سک ه های امام مهدی؟جع؟ در دورۀ پيشاصفوی
و شک ل گريی انديشۀ«حاکم شيعی»
[حمیدرضا آذرینیا  /1محمدحسین افراخته] 2

کلیدواژهها :امام مهدی؟جع؟ ،حاکم شیعی ،سکهشناسی ،دورۀ پیشاصفوی.
* تاریخ دریافت مقاله ( )96/12/7تاریخ پذیرش ()97/3/20
 .1دانشجوی دکتری مردم شناسی دانشگاه تهران azarinia@yahoo.com
 .2فوق لیسانس تاریخ اسالم از دانشگاه تهران ،پژوهشگر موسسۀ مطالعات mhafrakhteh84@yahoo.com
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چکیده
شـیعیان امامـی از نظـر حقوقـی ،حاکمیت سیاسـی جامعـه را مخصوص پیامبـر اکرم؟لص؟
و اهلبیـت ایشـان؟مهع؟ میداننـد .بـه اعتقـاد آنـان ،امـام مهـدی؟جع؟ کـه در اوایـل قـرن
چهارم متولد شـده و تا کنون نیز زنده اسـت ،روزی ظهور خواهد کرد و جهانی الهی خواهد
ساخت .شیعیان امامی _ که به سبب پیرو یشان از دوازده امام از نسل پیامبر اکرم؟لص؟
یشـود _ حـق مشـروع و الهـی حکومـت را مخصـوص امـام
بـه آنهـا اثناعشـریان نیـز گفتـه م 
لشـدن بـه یـک جامعه ،به صـورت یک
دوازدهـم میداننـد .جمعیـت شـیعیان قبـل از تبدی 
اقلیـت در میـان جامعـۀ اهـل سـنت زندگـی میکردنـد .پـس از حملـۀ مغـوالن و فروپاشـی
خالفـت عباسـی ،فرصتـی بـرای شـیعیان به وجـود آمد کـه بتوانند حکومتهایی بـا گرایش
شـیعی ایجـاد کننـد .نوشـتار حاضـر میکوشـد تـا نشـان دهـد کـه در ایـن دوران ،حاکمانـی
بـا عنـوان وکیلان امـام مهـدی؟جع؟ رو یکار آمدنـد .شـواهد مـورد اسـتفادۀ ایـن مقالـه ،بـر
بشـده توسـط حاکمان شـیعی در اوایل دورۀ پس از مغول _ که دورۀ
تحلیل سـکههای ضر 
شـکلگیری مفهـوم «حا کـم شـیعی» در جامعـۀ شـیعه میباشـد _ مبتنـی اسـت .سلاطین
و امیـران شـیعه در ایـن دوران ،جایـگاه الهـی مسـتقلی بـرای خـود قائـل نبودنـد؛ بلکـه خـود
را حاکمانـی میدانسـتند کـه در اثـر اضطـرار ،بهناچـار قـدرت را در دسـت گرفتهانـد و پـس از
ظهـور امـام زمـان؟جع؟ جایـگاه حکومتـی خـود را بـه ایشـان تحویـل خواهنـد داد.

دوفصلنامۀامامتپژوهی
سالششــــــم،شمـــــارۀ 20
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مقدمه
«سـکه» شـیئی مـادی اسـت کـه ارزش اقتصـادی آن بـر اسـاس وزن فلـز بهکاررفتـه در آن
مشـخص میشـود .سـکههای رایـج بلاد اسلامی در گذشـته «درهـم» یـا «دینـار» نامیده
میشـدند .درهـم از جنـس نقـره بـود و دینـار از طلا سـاخته میشـد .صرفنظـر از ارزش
اقتصـادی سـکه ،ارزش فرهنگـی آن نیـز قابـل توجـه اسـت .سـکه توسـط نهـاد قـدرت
در جامعـه تولیـد میشـود .روی سـکهها نـام فرمانـروا و ضرابخانـه ،تاریـخ ضـرب
و کلماتـی نمادیـن ،کـه برخاسـته از فرهنـگ و هویـت جامعـه اسـت ،دیـده میشـود.
سـکه ابـراز نمادیـن نهـاد قـدرت و یا ارزشهای اجتماعی حاکم بر جامعه اسـت .سـکه
توسـط حاکمیـت تولیـد میشـود و سـپس در سـطح جامعـه بـه گـردش درمیآیـد .تولیـد
سـکه توسـط قـدرت غالـب و ارزشهـای مـورد قبـول جامعـه صـورت میگیـرد و بعـد از
تولیـد ،بهعنـوان یـک رسـانه ،قـدرت و ارزشهـای جامعـه را بازتولیـد میکنـد .ایـن یـک
شـبکۀ بههمپیوسـته از قـدرت و بازتولیـد قـدرت توسـط سـکه اسـت .اسـتفاده از سـکۀ
رایـج نشـاندهندۀ عضویـت در جامعـه و پذیـرش حاکمیت اسـت .در گذشـته رسـم بر
ایـن بـوده کـه حاکمـان بـه دو شـیوه حکومـت خـود را اعلام رسـمی میکردنـد :نخسـت
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بـا خطبهخوانـدن بـه نـام حاکـم در منابـر رسـمی و دوم بـا ضـرب سـکه .نظامـی گنجـوی
شـاعر پارسـیگوی قرن ششـم ،در مخرن االسـرار با بیانی زیبا نشـان صاحبملکشـدن
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را سـکه و خطبهخوانـی معرفـی میکنـد:
مل ــک ب ــر آرای و جه ــان ت ــازه ک ــن

هـــر دو جهـــان را پـــر از آوازه کـــن

ســـکه تـــو زن تـــا امـــرا کـــم زننـــد

خطبــه تــو خــوان تــا خطبــا دم زننــد

بدینجهـت نمادهـای روی سـکه ،روایتگـر رویدادهـای اجتماعـی طـول تاریخ هسـتند
و سـکه را میتـوان بیانیـۀ رسـمی حکومتهـا معرفـی کـرد .سـکه محصـول یـک رابطـۀ
دوسـویه میان فرهنگ و اشـیاء مادی آن اسـت .سـکه بازتولیدکنندۀ اقتدار نهاد قدرت
و ارزشهـای فرهنگـی غالـب اسـت .سـکه تسـلط قـدرت غالـب و ارزشهـای غالـب
را بـرای اعضـای جامعـه تثبیـت میکنـد و رواج سـکه ،موجـب فرمانبـرداری اعضـای
جامعـه از حاکـم و ارزشهـا میشـود .سـکه هـم معنـای نمادیـن بـرای افـراد دارد و هـم

