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Investigating and Analyzing the Attitude of Iranian Governments 

towards the Shiite Religion based on Coin Inscriptions (From the 4th 

century to the 7th century AH) 

 

Abstract 

Numismatics plays a prominent role in recognizing religious 

developments. With the formation of various Islamic sects, as well as the 

emergence of independent governments in the Islamic world, the religious 

beliefs of the various rulers were reflected in the slogans engraved on their 

coins. During the 4th to 7th centuries AH, Shiite slogans and texts were 

engraved on the coins of some Iranian rulers. Examining the Shiite slogans 

engraved on the coins of each of these rulers' government provides valuable 

information about their religious attitudes and policies. The Question of the 

present study is to investigate and analyze the Shiite concepts and slogans 

engraved on the coins of Musafirids, Buyids, Bavandids and Nezari Ismaili 

of Iran during the Alamut period. The aim of the study is to Recognize the 

religious beliefs and policies of these rulers. The research method is 

descriptive-analytical. The results of the research will show the Shiite 

affiliations and policies of these rulers and the role and application of 

numismatics in the Studies of Shiite history in Iran. 

Keywords: Iran, Shiism, Coins, Musafirids, Buyids, Bavandids, Nezari 

Ismaili 

 

 



 

 مقدمه -1

سکه ها ای بهتری  و معتررتری  اسناد تاریمی به شمار می آیند و در شناخس بسياری ای مسائو 

تاریمی نقش موثری ای ان می کنند.به یاری دانش سکه شناسی می توان جنره های ممتل ی ای 

عی،اقتصادی و ترهنگی مقارد ممتلف تاریمی را باینمایاند.اهميس ای  وععيس سياسی،اجتما

نکته هنگامی بيشتر آشکار می شود که بدانيم امکان تلریف و قلب حقای  تاریمی در سکه 

شناسی کمتر ميسر اسس ییرا یکی ای امتيایات مهم سکه ها،صلي  و سا م ماندن بسياری ای 

-ا تعداد بسياری سکه های مشابه عرب شده اند که نمونهآنهاسس.به عالوه در دوره هر ترمانرو

 هایی ای آنها ای دستررد یمانه مل ود مانده و به دسس ما رسيده اند.)ر.ک:سرترای و آوریمانی،

9991 :9-1) 

متون حک شده بر سکه ها ای مهم تری  ابزارهای پیوهشگران در بایشناسی ادیان و مذاهبِ 

به شمار می آیند و ارالعات روش  و با اریشی ای اعتقاداتا  مردمان گوناگون و نواحی ممتلف

دینی و مذهری مردمانِ هر سریمي  و عصری را نشان می دهند که آن سکه ها در آنجا رواج داشته 

اند.نوشته ها و شعارهای اعتقادی منقوش بر سکه ها غا را بيانگر ای  نکته اسس که سالري ِ هر 

نظر آنها کدامي  اعتقاد دینی و مذهری را داشته اند و یا اینکه  عصر)صاحران سکه(و مردمان تلس

ترمانروایان هر دوره بر کدام یک ای گروههای مذهری یمان خویش متکی بوده و سعی در جلب 

            حمایس آنان داشته اند.است اده ای شعارهای دینی بر سکه های پيش ای اسالمِ ایران مشاهده 

سالمی نيز ادامه یاتته اسس.است اده ای شعارهای اسالمی بر روی سکه های می شود و در دوران ا

دوره اسالمی نشان دهنده ای  واقعيس اسس که یندگی در جوامد اسالمی،ای جمله ایران،در همه 

ابعاد با دی  درآميمته و حکومتهای وقس نيز با استناد به ای  امر به حيات اجتماعی،سياسی و 

 (1: 9991داده اند.)سرترای و آوریمانی، ترهنگی خود ادامه می

شعارهای حک شده بر روی سکه های دوران اسالمی تنها ملدود به شعارهای دینی،نظير 

و آیات قرآن،که بطور عام اسالم و مسلمانان را ای دیگر «ملمد رسول ای»،«ال ا ه اال ای»عرارات

ف اسالمی و به دنرال آن شکو گيری ادیان متمایز می کرد،نرود.در واقد با ظهور مذاهب ممتل

حکومتهای ممتلف در نواحی گوناگون جهان اسالم،که به هریک ای ای  مذاهب وابستگی و 
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د رستگی داشتند،شعارهای حک شده بر روی سکه های ای  دو تها معطور به بيان ای  وابستگی 

والت در بررسی تل«دانش سکه شناسی»می توان ایهای مذهری و ترقه ای نيز گردید. بنابرای  

تاریخِ تشيد نيز بهره های بسيار برد ییرا یکی ای مهمتری  ابعاد پیوهشی سکه ها،به عنوان اسناد 

رسمی و حکومتی،شعارهای مذهری حک شده بر روی آنهاسس که همواره نشانگر گرایش ها و 

 .سسسياستهای مذهری حکومتها و تمایالت و تعلّقات مذهری مردمانِ تلس تسلط آنان ا

 

 بیان مسئله -1-1

حکومتگران ایران،ای قرن چهار تا قرن ه تم  هجری،به مسئله پیوهش حاعر بررسی نگرش 

مذهب تشيد بر مرنای متون حک شده بر سکه های ای  دوران اسس.بر ای  مرنا،ابتدا ای  امر بررسی 

ارد و دخواهد شد که م اهيم و شعائر شيعی بر سکه های کدام یک ای حکومتگران ایران وجود 

در وهله دوم،م اهيم و شعائر شيعی یاتس شده مورد بررسی و تلليو قرار خواهند گرتس.در رول 

و اسماعيليه نزاری ایران در دوره  ای  مدت بر سکه های آل مساتر)سَلّاریان(،آل بویه،آل باوند

 یا موت،نوشته ها و شعائر مربوب به مذهب تشيد مشاهده می شود.متون حک شده بر سکه ها

هرکدام ای ای  حکومتگران ارالعات با اریشی در مورد چگونگی نگرش مذهری)شيعی(ای  

 حاکمان ارائه می دهند.

 

 پیشینه پژوهش -1-2

سکه های ایران »در رابطه با پيشينه پیوهش بایسس گ س در آثار عمومی سکه شناسی نظير کتب

غای سکه های ایران ای آ»يدی(،تأ يف رعائی باک ب«)در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن سلجوقيان

 «سکه های ایران ای راهریان تا خواریمشاهيان»تأ يف سرترای و آوریمانی(و«)تا دوران یندیه

بصورت توصي ی و گذرا به حک شعارهای شيعی بر سکه های برخی  عالنا دینی( )تأ يف

ایران  مال غربینمستي  داعيان اسماعيلی در ش»حکومتگران ای  دوران اشاره شده اسس.در مقا ه



 

دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تأ يف شترن،نشریه «)و خراسان و ماوران ا نهر

سکه ای یکتا و بی همتا ای دژ »(نيز به سکه های آل مساتر اشاره شده اسس.مقا ه59،شتهران

(نيز توصيف یکی ای سکه های کشف شده ای اسماعيليه 9،شگوهر،نشریه اعظمیتأ يف «)ا موت

 «انیگيری حکومس ص وهای اسالمی تا شکوعائر شيعی بر سکهش»زاری ایران اسس.در مقا هن

 (نيز اشاراتی کوتاه و توصي ی به سکه های آل مساتر،59شيعه شناسی،ش ،سراترایی)تأ يف 

باوندیان و اسماعيليه نزاری ایران وجود دارد.مقا ه حاعر درصدد اسس عالوه بر توصيف شعائر 

 و اسماعيليه نزاری ایران،با آل مساتر،آل بویه،آل باوندحک شده بر سکه های و متون شيعی 

 دیدی تلليلی ای  متون و شعائر را بررسی نماید. 

 پژوهش اهمیت و ضرورت -1-3

قا ب  ایران در تشيدِ تاریخ تلوالت ای ای  پیوهش،عالوه بر نشان دادن بمشی اهميس و عرورت

 نزاری يليهاسماع و باوند بویه،آل مساتر،آل کومس های آلباینمایی تعلّقات و سياستهای مذهری ح

اریخ در مطا عات ت«شناسی سکه»و کاربرد دانش ایران بر متون سکه های آنان،در نشان دادن نقش

 تشيد در ایران اسس. 

 

 سکه های آل مسافر)سَلّاریان( -2

ربی ایران منار  شمال غ حکومتگران آل مساتر)سَلّاریان یا کنگریان(ای دیلم ظهور کردند و سر 

تا ارمنستان را تلس سلطه خویش درآوردند و در نهایس در خاستگاهشان،دیلم،ای صلنه تاریخ 

نمستي  ترد ای آل مساتر اسس که شناخته شده «ملمد ب  مساتر»حذر شدند.به نوشته کسروی

سودان و ق.گرتتار تورئه پسران خود،وه992(ملمد ب  مساتر در سال91،بی تا: اسس.)کسروى

(و حکومس در دسس وهسودان قرار 6/62: 9976،هویکسممریبان،شده و برکنار گردید)اب  

ق.(مریبان،پسر دیگر ملمد ب  مساتر،به سوی آذربایجان رتس و حکومس 995-992گرتس.)

