نظامیایران از اهميت ویژهدورة تيموری در حيات تاریخی 

. از دورة قابل تأملی را در جامعۀ ایران رقم زد تبار، شکوفایی فرهنگی و فکریتيموریان غيرایرانی

ها در ایران تبار ایرانی نداشتند که تيموریان نيز از این غزنویان تا پيش از عصر صفوی، حکومت

سب نمودن خود شان را با منتترتيب، آنها مشروعيت سياسی و اجتماعی؛ بدینقاعده مستثنی نيستند

ای، مناسبات قدرت، مذهب و جامعه در دورة به مغوالن کسب کردند. با چنين ساختار حکومتی

واند در تحاکميت آنها شایان توجه است و بررسی وجوه مختلف تاریخی، فرهنگی و هنری می

این عهد راهگشا باشد. در جامعۀ تيموری، اسالم محور اصلی تفکر چگونگی سه عامل یادشده در 

بينی دینی  جامعۀ ایران بود؛ اما جمعيت غالب آن پيروان اهل تسنّن بودند. از سویی، و جهان

هان توانند زوایای پنهای ضرب شده در ادوار مختلف، اسناد معتبر تاریخی هستند که میسکه

جوامع را منعکس سازند و از سویی دیگر، یکی از ابزار  مذهبی و اجتماعی -شرایط سياسی

های مختلف فکری و ها در جهت همراه نمودن طبقات و گروهقدرتمند و خاموش حکومت

ها و شعائری است که رسالت ها حاوی پياممذهبی در جامعه هستند. بدون شک، مندرجات سکه

های شيوه گرایی بههبی با رویکرد به شيعهاند. شعائر مذرسانی را بر عهده داشتهتبليغ و اطالع

های گوناگون بصری بروز یافته است؛ درج نمودن شهادتين با تأکيد بر والیت مختلف و در زمينه

به تنهایی یا همراه با لقب متعارف ایشان که المرتضی  حضرت علی )ع(، نام حضرت علی )ع(

م یا صلوات بر محمد )ص( و خاندان او از بوده در کنار عناوین سه خليفۀ دیگر، نام دوازده اما
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کات های نوشتاری بر مسکوگرایی در قالب پيامعنوان تظاهرات شيعهموارد مرسومی است که به

 ادوار مختلف مشاهده شده است.

های هدف از انتخاب این موضوع، بررسی سياست مذهبی دورة تيموری با رویکرد بر سکه

های دورة تيموری متعلق های در دسترس از سکهتا، نمونهشدة آن عصر است. در این راسضرب

اده های خارج از دسترس با استفبه کتابخانه و موزة ملی ملک و موزة بانک سپه مرکزی و نمونه

اند، مورد های شاهان دورة اسالمی ایران که در زمان حاکمان مختلف ضرب شدهاز کتاب سکه

ت ای هر یک، از نظر کاربست شعائر شيعی به صورهبررسی قرار گرفته و ضمن توصيف ویژگی

های ذکر است که در مطالعۀ موارد منقوش بر سکهاند. الزم به تطبيقی با یکدیگر مقایسه شده

( استفاده شده است و در 7932زاده، ( و )شریعت7937یادشده، از دو کتاب اصلی )فروغيان، 

مندرجات پشت و روی سکه که حاشيه و  های مستندسازی شده مشتمل برآنها، شناسنامۀ سکه

 گيرد، بر اساس کتب یاد شده است.متن را در برمی

 

 پیشینۀ پژوهش  -1-2

ی انجام هایهای ضرب شده در ادوار مختلف، بررسیدر راستای پيشينۀ پژوهش در زمينۀ سکه

. راستهای دورة اسالمی سهم کمی را داشده است؛ اما در این سير مطالعاتی، تمرکز بر سکه

 اند از:کتب ثانویه در این حوزه عبارت

 (.7937، ییطباطباترابیهای شاهان اسالمی ایران، )جمال * سکه

 (.7937 ی،یطباطباترابیهای اسالمی دورة ایلخانی و گورکانی، )جمال * سکه

 (.7911 توختييف، عرفانهای آنها، )* سياست پولی و مالی تيمور و خاندان او و سکه
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رشيو آ ،های اسالمی در ادوار مختلفکتاب نخست، ضمن ارایۀ اطالعاتی پيرامون سکهدر دو 

های مختلف همراه با های پادشاهان سلسلهتصویری ارزشمندی از مسکوکات دارالضرب

 ةهای ضرب شده در دوردر باب سکهشناسنامۀکامل گردآوری شده است. کتاب پایانی نيز، 

شده در های نگهداریبر اساس سکه خراسان و ایران ،النهرءشهرهای مختلف ماورا وتيموریان 

 ةاراطالعاتی نيز درباست و در عين حال،  دولتی تاریخی ازبکستان ةشناسی موزبخش سکه

 . ارائه نموده استسياست مالی و اقتصادی تيموریان 

 اشاره نمود:توان به موارد زیر اند، میترین مقاالتی که در این راستا نوشته شدهاز مهم

 (.7937شناسی ایرانی، )سعيد سليمانی، * اهميت علم سکه

 (.7937دهقی، شناسی در بازشناسی تاریخ و فرهنگ ایران، )محمود جعفری* نقش سکه

 (.7986های تاریخی، )منصوره وثيق، * تشيّع در ایران به روایت سکه

درجۀ اهمّيت بررسی مسکوکات ( با نگاه علمی به سکه، 7937در مقالۀ نخست، )سليمانی، 

 چون: خط و زبان،بندی مشخصی پيرامون سير تحوّل و تطوّر مواردی برای رسيدن به طبقه

( 7937، دهقیهای تاریخی، اصطالحات و تعابير بيان شده است. در نوشتار دوم، )جعفریسلسله

 شاهان، از یک هر روایىفرمان شمارسال و هاسلسله شناسایى تاریخ  در شناسىبارز علم سکه نقش

 احوال و اوضاع بررسی عصر، هر مردم اعتقادات بينى وجهان باورها، از روشن اندازیارائۀ چشم

یافت در آنها، هاىسکه طریق از سرزمين هر و خط هر منطقه، شناسایی زبان سياسى و اقتصادى

. در قرار گرفته استشيوة زندگى آنان مورد توجه  و بزرگان  گذشته و شاهان پوشش و آرایش

عشری و زمينۀ تشکيل حکومت ( روند و سير تحوّل مذهب شيعۀ اثنی7986مقالۀ پایانی، ) وثيق، 