رواجـش در جامعـه ،در شـکلدهی سـاختار اجتمـاع و برقـراری رویـۀ اجتماعـی مهـم
اسـت .قـدرت سـکه بهعنـوان شـیء مـادی فرهنـگ ،بـه خاطـر برقرارکـردن ارتبـاط میـان
مفاهیـم ادراکـی و عضویـت در جامعـه اسـت .در حقیقـت سـند رسـمی تغییـر حاکـم
یـا تغییـر قلمـرو حکومتهـا را در ضرابخانههـا بـر روی سـکه ثبـت میکردنـد .ثبـت
تغییـرات سیاسـی گاه بـا ضـرب سـکۀ جدیـد صـورت میگرفـت و گاه روی سـکههای
حاکـم قبلـی عالمـت حاکـم جدیـد ضـرب مجـدد میشـد (سـورژارژ) .سـکه وضعیـت
اقتصـادی زمـان و مـکان خـود را نیـز روایـت میکنـد .عیـار و وزن سـکهها و تغییراتشـان
در طـول زمـان ،حکایـت از وضـع اقتصـادی ،تـورم ،رونـق و رکـود بـازار دارد .ارزش مـادی
سـکه همیشـه توسـط جریان واقعی اقتصاد تعیین میشـد .سـکههای با جنس گرانتر
ارزش دقیقتری داشـتند ،ولی ارزش سـکههای مسـی چندان واقعی نبود .سـکههای با
لوانتقال بین شـهرهای
ارزش بـاال ،مثـل طلا یـا نقـره ،بـرای دا دوسـتدهای عمده و یـا نق 
دور توسـط تجـار یـا عمـال دولتـی و نظامـی و لشـکری اسـتفاده میشـده و بـه نوعی ویژۀ
لوانتقـال بیـن
طبقـۀ باالدسـت و خـواص جامعـه بـوده اسـت .ایـن سـکهها بـرای نق 
شـهرها و در پرداختهـای مقادیـر زیـاد اسـتفاده میشـده اسـت .بدینجهـت محـدود
بـه جغرافیـای خاصـی نیـز نبـود .سـکههای کـمارزش در دا دوسـتدهای روزانـه مـردم
بـهکار میرفتـه و مـورد اسـتفادۀ تـودۀ مـردم بودنـد .سـکههای فرودسـت متعلـق بـه حـوزۀ
عیار سـکهها ،محصول تغییرات فرهنگی اسـت که ابعاد مختلفی از جامعه را حکایت
میکنـد .نـام حاکـم ،محـل ضـرب و سـال ضـرب سـکه ،از جهتـی ،اطالعـات سـکههای
حاکمـان ،قلمـرو و تاریـخ حکومـت آنهـا را بیـان میکنـد و از جهتـی دیگـر ،اطالعـات
فرهنگـی و مذهبـی ماننـد نـوع خـط ،زبـان ،نمادهـا و شـعائر بهکاررفتـه را ارائـه میکنـد.

نمادهـای بهکاررفتـه بـر روی سـکه از زمینـۀ فرهنگـی جامعـه برخاسـته اسـت .درک
نمادهـای روی سـکه و دریافـت مفهـوم آنهـا مبتنـی بـر درک جمعـی و تفسـیر مشـترک
جامعـه اسـت .نمادهـای روی سـکه بـه دلیـل سـرعت انتقـال اطالعـات و گسـتردگی
جغرافیایـی ،یـک رسـانۀ سـریع و فراگیـر اجتماعـی در تاریـخ بـوده اسـت.
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یشـدند .تحـول نقـش ،وزن و
جغرافیایـی محـدودی بودنـد و بهطـور محلـی جاب هجـا م 
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نمادهای مذهبی روی سکههای اسالمی
سـکههای اسلامی ابتدا در ضرابخانههای ایران ضرب شـدند و با عنوان سـکههای
عـرب ساسـانی شـهرت یافتنـد .ایـن سـکهها دارای تصویـر پادشـاه ساسـانی ،آتشـدان
و دو نگهبـان بودنـد .محـل و تاریـخ ضـرب بـه خـط پهلـوی و عبـارات عربـی همچـون
«اهلل رب»« ،هلل احلمـد» و «بسـم هلل امللـک» روی سـکه نقـر میشـد.
«بسـم اهلل»،
ي
امویـان کـه تعصـب عربـی در حکومتشـان بـه اوج خـود رسـید ،تلاش کردنـد نـوع
جدیدی از سـکهها را ضرب کنند و خود را از زیر سـلطۀ تمدن ساسـانی برهانند؛ روی
سـکههای امـوی عبـارت «ال الـه اال اهلل وحـده ال شـر یک لـه» نقـر شـد و از خـط کوفـی
بـرای عبـارات روی سـکه اسـتفاده کردنـد .عبـداهلل بـن زبیـر نیـز در ایـن دوره سـکهای
بـه نـام خـود زد و از عبـارت «عبـداهلل امیـر اي ورو یشـنیگان» 1اسـتفاده کـرد؛ قطـری بـن
فجائـه کـه از بـزرگان خـوارج بـود ،عبارتـی مشـابه عبـارت ابـن زبیـر بـر سـکۀ خود نقـر کرد:
«قطـری امیـر اي ورویشـنیگان» .از دیگـر سـکههای دورۀ اموی ،سـکههایی بـا آیۀ «حممد
رسـول اهلل ارسـله باهلـدی و دیـن احلـق لیظهـره عیلالدیـن کلـه» اسـت کـه در پشـت
ْ َ َ
ّٰ ُ َ ݡَ ݨݦ ٌ َ ٱ ّٰ ُ َّ ݡݡَ ُ َ
الص ݨمد ل ْم یَ� ݫ ِلد َوݠل ݩْم یݧ ݩُ�ولد> نقـر شـده اسـت .ایـن سـکهها بـر غلبـۀ
سـکه <الله احد �لله
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میـل کشورگشـایی در دوران امـوی و پیـروزی مسـلمانان بـر مسـیحیان از طریـق جنـگ و
خونریـزی داللـت دارنـد.
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پــس از افــول امویــان در دورۀ انقــاب عباســیان ،ســکههای ابومســلم خراســانی بــا نقــش
ً
آی ــۀ «قـــل ال اســـئلکم علیـــه اجـــرا اال املـــودة يف القـــریب» در برخ ــی مناط ــق ض ــرب ش ــد.
ض ــرب س ــکههایی ب ــا ای ــن ن ــام نی ــز نوع ــی ت ــاش ب ــرای ارتب ــاطدادن قی ــام عباس ــیان ب ــه
پیامب ــر اک ــرم؟لص؟ و در حقیق ــت نوع ــی مشروعیتبخش ــی ب ــه حکوم ــت عباس ــیان
اس ــت .در زم ــان قی ــام ابوالس ــرایا در س ــال  199ق ک ــه ب ــا هم ــراه ک ــردن س ــادات حس ــنی
ص ــورت گرف ــت ،س ــکههایی ب ــا نق ــش کلم ــۀ «فاطم ــی» ،ب ــه معن ــی انتس ــاب ب ــه اوالد
حض ــرت فاطم ــه؟اهع؟ ،در کوف ــه ض ــرب ش ــد .در دورۀ عباس ــیان تغیی ــری نمادی ــن در
نق ــر س ــکه روی داد و عب ــارت «حممـــد رســـول اهلل» جایگزی ــن آی ــات س ــورۀ اخ ــاص ک ــه
 .1این واژه ،پهلوی است و بهمعنای «امیرالمؤمنین» میباشد.