اخه تقسيم شد:ش ساالریانِ آذربایجان را بنياد گذارد.بدینگونه خاندان آل مساتر به دو شاخه

که وهسودان ب   که توسط مریبان اول اب  ملمد ایجاد شد؛و دیگری شاخه دیلم جانآذربای
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(شاخه دیلمِ آل مساتر 219-212: 9999،ایور ملمد سرسلسه آن ملسوب می شود.)ر.ک:ب

احتماال توسط اسماعيليان ا موت براتتاده اسس.در رابطه با شاخه آذربایجانِ آل مساتر نيز بایسس 

ندی عمده آل مساتر در یمان بنيان گذار ای  حکومس،مریبان پسر گ س شکوه و نيروم

ملمد،بوده و پ  ای مرگ او، آنان چندان شکوهی نداشتند و دیری نرائيد که ای ميان 

را آخری  -نوه ساالر مریبان و تریند ابراهيم-(کسروی،ابوا هيجان56و 55،بی تا:رتتند.)کسروى

او کسی ای آل مساتر در آذربایجان یا جای دیگر ترمانروای ساالری تلقی کرده که پ  ای 

 (922-929،بی تا:ترمانروائی نداشته اسس.)ر.ک:کسروى

بيشتر سکه های آل مساتر در اردبيو عرب شده اند؛دیگر عرابمانه های آنان نيز عرارت بودند 

يز هر و دیلم نای:آذربایجان،ارمينيه، اُرميه)اروميه(،برذعه،جالل آباد و مراغه.به عرابمانه های اب

(ای نظر شعائر حک شده بر سکه ها،آل مساتر دو 197: 9919اشاره شده اسس.)رعائی باک بيدی،

عی.بر تاقد شعائر شيسکه های گونه ای سکه ها را عرب کرده اند:سکه های دارای شعائر شيعی و 

مکان و بسم ای)»،«ملمد رسول ای»،«ال ا ه اال ای»سکه های دارای شعائر شيعی آل مساتر عرارات

آمده و «ملمد،علی،ا لس ،ا لسي ،علی،ملمد،جع ر،اسماعيو،ملمد»و اسامی«تاریخ عرب(

ای 55هو آی«وهسودان ب  ملمد سيف آل ملمد»،«علی خلي ه ای»در پشس ای  سکه ها نيز عرارات

هُم  یُؤْتُونَ ا زَّکَاةَ وَ ذای َ یُقايمُونَ ا صَّلَاةَ وَا َّذای َ آمَنُوا ا َّ رَسُو ُهُ وَ إِنَّمَا وَ ايُّکُمُ ا لَّهُ وَسوره ا مائده)

؛ترابی 52: 9915؛شترن،122: 9919)ر.ک:رعائی باک بيدی،(حک شده اسس.رَاکاعُونَ

 (226: 9999کسروی،؛ 72: 9959ترابی رراررائی،؛91: 2595رراررائی،

 ار می گذارد:ی در اختيآل مساتر ارالعات قابو توجه دارای شعائر شيعی ت سير و تلليو سکه های

يری دارد و جهس گ«عام»بر ای  سکه ها جنره شيعی به معنای«علی خلي ه ای»حک کالم .9

سيف »مذهری)شيعی(آل مساتر را بطور کلی مشمص می کند.نقش عنوان کامال شيعی

و ق.(919نيز بر سکه های آل مساتر)سکه های عرب جالل آباد)«آل ملمد



 

: 9915؛شترن،122و122: 9919.ک:رعائی باک بيدی،ق.(وهسودان؛ ر957و966اردبيو)

 احترام و عالقه خاه آل مساتر به اهو بيس)ع(دارد. (نيز نشان ای 59و 59-52

با ای  هدر صورت  سوره مائده بر روی ای  نوع ای سکه های آل مساتر هم55آیهحک  .2

گونه نرا در حاکميس بر جامعه اسالمی نشان دهد و بدیگرتته که مشروعيس اهو بيس)ع(

بصورت غيرمستقيم مشروعيس خالتس عراسی را ییر سئوال برد؛با توجه به عقاید شيعی 

سياسی آنان نيز کاربرد داشته  -مشروعيس مذهریآل مساتر،ای  امر برای اثرات 

در شأن نزول ای  آیه نقو شده که رویی سائلی وارد مسجد شد اسس.الیم به ذکر اسس 

مي  حال علی)ع(که در حال رکوع بود،سائو را با و ای مردم تقاعای کمک کرد؛در ه

اشاره تراخواند و انگشتری خود را به او بمشيد.پيامرر)ه(با مشاهده ای  عمو 

خداوندا! ای خاندانم علی را وییر م  گردان تا به وسيله او پشتم قوی و ملکم »ترمود:

او نایل  نقو شده هنوی دعای پيامرر)ه(پایان نياتته بودکه ای  آیه بر«.گردد

 (996-991: 9995شد.)ر.ک:امامی،

نکته ای مهمتر که جنره ای اختصاصی ای عقاید شيعی آل مساتر را نمایان می  .9

 اسماعيو، جع ر، ملمد، علی، ا لسي ، ا لس ، علی، ملمد،ساید،اسامی ذکر شده)

تهرسس نام امامان به شيوه مذهب اسس ییرا بر ای  گونه ای سکه های مساتریان  ملمد(

يلی را دربر دارد.ه س نام نمسس ای  تهرسس وییگی خاه اسماعيلی تشيد اسماع

ندارند و ی دو نام آخر تهرسس،یعنی اسماعيو و ملمد،کامال صرره اسماعيلی 

دارند،ییرا اسماعيو پسر امام صادق)ع(و ملمد ب  اسماعيو،نوه آن حررت،در 

ملمد ب  »معتقدات اسماعيليه مقامی ارجمند دارند.نکته مهمتر اینکه حک نام

 خلي ه تارمی یا امامبر روی ای  نوع ای سکه های آل مساتر و یاد نکردن ای «اسماعيو

ه رسميس داشت«اسماعيليه قرمطی»مذهب،حکومس مساتریاندر که ،نشان می دهد وقس

وهسودان و برادرش اسس.به عرارت دیگر،ای  امر نشان می دهد که آل مساتر)بوییه 

و )اسماعيلی بوده اند و به مهدویس ملمد ب  اسماعيو پيرو گونه قرمطی مذهب(مریبان

الیم به ذکر اسس تمایو و اعتقاد به اعتقاد داشته اند.(نه امامس خلي ه تارمی وقس،معز
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مهدویس ملمد ب  اسماعيو)عقيده قرامطه(هنوی در نيمه قرن چهارم هجری،یعنی دوره 

ه اسس،تا جائی که ای که سکه های مورد بلث ما نيز ای آن دوره اسس،شدت داشت

ق.(،ناچار شد ردیه هائی عليه آن دسته ای 965-919خلي ه یا امام تارمی وقس،معز)

اسماعيليان که ای نظر سياسی ررتدار تارميان بودند و ظاهرا خلي ه تارمی را پيشوای 

سياسی خود و خلي ه ملمد ب  اسماعيو می شمردند،نه امام موید م  عندای،منتشر 

ترض کرد که وهسودان نيز پيرو معتقدات آن دسته بوده که معز عليه ساید.می توان 

-227: 9999؛همچني  بنگرید به:کسروی،59: 9915آنها ردیه صادر کرده اسس.)شترن،

ق.دیدار 911(الیم به ذکر اسس اب  حوقو،که ای آذربایجان در حوا ی سال229

نيه و کثير م  ا رار»ویسد:عم  اشاره به عده ییاد اسماعيليان در آذربایجان می نکرده،

(آنچنان که در منابد ترقه شناسی 911: 2،ج9199،ووقح  اب.)«ا رقليه تيهم

(دتتری معتقد 9/215: 9912نام رائ ه ای ای قرامطه اسس.)ر.ک:خمينی،«بقليه»آمده،

اسس داعيان ری،که در ای  دوران ادعاهای تارميان را رد می کردند و همچنان معتقد 

لمد ب  اسماعيو باقی مانده و با رهرران قرمطی تما  نزدیکی داشتند،آل به رجعس م

مساتر،ای جمله مریبان ب  ملمد و برادرش وهسودان،را به کيش اسماعيلی در آورده 

(اینگونه ای سکه های آل مساتر می توانند به عنوان مویدی جهس 951: 9976اند.)دتتری،

ب اسماعيليه قرمطی آل مساتر آن دسته ای روایات تاریمی که نشانگر مذه

 هستند،ملسوب شوند.

تاقد شعائر شيعی آل مساتر)بوییه مریبان ب  ملمد،موس  شاخه آذربایجانِ در رابطه با سکه های 

آل مساتر(بایسس گ س مساتریان به عنوان حکومتی مللی و دارای توان ملدود سياسی و 

ه با حکومتهای قدرتمند یمان مراعات نظامی،ناچار بودند تواین سياسی و مذهری را در رابط

کنند.بنابرای  بر روی برخی ای سکه های آنان نه تنها هيچگونه شعائر شيعی مشاهده نمی شود بلکه 

اسامی برخی خل ای عراسی نظير مقتدر،متقی و مطيد و همچني  نام برخی حاکمان آل بویه نظير 



 

خل ای عراسی می توان گ س ای  امر به رک  ا دو ه آورده شده اسس.در رابطه با حک نام برخی 

معنای اعتقاد مساتریان به مشروعيس مذهری خل ای عراسی نروده بلکه صرتا جنره سياسی داشته 

اسس.در رابطه با حک نام حاکم بویهی نيز می توان گ س ای  امر نمادی برای بيان ترعيس ظاهری 

 هجری بودند،به شمار می آمده اسس.  ای حاکمان آل بویه،که قدرت مسلط در ایرانِ قرن چهارم 

 
ق.)سکه های آق قویونلو و مرنای وحدت 919سکه وهسودان ب  ملمد/عرب جالل آباد/

 (72؛رسم ا مط ایروری و سيری در سکه شناسی،ه91حکومس ص ویه در ایران،ه

 
ق.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا 919عرب جالل آباد/سکه وهسودان ب  ملمد/

 (122برآمدن سلجوقيان،ه

ال ا ه اال ای/ملمد رسول ای/بسم ای عرب هذا ا درهم بجالل آباد سنه ثلث و مت  روی سکه ها:

اربعي  و ثلثمائه/ملمد/علی/ا لس /ا لسي /علی/ملمد/جع ر/اسمعيو/ملمد/مت  پشس سکه 

ی  و ه و ا ذی  آمنوا ا ذها:علی خلي ه ای/وهسودان ب  ملمد سيف آل ملمد/انما و يکم ای و رس