ملی صفویه مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنين محقّق، نگاهی کلی به تظاهرات تشيّع در 
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ا هم اندکی رهای همۀ ادوار تاریخ ایران داشته که از آن ميان، مسکوکات دورة تيموری سسکه

 اند. خود اختصاص دادهبه

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -7-3

گردد که بررسی مسکوکات دورة تيموری در جایگاه با تحليل موارد مذکور، مشخص می

تاریخی برای دستيابی به شواهد بصری مرتبط با یکی از باورهای مذهبی  -یک سند فرهنگی

های یادشده بدان ای باشد که در پژوهشتواند حلقۀ مفقودهزمان، می موجود در جامعۀ آن

ای محدود کفایت شده است.  باورهای مذهبی حاکم بر جامعۀ دورة پرداخته نشده یا به قدر اشاره

تيموری تحت تأثير مذهب سنّی بوده است و شيعيان در اقليّت جامعه قرار داشتند. چگونگی و 

های ضرب شدة این دوران، هدف نگارندة نوشتار ر شيعی بر سکهعلل مؤثر در نمایش شعائ

است ای تاریخی و دریافت سيروست. تأکيد بر مذهبی خاص و شعائر مرتبط با آن در دورهپيش

تواند ضرورت انجام پژوهش  حاضر، هر ها، میای همچون سکهمذهبی حاکمان با مطالعۀ زمينه

 چند محدود و معدود باشد.

 

 بحث -2

 سیاسی تیموریان  -گسترۀ تاریخی -2-1

ه.ق در ایران حکومت کردند. تيمور  379تا  821ای بود که از سال تيمور بنيانگذار سلسله

حملۀ »ه.ق در اوترار درگذشت.  821سال سلطنت و برجا گذاشتن قلمرویی گسترده در  96پس از 

اوضاع و شرایط داخلی ایران را طرف شرق نزدیک، نهایتاً تيمور از ماوراءالنهر و پيشروی او به 

دگرگون کرد. تغييرات حاصله از این پيشروی، تنها به امور سياسی یا ساختار حکومتی محدود 

شد؛ بلکه تا حد بسيار زیادی ترکيب قومی ایرانی، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و توسعۀ نمی
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سياست تيمور در طی  (.61: 6، ج7981 )جکسون و همکار،« فرهنگی آن را هم متحوّل ساخت

دورة سلطنت و ادارة ممالک تحت قلمروش بر این امر استوار بود که حکومت هر والیت را به 

سپرد و خودش در رأس تمام امور قرار اعضای خاندانش یا حکّام محلی مورد اعتمادش می

مور به لحاظ ان تيزاده باقی ماند. جانشيناز تيمور سی و یک پسر، نوه، نبيره و نبيره»گرفت. می

ساختار حکومتی، وارث تشکيالتی بودند که تيمور بر اساس سنن مغولی بنا نهاده بود. تيمور و 

بردند و خویشاوندی خود با دیگر مغوالن را که عمدتاً جانشينان وی از مشروعيت مغولی سود می

 چنگيز را ازهایی از نسل نشين جغتایی شرقی بودند و عروسهای اولوس جوچی و خانازبک

 خصوص(.  به سبب نبود حکومتی متمرکز به99: 7932)منز، « کردندگرفتند، برجسته میآنها می

پس از شاهرخ و تجزیۀ قلمرو تيمور در نيمۀ دوم سدة نهم، تشکيالت او نتوانست بر آن اساس 

قوانين  نباقی بماند. تفاوت اساسی در ساختار حکومتی جانشينان تيمور با خود او، رجحان داد

، قوانين یاسا را لغو و فقه 875اسالمی بر قوانين مغولی )یاسا( بود که پس از آنکه شاهرخ در سال 

اسالمی را جانشين آنها کرد، رایج گردید. پس از او نيز، بيشتر فرمانروایان تيموری، از جمله 

 (.238: 7919بشاه، عرابوسعيد و سلطان حسين بایقرا به رعایت سنن اسالمی پایبند ماندند )ابن

 

 جایگاه مذهب در حاکمیت تیموریان  -2-2

حاکميت تيموریان بر پایۀ قوانين اسالم بود. شرایط نامتعادل سياسی و ظلم و چپاول صاحبان 

یی گراای را فراهم آورد که روحيۀ مذهبی و دینقدرت که نقطۀ اوج آن حملۀ مغوالن بود، زمينه

امعۀ آن عصر قوت گيرد؛ همچنين وفاداری دائمی تيموریان و و اعتقاد به یک نقطۀ اتکال در ج

 هایهواداران آنها به مشروعيت مغولی و ایدة قانون چنگيزخان )یاسا(، بدون شک به جنبش

بخشيد. مذهب رسمی پادشاهان و شاهزادگان تيموری، مذهب مرتبط با تقویت اسالم نيرو می
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نکه اند. ایمذهب بودهدر دوران تيموری، سنّیسنّی حنفی بود و بخش عظيمی از جمعيت ایران 

مناطق خاصی همچون گيالن، مازندران، خوزستان و قهستان شرقی و اندک شهرهایی همچون 

 اند، چيزیعشری بودهری، ورامين، قم، کاشان و سبزوار در خراسان از مراکز شيعۀ خاص اثنی

 بيش از یک توصيف تقریبی نيست. 

اسالم در این دوره، شدیداً دچار تغيير و تحوّل مذهبی بوده است. این ای از جهان بخش عمده

تغيير و تحوّل با بيرون رفتن خالفت عباسی از صحنه، حاکميت مغوالن و کاهش نفوذ علما در 

داری شمار از دینهایی بیهای این تغيير و تحوّل، جلوهترین جنبهشرق اسالمی آغاز گردید. مهم

رهبانيّت اسالمی، حرمت اولياءاهلل، حج، اعتقاد به معجزات، حرمت علی )ع( های مردم، رشد توده

هایی اغلب، مهر شيعی بر پيشانی دارند؛ اما این و به طور کلی اهل بيت بوده است. چنين پدیده

-782: 6، ج7981ها تماماً نشانه و سندی بر گرایش به تشيّع نيست )جکسون و همکار، پدیده

مایالت مشی حاکمان در تشک متأثر از خطنّی و شيعه در قلمرو تيموریان، بی(. نوسان ميان س787

ر توجه بوده و تنها امور سياسی مدنظمذهبی بود. برخی از شاهزادگان و اميران به  مسایل مذهب بی

 خاستند، تنها بدان علتگرفت و زمانی هم که به حمایت از یکی از دو مذهب برمیآنها قرار می

 خواستند در ميان مردم مقبوليت عام یابند.  بود که می

تيمور و همۀ اطرافيان او مسلمان بوده و در اعتقاد دینی و مذهبی خود یا راسخ یا متظاهر بودند. 