در دورۀ ام ــوی ب ــر س ــکهها منق ــوش ب ــود ،ش ــد .در زم ــان مه ــدی عباس ــی ،ن ــام خلیف ــه و
عبــارت دعایــی ،بعــد از نــام حضــرت خاتمالنبییــن؟لص؟ اضافــه شــد« :حممـــد رســـول
1
اهلل صـــی اهلل علیـــه و ســـلم الخ لیفـــة املهـــدي».
نـام امامـان شـیعه از زمـان ضرب سـکۀ والیتعهدی امام رضا؟ع؟ ،بر سـکهها منقوش
شـد .بعـد از آن ،نـام برخـی امامـان بـر سـکههای اسـماعیلیان نقـر شـد .وجـه مشـترک
غالـب سـکههای هـای شـیعی ،عبـارت «علی ویل اهلل» اسـت کـه روی سـکههای

زیـدی و اسـماعیلی دیـده میشـود .شـعار «علی خلیفـة اهلل» توسـط زیدیـان طبرسـتان
َ ٌ نَّ َ َ ُّ ُ ُ ّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َّ ذ نَ ُ ق ُ نَ َّ �ةَ
نیـز بـه کار رفتـه اسـت .آیـۀ <ع ِل ي�م إ��ما و ِل ي�كم الل ُه و رسوله وال ِ ي��� �م�وا ال ِ ي��� ي� ِ� ي�مو� الصلا
َ ُ ْ�ؤ ُت َن �زَّ َ
كا َ�ة َو ُه ْم َر ِاك ُع َن
و�> روی سـکۀ علویـان طبرسـتان در سـال  311ق نقـر شـده
و ي� �و� ال
اسـت .وهسـودان بـن محمـد کـه اسـماعیلی مذهـب بود در سـال  343ق ،آیـۀ والیت و
«عل� خلیفـة اهلل» و نیـز نـام شـش امـام از امامـان دوازدهگانـه را روی سـکۀ خـود
عبـارت ي

ضرب کرد 2.در سـال  290ق دولت حمدانیان سـکههایی منقوش به آیۀ تطهیر ضرب
نَّ ّ َ َ َ
ُ �ذ نَ َّ �ذ نَ ُ ق َ تَ ُ نَ أ َ ُ
إَو� الل َه على ن� ْص ِر ِه ْم
و� بِ�� �نّ ُه ْم ظ� ِل ُموا
کردنـد 3.زیدیـان آیـۀ تطهیـر و آیـۀ <ا ِ � ِلل ِ ي�� ي��ا�ل
ََ
4
ل قـ� ِد ي� ٌر > را بـر سـکهها ضـرب کردنـد.

فاطمیان مصر و ضرب نخستین سکه به نام امام مهدی؟جع؟ در سال
 524قمری
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ماننــد محمــد بــن ابیبکــر و محمــد بــن ابیحذیفــه در مصــر،
ســابقۀ تشــیع در ایــن منطقــه را بــه دهههــای اول اســامی و دوران حکومــت عثمــان
بازمیگردانــد .در کتــاب رجــال نجاشــی و فهرســت شــیخ طوســی ،گزارشهــای فراوانــی
 .1علیـزاده ،مهبانـو« ،گـذری بـر سـیر تحـول سـکه در سـدۀ نخسـت دورۀ اسلامی» ،مجلـۀ گـزارش
میـراث ،شـمارۀ 40
 .2وثیق ،منصوره« ،تشـیع در ایران به روایت سـکههای تاریخی» ،مجلۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
شمارۀ  114و .115
.3ابن العدیم ،عمر بن احمد ،بغیة الطلب في تاریخ حلب.944 /2 ،
 .4رضائی باغ بیدی ،حسن ،سکههای ایران در دورۀ اسالمی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان.

عيش مکاح« ۀشيدنا یريگ لکش و یوفصاشيپ ۀرود رد ؟جع؟یدهم ماما یاه هکس

حضــور تشــیع در مصــر بــه قــرون متقــدم بازمیگــردد .حکومــت یــاران بــزرگ

173

َّ
در مــورد محدثــان دوازدهامامــی مصــر ثبــت شــده اســت .بــه گــزارش ابــن زوالق پــس از
ورود اســحاق ،فرزنــد امــام صــادق؟ع؟ و همســرش ســیده نفیســه بــه مصــر ،اهالــی آنجــا
همچــون کعبــه بــه دور آنهــا گشــتند.

1

اسـماعیل (فرزنـد امـام کاظـم ؟ع؟) نیـز در مصـر سـاکن شـد 2.کتـب حسـین بن سـعید،
دو طبقـه پـس از وی در مصـر تحدیـث شـدند 3.هـارون بـن موسـی تلعکبـری( 4متوفـای
 385ق) و جعفـر بـن محمـد بـن قولویـه قمـی( 5متوفـای  369ق) ،هـر دو در مصـر
اسـتماع حدیث داشـتهاند .سـؤاالتی که مردم مصر از ابن جنید ،شـیخ صدوق و سـید
مرتضـی 6پرسـیدهاند ،نشـان دهنـدۀ حضـور فعـال تشـیع اثناعشـری در مصـر اسـت.
شـیعیان پس از انقراض حکومت فاطمیان در مصر (سـال  567ق) و با وجود قتلعام
شـدید آنهـا توسـط صالحالدیـن ایوبـی ،باز به حیـات خود در مصر ادامـه دادند .محقق
حلی که حدود صد سـال پس از انقراض فاطمیان درگذشـته اسـت ،رسـالهای مفصل
 .1ابن زوالق ،حسن بن ابراهیم ،فضائل مصر و اخبارها و خواصها ،ص .48
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 .2مدخـل اسـماعیل بـن موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ در کتـاب رجـال نجاشـی و فهرسـت شـیخ طوسـی:
ن
احلسی� سـکن مصر و ولـده هبا و له کتب یرو هیا
عل بن
«إمساعیـل بـن مـویس بـن جعفـر بـن حممد بن ي
عـن أبیـه عـن آبائه… ».