 سوره ا مائده(55یقيمون ا صلواه و یوتون ا زکوه و هم راکعون.)آیه
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 سکه های آل بویه -3

جد خاندان بویه،ابوشجاع بویه پسر تناخسرو دیلمی اسس که ای ميان یکی ای روایف دیلمی 

سلطنس  (وی سه پسر داشس که بعدا هر سه به91/212: 9979برخاسته اسس.)ر.ک:اب  اثير،

رسيدند؛پسر بزرگ علی،دومی حس  و سومی احمد نام داشتند.آنان با تصرر اص هان و سر  

ق. عراق،مرکز خالتس عراسی،نيز 991تار ، قدرت آل بویه را استوار گردانيدند تا اینکه در سال

 ناميد و«و همعزا د»به تصرر آنان درآمد.خلي ه عراسی،مستک ی،با استقرال ای آل بویه،احمد را

: 9979 قب داد.)اب  اثير،«رک  ا دو ه»و دیگر برادرش حس  را«عمادا دو ه»برادرش علی را

(بدی  ترتيب برای نمستي  بار یکی ای سلسله های ایرانی توانسس خالتس 971بی تا:ار،هب؛22/967

عراسی را ییر سلطه خویش بگيرد و بيش ای یک قرن تعيي  کننده سياسس های دستگاه خالتس 

پ  ای مدتی قلمرو وسيد آل بویه ميان بویهيان تقسيم گشس و به سه شاخه  باشد.با ای  حالعراسی 

جرال،عراق و تار  تجزیه شد.ت رقه در قدرت آل بویه یمينه ععف آنان را تراهم ساخس و در 

نهایس سریمينهای تلس تسلط آنان به دسس غزنویان و سلجوقيان اتتاد.عصر آل بویه بی گمان 

ناميده شده و ای بسياری جهات دوره عظمس ترهنگ و «رنسان  اسالمی»بود که اوج دورانی

 (91: 9975تمدن اسالمی در قرون او يه هجری ملسوب می شود.)کرمر،

ق.به 959ر سالدنکته مهم درباره آل بویه اینکه آنان اعتقادات شيعی آشکاری داشتند تا بدانجا که 

/ 22: 9979بر سردر مساجد برداد نوشته شد)اب  اثير،دستور معزا دو ه برخی ای شعار های شيعی 

(و عيد 7/95بی تا:ق.به دستور او بزرگداشس مراسم عاشورا)اب  جویی،952(و ای سال256

و  دیا مه شيعه بودند»(نيز معمول گردید.اب  اثير نيز می نویسد:22/262: 9979غدیرخم)اب  اثير،

بود که خالتس ح  علویان اسس و عراسيان آن در اعتقاد خود غلو می کردند.اعتقاد آنان ای  

منصب را ای کسانی که استلقاق آن را داشته اند،غصب کرده اند.معزا دو ه حتی قصد داشس 

منصب خالتس را ای عراسيان سلب و ای  مقام را به یکی ای علویان واگذارد اما با توصيه یکی ای 



 

اب  «.)زد کرد،ای ای  امر منصرر شدهمراهان خود که خطرات ای  امر برای آل بویه را گوش

 (972-22/961: 9979اثير،

مسکوکات آل بویه منابد ارالعاتی با اریشی برای مورخان به شمار می آیند ییرا تراوانی 

ا قاب،اسامی و عرابمانه ها ای مناسرات شاهزادگان شاخه های متعدد آل بویه با یکدیگر و دسس 

ميس می شناختند و نيز ای وسعس قلمرو آنها ارالعات نشاندگانی که حاکميس آنها را به رس

: 9919؛رعائی باک بيدی،917: 9991اریشمندی به دسس می دهند.)سرترای و آوریمانی،

(بيشتر سکه های بویهی درهم و تعداد اندکی ای آنها دینار هستند.تاکنون سکه ای مسی ای 116

بيش ای شصس عرابمانه عرب شده  آل بویه به دسس نيامده اسس.درهم و دینارهای بویهی در

اند؛بيشتر دینارها در سوق االهوای،مدینه ا سالم و سر  اص هان و ملمدیه و همدان عرب شده 

اند.تعال تری  عرابمانه در عرب سکه های درهم شيرای بوده اسس.)ر.ک:رعائی باک 

 (917: 9991؛سرترای و آوریمانی،956-955: 9912؛معطوتی،116-111: 9919بيدی،

: 9991که های آل بویه به سرک و تقليد سکه های عراسی عرب شده اند.)سرترای و آوریمانی،س

ملمد رسول »،«ی»(بطور کلی بر روی سکه های آل بویه عرارات956: 9912؛معطوتی،917و916

،نام خلي ه عراسی و در بعری ای سکه ها نام ترمانروای دیلمی با ا قاب او آمده و در حاشيه نيز «ای

دای ِ ا ْلَ ِّ  ايُظْهِرَهُ عَلَى ا دِّی ِ کُلِّها وَ َو  کَرِهَ  بِا ْهُدَى وَ هأَر سَلَ مُلَمَّدٌ رَسُولُ ا لَّه»رارتع

ا ه  ال»حک شده اسس.بر پشس ای  سکه ها نيز عراراتسوره توبه(99برگرتته ای آیه«)ا ْمُشْرِکُونَ

و ا قاب او دیده می شود و در حواشی آن نيز ،نام ترمانروای دیلمی «وحده ال شریک  ه»،«اال ای

 الَّها سوره روم) 5و1و قسمتی ای آیات«بسم ای عرب هذا ا درهم)مکان و تاریخ عرب(»عرارت

(نقش بسته اسس.)سرترای و بِنَص رِ ا لَّها یَو مَئاذٍ یَ ْرَحُ ا ْمُؤْمانُونَ ما ْ بَع دُ وَ ا ْأَم رُ ما ْ قَر وُ وَ

-269: 2229؛رباح،512-527: 9919؛همچني  ر.ک:رعائی باک بيدی،916: 9991آوریمانی،

 (12و11: 2229یوسف،؛265

در یکی ای منابد در بلث ای تشيد آل بویه به سکه ای ای آنان اشاره شده که الیم به ذکر اسس 

حک شده اسس،با ای  حال در همي  منرد نيز «ای/ملمد رسول ای/علی و ی ای»روی آن عرارت

شده که ای  سکه،سکه ای استثنایی اسس که به قول نویسنده ای که آن را معرتی کرده،مانند گ ته 
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 ،1آن ای رک  ا دو ه و دیگر امرای بویهی یاتس نشده اسس.)مجله ميرا  ترهنگی،ش

ای «نمونه های نادری»(در منرعی دیگر نيز ای992: 9999جع ریان،به نقو ای:71-79،ه9972سال

یاد شده که دارای نام رک  ا دو ه)عرب تریم(و «علی و ی ای»با شعار سکه های شيعی آل بویه

(بنابرای  در اینجا ای  پرسش مهم 925: 2229مجدا دو ه)عرب ملمدیه(اسس.)ر.ک:رمران،

پيش می آید که چرا در سکه های آل بویه اثری ای تعلّقات شيعی آنان دیده نمی شود و یا اینکه 

و رسمی بر روی سکه هایشان نشانی ای تعلّقات چرا آل بویه به صورت گسترده 

مذهری)شيعی(خویش را باینمایی نکرده اندساهميس ای  امر هنگامی بيشتر آشکار می شود که 

خویش بر روی سکه هایشان هي  تردیدی به خود «هویس ملی»بدانيم امرای بویهی در باینمایی

گونه نيسس.الیم به ذکر اسس اميران آل آنان این«هویس مذهری»راه نداده اند در حا ی که در مورد

بویه عالقه بسياری به احيای آداب دوران ساسانيان داشتند و به همي  سرب در مواردی نظير اعياد 

و جشنهای ایران باستان،سکه های رال و نقره ای عرب می کردند که تصویر حاکمان آل بویه 

 بر روی برخی ای سکه ها به خودبه سرک سالري  ساسانی بر روی آن نقش شده بود.همچني  

 قب شاهنشاه)ای ا قاب دوره ساسانی(نيز می دادند؛و جا ب تر آنکه خط پهلوی ساسانی هم بر 

روی بعری ای سکه هایشان دیده می شود.تعدادی ای ای  سکه ها ای جمله سکه سيمي  رک  

 دو ه یری  عرداا دو ه با تصویر ترمانروا عرب ملمدیه)ری( به دو خط پهلوی و کوتی،سکه 

ق.،و سکه عزا دو ه عرب برداد،اکنون 951با تصویر ترمانروا به خط پهلوی و عرب شيرای به سال

: 9912؛معطوتی،917: 9991؛سرترای و آوریمانی،117: 9919موجودند.)ر.ک:رعائی باک بيدی،

 (71: 2229؛رمران،17: 9997؛همچني  بنگرید به:وثي ،956

 آل بویه بر روی سکه«هویس مذهری)شيعی(»مورد عدم باینمایی می توان دالیو ممتل ی را در

 های آنان بيان نمود،ای جمله:

 و با وجود اینکه شيعی بودند،در اعمال سياستهای ممتلف خویش عملگرایانهآل بویه  .9

اقدام می کردند تا جائی که خالتس عراسی را نيز ح ظ کردند؛ییرا  بسيار ملتارانه



 

بمش اعظم   سياستی را ایجاب می کرد؛در ای  دوران مالحظاتی عملی أتماذ چني

 آنها در بنابر ای  اصوال عراق و همچني  سراهيان ترک،بيشتر سنی بودند.نواحی ایران و 

برابر اکثریس سنی منار  تلس سلطه خود نمی توانستند موعد صریلی داشته 

مذهری خلي ه آل بویه به مرجعيس (ای دیگر سو،975-971: 9999باشند.)ر.ک:جع ریان،

به وییه در برابر عراسی در جهان اسالم برای مشروعيس بمشيدن به قدرت خویش)

(نيای داشتند.بنابرای  آل بویه ناگزیر ترمانروایان سنی مذهبِ رقيب همچون سامانيان

بودند که ميان گرایش شيعی خویش و جایگاه و تشار اهو سنس مواینه ای دقي  برقرار 

د اینکه آل بویه مذهب شيعی داشتند اما مصا   سياسی آنان بر در واقد با وجوسایند.