او در عين خشونت و اقتداری که در حکومت خود داشت، نسبت به علمای مذهبی و مشایخ و 

 ، تحکيم مبانی شرع مبين را بهانۀ جهانگشاییاهل دین، مهربان و متواضع بود و در بسياری موارد

(. تيمور به برخی از 765: 7985و فتوحات و خونریزی خود قرار می داد )ميرجعفری، 

داد تا در شمار غازیان درآید و از این عنوان نيز نصيبی برد های خود عنوان جهاد میلشگرکشی

 (.771: 2، ج 7996)یزدی، 
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ای بر این اعتقادند که این کارش نمود؛ اما عدهو مودّت میتيمور به شيعيان اظهار دوستی 

جنبۀ سياسی داشته است. با این همه، او به شيعيان توجه خاص داشت و در برآوردن حوائج ایشان 

عنوان دوستدار حضرت علی )ع( به برتری بر حریفان خود نمود. او با معرفی خود بهاهتمام می

سد که هدف تيمور از اتّخاذ این سياست آن بود که هرگونه رنظر میدست یافت؛ همچنين به 

بهانه برای شورش عليه وی سرکوب گردد و او را در مورد حکومت خویش مطمئن سازد 

ساز (. در این عهد، اختالف ميان پيروان تشيّع و تسنّن که زمينه753-767 :7952)الشيبی، 

، دی دال بر اینکه اهل سنّت یا شيعيانگردید، کمتر بوده و هيچ سنافکنی و آشوب میتفرقه

دیگری را تحت فشار گذاشته و یا به پيروی از مذهب خاندان سلطنتی مجبور کرده باشند، در 

دست نيست. پادشاهان این سلسله نيز، کم و بيش از آزادمنشی در اعتقاد به تسنّن یا تشيّع برخوردار 

  7اند.بوده

گردد. در که از سلطنت تيموری به بعد شایع و رایج میاحترام به اوالد پيامبر موضوعی است 

آل محمد را از جميع مراتب برتر داری و تعظيم و احترام مرتبۀ : »آمده است 2تزوکات تيموری

ایشان بجا آری و افراد را در محبت ایشان اسراف ندانی که هر چه از برای خدا باشد، در آن 

اند که احترام پادشاهان مورخان تيموری بيان داشته (.722: 7972تربتی، حسينی) «اسراف نباشد

خصوص عشر امری رایج بوده و ایشان به زیارت قبور برخی از امامان )بهتيموری نسبت به ائمۀ اثنی

اند. عالقه و تعصب بر امامان شيعه در وجودشان در برخی موارد منجر رفتهامام هشتم شيعيان( می

 (.913: 7996گردید )نطنزی، اميه میت به خاندان بنیبه ایجاد حس تنفر در آنها نسب

اع، الودریزی شد و در روز عيد غدیر )حجهحقيقت تشيّع در زمان حضرت پيامبر )ص( پی 

سال دهم هجرت( رسماً اعالم گردید.  برای این امر، طبق فرمان حضرت پيامبر )ص( از مسلمانان 

(. شيعه در اصل لغت به معنای پيرو است 715 -717: 7917اشتهاردی، بيعت گرفته شد )محمدی
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دانند شود که جانشين رسول اکرم )ص( را حق انحصاری خانوادة رسالت میو به کسانی گفته می

 (.29: 7917و در معارف اسالم، پيرو مکتب اهل بيت هستند )عالمه طباطبایی، 

 

 چگونگی نظام مالی تیموریان -2-3

لی و خوبی آگاه بود که اداره نمودن امور پوسلسلۀ تيموریان بهعنوان بنيانگذار امير تيمور به

 های محلی اجازة ضربمالی قلمرو وسيعش از یک مرکز دشوار است؛ در همين راستا به حکومت

ها با توجه خاص به وزن و ضرب سکه»سکه به نام تيمور و به اذن دولت مرکزی داده شده بود. 

 شدة دولتی از طرف حکومت مورد نظارت دقيقستاندارد تعيينبودن طال و نقره، مطابق با اخالص

(؛ همچنين، 92: 7911)توختييف، « ها حفظ شده بودشد و آرایش محلی این سکهقرار داده می

تيموریان دواوین متمرکز حکومتی نداشتند تا مسکوکات هماهنگی را در مناطق آنها تنظيم و 

های مفتوحۀ خود بهره گرفتند و در قلمرو پولی دولترو، آنها از معيارهای ضرب کند؛ از این 

 ای با اوزان متفاوت موجود بود.آنها انواع مسکوکات نقره

ۀ فلزی مسکوکات نقره استوار ساختند؛ اما سکنوعی نظام پولی خود را بر شالودة تکآنها به

نام شاهرخ ضرب  ه.ق در بغداد به 873طالیی هم موجود بود که ترکمانان قراقویونلوها در سال 

خ در ميرزا و شاهرکردند و همين سکه، حاکی از استيالی تيموریان بر عراق عرب است. سليمان

های طالیی ربع اشرفی در شان، همایون و اکبر در هند، سکهاعمام مغولیزمان سلطنت بنی

اند؛ ولی هدهای مسی با نام تيمور و شاهرخ فرزند او، پيدا شبدخشان ضرب کردند. گاهی نيز سکه

رود که تجار و بازرگانان عمده در اند. گمان میتعداد آنها بسيار محدود بوده و منتشر هم نشده

مبادالت بازرگانی خود از مسکوکات طالی خارجی )دوکات ونيزی و اشرفی مماليک که 

 کردند. به احتمال زیاد، حاکمان شهرهای بزرگشدند( استفاده میصورت کاال فروخته میبه
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نام های مسی بیبرای سهولت خرید و فروش روزانه و مبادالت ساکنان شهرها مقدار زیادی سکه

 (.12: 7987کردند )تاکستن و همکاران، و نشان ضرب می

 

 های آنها مسکوکات تیموریان و ویژگی -2-4

، گبينی اعتقادی و مذهبی، زبان، فرهنها، باورها و جهانمسکوکات در شناسایی تاریخ سلسله

عه سکه عبارت است از یک قط»اند، راهگشا هستند. هنر و حتی جغرافيایی که در آن توليد شده

فلز به وزن معين که روی آن عالمت رسمی دولت یا حکومتی که عيار و وزن آن را تعهد 

رسد که نام سکه در طول (. به نظر می78: 7987زاده بيانی، )ملک« کرده، منقوش شده استمی