 .3نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص .60
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بهـای رجالـی و فهرسـتی آمـده اسـت« :عبیـداهلل بـن محمد بـن الفضل بن
شهـا در کتا 
 .4ایـن گزار 
هلال الطائـی یکنـی أبـا عیسـی المصـري خاصـي روی عنه التلعکبـري و قال :سـمعت منه بمصر
سـنة إحـدی و أربعیـن و ثالثمائـة و لـه منـه إجـازة» (طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،رجـال ،ص )431؛
شهـای دیگـری در مـورد سـماع حدیـث توسـط هـارون بـن موسـی در مصـر وجـود دارد .در ایـن
گزار 
زمینـه ر.ک :همـان ،ص  410و  419و .442
 .5نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،همـان ،ص 126؛ نجاشـی در مدخـل «جعفـر بـن یحیـی الـرازي» ،بـه
گاه ذکـر طریـق خـود بـه کتـاب وی چنیـن مینویسـد« :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 العلاء».
 .6همـان ،ص ( 392در ترجمـۀ شـیخ صـدوق) و ص ( 400در ترجمـۀ شـیخ مفیـد کـه در واقـع رسـالۀ
شـیخ مفیـد ،ردیـهای بـر رسـالهای بـوده اسـت کـه ابـن جنیـد در جـواب اهالـی مصـر نوشـته بـود)؛
همچنین ر.ک :مفید ،محمد بن محمد ،المسـائل السـرویة ،ص 75؛ طوسـی ،محمد بن حسـن،
الفهرسـت ،ص  ،289مدخـل سـید مرتضـی.

در پاسـخ بـه پنـج سـؤال اهالـی مصـر نوشـته اسـت 1.هرچنـد 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 قابلتوجهـی از
شـیعیان در ایـن منطقـه اسـت.
ورود اســماعیلیان بــه مصــر و تأســیس دولــت فاطمــی ،بــا چالشهــای سیاســی در تاریخ
ایــن حکومــت همــراه بــود .اگرچــه ذات ایــن چالشهــا سیاســی بــود ،ولــی پیامدهــای
مذهبــی عمیقــی در اســماعیلیان بهجــای گذاشــت .نخســتین مــورد ،جانشــینی
«المســتنصر بــاهلل» ،هشــتمین خلیفــۀ فاطمــی (هجدهمیــن امــام اســماعیلی) در ســال
 487ق اســت؛ مالکاالفضــل (نایــب الســلطنه) جانــب «مســتعلی» ،فرزنــد کوچکتــر
گتــر او« ،نــزار» را داشــتند .نــزار دســتگیر شــد و در
را گرفــت و عــدهای جانــب فرزنــد بزر 
زنــدان درگذشــت؛2حامیان نــزار فرقــۀ اســماعیلیان نــزاری را بــه وجــود آوردنــد کــه بعدهــا
در «المــوت» حکمرانــی کردنــد .در مقابــل ،خلفــای فاطمــی بــه فرقــۀ مســتعلی گرویدند.
دومیــن بحــران حکومــت در ســال  524ق بــا تــرور «اآلمــر باحــکام اهلل» ،خلیفــۀ دهــم
فاطمــی بهدســت نزاریــان روی داد .عــدهای گفتنــد پســر «اآلمــر» ب ـهزودی از زن آبســتن
او بــه دنیــا خواهــد آمــد و خلیفــه و امــام خواهــد شــد؛ 3برخــی نیــز گفتنــد کــه پســر تــازه
بــا پس ـرعموی «اآلمــر» کــه «الحافــظ» نــام داشــت ،بــه عنــوان امــام اســماعیلی و خلیفــه
بیعــت کردنــد .پیــروان طیــب را «طیبیــه» نامیدنــد؛ آنــان بــه غیبــت طیــب قائــل شــدند
و ادارۀ مذهــب بــه دســت داعیــان او ادامــه یافــت .ابوعلــی احمــد بــن افضــل ،کــه جــد
 .1محقـق حلـی ،جعفـر بـن حسـن ،المسـائل المصر یـة (چـاپ شـده در ضمن رسـائل محقـق حلی)،
ص .231 - 195
2. Daftary, Farhad (1990). The Ismāʿī�lī�s: Their history and doctrines.

 .3ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،العبر :تاریخ ابن خلدون.101 /3 ،

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

عيش مکاح« ۀشيدنا یريگ لکش و یوفصاشيپ ۀرود رد ؟جع؟یدهم ماما یاه هکس

متولــدی بــه نــام «الطیــب» داشــته و بــر امامــت او قائــل شــدند؛ 4ولــی در مقابــل ،عــدهای
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و پــدرش وزیــر فاطمیــان بودنــد و نقــش مهمــی در خالفــت مســتعلی و اآلمــر داشــتند ،بــا
همراهــی ســران لشــکری ،الحافــظ را برکنــار کــرد؛ او بعــد از برکنــاری الحافــظ در ســال
 524ق ادعــای مذهــب امامیــه (اثناعشــری) کــرد و بــه نــام «امــام مهــدی منتظــر» ســکه
زد؛ 1او همچنیــن نــام «اســماعیل بــن جعفــر بــن محمــد الصــادق» را از منابــر حــذف کــرد
و خــود بــا نــام «امــام قائــم» خطبــه خوانــد 2.ســکههای «امــام محمــد ابوالقاســم المنتظــر»
کــه در قاهــره و اســکندریه ضــرب شــدهاند ،در مــوزۀ بریتانیــا و مــوزۀ هنــر اســامی
قاهــره موجــود اســت 3.در روایــات آمــده اســت کــه امــام مهــدی؟جع؟ همکنیــۀ رســول
َ
اهلل؟لص؟ اســت؛ ازای ـنرو در ایــن ســکهها نیــز «ابوالقاســم» آمــده اســت؛ منتظــر بــودن
امــام زمــان؟جع؟ نیــز در ایــن ســکه مشــهود اســت.

4

مرکز روی سکه :االمام محمد
حاشـیۀ خارجـی روی سـکه :بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم ضـرب هذاالدینـار بالمعزیـة
القاهـرة سـنة خمـس و عشـرین و خمسمائـة
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حاشیۀ داخلی روی سکه :ابوالقاسم المنتظر المر اهلل امیرالمؤمنین
مرکز پشت سکه :عال غایة
1. Stanley Lane Poole, The Name of the Twelfth Imám on the Coinage of Egypt, H. Sauvaire, 1874

 .2ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،همان.102 /3 ،
 .3مایسـه محمـود ،داود ،المسـکوکات الفاطمیـة بمجموعـة متحـف الفـن االسلامي بالقاهـرة ،ص
 99 - 93و  191و .442
 .4دسترسی به این سکه امکانپذیر نبود و گزارش این سکه از مقالۀ «استنلی پول» نقل شد.