عقاید مذهريشان غلره داشس؛بنابرای  نرایسس در مورد نقش مذهب)تشيد(در تصميم 

گيری های سياسی،اجتماعی و ترهنگی آنان مرا ره نمود.شاهد ای  ادعا ای  که آل بویه 

د ای يز برخورد خصمانه داشتنآنجا که مصا   سياسی آنها اقترا می کرد،با شيعيان ن

جمله تارميان و حمدانيان که منایعات آل بویه با آنان مشهور اسس.با ای  حال نرایسس 

ای ای  نکته غاتو شد که نتيجه ای  رویکرد بویهيان،ح ظ حکومس آنها برای مدتی 

 حدود یک قرن،در مکان و دورانی پر آشوب،بوده اسس.

تاب شعائر شيعی بر سکه های آل بویه می توان در ترعيه دیگری که در مورد عدم بای -2

 وردم نظر گرتس مربوب به تلوالت مذهری آنان اسس.در توعي  بایسس گ س در

الر نظر اخت مورخان و ملققان بي  عشریه،در اثنی یا ییدیه مذهب به آل بویه وابستگی

 وجود دارد.

 گ ته شدن آل بویه پ  ای تسلطشواهدی مرنی بر تعلّ  خارر آنان به مذهب ییدیه وجود دارد.

ان شيعی به رهرری یکی ای بزرگ خالتتی ایجاد و عراسی خالتس براندایی اندیشه بر عراق در

ییدی بودند اما به سرب عدم وجود یمينه های مناسب اجتماعی ای ای  امر صرر نظر 

ه ییدی بودن (در منابعی دیگر نيز ب271-279 :9997؛ رقوش، 951 کردند.)ر.ک:  همدانی،بی تا:

 (915 :9969راوو ، ؛اب  992 :9197آل بویه اشاره شده اسس.)ر.ک: ماد ونگ،
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توسط آل  شيعيان دوایده امامی شواهد، نظير اظهار شعارهای خاهِ ای دیگر برخی حال ای  با

 اب )عاشورا عزاداری مراسم (،برپایی92 :9975؛ کرمر، 256 /9979،22بویه)ر.ک:اب  اثير،

 (توسط آنان، و رابطه22/262 :9979برداد)اب  اثير، در غدیر روی جش  (و7/95:تا جویی،بی

 بویه اشاره دارند.خرر آل بودن امامی اند،به داشته مذهب امامی علمای با بویه آل که ای حسنه

 ومسحک پایانی سال ای تاریمی منابد دارد،روایس دال س بویه آل بودن امامی بر که دیگری

 به و شده ری وارد غزنوی ملمود سلطان. ق 122 سال در که نگامیه.اسس ری در بویهيان

 هبوی آل حرمسرای در آیاد ین پنجاه وجود ای خلي ه به ای نامه در داد، پایان بویه آل حکومس

 دانيم می و اسس بویه آل بي  در متعه جوای مري  عمو (ای 121 تا: ا مؤ ف،بی )مجهول.داد خرر

 .آید می شمار به ماميها شيعه اختصاصات ای متعه که

 کرده برایا بویه آل شيعی مذهب نوع درباره دیگر نظری معاصر ملققان ای دیگر برخی حال ای  با

 ای  مطاب . اشدب مسئله ای  حو راهگشای نوعی به تواند می و اسس قرلی نظر دو ای ترکيری که اند

 به بعدا  یو داشتند ییدی مذهب ابتدا رررستان، در ییدیه مذهب سابقه به توجه با بویه آل نظر،

 تاکيد دهعقي همي  بر بيرونی ای نقلی به استناد با شيری. اند کرده پيدا گرایش امامی مذهب

(می توان نظر ای  گروه ای ملققان را برای بيان ترعيه ای در مورد 12-19 :9992دارد.)شيری،

ی  ترعيه ر داد؛ در توعي  بيشتر اعدم بایتاب شعائر شيعی بر سکه های آل بویه مورد است اده قرا

می توان گ س در ابتدا که آل بویه متأثر ای تشيد ییدی بودند می بایسس یکی ای ائمه ییدی را به 

عنوان رهرر حکومتی که تأسي  کرده بودند،منصوب می کردند و بطور رريعی نام او را در سکه 

ی ای  کار صرر نظر کردند ییرا ای  های خویش به جای خلي ه عراسی ذکر می کردند، اما آنان ا

امر به معنای ای دسس رتت  قدرت و حاکميس آنان بود.همچني  چني  ترييری عالوه بر اینکه 

حکومس آل بویه را متز زل می نمود،جهان اسالم را نيز به چا ش می کشيد ییرا اکثریس مسلمانان 

ه ه ای  امر شيعيان عراق را کمعتقد به مشروعيس سياسی و مذهری خالتس عراسی بودند.بعالو

امامی مذهب بودند نيز ناخرسند می کرد.ای ای  رو آل بویه ح ظ خالتس عراسی را مناسب تر 



 

دانستند و در سکه های خویش نام خل ای عراسی را ذکر کردند.نرایسس تراموش کرد که در 

ميم داشس که تصنيز وجود «مجای بودن امامس م رول با وجود اترو»اصول ییدیه اصلی با نام

آنان را موجه جلوه می داد.دوری آل بویه ای ییدیه و نزدیک شدن آنان به مذهب اماميه نيز در 

همي  راستا قابو ارییابی اسس.شاید آنان چني  می اندیشدند اگر به مذهب اماميه بگروند وظي ه 

د مامی درآمدنای در سرردن حکومس به علویان ندارند؛ای  ملتمو اسس که آل بویه به مذهب ا

که امام آن غایب بود و آنها می توانستند حکومس را در اختيار خود داشته باشند.درسس به همي  

د يو اسس که آنان حتی خالتس عراسی را ح ظ می کنند.)برای ارالع در مورد ای  نظر 

رهای در ای  دوران نيز آل بویه هي  سکه ای با شعا(92: 9975؛ کرمر، 979 :9999جع ریان،:ک.ر

شيعی عرب نکرده اند ییرا آنان می توانستند با استناد به غيرس امام عصر خویش،ای عرب سکه 

های شيعی شانه خا ی کنند و بدی  ترتيب ای ایجاد حساسيس در بي  اکثریس مسلمانان،که معتقد 

به مشروعيس خالتس عراسی بودند،نيز پيشگيری کرده و حاکميس خود را همچنان استمرار 

 . بمشند

 
ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/وحده 921سکه عمادا دو ه علی ب  بویه/درهم/عرب شيرای،

الشریک  ه/علی ب  بویه/بسم ای عرب هذا ا درهم بشيرای سنه اربد و عشری  و ثالثمائه/ی االمر 

راعی  م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای/مت  پشس سکه:ی/ملمد رسول ای/ا

بای/ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  کله و  و کره ا مشرکون.)سکه 

 (529های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن سلجوقيان،ه



 
 
 
 

   
 
 
 

 ...تشيد مذهب به ایران های حکومس نگرش تلليو و بررسی  / 06 

 

 
ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/وحده 912سکه معزا دو ه احمد ب  بویه/دینار/عرب مدینه ا سالم،

زا دو ه ابوا لسي  بویه/بسم ای عرب هذا ا دینار بمدینه ا سالم سنه اثنتي  و اربعي  الشریک  ه/مع

و ثالثمائه/ی االمر م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای/مت  پشس سکه:ی/ملمد 

با هدی  هرسول ای صلی ای عليه و سلم/ا مطيد بای/رک  ا دو ه ابوعلی بویه/ملمد رسول ای ارسل

و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  کله و  و کره ا مشرکون.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای 

 (592تا برآمدن سلجوقيان،ه

 
ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال 912سکه عردا دو ه تناخسرو ب  رک  ا دو ه/درهم،عرب ارجان،

ي  ذا ا درهم بارجان سنه اثنتي  و اربعای/وحده الشریک  ه/رک  ا دو ه ابوعلی/بسم ای عرب ه

و ثالثمائه/ی االمر م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای/مت  پشس سکه:ی/ملمد 

رسول ای/ا مطيد بای/عردا دو ه ابوشجاع/ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره 



 

ران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن علی ا دی  کله و  و کره ا مشرکون.)سکه های ای

 (591سلجوقيان،ه

 

 سکه های آل باوند -4

آل باوند سلسله ای ای اميران مللی مایندران منسوب به باوندی شاپور،احتماال ای نوادگان قراد شاه 

در سه شاخه به «شاهان مایندران»یا«اسرهردان»ق.به نام752تا15ساسانی،بودند که ميان سال های

 بر بمشهایی ای مایندران و گيالن ترمان راندند.«کي  خوایی»و«اسرَهرَدی»،«کَيوسی»نامهای

(مرکز اصلى آنها تاریم،در بمش شرقى سلسله جرال ا رری که ای درون 9/595: بی تا )سجادی،

: 9956؛جهس ارالعات بيشتر ر.ک:حقيقس)رتيد(،999: 9999،ایور بگذشس،بود.)رررستان مى

  شاخه آل باوند با نام کَيوسيان،منسوب به کيو  یا کاوو  پسر نمستي (979-969و215-217

ق.در تاریم ترمان راندند.حسام ا دو ه 912تا حدود15قراد،بودند که سيزده ت  ای آنان ای سال

،اسس که تا «اسرَهرَدیه»ق.(موس  دومي  شاخه آل باوند،سلسله527شهریار پسر قارن)د پ  ای

ا یورش مروالن،آل باوند به استقالل ترمان نمی راندند بلکه ای ق.برپا بود.ای آن هنگام ت626سال

(پ  ای یک تاصله چند ده 9/515سوی سلطان خواریمشاهی امارت داشتند.)سجادی،بی تا: 

د شد،ای نو روى کار آمدنخوانده مى«کي  خوایی»سا ه،باوندیان به صورت یک شاخه جانرى که

(هرچند 991: 9999،ایور به حکومس پرداختند)نشاندگان ایلمانان مرول بو به عنوان دسس

قلمروشان ای شاخه پيشي  ملدودتر بود.آخری  آنان تمرا دو ه حس  پسر کيمسرو بود که با 

-9/515ق.سلسله آل باوند به کلی منقرض شد.)ر.ک:سجادی،بی تا: 752مرگ او در سال

 براتتاد.ااتراسياب چالبى،(کي  خواییه به دسس یک خاندان مایندرانى دیگر،یعنى خاندان کي516

بوییه در دوران اسرَهرَدی،تمایالت شيعی باریی ای خود نشان داده اند.بایور  اشاره می  باوندیان،

نشانده بویيان اى که دسسکند که باوندیان در دوره نمسس حکمرانی خویش،در رى دوره

امامى شيعه دوایده  بودند،به مذهب شيعه اثنى عشرى گرویدند و ای دوران اسرَهرَدیه صددرصد

ن ،حمایس آنااسرَهرَدیباوندیان (گزارش هائی ای گرایش شيعی 991-999: 9999،ایور ببودند.)