خلدون در قرن هشتم هجری قمری اظهار داشته هایی بوده است. ابنستخوش دگرگونیتاریخ، د

ه از رفت؛ سپس آن را بر اثری ککار میها ابتدا نام مُهر آهنينی بود که برای ضرب بهسکه»است 

رفته، کلمۀ سکه در عرف و کردند و رفتهآمد، اطالق میها پدید میمهر به روی مسکوک

 (.732-737: 7952خلدون، )ابن« بدین مفهوم اختصاص یافتها اصطالح دولت

ها یا قبل از ورود اعراب به ایران، نقوش سکه عبارت بود از تصویر سالطين و سمبل سلسله

توليدات مختلف شهرها؛ اما با آمدن اسالم، حکم بر حرمت تصاویر داده شد. نقوش هندسی و 

گردید؛ حتی در اوایل حکومت مسلمانان، ذکر نام خليفه گل و برگ و ستاره و شعائر اسالمی نقر 

: 7955طباطبایی، گردید.)ترابیهم معمول نبود و فقط از روی تاریخ سکه، ضارب آن معلوم می

توانند ها می(؛ بدین ترتيب، استفاده از شعائر مذهبی و نقل بسياری از آیات قرآن بر سکه92و 97

 کنندة سکه باشد. ضرب هایراهگشای اعتقادات دینی  حکومت

وسيلۀ دولت وقت و در نقش یک رسانه با شعائر رسمی و ها بهمکتوبات درج شده بر سکه

عنوان یک کارکرد ثانویه، پس از رسالت اقتصادی که علت اصلی مورد نظر و تأیيد ایشان به
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 رشدند و از لحاظ کمّی نيز، نسبت به دیگر مکتوبات نظيضرب سکه بوده است، ضرب می

ها راهگشای ها از تداوم تاریخی بيشتری برخوردار بودند؛ همچنين سکهها یا مهرنوشتهنگاریکتيبه

نقاط ابهامی پيرامون شرایط اقتصادی و مالی، اوزان و مقادیر، هنر حکاکی، سير تحوّل خط، دین 

ة تاریخی ورشماری هستند. بررسی هر کدام از آنها با در نظر گرفتن یک دو مذهب و تقویم و گاه

 یابد.می خاص، اهمّيت ویژه

بين  نشاندة خود، یعنی سيورغتمشنام خانان جغتای دست تيمور بيشتر مسکوکات خود را به

م و سرانجام به نام 7988-7727ه.ق/  132-826م و محمود از 7912-88ه.ق/  117-132های سال

یک از ده است. هيچم ضرب کر7727 -5ه.ق/  826-1عمرش، یعنی  خود در آخرین سال

يمور بيگ، ابوسعيد و احمد مثل تبازماندگان تيمور به نام خان جغتایی سکه ضرب نکرد؛ اما الغ

یعنی داماد استفاده کردند. کاربست این   (Kureken)یا کورکن (Kurakan) از لقب کورکان

رساند که حاکم مزبور با یکی از خواتين خاندان سلطنتی جغتایی ازدواج کرده و اصطالح می

اند. بيشتر حکمرانان تيموری خود را بهادرخان يزخان را از طریق فرزندانشان ادامه دادهنسب چنگ

: 7987اند؛ لقبی که از زمان ایلخان ابوسعيد و بهادرخان رواج یافت )تاکستن و همکاران، ناميده

12.) 

از سه  هاستفاده کردند ک« تمغا»های خود از بيگ و ابوسعيد در سکهافزون بر این، تيمور، الغ

دایره در درون یک مثلث تشکيل شده بود و نشانۀ سلطنت آنها در پشت سکه بود. به نظر کلویخا، 

ر این اعتقادند ها برا دارد. بعضی« تيمور، حاکم سه اقليم است»سفير پادشاه اسپانيا، این تمغا معنای 

دهان و  دو چشم و کنند که فقطکه تمغای مذکور، شانه و سر گاو نر اخته است؛ یعنی گمان می

(. معموالً نام ضرابخانه در قابی در وسط 91: 7911سر گاو نر اخته ترسيم شده است )توختييف، 

(. پشت سکه نام یا القاب اميران و به دنبال 721: 7971طباطبایی، شد )ترابیروی سکه نقش می
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ل شد. عنوان معمومیها و تاریخ انتشار سکه نوشته ای دعایی و اغلب اسامی ضرابخانهآن جمله

بود؛ ولی تيمور بر روی مسکوکاتش هرگز عنوانی باالتر از امير یا اميرالمعظم « السلطان االعظم»

 ننوشت. 

ها عربی است؛ به طور کلی در دورة تيموریان از سه زبان فارسی، کار رفته در سکهزبان به 

ومی فارسی بوده که در قلمرو عل شده است. زبان مسلط این دوره، زبانترکی و عربی استفاده می

 رفت. زبان عربی در دورة تيموریان همچونکار میچون تاریخ، ادب و شعر و تشکيالت دیوانی به

-72: 7987ادوار پيشين، زبان علم، فلسفه، هيئت و علوم مذهبی بوده است )تاکستن و همکاران، 

وی آنها ای تبليغ مذاهب بودند، بر رها نيز به دليل اینکه یک زمينۀ اقتصادی مناسب بر(. سکه77

 شده است. به خط عربی نوشته می

های عمدة تيموریان در شهرهای بزرگی چون سمرقند و هرات قرار داشت؛ اما بر دارالضرب

ها در شهرهای معتبر دیگری صورت هایی از نوع نامتمرکز، ضرب سکهطبق اصول حکومت

و  ای نداشته استدر مسکوکات آنها چندان جلوه گرفته است. ميراث عالی هنری تيموریانمی

ها، خام اییهای جغتها نظير سکهای از این سکهگری آنها از حيث کيفيت متغير است. پارهریخته

های های دارالضربو خشن است؛ ولی گروهی دیگر، از معيارهای هنری واالیی همچون سکه

مباالتی همراه بوده است. در دوران یها با بغرب ایران برخوردار است. اغلب، ضرب سکه

 افتد؛ مانند رقابت شدید شاهزادگان تيموری با یکدیگر وزنی میتيموری، اتفاقاتی که در سکه

گيری زنی تيموریان، روند شکل، رشد کمّی و کيفی نقوش هندسی در سکه 9زدن انگ بر سکه

: 7937ری قمری است )سليمانی، های قرون هشتم و نهم هجهای سکهخط نستعليق و ... از ویژگی