حاشیۀ داخلی پشت سکه :ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علي ولي اهلل
حاشیۀ خارجی پشت سکه :لیظهر علیالدین کله و لو کره المشرکون
در مقالـۀ «اسـتنلی پـول» طـرح دیگـری هـم گـزارش شـده اسـت کـه محـل ضـرب آن بـه
جـای قاهـره« ،مصـر» نقـر شـده اسـت .کلمـۀ «المـر اهلل» نیـز «بامـر اهلل» اسـت .بـه جـای
کلمـۀ «عـال غایـة» نیـز «اهلل الصمـد» اسـت .جنـس سـکۀ مذکـور درهـم اسـت نـه دینـار؛
طـرح ایـن سـکه بـه قـرار ذیـل میباشـد:
مرکز 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 خمسمائـة
مرکز پشت سکه :اهلل الصمد
حاشیۀ داخلی و خارجی پشت سکه :مثل طرح قبل
ضـرب سـکههای امامیـه در مرکـز خالفـت اسـماعیلیان ،معنـی شـگفتانگیزی دارد.
ضـرب ایـن سـکهها و اعلام اعتقـاد بـه دوازد ه امـام توسـط احمـد بـناالفضـل ،بـدون
وجـود زمینـۀ اجتماعـی در بدنـۀ جامعـه و همچنیـن تأییـد گروههـای نخبـگان مرجـع،
دوسـالۀ حاکمیـت احمـد بـناالفضـل ،بهجـای اسـم حاکـم روی سـکههای فاطمـی،

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 بهعنوان
حاکـم مشـروع بـر سـکه ضـرب میشـود .ایـن حرکـت احمـد بـناالفضـل ،بـا هـر انگیـزۀ
سیاسـیای هـم کـه صـورت گرفته باشـد ،یک آمـوزۀ امامیه را به وضوح برجسـته میکند
و آن اینکـه ،حاکـم شـیعی بـه نیابـت از امـام مهـدی؟جع؟ ادارۀ جامعـه را بـر عهـده
گرفتـه و حـق حکومـت بـا امـام معصـوم اسـت .درنتیجـه سـکه بـه نـام حضـرت امـام
 .1وردی ،حمیدرضـا« ،سکهشناسـی دورۀ فاطمیـان» ،پژوهشـنامۀ علـوم انسـانی دانشـگاه شـهید
بهشـتی ،شـمارۀ .38
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امکانپذیـر نیسـت .امامیـه حـق خالفـت را از ِآن امـام معصـوم میداننـد و در مـدت
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مهـدی؟جع؟ ضـرب میشـود و حکومـت احمـد بـناالفضـل بدین جهت مشـروعیت
کسـب میکنـد .قضـاوت در مـورد ایمـان قلبـی احمـد بـن االفضـل پرسـش ایـن مقالـه
نیسـت ،امـا پیامدهـای اجتماعـی رفتار وی و داللت اجتماعـی فرمان او بیانگر اعتقاد
بـه مشـروعیت حکومـت بـه نیابـت امـام مهـدی؟جع؟ اسـت؛ چنانکـه ایـن بـاور در
دورههای بعدی حکومت شـیعیان نیز پابرجا بود .شـاردن در سـفرنامهاش 1به مناسبت
درگذشـت شـاه عبـاس دوم مینویسـد:
 ...دو فرزند به جا مانده :یکی صفی میرزا که قریب بیست سال پیش به
دنیـا آمـده و تحـت مراقبـت میـرزا ناظـر زندگـی میکنـد ،و دیگـر حمزهمیـرزا
نجـا ز یـر نظـر آقـا مبـارک بـه سـر
کـه هفـت سـال بیشـتر نـدارد و اکنـون همی 
یبـرد؛ بایـد یکـی از ایـن دو را بـه یـاری و خواسـت خـدا برگزینیـد تـا بـا
م 
سـمت قائممقـام امـام منتظـر بـر ایـران سـلطنت کنـد. ...

از سـوی دیگـر ،رفتـار نمادیـن احمـد بـناالفضـل کـه تـوأم بـا حـذف نـام خلفـای فاطمی
از منابـر بـود ،جایـگاه اجتماعـی شـیعیان اثناعشـری را در مصـر ،بیـش از آنچـه در
وهلـۀ اول بـه نظـر میرسـد ،آشـکار میکنـد .بعـد از حملـۀ صالحالدیـن ایوبـی و کشـتار
شـیعیان و فاطمیان مصر ،به نظر نمیرسـد هیچ شـیعهای تمایل داشـته باشـد به مصر
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مهاجـرت کنـد؛ بنابرایـن نویسـندگان نامههایی که چند دهـۀ بعد ،از مصر برای محقق
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خ آنهـا را به تفصیل بیان میکنـد ،بازماندگان
حلـی؟هر؟ ارسـال میشـود و محقـق ،پاسـ 
شـیعیان دوران فاطمـی هسـتند .بیشـک مصـر بخـش مهمـی از پراکنـش جغرافیایـی
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 قلاع اسـماعیلیان در سـال  656ق ،فضـای مذهبـی
ایـران از زیـر فشـار قدرتهـای سیاسـی خـارج شـد .آزادی مذهبـی پیشآمـده ،موجـب
رشـد سـریع و البتـه مسـالمتآمیز تشـیع اثناعشـری شـد .شـیعیان در سـطح نخبـگان
درخشـیدند و در عرصـۀ فکـری و اجتماعی ،شـاخص شـدند .ابـن بطوطة ،جهانگردی
 .1شاردن ،جان ،سفرنامۀ شاردن ،ص .1615