ای علویان و سادات و شيعيان و نيز توجه آنان به بقاع متررکه شيعه در منابد تاریمی نقو شده 



 
 
 
 

   
 
 
 

 ...تشيد مذهب به ایران های حکومس نگرش تلليو و بررسی  / 08 

 

 ؛999و19، 91-99و قسم دوم و سوم/ 922-991و929اول/:قسم9966اسس.)ر.ک:اب  اس ندیار،

 (17-16: 9915مرعشی،

سکه های باوندیان کَيوسی در تاریم عرب شده اند؛بيشتر سکه های باوندیان اسرَهرَدی نيز عرب 

هستند اما نمونه های نادری نيز عرب شهرهای آمو،بسطام،شَهمار و نيشابور به دسس آمده  ساری

ای  ای  سکه ها غا را خارج اسس.عرب سکه های باوندی به خوبی صورت نگرتته و نوشته های

: 9919مرکز و کم عم  اسس.به عالوه وین دینارهای باوندی بسيار کم اسس.)رعائی باک بيدی،

(بطور کلی سکه های باوندیان به سرک و تقليد سکه های عراسيان و آل بویه عرب 179-171

 نام تعدادی ای حاکمانشده اند و بر روی آنها نام خل ای عراسی و امرای باوندی،و در برخی موارد 

لمد م»،«ال ا ه اال ای»،«ی»بویهی و ییاری و سلجوقی،حک شده اسس.همچني  شعارهایی نظير

 یَو مَئاذٍ یَ ْرَحُ ا ْمُؤْمانُونَ ما ْ بَع دُ وَ  الَّها ا ْأَم رُ ما ْ قَر وُ وَسوره روم) 5و1و بمشی ای آیات«رسول ای

دای ِ ا ْلَ ِّ  ايُظْهِرَهُ عَلَى ا دِّی ِ کُلِّها وَ َو   بِا ْهُدَى وَ هأَر سَلَ لَمَّدٌ رَسُولُ ا لَّهمُ)سوره توبه 99(وبِنَص رِ ا لَّه

 بر سکه های آل باوند نقش بسته اسس.(کَرِهَ ا ْمُشْرِکُونَ

بر روی برخی سکه های باوندیان حک شده «علی و ی ای»نکته بسيار مهم اینکه شعار شيعی

ق.(بر سکه های باوندیان 972یا961-959ای یمان رستم ب  شَروی )« ی ایعلی و»اسس.کالم

کَيوسی پدیدار می شود و در دوران حاکمان بعدی باوندی نيز استمرار می یابد.)ر.ک:رعائی 

(بنابرای ،با توجه به ارالعاتا منابد سکه 972: 9956؛حقيقس)رتيد(،176-171: 9919باک بيدی،

ر بي  آل باوند به اواخر دوران باوندیان کَيوسی،در اواسط قرن شناسی،ظهور و رواج تشيد د

چهارم هجری،بر می گردد.سلسله آل باوند نوعا بر سکه های خویش جمله توق را عرب کرده 

اند؛استمرار است اده ای ای  شعار شيعی بر روی سکه های حاکمان باوندی نشان دهنده اعتقاد 

می شود.الیم به ذکر اسس ای قارن پسر شهریار معرور واع  آنان به مذهب اثنی عشری ملسوب 

ق.(،به عنوان نمستي  حاکم باوندی یاد 251،هشتمي  حاکم باوندیان کَيوسی)دح«ابوا ملوک»به

(ای سوی دیگر همانگونه که بيان شد،شعار 9/597شده که به اسالم گروید.)سجادی،بی تا: 



 

ق.(بر سکه های باوندی پدیدار می 972یا961-959ای یمان رستم ب  شَروی )«علی و ی ای»شيعی

شود.بنابرای ،می توان بر اسا  مدارک سکه شناسی گ س باوندیان که در آغای یرتشتی 

بودند،هنگامی که مسلمان شدند در تاصله ای صد سا ه)ای اواسط قرن سوم تا اواسط قرن چهارم 

تنی اسس ه نمایش گذاردند.گ هجری(به تشيد گرویدند و تعلّقات شيعی خود را بر سکه هایشان ب

ق.(،چهارمي  حاکم باوندیان 562-596نورای شوشتری نقو کرده اسس رستم شاه غایی)حدود

اسرَهرَدی،سکه و خطره به نام مهدی صاحب ا زمان)عج(کرده بود و خود را نایب او می 

تشيد  ه(می توان گ س رستم شاه غایی به سرب پایرندی شدید ب2/996دانسس.)شوشتری،بی تا: 

 دوایده امامی اقدام به ای  امر نموده بود. 

در رابطه با حک نام برخی ای حاکمان آل بویه بر روی سکه های باوندیان می توان ای  امر را ای 

جمله مدارک ارتراب آنان با آل بویه شيعه مذهب به شمار آورد.همانگونه که اشاره شد،بایور  

ان نشانده بویياى که دسسمرانی خویش،در رى دورهمعتقد اسس باوندیان در دوره نمسس حک

(نکته قابو توجه اینکه 991-999: 9999،ایور ببودند،به مذهب شيعه اثنى عشرى گرویدند.)

باوندیان نيز مانند آل بویه نام خلي ه عراسی را هم بر روی سکه های خویش عرب کرده اند؛ای  

يان ای سياسی عراس-نای تأیيد مشروعيس مذهریامر،نظير آنچه در مورد آل بویه بيان شد،به مع

سوی باوندیان شيعی نيسس بلکه می توان ای  امر را ناشی ای سياسس ملتارانه باوندیان در برابر 

خالتس عراسيان تلقی نمود ییرا باوندیان به عنوان حکومتی مللی و منطقه ای،و ررعا دارای 

با خالتس عراسی)که منرد مشروعيس بمش  امکانات ملدود نظامی و سياسی،قادر به رویارویی

مهمی در جهان اسالم به شمار می آمد(نرودند.همچنان که نراید ای نظر دور داشس در ای  دوران 

بيشتر سنی مذهب بودند؛ذکر نام برخی ای امرای سنی مسلک ییاری و سلجوقی بمش اعظم ایران 

 يو نمود.بر روی سکه های آل باوند را نيز باید در ای  راستا تلل



 
 
 
 

   
 
 
 

 ...تشيد مذهب به ایران های حکومس نگرش تلليو و بررسی  / 011 

 

 
ق./با نام خلي ه معزول مطيد ی/مت  روی سکه:بامر 965سکه رستم ب  شروی /درهم،عرب تریم،

رستم/ال ا ه اال ای/ ا مطيد ی/رک  ا دو ه/بسم ای/ عرب هذا ا درهم ب ریم سنه خم  و ستي  و 

:ی/ملمد پشس سکهثالثمائه/ی االمر م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای/مت  

رسول ای/علی و ی ای/ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  کله و  و 

 (175کره ا مشرکون.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن سلجوقيان،ه

 
ول ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/ملمد رس967سکه رستم ب  شروی /درهم،عرب تریم،

ای/علی و ی ای/رستم ب  شروی /ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  

کله و  و کره ا مشرکون/مت  پشس سکه:ا طائد ی/عردا دو ه ابوشجاع/موید ا دو ه 

 دابومنصور/بسم ای/عرب هذا ا درهم ب ریم سنه سرد و ستي  و ثالثمائه/ ی االمر م  قرو و م  بع

و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن 

 (176سلجوقيان،ه



 

 
ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/ا ملک 979سکه مریبان ب  شروی /درهم بيلون،عرب تریم،

/ی االمر هعردا دو ه و تاج ا مله/بسم ای/عرب هذا ا درهم ب ریم سنه احدی و سرعي  و ثالثمائ

م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون بنصرای/مت  پشس سکه:ی/ملمد رسول ای/علی و ی 

ای/ا طائد ی/موید ا دو ه/ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  کله و  و 

 (176قيان،هکره ا مشرکون.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن سلجو

 
سکه شهریار ب  رستم/درهم بيلون،عرب تریم/مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/وحده الشریک 

 ه/ا طائد ی/شهریار ب  رستم/بسم ای/عرب هذا ا درهم ب ریم سنه.../ی االمر م  قرو و م  بعد و 

اهانشاه سيد شیومئذ ی رح ا مومنون بنصر ای/مت  پشس سکه:ی/ملمد رسول ای/االمير ا 

تمرا دو ه و تلک ا مله علی ب  رک  ا دو ه/ملمد رسول ای ارسله با هدی و دی  ا ل   يظهره 