93.) 
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نبع های مورد بحث از سه مهای تيموری، نمونهدر بررسی کاربست شعائر شيعی بر روی سکه

های در دسترس از دو موزة بانک سپه مرکزی و موزة ملی ملک اند. نمونهشاخص گردآوری شده

 ان دورة اسالمی ایران.های شاهاند و موارد دور از دسترس نيز، از کتاب سکهبه دست آمده

 – 821* چهار سکه از موزة ملی ملک مربوط به پادشاهانی با عناوین محمود امير تيمور)

 ه.ق(، بابر و ابوسعيد )موزة ملی ملک(. 852-821) (، شاهرخ. قه 117

 ه.ق(. 377-872* یک سکه از موزة بانک مرکزی مربوط به حسين بایقرا )

( مربوط به 7937طباطبائی، ترابیشاهان دورة اسالمی ایران )های * چهار سکه از کتاب سکه

 ( و ابوسعيد گورکانی. . قه 117 – 821پادشاهانی با عناوین محمود، عبداللطيف، امير تيمور )

ا ای ارائه شده برای آنهای موزهها بر اساس شناسنامهمشخصات مستندسازی شدة نمونۀ سکه

 گردد.ارائه می 7در قالب جدول شمارة 
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روز یافت. سير ها بگرایی به اشکال و درجات مختلف بر سکهشعائر مذهبی با رویکرد به شيعه

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، ادبی و تدریج و در حوزهتشيّع در ایران به

قر های اسالمی است. نها، نقر شعارهای شيعی بر روی سکهاین حوزهغيره اتفاق افتاد. یکی از 

در زمان خالفت ...«  ذولِک  الوّذِی یُب شِّرُ اللوّهُ عِب اد هُ»سورة شوری  29شعار شيعی قسمتی از آیۀ 

های منسوب به ابومسلم خراسانی و پيروان او، اوّلين تغيير ه.ق( بر سکه792-721بن محمد )مروان

ه.ق ضرب گردید  723به سال « جی»ه.ق و در  728سال « ریبه»شود که در شجاعانه محسوب می

 (.72: 7955طباطبایی، خواهی ایرانيان بوده است )ترابیکه هر دو شهر از مراکز اوّليۀ آزادی
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های تيموری دربردارندة کلمۀ اهل تسنّن با نام و لقب خلفای به طور تقریبی، تمامی سکه

 کار یعنی ابوسعيد،راشدین در حاشيه است؛ ولی در مسکوکات سه تن از حکمرانان مسامحه

آنها هم  دارالضربحسين بایقرا و ابوالقاسم بابر از کلمۀ تشيّع و نام دوازده امام استفاده شده و 

های الب پيامهای تيموری در قنشين بوده است. شعائر شيعی نقر شده بر سکهبيشتر شهرهای شيعه

 نوشتاری و بصری شامل موارد زیر هستند:

 * نام حضرت علی )ع( در کنار عناوین سه خليفۀ دیگر.

 ر.سه خليفۀ دیگالمرتضی در کنار عناوین * نام حضرت علی )ع( همراه با لقب ایشان علی

 «. اهللولیاهلل/ علی اهلل/ محمّد رسولاال اله ال »* شهادتين با تأکيد بر والیت حضرت علی )ع( 

 * نام دوازده امام یا صلوات بر محمّد )ص( و خاندان او.

 * شير و خورشيد.

 در کنار نام پادشاهشعائر شيعی نيز ها مندرجات نوشتاری وجود دارد. در تمامی سکه

ذهب مبه دستور حاکمان سنّی ،سال ضرب و در برخی موارد هم محل ضرب ،هاکنندة سکهضرب

 اند. ها اعمال شدهتيموری در ضرب سکه

در کنار نام سه خليفۀ دیگر لحاظ شده است؛  )ع(ها نام حضرت علی عمدتاً در پشت سکه

، لفاروقعمرا، همچنين در چند نمونه، نام خلفای راشدین همراه با القابشان نظير ابوبکرالصدیق

المرتضی ذکر شده است که در چگونگی انتصاب این القاب بدانها اندکی ذوالنورین و علیعثمان 

 نظریاتی در ،اندهای دورة تيموری دیده شدهسکهجا که در اغلب آننظر وجود دارد و از اختالف

 باب صحّت این القاب در ادامه خواهد آمد.

که اهل سنّت  صدیق استملقب به ابوبکر  ،کعب تيمی قرشیقحافه عثمان بنعبداهلل بن ابی

جوزی، یکی از علمای ابنبه او داده شده است. )ص( معتقدند این لقب از جانب پيامبر اکرم 
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کند ( نقل میص) اسالم نویسد: ابی درداء از پيامبرمی« الموضوعات»در کتاب  تسنّ معروف اهل

دیدم که در عرش خداوند بر لوحی سبز با نور سفيد نوشته  معراج در شب»که آن حضرت فرمود: 

روق صدیق و عمر فا ابوبکر )ص( رسول خداست، خدایی جز خدای یکتا نيست، محمد :شده بود

چراکه  ؛صحيح نيست حدیث این»نویسد: می حدیث جوزی بعد از نقل اینابن. «است

او گفته است: سخن او  ةمعين درباربنو او کسی است که یحيی در آن استاسماعيل عمربن

 (.921: 7، ج7986 جوزی،ابن) «و و آدمی بد و خبيث استگارزش ندارد و شخصی دروغ

الب طبن ابىعلى ةاز پيغمبر شنيدم دربار» :از ابوذر غفارى )ره( روایت شده است که وى گفت

 لين فردى خواهى بودکسى هستى که به من ایمان آوردى و اوّ لينتو اوّ !فرمود: اى على)ع( مى

ه بين ک ترین راستگویان و تویى فاروقکنى و تویى بزرگکه در روز قيامت با من مصافحه مى

(. 778:  7777طوسی، )شيخ  «... و تو پيشواى اهل ایمانى و کنىحق و باطل را از هم جدا می

 خدا و ةمن بند»کند که آن حضرت فرمود: )ع( نقل می ت از علیعقيلی از دانشمندان اهل سنّ

 ،یق اکبر و هر کس پس از من مدّعى این مقام شودبرادر رسول خدا )ص( هستم، منم صدّ

عباس نقل شده در حدیث دیگری از ابن(. 728 :5، ج7387عقيلی، )« تزننده اسگو و بهتانغدرو

ال إله إلّا اللَّه، محمد »ن نوشته شده های آاست: هيچ درختی در بهشت نيست، مگر روی برگ

انه، هيچ خدایی نيست جز خدای یگ ،«رسول اللَّه، أبوبکر الصدّیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین

  .محمد رسول خداست، ابوبکر راستگوست، عمر فاروق است و عثمان صاحب دو نور است

رقی است و از طرق مختلف از بن جميل فرماید: این حدیث از جعليات علیعالمه امينی می

مرتضی از (. 718- 716 :5، ج7792 امينی،ت )اب بودن او به اثبات رسيده اسکذّ ،کتب عامه

اوصاف اميرالمومنين )ع( است به معنای پسندیده و مورد رضایت خداوند؛ همچنانکه در حدیثی 

پی کسب رضای  از پيامبر )ص( نيز دربارة وی آمده است. از آنجا که آن حضرت همواره در
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. نام گرفته است« مرتضی»خدا بوده و خشنودی خدا و رسول را در هر کاری در نظر داشته است، 

عباس گفته است: علی )ع( در همۀ کارها در پی رضای خدا و رسول او بود. جبرئيل هم به ابن

دیده نپيامبر )ص( گفت: ای محمد! خدای متعال علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پس

 (.772: 9، ج7913 آشوب،شهراست و راضی است او را مرتضی بناميد )ابن

یت ، نبوت پيامبر )ص( و والها مشهود است که یکتایی خداوندشهادتين نيز در برخی سکه

را مؤکّد ساخته است. در برخی دیگر نيز، صلوات بر دوازده امام یا نام آنها حک  حضرت عل)ع(

يز، اشکالی بر سکه دیده شده که شعائر شيعی را نه با زبان نوشتاری، شده است. در یک نمونه ن

وعی زمينۀ خود خورشيدی دارد و به نبلکه با زبان بصری ارائه نموده است؛ نقش شيری که در پس

فهوم متواند مفهوم خاصی داشته باشد. در سایۀ حمایت او واقع شده است. این ترکيب بصری می

 خاطرشود. بهدر هنر اسالمی از اواخر دورة سلجوقيان مشاهده می مذهبی نقش شير و خورشيد

ها و مراکز عنوان نماد شيعه در امامزادهتعصب و سرسختی سلجوقيان نسبت به شيعيان، این نقش به

های بعدی در حکومت شيعيان مورد استفاده قرار گرفته است. در اینجا نقش شيعی و در دوره

: 7982 خزایی،منظور شده است ) )ع(و شير، نماد حضرت علی  )ص( مخورشيد، نماد پيامبر اسال

برای تفکيک مناسب اشکال مختلف شعائر شيعی بر سکه های مورد بررسی، جدول شمارة (.98

گردد تا هر گونه از این تظاهرات به تفکيک تعداد و مکان درج عبارت مورد نظر ارائه می 2

 مشخص گردد.
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 وری وسیلۀ حاکمان تیمعلل استفاده از شعائر شیعی بر مسکوکات به -2-6

ساز نمایش اشکال مختلفِ توجه و تأکيد بر شيعيان و شعائر آنها تواند زمينهعوامل بسياری می

يعه مذهب به مذهب شهای سالطين تيموری باشد. در این راستا، رویکرد تيموریان سنّیدر سکه

 هد باشد. آن عاند راهگشای دستيابی به علل این نمایش مذهبی بر پول رایج تومی)ع( و ائمۀ اطهار 

 

 دیدگاه تیموریان نسبت به تشیّع -2-6-1

دو  تشيّع به تيموریان گرایش نوع طبق مستنداتی که در کتب تاریخی و فقهی آمده، دربارة

 دوستی.دوستی و تشيّعگرایش شکل گرفته است؛ اهل بيت

اند: گفته آن علت بسيار. در قدمت با است جریانی سنّت، اهل ميان در دوستیبيت اهل 

 ایشان است، به بيت رسيده اهل فضایل اکرم دربارة پيامبر از که روایاتی سنّت مطابق اهل

اهل  از آنها که است دليل این به مردم ميان در علویان پذیرش که شده گفته مندند؛ حتیعالقه

(. انعطاف و تسامح تيمور در ابتدای سلطنتش و همچنين شاهرخ 23: 7963، جعفریاناند )بوده بيت

به  عالقه اظهار از بيش ابتدا گرفت. تيموریاندوستی آنان نشئت مینسبت به شيعيان از اهل بيت

 ورزیدند.می پيامبر عشق بيت اهل به تشيّع،

 رب با تکيه حمله این در او. داد رخ شام به وی حملۀ در تيمور، دوستیاهل بيت نمایش اوج

 او خود و ناميد ظالمانه حسين )ع( را امام رساندن شهادت به در یزید عمل شيعه، نماد ترینمهم

 قمواف زمانی مقطع آن در عمل یزید با شام مردم اگر اینکه طرح با همچنين او. شمرد کافر را

 رب همچنان که جهت این از نيز را خود شام زمان مردمان ستمگرند، و گناهکار هم آنان اند،بوده

 (.75: 7919 عربشاه،)ابن گناهکار دانست هستند، خود گذشتگان مذهب
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 امویان یادگار که را اموی مسجد داد اجازه خراسان شيعيان شام، به به لشگرکشی در تيمور

 اما حافظ ابرو به عمل تيمور در شام وجهۀ(؛ 762بسوزانند )همان:  علی بود، حق آل غاصبان و

 ملکت،م کند که اینبخشد و در کتاب خود که پس از مرگ تيمور نوشته، بيان میشيعی می

 برادر و امادد با تخصيصبيت مصطفی به اهل با همه ایشان، و بوده و یزید معاویه حکم تحت چون

 زهرا عداوت فاطمۀ قيامت، خاتون فرزندان طالب وابی بنعلی اميرالمؤمنين رسول اعنی

 طایفه نآ رسانده، ناپاکی تقدیم به ایشان دربارة اسرا و قتل و جنگ از توانسته آنچه و اندورزیده

 (.327 : 2، ج7912 ابرو، )حافظ ... است معروف و مشهور شيطان نافرمانی چون ادیان، اهل نزد در

 ایگونه یافت؛ به تيموری ادامه دورة پيامبر در خاندان به گسترده گذاریحرمت به اعتقاد

 (.283 :7932 )منز،شد می شمرده آنان ميان در آن، شاخص درست رفتاری به عمل که

 برداریبه بهره اصرفً را شيعی ائمۀ به تيمور توجه همۀ نباید مورخان، از برخی نظر برخالف

 و شوریک دهندة سياستانعکاس که تزوکات در او زیرا کرد؛ تعبير دوستی این از او سياسی

 امن کس هفت از خود، از دین پيش( هایتجدیدکننده) مجدّدهای از صحبت در اوست، لشگری

 بن مرع: داشتند توجه شيعی ائمۀ به بودند که دین مجدّد جهت بدین آنها نفر سه که بردمی