مغربی اسـت که از شـمال آفریقا تا هند و چین سـفر کرده اسـت؛ او که به ایران نیز سـفر
کـرده ،مشـاهدات زیـادی از احـوال اجتماعـی ایرانیـان نقل میکند؛ از جملـۀ آنها ،آیین
انتظـار امـام مهـدی؟جع؟ در میـان مـردم حلـه اسـت کـه چنین بیـان میکند:
در نزدیکــی بــازار بــزرگ شــهر ،مســجدی قــرار دارد که بــر َد ِر آن ،پردۀ حریری
نجــا را مشــهد صاحبالزمــان میخواننــد .از عــادت
آو یــزان اســت و آ 
آنهــا ایــن اســت کــه صــد مــرد مســلح بــا شمشــیرهای آختــه ،پــس از نمــاز
نکــرده میگیرنــد
عصــر نــزد امیــر شــهر میرونــد و از او اســب یــا اســتری زی 
یشــوند .پیشــاپیش ایــن چار پــا،
و ب هســوی مشــهد صاحبالزمــان روانــه م 
یشــود و از آن صــد تــن ،نیمــی در جلــو حیــوان و
طبــل و شــیپور و بــوق زده م 
نیمــی دیگــر در دنبــال آن راه میافتنــد و ســایر مــردم در طرفیــن ایــن دســته
حرکــت میکننــد و چــون بــه مشــهد صاحبالزمــان میرســند ،در برابــر
در ایســتاده و آواز مــی دهنــد کــه« :بســم اهلل ،ای صاحــب الزمــان بســم اهلل،
بیــرون آی کــه تباهــی روی زمیــن را فراگرفتــه و ســتم فــراوان گشــته ،وقــت
آن اســت کــه بــر آئــی تــا خــدا بهوســیلۀ تــو حــق را از باطــل جــدا گردانــد»
و بــه همیــن ترتیــب بــه نواختــن بــوق و شــیپور و طبــل ادامــه میدهنــد تــا
نمــاز مغــرب فــرا رســد .مــردم حلــه معتقدنــد کــه محمــد ،پســر امــام حســن
نجــا غیبــت کــرده و ب ـهزودی از
عســکری وارد ایــن مســجد شــده و در آ 

هما نجــا ظهــور خواهــد کــرد ،و او را «امــام منتظــر» مینامنــد- .
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بـن محمـد قزوینـی (متوفـای  682ق) در آثـار البالد و اخبار العباد 3،ذیل شـهر کاشـان،
از کتابـی کـه احمـد بـن علـی بـن بابـه کاشـانی (متوفـای  510ق) در فـرق شـیعه نوشـته،
نقـل میکنـد که:
عجـب آن اسـت کـه در والیـت کاشـان ،جمعـی هسـتند از امامیـه و مـن
ایشـان را دیـدهام؛ در هـر صبـح انتظـار ظهـور امـام خـود را میکشـند و یـراق
1. Ibn Battûta, Voyages I. De l’Afrique du Nordà La Mecque, p.359

 .2ابن بطوطة ،محمد بن عبداهلل ،الرحلة.56 /2 ،
 .3قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار العباد ،ص ( 432در ترجمۀ فارسی ،ص .)503
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ً
ظاهـرا ایـن آییـن هـم بـه لحـاظ جغرافیایـی گسـترده بـوده و هـم مسـبوق بـه سـابقه .زکریا

پوشـیده ،بـه اسـب سـوار شـده ،از شـهر بیـرون میرونـد بـه انتظـار آنکـه
صاحـب و امـام ایشـان ،ظاهـر شـود و چـون آفتـاب بلنـد میشـود ،بـاز
بـه شـهر ،عـودت میکننـد و بـه یکدیگـر مـی گوینـد کـه امـروز هـم نشـد و
همیشـه در ایـن انتظـار میباشـند.

در همین کتاب آثار البالد و اخبار العباد ،ذیل معرفی شهر سامرا 1نیز آمده است:
اهل مذهب شـیعه ،اسـبی سـمند با زین و یراق طال ،همیشـه در سـردابی
کـه مهـدی صاحبالزمـان؟جع؟ غایـب شـده نگـه میداشـتهاند بـرای
انتظار ظهور آن حضرت ،و این سـرداب در نزدیک مسـجد جامع اسـت.
روزی ،سـلطان سـنجر (متوفـای  552ق) از مسـجد بیـرون آمـده ،نظـرش
نجـا چـرا نـگاه داشـتهاند؟
بـر ایـن اسـب افتـاد ،پرسـید :ایـن اسـب را در آ 
نکـه شـیعه را اعتقـاد آن اسـت کـه مهـدی موعـود _ کـه
گفتنـد :بـرای آ 
بهتریـن خالیـق اسـت _ از ایـن سـرداب ،ظاهـر شـود و بـر ایـن اسـب ،سـوار
گـردد و عالـم را مسـخر نمایـد .سـلطان سـنجر گفتـه بـود کـه بهتـر از مـن،
نجـا بیـرون نخواهـد آمـد ،و بـر آن اسـب ،سـوار شـد.
کسـی از ای 

صاحب آثار البالد نوشـته اسـت که« :این عمل به زعم شـیعه ،بر سلطانسـنجر مبارک
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نیامد و به دسـت غزان ،گرفتار گردیده ،دولتش زایل شـد».
بـر مبنـای اعتقـاد امامیـه ،ظهـور حضـرت امـام مهـدی؟جع؟ از مکـه خواهـد بـود؛ امـا
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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
شـیعه خلـط کـرده اسـت .مطلـع سـعدین و مجمـع بحریـن کتابـی ،کـه حـوادث بیـن
سـالهای  ۷۰۴تـا  ۸۷۳ق _ مصـادف بـا حکومـت مغـوالن _ را روایـت میکند ،در مورد
2

«علـی مؤیـد سـربدار» و دورۀ سـربداران و آییـن انتظـار سـبزوار چنیـن مینویسـد:

نچـه] در بـارۀ سـربداران گفتنـی اسـت ،دلبسـتگی شـدید آنـان بـه
[ ...آ 
 .1همان ،ص ( 386در ترجمۀ فارسی ،ص .)455
 .2سـمرقندی ،عبدالـرزاق ،مطلـع سـعدین و مجمـع بحریـن 9 /1 ،و 437؛ پطروشفسـکی،
ایلیاپاولویـچ ،نهضـت سـربداران خراسـان ،ص .15

تشـیع اسـت و در یـن راه چنـدان پیـش رفتـه بودنـد کـه همـان خواجه علی
مؤ یـد ،اسـبی بهز یـن هـر روز میکشـید کـه ظهـور حضـرت امـام محمـد
مهـدی سلام اهّلل علیـه خواهـد بـود.
نچـه در قضــیۀ ســربداریه مذکـور
خواجـه علـی مؤ یــد در آن وقـت ،چنا 
اسـت ،مملکـت خراسـان از بسـطام تـا فرهادجـرد ضبـط نمـود ،خطبـه و
سـکه بـه نـام خـود کـرد و دعـوی محبـت خانـوادۀ رسـول کـرده ،در اظهـار
مــذهب تشــیع ،غلوی عظیم داشـت و اسـبی به زین هر روز میکشـید که
ظهـور حضــرت امـام محمـد مهـدی سـلام ااهلل علیـه خواهـد بـود. ...