علی ا دی  کله و  و کره ا مشرکون.)سکه های ایران در دوره اسالمی ای آغای تا برآمدن 

 (176سلجوقيان،ه



 
 
 
 

   
 
 
 

 ...تشيد مذهب به ایران های حکومس نگرش تلليو و بررسی  / 012 

 

 
ای/ملمد رسول  سکه علی ب  شهریار/دینار،عرب ساری/مت  روی سکه:ملک/ ال ا ه اال

ای/علی/بسم ای/عرب هذا ا دینار بساریه سنه.../ی االمر م  قرو و م  بعد و یومئذ ی رح ا مومنون 

بنصر ای/مت  پشس سکه:ی/ا راشد بای/ا سلطان االعظم ابوا لار  سنجر/ملمد رسول ای ارسله 

ون.)سکه های ایران در دوره اسالمی با هدی و دی  ا ل   يظهره علی ا دی  کله و  و کره ا مشرک

 (177ای آغای تا برآمدن سلجوقيان،ه

 
 بر روی سکه.« علی و ی ای»سکه علی ب  شهریار/ دینار/ عرارت

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=476&category=10428&lot=488379 

 



 

 
 که.بر روی س« علی و ی ای»سکه رستم ب  شَروی / درهم/ عرارت

http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=2&sale=27&lot=732&lang=1 

 

 سکه های اسماعیلیه نزاری ایران در دوره الموت -5

دو س اسماعيلی نزاری که مقر اصلی آن در قلعه کوهستانی ا موت،واقد در رودبارِ دیلم در شمال 

ذش بسيار پراکنده بود و ای شام تا مشرق ایران ایران،قرار داشس،ای  لاد سریمي  و قلمرو ییر ن و

را دربر می گرتس و قالع بسيار با نواحی اررار آن را در حيطه سيطره و استيالی خود 

: بی تا؛سجادی و مجيدی،299: 9999 سترینج،ر.ک:«ا موت»)برای ارالع بيشتر در مورد داشس.

اری در ایران اسس؛عصر او ق.(آغای گر حرکس اسماعيليه نز599-199حس  صراح)(92/19-17

همزمان با تعا يس گسترده داعيان تارمی در ایران بود.در ای  ميان حس  صراح با چند ن ر ای داعيان 

: 9995،ینویج؛11: 9997اسماعيلی ارتراب برقرار کرد و به آیي  اسماعيلی درآمد.)همدانى،

شد.در ای  یمان بر سر ق.عایم مصر و دربار خل ای تارمی 199(حس  صراح در سال9/999

ق.(ميان دو پسرش،نزار و مستعلی،اختالر اتتاد و 197-127موعوع والیتعهدی خلي ه مستنصر)

-922: 9997ررتداری حس  صراح ای نزار،موجب اخراج  او ای مصر گردید.)ر.ک:همدانى،

بر  امام(ای آن پ  نزاع بر سر مشروعيس ای  جایگزینی و مسئله 919-9/991: 9995،ینویج؛922

ح  سرب جدایی دو شاخه بزرگ اسماعيلی ای همدیگر شد؛در مصر،یم  و ای آن پ  هندوستان 

ليه مصر یا اسماعي»ای جانشينی مستعلی ررتداری شد اما در برابر ای  شاخه ای اسماعيليه که بعدها

ر مام بنام گرتس،در شرق شاخه ای دیگر ای اسماعيليان ای نزار ررتداری کردند و او را ا«مررب

رتس،وامدار نام گ«اسماعيليه شرق یا اسماعيليه ایران»ح  دانستند.ای  شاخه ای اسماعيليه که بعدها

ق.قلعه 199بيعس و وتاداری حس  صراح به نزار بود.حس  صراح پ  ای بایگشس به ایران در سال
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-9/919: 9995،ینویجا موت را ای کارگزاران سلجوقی ستاند و به تصرر خود در آورد)ر.ک:

ق.به حيات خویش ادامه داد.در دعوت 651(و به تدریج پایه های دو تی را گذاشس که تا سال915

اسماعيلی نزاری دوره ا موت که حس  صراح پایه گذار آن بود،هشس ت  رهرری دعوت 

اسماعيلی را بر عهده داشتند؛سه ت )حس  صراح،کيا بزرگ اميد و ملمد ب  بزرگ اميد(به عنوان 

ه اندیشه اسماعيلی خدمس گذاردند و پنج ت )حس  علی ذکره ا سالم،نورا دی  داعی ب

 ملمد،جالل ا دی  حس ،عالنا دی  ملمد و رک  ا دی  خورشاه(نيز خود را امام خواندند.

ق.(،نزاریان بطور واع  دو س مستقلی برای خود 592-599تا پایان دوران حکمرانی بزرگ اميد)

ای پراکنده قلمرو ای  دو س در اسا  مرکب بود ای دو منطقه در تشکيو داده بودند.سریمي  ه

ایران یعنی رودبار و قهستان و بمش جنوبی جرو بهران در شام.پایتمس ای  دو س،یعنی آنجا که 

(در 191: 9976پيشوا و رهرر ایرانی جامعه نزاری استقرار داشس،معموال ا موت بود.)دتتری،

ق.(،آخری  حاکم دو س 651-659ک  ا دی  خورشاه)ر،ق.با حمله هالکوخان مرول651سال

نزاری،خود را تسليم نمود و به ترمان هالکو قالع اسماعيلی در مدت کمتر ای یک ماه ویران 

(بدی  سان دو س 527: 9961؛مستوتى،267/ 9: 9995،ینویج؛996: 9997شد.)ر.ک:همدانى،

ه اسی،منقرض شد.رک  ا دی  بعدها بنا باسماعيليان نزاری در ایران،تقریرا همزمان با خالتس عر

: 9997درخواسس خودش به پایتمس مروالن،قراقروم،ترستاده شد اما در آنجا کشته شد.)همدانى،

 (277/ 9: 9995،ینویج؛912

شروع به ق.(557تا  592)حاکمان دو س اسماعيليه نزاری ایران ای دوران ملمد ب  بزرگ اميد

نکته مهم اینکه متون حک شده بر روی (92/17مجيدی،بی تا: عرب سکه نموده اند.)سجادی و 

لمد ب  ماسس.ای شيعی آنان  برخی ای سکه های اسماعيليان ایران در ای  دوره،نمایانگر اعتقادات

ق.،در دسس  555و  559، 519، 512، 597سکه هائی ای جن  رال،عرب سا های بزرگ اميد

ن و و صلوات بر آبا« ی/ ا مصط ی  دی  ای نزارعلی و ی ا»اسس که بر آنها نام وی و عرارات



 

 ذکر شده اسس.)ر.ک:«کرسی ا دیلم»اح اد وی حک شده اسس.نام عرابمانه ای  سکه ها

 (92/17؛سجادی و مجيدی،بی تا: 11: 9959،اعظمی؛199: 9911عالنا دینی،

و بر عرب شده ق.652که در سالنيز سکه ای در دسس اسس ق.(659-699ای عالنا دی  ملمد)

نقش بسته و در پشس آن نيز »ایای/علی و یال ا ه اال ای/ملمد رسول»روی آن عرارات

آمده (کرسی دیلمسکه) ملو عرب و«ا سلطان االعظم عالن ا دنيا و ا دی  ملمد ب  حس »عرارت

عالنا دی  ملمد سوم نيز در دسس اسس که بر (سکه هائی دیگر ای 99: 9911،سراترایی)اسس.

حک شده و در پشس آنها نيز «ملمد ب  ا لس »و یا «ا مو ی االعظم»آنها عراراتروی 

آمده اسس.بر پشس برخی ای ای  سکه ها تصویر «ملمد ب  ا لس »و«عالن ا دنيا و ا دی »عرارات

: 9911سوارکاری در حال شکار و یا تصویر دو قالده شير نيز دیده می شود.)ر.ک:عالنا دینی،

 (196و  195، 191، 199

عالوه بر موارد ذکر شده،سکه ای استثنائی و جا ب توجه ای اسماعيليان ا موت نيز معرتی شده 

ال ا ه اال ای/ملمد رسول ای/علی و ی ای/تارمه »که ای جن  رال بوده و بر روی آن عرارات

دٌ رَسُولُ مُلَمَّ»و« 1سيده ا نسان ا عا مي /ا لس  و ا لسي  سيدا شراب اهو ا جنه/ملمد ب  ا لسي 

سوره 99یه)بر گرتته ای آ دای ِ ا ْلَ ِّ  ايُظْهِرَهُ عَلَى ا دِّی ِ کُلِّها وَ َو  کَرِهَ ا ْمُشْرِکُونَ بِا ْهُدَى وَ هأَر سَلَ ا لَّه

ال امام اال امام ا ل /عردای و و يه نزار ابوا قاسم/االمام »آمده و در پشس سکه نيز عرارات«توبه(

 (99: 9992،سليمانی و اندامیحک شده اسس.)«ه/اميرا مومني ا مصط ی  دی  ا 

 با وجودمطا عه سکه های دو س اسماعيليه نزاری ایران در وهله اول نشانگر ای  امر اسس که 

تشارهای شدید سياسی و مذهری که ای سوی دیگر حکومتهای وقس بر دو س اسماعيليه نزاری 

 داخلی و تثريس موقعيس و تقویس بنيه و و تصو امورایران تلميو می گردید،آنان توانستند با ح

نماید.ای  امر بيانگر توانایی دو س اسماعيليه نزاری در تائ   عرب سکّه به اقتصادی خویش،اقدام

                                                           
نورا دی  »صلي  اسس که همان«ملمد ب  ا لس »گ ته شده با ای  حال به نظر می رسد«ملمد ب  ا لسي »در منرد ذکر شده.  9

 اسس.«ق.( 659-699عالنا دی  ملمد تریند جالل ا دی  حس )»و یا«ق.( 627-569ملمد تریند حس  علی ذکره ا سالم)
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آمدن بر مشکالت راقس ترسایِ تلميو شده بر ای  دو س اسس ییرا آنان توانستند با تراهم کردن 