 مقام )ع( به رضا امام انتخاب دليل به حضرت علی، مأمون سبّ از جلوگيری در عبدالعزیز

 او آل و محمد حضرت بر توأمان( درود) صلوات اجباری ساختندليل  به اولجایتو والیتعهدی و

 فرستاده اکرم رسول حضرت بر فقط صلوات اولجایتو، از پيش. تشيّع کردن مذهبرسمی نيز و

 (.737 و 788  ، 782: 7972، تربتیحسينیشد ) می

 بایقرا،حسين  و سلطان ابوسعيد بابر، ابوالقاسم یعنی تيموری، بنام امرای از تن سه هایسکه 

 و تن)تاکس بود منقوش ائمۀ شيعی نام به راشدین خلفای نام جای به نشينشيعه شهرهای در

 ب،غيرمتعص و معتدل شيعۀ ویژهبه شيعه، ظاهرًا اما در دورة سلطنت بایقرا،(؛ 17 :7987دیگران،
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 در مواردی هنگرفتند؛ بلکقرار  مذمّت مورد تنها نه شيعيان و شد تسنّن پذیرفته کنار در راحتیبه

 وی، دعه در. برگزید برای خود شير نوایی ميرعلی نام به شيعی وزیری او. شدند تمجيد نيز

 تأليف کاشفی نام هب نوربخشی مرید وسيلۀ یکبه الشهداروضه یعنی شيعه، تبليغی کتاب ترینمهم

 .شد

 شيعه او کنند تصور شيعيان که شد موجب شعر، در بایقرا وسيلۀحسينی به« تخّلص انتخاب»

 اسفرازی، تغيير دهد )زمچی امام دوازده نام به را سکه و خطبه خواستند او از بنابراین است؛ شده

 (.978  :2، ج7998

 لطنتس به چون و است بيت داشته اهل در دوستی دل همواره بایقرا خواندمير، قول اساس بر

 مذهبانسنّی از جمعی فشار با ولی کند؛ شيعی ائمۀ نام به را سکه و که خطبه برآمد درصدد رسيد،

 (.93 :7959 شد )خواندمير، سنّت اهل سبک همان به خطبه قرائت به هرات، ناچار متعصب

 

 مشروعیت شیعیان برای کسب توجه به -2-6-2

 که است این مهم یابیمشروعيت در شود.بودن تعبير می ای مشروعيت یافتن، قانونیگونهبه

 به آن بکوشند و دانندمی مشروع را حکومتی چه آنان، تابع مردم بدانند کنندگانحکومت

 منبع یک تنها اسالم، جهان به مغول هجوم از پيش(. 233: 7911 شوند )قاضی، نزدیک باورها

 و لمغو حملۀ با. بود عباسی خلفای از ناشی مشروعيت، آن که داشت وجود رسمی مشروعيت

 شدند مجبور هاحکومت و از ميان رفت سنّتی باور این ه. ق، 656 سال در عباسی خليفۀ سقوط

 منابع، آن هب تشبّث با و بشناسند کرد، خواهند یا کنندمی حکومت آنها بر را که مردمی دیدگاه

  .کنند کسب مشروعيت برای خود
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 آغاز کشور اکناف و اطراف در مذهبشيعه هایحکومت ظهور عباسی، خالفت سقوط با

 و مشعشيان گيالن در کياآل مازندران، در مرعشيان خراسان، در سربداران هایحکومتشد که 

 هایحکومت شيعيان، تعداد نيز فزونی نواحی برخی اند. درجمله این خوزستان از در

 بودنشيعه شائبۀ که داشتوامی شيعی برابر تظاهرات در تساهل به را مناطق آن مذهبسنّی

توجه  و های کسب مشروعيت را توسّلجانشينانش نيز یکی از شيوه و تيمور. شدمی مطرح آنها

 .دانستندمی به شيعيان

 فهکو و حلّه نجف،کربال، کاشان، قم، مانند عرب، عراق و ایران مهم شهرهای برخی همچنين،

 به تمسّک اب و رو بودشيعيان روبه با مدیترانه سویبه  خود مسير در تيمور نشين بودند.شيعه

 مراهه خود با را آنان توان، حد در بلکه نمود؛ جلوگيری آنها مخالفت از تنها نه دوستی،شيعه

 رأی کسب با تيمور عربشاه،ابن گزارش مطابق زیرا شد؛ موفق نيز کار این در ظاهرًا و ساخت

 کرد همراه خود با را سربداریه رهبر سربداری، مؤید علی محمد، شریف نام به شيعی رهبر یک

 (.97-28: 7919 عربشاه،)ابن

 

 بیت و ائمه اهل به حنفی نگرش مذهب -2-6-3

 تيموریان مذهب بودند.حنفی صفویه، از پيش ایران بر حاکم ترک هایحکومت تمامی

 در قمری 82 سال به ابوحنيفهمذهب،  این باشند. پيشوای مستثنا قاعده این از توانستندنمی نيز

 بيت اهل اب ابتدا همان از نتيجه در و شد متولد بود، تشيّع روز آن پایگاه ترینمهم کوفه که شهر

 آن و اشتندد نزدیکی روابط علی )ع( حضرت با او پدر و پدربزرگ گویند. یافت پيوند پيامبر

 ویژهبه بيت، اهل به (. ابوحنيفه2 :7972 )ابوحنيفه، است کرده خير  دعای آنان حق در حضرت
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  بسياری مطالب)ع(  صادق امام خود، زمان شيعی امام از و داشت خاص ایعالقه( ع)علی  حضرت

 (.975تا: بی نژاد،)زرگری بودند شيعه بزرگان از ابوحنيفه، مشایخ از بسياری و بود آموخته

، تابی خورد )بغدادی، تازیانه مخالفت این راه در او. ستيز بود با امویان در ابوحنيفه همچنين

 هب ظاهرًا و داشتمی عباسيان مقدم و امویان بر را علویان اساسًا افتاد و زندان به و( 926: 79ج

 (؛ بنابراین،782: تابی نژاد،بود )زرگری خالفت معترف مقام تصدّی در ایشان حقانيت و شایستگی

 هنوز مانز آن در که سنّت نزد اهل خود ستيزیاموی و دوستیاهل بيت فقهی توجيه برای تيمور

 بر افزون قاید،ع این به تظاهر با بلکه مشکلی نداشت؛ تنها نه دادند،می تشکيل را جامعه اکثریت