حکومـت شـیعی سـادات مرعشـی بیـن سـالهای  750ق تـا  784ق در مازنـدران برپـا
بود .مرعشیان از خاندانهای تأثیرگذار در مازندران بودند که از میانۀ قرن هشتم تا آخر
قـرن نهـم در دولـت صفویـان ،بـر مازنـدران حکومـت کردنـد .سـید قوامالدیـن مرعشـی،
کـه نسـب او بـه امـام سـجاد؟ع؟ بازمیگـردد ،در والیـت آمـل متولـد شـد و بـرای تحصیل
بـه مشـهد مقـدس رفـت .در آن زمـان در خراسـان شـیوخ و دراویـش ،زمـام جامعـه را بـه
دسـت داشـتند .شـیخ حسـن جـوری و درویـش باباهلال _ کـه جانشـین شـیخ خلیفـه
بودنـد _ و سـید عزالدیـن سـوغندی (البتـه بـه واسـطۀ شـیخ حسـن جـوری) ارشـادات
شـیخ خلیفه را ترویج میکردند 1.شـیخ خلیفه از عرفای سلسـلۀ بایزید بسـطامی است
از امـرای آن سـرزمین ،هـدف ارشـادات آنهـا مبـارزه بـا ظلـم و برقـراری عدالت اجتماعی
اعالم شـده اسـت 3.سـید قوامالدین مرعشـی از مریدان سـید عزالدین سـوغندی بود و
از او اجـازه داشـت .سـید قوامالدیـن بعـد از مدتـی بـرای ارشـاد به مازندران بازگشـت .در
آن زمان کیا افراسیاب چالبی ،ملک فخرالدوله حسن را کشت و حاکم آمل و بخشی
از مازنـدران شـد .کیـا جلال متمیـر نیـز در فیروزکـوه حکومت داشـت و بـه دلیل خیانت
کیـا افراسـیاب بـه ملـک فخرالدولـه ،بـا وی معانـدت داشـت .رابطـۀ کیـا افراسـیاب بـا
 .1مرعشی ،ظهیرالدین ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،ص .237
 .2همان ،ص .243
 .3همان ،ص .240
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کـه سرسلسـلۀ خـود را امـام صـادق؟ع؟ میداننـد 2.در نامـۀ شـیخ حسـن جـوری به یکی
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حاکمـان سـوادکوه و الرجـان نیـز به دلیـل قتل فخرالدوله ،خصمانه بـود .تنگنایی که از
ایـن خصومتهـا 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 قوامالدیـن مرعشـی رفت
و اظهـار ندامـت کـرد؛ سـید نیـز بـه دسـت خودَ ،س ِـر او را به رسـم مـردم مازندران بتراشـید
و کاله درویشـان بـر سـر او گذاشـت .ایـن کار ،ارادت مـردم را بـه او زیـاد کـرد 1.تظاهـر بـه
درویشـی و اظهـار مریـدی سـید قوامالدیـن ،بـه تدریـج کار را بـر کیـا افراسـیاب مشـکل و
سامان کار دولت را از دست او خارج کرد؛ لذا او تدبیری اندیشید تا سید را کنار بزند؛
او جلسـۀ مناظـرهای میـان فقهـای آمـل و سـید برگـزار کـرد و به دلیل بدعتبودن سـلوک
درویشـی نزد فقها ،سـید را به زندان انداخت و خود نیز لباس درویشـی کنار گذاشـت؛
از قضـا در همـان شـب ،فرزنـد و ولیعهـد او ُمـرد؛ مـردم کـه ایـن اتفـاق را دلیلـی بر کرامت
سـید میدانسـتند ،علیـه کیـا افراسـیاب قیـام کـرده و سـید را آزاد کردنـد .بدیـن ترتیـب
حکومـت کیـا افراسـیاب از سـال  750ق تـا  760ق 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 ،سـکههایی بـا نقـش صلـوات بـر دوازده امـام در حاشـیه ،و نـام
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امـام مهـدی؟جع؟ بـا عنـوان «السـلطان محمـد المهـدي» در مرکز سـکه ضـرب کردند.
ً
ضـرب سـکهای کـه منحصـرا بـه نـام حضـرت مهـدی؟جع؟ اسـت ،داللـت ویـژهای بـه
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بـاور شـیعیان ،مبنـی بـر حـق انحصاری حاکمیـت امام معصـوم دارد و طبق همین باور
اسـت کـه حاکـم شـیعه ،نقـش خـود را در نیابـت امـام مهـدی؟جع؟ تعریـف میکنـد.
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
 .1همان ،ص .246
 .2همان ،ص .252 – 247

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  759ق
پشت سکه :ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل

جمعبندی
نقـر نـام امـام زمـان؟جع؟ بـه همـراه نـام امامـان؟مهع؟ در سـکههای اولجایتـو ،امیـر
اسـترآباد ،سـکههای سـربداران ،سـکهای از طغـی تیمـور و سـکهای از جالیریـان دیـده
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حاشیه پشت سکه :صلوات بر دوازده امام
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میشـود؛ لیکـن سـکهای کـه بـه صـورت منحصـر ،بـه نـام حضـرت امـام مهـدی؟جع؟
ضـرب شـده اسـت ،معنـا و داللتـی دیگـر دارد .حاکمـان شـیعه بـر مبنای اصول تشـیع،
حـق حاکمیـت را از ِآن امـام معصـوم میداننـد؛ بنابرایـن نقـش خـود را در نیابـت امـام
زمـان؟جع؟ تعریـف میکننـد .ایـن نـگاه در مقاطعی بنا بر دالیل تاریخـی ،اجتماعی و
حتـی شـخصیت فـردی حاکـم ،به سـمت ضرب سـکههایی به نام امـام مهدی؟جع؟
و بـدون ذکـر نـام حاکـم ،متمایـل شـده اسـت؛ ایـن آشـکارترین نمـاد اظهار جایـگاه امام
تاریخـی
مهـدی؟جع؟ در عقیـدۀ سیاسـی شـیعیان اسـت .در ایـن مقالـه دو مقطـع
ِ
پیـش از دولـت صفویـه ،کـه ایـن نمـاد در آنهـا آشـکار شـده اسـت ،معرفـی شـد .پیامـد
ایـن حرکـت ،رجـوع امـرای شـیعه ،مثـل خواجـه علـی مؤید سـربدار و یا شـاهان صفوی،
بـه فقهـای شـیعه بـرای حفـظ مشـروعیت حکومـت اسـت .نظـام سیاسـی شـیعیان
فراینـدی تکاملـی در طـول تاریـخ داشـته اسـت؛ ایـن مقاله کوشـید تـا از طریق سـکهها،
بخشـی از ایـن مسـیر را نشـان دهـد.