 کنند. سکّه اقدام  عرب س به ایجاد دارا ررب ویمينه های الیم سياسی و اقتصادی،نسر

اسماعيليان نزاری ایران در دوره ا موت بر سکه های آنان نيز شيعی  نکته مهم تر اینکه اعتقادات

مذهری اسماعيليان نزاری ایران که بر سکه های آنان نقش  بایتاب یاتته اسس.شعارهای

 ای  دی  ا مصط ی»سني )ع( وعرارت،اسامی تارمه یهرا) (و ح«ای و ی علی»بسته،کالم

و اسامی تارمه یهرا) (و حسني )ع( بطور کلی و عام نشانگر تعل  «ای و ی علی»اسس.کالم«نزار

نيز بطور اختصاصی وابستگی آنان را «نزار ای  دی  ا مصط ی»خارر آنان به تشيد اسس و عرارت

آنان به امامس نزار  مایانگر اعتقادبه شاخه نزاری تشيد اسماعيلی نشان می دهد.ای  عنوان ن

 او جانشينی سر اسس؛همانگونه که پيشتر بيان شد،بعد ای دوران خلي ه تارمی ا مستنصر بر

 حکومس ای نزار داد که منجر به خالتس ا مستعلی شد و بدینگونه ررتداران اختالتاتی رخ

هرری نزار ایجاد کردند دیگری ای امامان اسماعيليه را به ر سلسله و شده جدا مصر تارميان

ناميده شد.پيروان ای  شاخه ای اسماعيليه در ایران قدرت یاتتند و موت  به «اسماعيليه نزاری»که

دو س  آن شاخصه های های مورد بلث یکی ای سکّه تشکيو دو س اسماعيليه نزاری شدند که

 اسس.

نزاری ایران در دوره  ق.(،ششمي  رهرر اسماعيليه699-627جالل ا دی  حس )الیم به ذکر اسس 

ا موت،در دوران حکومس خود آنچه در توان داشس انجام داد تا جهان اهو سنس را متقاعد کند 

که جامعه نزاری تعا يم و رسوم گذشته را به تراموشی سررده اسس و اکنون به مذهب اهو سنس 

مساعدی به  (ای  تعا يس ها سرب شد که تقهای اهو سنس نظر162: 9976پایرند اسس.)دتتری،

؛برای 972: 9997ملقب گردید.)همدانى،«نومسلمان»نزاریان پيدا کنند و جالل ا دی  حس  نيز به

(با ای  حال در دوران 211-219: 9962؛ وی ،211-9/212: 9995،ینویجارالع بيشتر ر.ک:

ق.(،در سياسس نزدیک شدن به اهو سنس که توسط 659-699تریندش،عالنا دی  ملمد سوم)

 ؛977: 9997ا دی  حس  اعمال گردیده بود،تجدید نظر صورت گرتس.)ر.ک:همدانى، جالل



 

(بر اسا  مدارک سکه شناسی می توان وقوع 525: 9961؛مستوتى،2/999: 9999شرانکاره اى،

که در سکه ای در دسس اسس ای  تلول در دوران عالنا دی  ملمد را تایيد نمود ییرا ای او 

: 9911،سراترایی).1اسسنقش بسته «ای علی و ی»ن عرارتو بر روی آعرب شده ق.652سال

99) 

 سکّه غا ب روی برنکته نهایی در مورد سکه های اسماعيليان نزاری ایران در دوره ا موت اینکه 

ای  اسس.بنابرای ، ذکر شده«ا دیلم کرسی»آمده،نام دارا ررب دسس به تاکنون که آنان های

ستگاه اسماعيليان ا موت تأیيد نموده و تصری  می کند که سکه ها وجود عرابمانه ای را در د

خود ،«کرسی دیلم»احتماال مراد ایبرخی معتقدند بوده اسس.«کرسی دیلم»جای عرابمانه در

(هرچند بایسس گ س نمی توان در مورد ای  92/17ا موت اسس)ر.ک:سجادی و مجيدی،بی تا: 

ا موت ارالق  اینکه به مکان دیگری در منطقهاسس و یا  ا موت همان دژ«ا دیلم کرسی»امر که آیا

ه که ملو بود«رودبار»می شده،اظهار نظر قارعی نمود ییرا  سترینج می نویسد کرسی بالد دیلم،

آن یاد شده  ای«کرسی دیلم»نيز نام می برد که به عنوان«بروان»آن مشمص نيسس.او ای مکانی به نام

 (996: 9999و ملو دقي  آن نيز مشمص نيسس.) سترینج،

 

 

 

                                                           
 جالل ا دی  حس  (به اشتراه بهیانگيری حکومس ص وهای اسالمی تا شکوعائر شيعی بر سکهشای  سکه در منرد ذکر شده) . 9

-699عالنا دی  ملمد)(همزمان با حکومس ق.652نسرس داده شده در حا ی که سال عرب ای  سکه)ق.(699-627)نومسلمان

 ق.(اسس. 659
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ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/ملمد رسول 512سکه ملمد ب  بزرگ اميد/عرب کرسی دیلم،

ای/ملمد ب  بزرگ اميد/حاشيه:بسم ای/عرب هذا ا دینار بکرسی ا دیلم سنه اثنی و اربعي  و 

  (/مت  پشس سکه:علی و ی ای/ا مصط ی  دی  ای نزار/حاشيه:اميرا مومني512خم  مائه)

صلوات ای عليه و علی آبائه ا طاهری  و ابنائه ابدا س)سکه های ایران ای راهریان تا 

 (199خواریمشاهيان،ه

 
ق./مت  روی سکه:ال ا ه اال ای/ملمد رسول 557سکه اسماعيليه نزاری ایران/کرسی دیلم،

  و خم  خمسي ای/حاشيه:بسم ای/عرب هذا ا دینار برلده االقرال کرسی ا دیلم سنه سرد و

(/مت  پشس سکه:علی و ی ای/ا مصط ی  دی  ای نزار/حاشيه:اميرا مومني  صلوات ای 557مائه)

 (192عليه و علی آبائه ا طاهری  و ابنائه ابدا س)سکه های ایران ای راهریان تا خواریمشاهيان،ه



 

 
 که:تصویر یکسکه عالنا دی  ملمد سوم/مت  روی سکه:ملمد/ا مو ی االعظم/مت  پشس س

سوارکار به ررر چپ در حال تيراندایی با کمان به ررر راسس./در ییر پای اسب خرگوشی 

در حال دویدن به ررر راسس که سرش را به عقب برگردانيده اسس.)سکه های ایران ای راهریان 

 (195تا خواریمشاهيان،ه

 

 نتیجه

و س و د لّاریان(،آل بویه،آل باونددر رول قرون چهارم تا ه تم هجری بر سکه های آل مساتر)سَ

اسماعيليه نزاری ایران م اهيم و شعائر شيعی حک شده اسس.بررسی و تلليو متون شيعی نقش 

بسته بر سکه های ای  حکومتگران،ارالعات گرانرهایی ای عقاید و سياسس مذهری ای  حاکمان 

يعی ای  تقادات و سياستهای شارائه می دهد و نشانگر نقش و کاربرد سکه شناسی در بایشناسی اع

 55یهآو « علی خلي ه ای»حک کالمحکومتگران ایرانی در رول قرون دوم تا چهارم هجری اسس.

  سکه بر ای«سيف آل ملمد»سوره مائده بر سکه های آل مساتر و همچني  توصيف آنان با عنوان

طی بر شيوه اسماعيليه قرمها،نشانگر گرایشهای عام شيعی آل مساتر اسس و نقش اسامی امامان به 

سکه های آل مساتر بيانگر تعلّ  خارر آنان به مذهب اسماعيليه قرامطی اسس.عرب سکه های 

تاقد عابطه شيعی توسط آل مساتر نيز به سرب توان ملدود سياسی و نظامی ای  حکومس منطقه 

ان به آشکار آن ای بوده اسس.در مورد سکه های آل بویه می توان گ س با توجه به تعلّ  خارر

مذهب تشيد،انتظار می رتس آنان با قوّت و رسميّس بيشتری نسرس به عرب سکه هائی با شعائر 

شيعی اقدام کنند در حا ی که به ندرت شعائر شيعی را بر سکه های خود حک نموده اند.در رابطه 

اسالم،آل  جهانبا د يو ای  امر بایسس گ س به سرب اوعاع و احوال مذهری و سياسی آن رویگار ِ
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دام نمایند.در اق و بسيار ملتارانه در اعمال سياستهای ممتلف خویش عملگرایانهبویه ناچار بودند 

سی سياسی خالتس عرا -آن دوران اکثریس مسلمانان سنی مسلک بوده و به مشروعيس مذهری

ی خویش را بر سمصا   سيااعتقاد داشتند؛بنابرای  آل بویه نيز ناچار بودند برای ح ظ موقعيتشان،

عقاید شيعی خود برتری دهند.همچني  نراید ای نظر دور داشس که آل بویه در دورانی که به 

مذهب ییدیه اعتقاد داشتند بایسس نام یکی ای ائمه ییدی را در سکه های خود حک می کردند 

ه ای یکه ای  امر به معنای ای دسس رتت  حاکميس آنان بود.به همي  سرب برخی معتقدند آل بو

مذهب ییدیه به اثنی عشریه)که امام آن غائب بود(گرویدند تا د يلی برای سرردن حاکميس به 

امامی دیگر نداشته باشند؛در ای  صورت آنان  زومی برای حک شعائر شيعی بر سکه های خویش 

نيز نداشتند.سکه های شيعی آل باوند نشان می دهند ظهور و رواج تشيد در بي  آنان به اواخر 