 . دادمی جلوه نيز ابوحنيفه واقعی را پيرو خود شيعيان، حمایت و محبت جلب

 تیموری دولت اصلی قلمرو در (ع)رضا  امام مرقد وجود -2-6-4

 در (ع)رضا  دارد. امام قرار ایران اصلی قلمرو در (ع) هشتم بارگاه امام تنها شيعه، ائمۀ ميان از

 و (ص)اکرم  رسول حضرت به فرد تریننزدیک ایران، در مدفون علویان دیگر با مقایسه

 ،مذهبشان نوع از فارغ حاکمان، برای همواره شریف مرقد این. است آنان ترینالنّسبصحيح

 مقصد همچنان و شد حفظ مرقد این اهميّت نيز، تيموری در دورة. شدمی شمرده مقدسی مکان

احترام  از بخشی بدین ترتيب(. 281: 7932 )منز، بود ایران در مذهبی قدرت کانون و زیارتی

 هااز زیارت تاریخی منابع بود. در تيموریان نزد امام این مقام تيموریان نسبت به شيعيان، متأثر از

بایقرا  و حسين( 59همان: ) بابر ابوالقاسم  ،(28: 7، ج7959 بيگ )خواندمير،الغ هایبردن التج و

 .است شده برده نام نيز (ع)و عرض ارادت ایشان به حضرت رضا ( 777)همان: 
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 گیرینتیجه -3

لی ها نيز، وضوح کامهای تيموریان مبهم بوده و بقایای موجود بر سکهسير تاریخی سکه

 مسکوکات تيموریان محدودیت داشته باشد.ندارند. همين امر سبب گردیده که پژوهش دربارة 

؛ اما توجه برخی از سالطين تيموری مذهب تيموریان داشتندشيعيان سهم اندکی در جامعه سنّی

ج ها، قابل تأمل است. دربه تمایالت شيعيان و کاربست شعائر شيعی در ابزاری همچون سکه

 رف ایشان که المرتضی بوده در کنارنمودن نام حضرت علی )ع( به تنهایی یا همراه با لقب متعا

عناوین سه خليفۀ دیگر، شهادتين با تأکيد بر والیت حضرت علی )ع(، نام دوازده امام یا صلوات 

های نوشتاری و حتی کاربست نمادگرایی تصویری در بر محمد )ص( و خاندان او در قالب پيام

کرم حضرت علی )ع( و پيامبر ابرخی موارد، نظير کاربست شير و خورشيد که به ترتيب نماد 

گرایی بر عنوان تظاهرات شيعه)ص( در ادوار اسالمی هستند، از موارد مرسومی است که به

های تيموریان به عوامل نمایش موارد مذکور در سکه مسکوکات تيموریان مشاهده شده است.

ان و سالطين ستی حاکمدودرونی و بيرونی وابسته است. تمایل به اهل بيت پيامبر و نهایتاً شيعه

)ص( پيامبر اکرم  به خاندان گذاریسازد. حرمترا مؤکّد می  آنها، عالقه و تمایل قلبی تيموری

 آنان ميان در ای، شاخص درست رفتاریگونهاعتقاد رو به گسترشی بوده که عمل به این الگو به

 ه هدف بهرهب اصرفً را يعیش ائمۀ به تيموریان توجه تواننمی ترتيب،شده است. بدینمی شمرده

انشينانش ج و کسب مشروعيت تيمورنمود.  تمایل و عرض ارادت تعبير این آنها از سياسی برداری

مذهبان بيت و ائمه و تبعيت سنّی اهل به حنفی نگرش پيشوای مذهب ،و توجه به شيعيان با توسّل

جواری پایتخت تيموریان با علی و در نهایت هم حضرت ویژهبه بيت، اهل بهاز وی در عالقه 

بارگاه مطهر حضرت رضا )ع(، از عوامل بيرونی هستند که زمينۀ توجه و تمایل تيموریان به مذهب 

اند. همۀ عوامل یاد شده سبب گردیده که شعائر شيعی با تشيّع و پيروان ایشان را فراهم آورده
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عنوان رآیند و مسکوکات بههای مختلف در زمان سلطنت برخی از پادشاهان به نمایش دکيفيت

 ابزاری قدرتمند در این راستا و در ادوار مختلف ایفای نقش نمایند.
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 هاشناسنامۀ مسکوکات تيموری با توجه به مندرجات پشت و روی سکه  -7جدول 
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 هاتفکيک مفاهيم و شعائر شيعی در پشت و روی سکه -2جدول

 

 

 هااشتدیاد

ميرزا ابوالقاسم بابر روزی با خواص و مقرّبان نشسته بود، سکه ای در دست گرفت و نوشتۀ آن را » .7

هر کس هر نوع اعتقادی دارد، گو  :ضار گفتکه نام دوازده امام بر آن است. یکی از ح :خواند و گفت

: 2، ج 7989)سمرقندی،  «دار؛ من بر طریق سنت جماعت ثابتم و مذهب امام اعظم ابوحنيفه دارممی

7778). 

 کتابی تاریخی به زبان فارسی منتسب به تيمور گورکانی و تحریر ابوطالب حسينی تربتی است که نسبت .2

شاهی،  الدینالدین علی یزدی و ظفرنامۀ نظاموره مانند ظفرنامۀ شرفهای تاریخی این دبه دیگر کتاب

ارزش تاریخی کمتری دارد. تکرار مطالب و مضامين با عناوین نسبتاً مشابه از انسجام کتاب و 

 «(.تزوکات»، ذیل 7915: 1، ج 7982آهنگی جمالت آن کاسته است )حدادعادل، خوش

برخی پادشاهان به محض به سلطنت رسيدن یا غلبه بر (، countermark) یا سورشارژ انگ انداختن .9

م خود یا اند. بعضی با نقر اسکرده ژهای قبلی سورشارهای قبلی با عجله بر روی سکهسالطين یا سلسله

 .اندای را به نام خود کردهای، سکهجمله

 

 شعائر  شیعی   

 

 مشخصات

 هاسکه 

 

نام حضرت 

 علی )ع(

 

 المرتضیعلی

 

 اهللعلی ولی

 

نام دوازده امام 

 یاصلوات

 

شیر و 

 خورشید

 

 7 2 7 2 2 هاتعداد سکه

 

 مکان درج

پشت سکه 

 در حاشيه

پشت سکه در 

 حاشيه

پشت سکه در 

 متن

پشت سکه در 

 حاشيه

روی سکه در 

 متن
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