184
دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ بیستم _ پائیز و زمستان 1395

فهرست منابع

کتابها

ابـن بطوطـة ،محمـد بـن عبـداهلل ،الرحلـة ،تحقیـق :عبدالهـادی التـازي ،آ کادیمیـة المملکـة
المغربیـة ،ربـاط 1997 ،م.
ابـن خلـدون ،عبدالرحمـن بـن محمد ،العبـر :تاریخ ابن خلدون ،تحقیـق :عبدالمحمد آیتی،
پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی ،تهران 1383 ،ش.
ابـن زوالق ،حسـن بـن ابراهیـم ،فضائـل مصـر و اخبارهـا و خواصها ،تحقیـق :علی محمد عمر،
الهیئـة المصریـة العامة للکتاب ،قاهـره 1999 ،م.
ابـن عدیـم ،عمـر بـن احمـد ،بغیـة الطلـب فـي تار یـخ حلـب ،تحقیـق :سـهیل الـزکار ،دار الفکر،
بیروت.
ابن قولویه ،ابوالقاسم جعفر بن محمد ،کاملالزیارات ،مرتضویه ،تهران 1375 ،ش.
پطروشفسـکی ،ایلیاپاولویـچ ،نهضـت سـربداران خراسـان ،ترجمـۀ کریم کشـاورز ،پیـام ،تهران،
 1351ش.
رضائـی بـاغ بیـدی ،حسـن ،سـکههای ایـران در دورۀ اسلامی از آغـاز تـا برآمـدن سـلجوقیان،
انتشـارات سـمت ،تهـران 1394 ،ش.
سـمرقندی ،عبدالرزاق بن اسـحاق ،مطلع سـعدین و مجمع بحرین ،گردآوری عبدالحسـین
نوایـی ،مؤسسـۀ مطالعـات و تحقیقات فرهنگی ،تهـران 1372 ،ش.
شاردن ،جان ،سفرنامۀ شاردن ،ترجمۀ اقبال یغمایی ،چاپ توس ،تهران 1372 ،ش.
شـیخ طوسـی ،محمـد بـن الحسـن ،الفهرسـت ،تحقیـق :سـید عبدالعزیـز طباطبائـی ،مکتبـة
المحقـق الطباطبائـي ،قـم 1420 ،ق.

شـیخ مفیـد ،محمـد بـن محمد بن نعمان ،المسـائل السـرویة ،تصحیح صائـب عبدالحمید،
کنگـرۀ جهانی شـیخ مفید ،قـم 1413 ،ق.
قزوینـی ،زکریـا بـن محمـد بـن محمـود ،آثار البلاد و اخبار العبـاد ،ترجمۀ میـرزا جهانگیر قاجار،
امیرکبیـر ،تهران 1373 ،ش.
 ،------------آثار البالد و اخبار العباد ،دار صادر ،بیروت 1998 ،م.

مایسـه محمـود ،داود ،المسـکوکات الفاطمیـة بمجموعـة متحـف الفـن االسلامي بالقاهـرة
دراسـة اثر یـة و فنیـة ،دارالفکـر العربـي ،قاهـره 1991 ،م.
محقـق حلـی ،جعفـر بـن الحسـن ،المسـائل المصر یـة و هـي تشـتمل علـی خمـس مسـائل،
در کتـاب «رسـائل المحقـق الحلـي»  ،تحقیـق :رضـا اسـتادی ،انتشـارات کتابخانـۀ آیـت اهلل
مرعشـی نجفـی ،قـم 1413 ،ق.

عيش مکاح« ۀشيدنا یريگ لکش و یوفصاشيپ ۀرود رد ؟جع؟یدهم ماما یاه هکس

 ،-----------رجـال ،تحقیـق :جـواد القیومـي االصفهانـي ،جامعـۀ مدرسـین حـوزۀعلمیـه ،قـم 1430 ،ق.

185

 بـه کوشـش محمدحسـین، تار یـخ طبرسـتان و رو یـان و مازنـدران، سـید ظهیرالدیـن،مرعشـی
. ش1345 ، تهـران، مؤسسـۀ مطبوعاتـی شـرق،تسـبیحی
، فهرسـت اسـماء مصنفـي الشـیعة المشـتهر برجـال النجاشـي، احمـد بـن علـی،نجاشـی
، جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة العلمیـة قـم،تصحیـح آیـت اهلل سـید موسـی شـبیری زنجانـی
. ق1418 ، قـم،مؤسسـة النشـر االسلامي

مقاالت
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ُعملة اإلمام المهدي المعدنية في فترة ماقبل
الصفويين و تبلور فكرة «الحاكم الشيعي»
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الخالصة:
الشيعة اإلمامية من المنظار الحقوقي ترى أن الحاكمية السياسية تختص بالنبي (صلى اهلل
عليه و آله و سلم) و أهلبيته؟مهع؟ .فهم يرون أن اإلمام المهدي الذي ُولد في طليعة القرن
ً ً
ً
الرابع و هو ّ
حي حتى يومنا هذا ،سيظهر يوما فيصنع عالما إلهيا .الشيعة اإلمامية التي
ً
ُيدعون باإلثنى عشرية ألجل إتباعهم إثنى عشر إماما من ساللة النبي (صلى اهلل عليه و آله و
سلم) ترى أن حق الحكومة اإللهي و المشروع مختص باإلمام الثاني عشر.
كانت الشيعة قبل أن تتبدل الى مجتمع ،تقطن بين أظهر المجتمع ُ
السني كأقلية .بعد
هجوم المغول و إنهيار الخالفة العباسية سنحت فرصة للشيعة إلنشاء حكومات ذات
إتجاهات شيعية.
َ َ
تسعى هذه المخطوطة لكي تبين أنه آنذاك حكم أشخاص بإسم وكالء اإلمام المهدي

(عجل اهلل تعالى فرجه الشريف) .المؤشرات المستفادة في هذا التحقيق مبتنية على تحليل
ُ
العمالت المعدنية المصنوعة على يد ُ
الحكام الشيعية في طليعة الفترة الزمنية مابعد
ُ
المغول التي تعد فترة تبلور مفهوم «الحاكم الشيعي» في المجتمع الشيعي.
ُ
كان السالطين و األمراء آنذاك اليرون ألنفسهم مكانة إلهية مستقلة بل كانوا يرون أنفسهم
ً
حكاما إستلموا القدرة لإلضطرار و من دون حيلة و بعد ظهور إمام الزمان (عجل اهلل تعالى
فرجه الشريف) عليهم تسليم مكانتهم الحكومية إليه.
الكلمات المفتاحية :اإلمام المهدي (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف) ،الحاكم الشيعي،
التعرف على ُ
العمالت المعدنية ،الفترة الزمنية ماقبل الصفويين.
 .1طالب مرحلة الدكتوراه في علم اإلنسان (األنثروبولوجيا) في جامعة طهرانzarinia@yahoo.com.
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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.
1. PHD Candidate in Anthropology at Tehran Univercity. azarinia@yahoo.com
2.M.A. in the history of Islam from Tehran Univercity, Researcher at Institute of Imamite
Studies. mhafrakhteh84@yahoo.com

250