دوران باوندیان کَيوسی،در اواسط قرن چهارم هجری،بر می گردد.بر اسا  مطا عه مسکوکات 

باوندیان می توان گ س آنان که در اواسط قرن سوم هجری ای یرتشتی گری به اسالم گرویده 

بودند،در مدت یک قرن)ای اواسط قرن سوم تا اواسط قرن چهارم هجری(به تشيد متمایو شده و 

رویدند و نگرش شيعی خود را بر سکه هایشان به نمایش گذارده اند.استمرار به ای  مذهب گ

و در مواردی نام مهدی صاحب ا زمان)عج((بر «علی و ی ای»است اده ای شعائر شيعی)ای جمله کالم

سکه های حاکمان باوندی،نشانگر اعتقاد واع  و راسخ آنان به تشيد به شمار می آید.حک نام 

له خل ای عراسی و آل بویه(بر سکه های باوندیان نيز در راستای سياسس دیگر حاکمان)ای جم

ملتارانه آنان در برابر حکومتهای صاحب ن وذ و قدرت در آن رویگار،قابو ت سير اسس.عرب 

سکه توسط اسماعيليان نزاری ایران در دوره ا موت نشانگر ای  امر اسس که آنان با وجود شرایط 

دند تثريس موقعيس سياسی و اقتصادی خویش شتی اجتماعی،قادر به دشوار سياسی،اقتصادی و ح

کردند.شعائر  سکّه،که امری حاکميتی به شمار می آمد،نيز اقدام تا بدانجا که نسرس به عرب

ه امامس ب اسماعيليه ایران در دوره ا موتشيعی حک شده بر سکه های آنان نيز نشانگر اعتقاد 

ر بررسی شعائر شيعی حک شده بنزاری تشيد اسماعيلی اسس. نزار و تعلّ  خارر آنان به شاخه



 

سکه های حکومتگران یاد شده در ایرانِ قرون چهارم تا ه تم هجری نشان می دهد که می توان 

ای دانش سکه شناسی به عنوان یکی ای بهتری  و موث  تری  منابد در بایشناسی نگرش و سياستهای 

یر واع  تری ای تلوالت تاریخِ تشيد در ای  دوران ارائه مذهری ای  حاکمان است اده کرد و تصو

 نمود.   

 

 فهرست منابع

،ترجمه ابوا قاسم حا س و عرا  رانو ای الماس زرگب وامک خاریت(.9979)دملم  ب یلعاب  اثير،

 .خليلی،تهران:علمی

ده رال آشتيانی،تهران:پدی،تصلي  عرا  اقتاریخ رررستان(.9966اب  اس ندیار،ملمد ب  حس )

 خاور.  

 ،بی جا،بی نا.ا منتظم تی تاریخ األمم و ا ملوکاب  جویی،عردا رحمان ب  علی)بی تا(.

 ،بيروت:دار صادر،اتسس  يدن.صوره االرض(.9199)ووقح  د بمل،مووقح  اب

 ا رعی.   شریفا: ا نجوم،قم علمان تاریخ تی ا مهموم (.ترج9969موسی) ب  راوو ،علی اب 

 ،ترجمه علی نقی منزوی،تهران:تو .تجارب االمم(.9976)دملم  ب د،احمهویکسماب  

 . 929-11،ه9شماره،گوهر،«سکه ای یکتا و بی همتا ای دژ ا موت(.»9959)چراغعلی،اعظمی

 ،قم:مدرسه االمام علی ب  ابی را ب)ع(.شأن نزول آیات قرآن(.9995امامی،ملمدجع ر)

کتاب ماه ،«برگی ای سکه شناسی روند تشيد در ایران(.»9992)سعيد سليمانی و پریسا،میاندا

 . 95-92،ه92و99ش،هنر

 ،هاى اسالمى جدید:راهنماى گاهشمارى و ترارشناسىسلسله(.9999)دونورد ادم يل،کایور ب

 .،تهران:مرکز بای شناسى اسالم و ایرانترجمه تریدون بدره اى

 6نشریه شماره،رسم ا مط ایروری و سيری در سکه شناسی(.9959)ی،سيد جمالترابی رراررائ

 .ش  )چاپمانه(،ترریز:مویه آذربایجان

نشریه ،سکه های آق قویونلو و مرنای وحدت حکومس ص ویه در ایران(.2595)------

 مویه آذربایجان،ترریز:انتشارات اداره کو مویه ها.7شماره
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 ،تهران:علم.تاریخ تشيد در ایران ای آغای تا رلوع دو س ص وی(.9999،رسول)جع ریان

 :،به اهتمام ملمد قزوینى،تهرانتاریخ جهانگشاى جوینى(.9995)دملم  ب کلطام،عینویج

 دنياى کتاب. 

 ، «(2و9پریم یا تریم،پایتمس کوهستانی آل قارن و آل باوند)(.»9956)عردا رتيدحقيقس)رتيد(،
 . 979-969،ه59و شماره 217-215،ه9956، 52گوهر،شماره

ترهنگ جامد ترق اسالمی:برپایه دسس نوشته های آیس ای سيد مهدی (.9912خمينی،سيدحس )

 ،تهران:ارالعات.  روحانی

،ترجمه تریدون بدره ای،تهران:نشر و پیوهش تاریخ و عقاید اسماعيليه(.9976دتتری،ترهاد)

 تریان روی.

نوی ،عمان:دارکتطور ا نقود االسالميه حتی نهایه عهد ا مالته ا عراسيه(.2229ملمد)رباح،اسلاق 

 ا معرته.

سکه های ایران در دوره اسالمی:ای آغای تا برآمدن (.9919رعائی باک بيدی،حس )
 ،تهران:سمس.سلجوقيان

ار و ا نقود االسالميه و اهميتها تی دراسه ا تاریخ و اآلث(.2229رمران،عارف منصور ملمد)
 ،قاهره:یهران ا شرق. ا لراره االسالميه

ییر نظر کاظم موسوی ،9در دائره ا معارر بزرگ اسالمی،ج«آل باوند(.»بی تاسجادی،صادق)

 بجنوردی،تهران:مرکز دائره ا معارر بزرگ اسالمی.

ییر ،92در دائره ا معارر بزرگ اسالمی،ج«ا موت(.»بی تاسجادی،صادق و عنایس ای مجيدی)

 م موسوی بجنوردی،تهران:مرکز دائره ا معارر بزرگ اسالمی.نظر کاظ

 «انیگيری حکومس ص وهای اسالمی تا شکوعائر شيعی بر سکهش(.»9911سراترایی،عرا )

 .26-7،ه59،ش99دوره،شيعه شناسی،



 

 تهران: ،سکه های ایران ای آغای تا دوران یندیه(.9991سرترای،علی اکرر و تریدون آوریمانی)

 سمس.  

 ،تصلي  ميرهاشم ملد ،تهران:اميرکرير. مجمد االنساب(.9999ه اى،ملمد ب  على)شرانکار

نمستي  داعيان اسماعيلی در شمال غربی ایران و خراسان و ماوران (.»9915شترن، .م.)

 ،سال چهاردهم،دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران،ترجمه تریدون بدره ای،«ا نهر

 . 61-29(،ه59)پياپی9شماره

 ،تهران:اسالميه. مجا   ا مومني شوشتری،نورای)بی تا(.

،ترجمه عليرعا تشيد و تصور:تا آغای سده دوایدهم هجری(.9992کامو مصط ی)،شيری

 ذکاوتی قراگوی و،تهران:اميرکرير. 

 و حویه پیوهشگاه:جودکی،قم ای حجس عراسيان،ترجمه (دو س9997سهيو) رقوش،ملمد

  دانشگاه.

،تهران:ترهنگسرای سکه های ایران ای راهریان تا خواریمشاهيان(.9911ام)عالنا دینی،بهر

 ميردشتی.

 ،احيای ترهنگی در عهد آل بویه:انسان گرایی در عصر رنسان  اسالمی(.9975کرمر،جوئو)

 ترجمه ملمد سعيد حنایی کاشانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.

 ،تهران:بی نا.   شهریاران گمنام،احمد)بی تا(.کسروى

 . 229-225،ارمران،شماره چهارم،سال سيزدهم،ه«سکه یا سند تاریمی مهم(.»9999)------

 ،ترجمه ملمود عرتان،جرراتيای تاریمی سریمي  های خالتس شرقی(.9999 سترینج،گای)

 علمی و ترهنگی.  تهران:

 ،ترجمه تریدون بدره ای،تهران:تو . تاریخ اسماعيليان(.9962 وی ،برنارد)

 ا متوسط. مطرعه: ا زیدیه،بيروت االئمه (أخرار9197)ماد ونگ،ویل رد

 .  خاور  هکال:بهار،تهران ا شعران ملک ا قصص،تصلي  و ا تواریخ ا مؤ ف)بی تا(.مجمو مجهول

 ،به کوشش ملمدحسي  تسريلى،تاریخ رررستان و رویان و مایندران(.9915ی )درا يظهمرعشی،

 :شرق. تهران
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 :اميرکرير. ،به اهتمام عرد ا لسي  نوایى،تهرانیخ گزیدهتار(.9961مستوتى،حمد ای)

 ،تهران:پایینه. سکه های رررستان،گرگان و استرآباد(.9912معطوتی،اسدای)

 ،ترریز:ستوده. دنانير،سير دینار در تاریخ پو ی ایران(.9997وثي ،منصوره)

 :،تهراني  ملمدروش ،تصلجامد ا تواریخ)اسماعيليان((.9997همدانى،رشيد ا دی  ترو ای)

 . ميرا  مکتوب

 .نا جا،بی ررری،بی تاریخ عردا ملک)بی تا(.تکمله ب  همدانی،ملمد

 ،،دراسه مقارنهاآلیات ا قرآنيه على ا مسکوکات االسالميه(.9129/2229یوسف،ترج ای احمد)

 ا ریاض:مرکز ا ملک تيصو  لرلو  و ا دراسات االسالميه.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


