اولین سکههای تزاس شیعی در حکومت باونذیان طبزستان
مهذی طاهزی
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چکیذه

دس سٚیىشدٞبی خذیذ ٔطبِؼبت تبسیخی اص سى ٝثٝػٛٙاٖ ٔٙجؼی خٟت تفسیش اص ٌزشت ٝاستفبدٔ ٜیشٛد .ثٌٝ٘ٛٝای وٝ
ٔیتٛاٖ یه اسصیبثی تبسیخی یب فشضی ٝسا ثب آٖ شىُ یب تغییش داد .دس ایٗ ٔیبٖ ثب٘ٚذیبٖ یب چٙبٖو ٝدس ثشخی ٔٙبثغ آٔذ،ٜ
آَ ثب٘ٚذ ،اص وٟٗتشیٗ ٟٓٔ ٚتشیٗ سّسّٞٝبی حبوٓ ثش طجشستبٖ ث ٝشٕبس ٔیس٘ٚذ و ٝثیش اص  7لشٖ اص ٔمش اصّی  ٚوٟٗ
خٛد ،شٟشیبس و ،ٜٛثب لّٕشٚی و ٝاص خٛٙة ٌب ٜتب دأغبٖ  ٚسی؛  ٚاص غشة تب ٌیالٖ أتذاد داشت فشٔبٖ سا٘ذ٘ذ .سبثم ٝحىٔٛت
ثب٘ٚذیبٖ ث ٝػصش سبسب٘یبٖ ٔیسسذ و ٝطجشستبٖ اص ٚالیبت ٔ ٟٓآٖ ث ٝشٕبس ٔیسفت (سدبدی ،1393 ،ص .)68ایٗ سّسّٝ
ٔذت  707سبَ ،یؼٙی اص سبَ 45ق ).ْ656( .تب 750ق ).ْ1349( .دس طجشستبٖ فشٔب٘شٚائی وشد٘ذ  ٚفشٔب٘شٚایب٘ش و ٝػٛٙاٖ
اسپٟجذ داشتٙذ ثّٔ ٝه اِدجبَ ّٔمت ثٛد٘ذ  ٚثبایٙى ٝخٍّٞٝبی طجشستبٖ سا اصدستداد ٜثٛد٘ذ تب ٔذتٞبی ٔذیذ
وٞٛستبٖٞبی آٖ سشصٔیٗ دس دست ایشبٖ ثٛد (ٔشػشی ،1345 ،ص .)21آَ ثب٘ٚذ طی  7لشٖ حىٔٛت ث 3 ٝشبخ ٝویٛسی،ٝ
اسپٟجذی ٚ ٝویٗخٛاسی ٝتمسیٓ شذ٘ذٔ ،شوض لّٕش ٚآَ ثب٘ٚذ ٔٙطم ٝشٟشیبس وٚ ،ٜٛالغ دس وٞٛستبٖٞبی خٛٙة طجشستبٖ ٚ
ٟٔٓتشیٗ شٟش آٖ یؼٙی پشیٓ (فشیٓ) ثٛد (سدبدی ،1393 ،ص.)69
ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝؼشفی یىی اص سىٞٝبی ٔٙحصشثٝفشد ایٗ سّسّ ،ٝثٝػٛٙاٖ اِٚیٗ سى ٝضشة شذ ٜثب تشاص شیؼی دس ایشاٖ
ٔیپشداصد.

کلیذواژههای موضوعی :ثب٘ٚذیبٖ ،طجشستبٖ ،سى ٝشیؼی
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معزفی اولین سکه با تزاس شیعی

تصٛیش :1سى ٝدس٘ ٓٞمش ٜسستٓ ثٗ ششٚیٗ ثب٘ٚذی ثب شؼبس ػّی ِٚیاهلل ٔٛخٛد دس ٌٙدی ٝٙسىٛٔ ٝص ٜآستبٖ لذس سضٛی
ث ٝشٕبس ٜثجت 1394.13.1167

سّسّ :ٝآَ ثب٘ٚذ

دٚس ٜتبسیخی45 :ق .تب 750ق

فشٔب٘شٚا :سستٓ

ٔحذٚد ٜخغشافیبیی :طجشستبٖ

خٙس٘ :مشٜ

ثٟبء اسٕی :دسٓٞ

ٚصٖ ثشحست ٌشْ3.68 :
ششح سٚی وتیج :ٝال اِ ٝاال اهلل ،إِطیغ هلل ،سوٗاِذ ،ِٝٚثسٓاهلل ضشة ثبٔش سستٓ ...
ششح وتیج ٝپشت سى :ٝهللٔ ،حٕذ سسَٛاهلل  ،ػّی ِٚیاهلل ٔ ،حٕذ سسَٛاهلل اسسّ ٝثبِٟذی  ٚأیٗ اِحك( ...سٛس ٜتٛث،ٝ
آی)33 ٝ
ث ٝاستٙبد ثشخی سىٞٝبی ضشة شذ ٜدس پشیٓ دس سبَٞبی  353تب 369ق .سستٓ ثش آٖ لّٕش ٚفشٔبٖ ٔیسا٘ذ ٜاست
ثشخی استٙبد وشدٜا٘ذ و ٝایٗ سستٓ ثشادس شٟشیبس است و ٝث ٝوٕه آَثٛی ،ٝشٟشیبس سا ثیش ٖٚسا٘ذ  ٚخٛد ث ٝحىٔٛت ٘شست.

اِجت ٝدسستی ایٗ ٘ظشٔ ،حُ تشدیذ است .چٕٔ ٝىٗ است ایٗ سىٞٝب اص آٖ سستٓ پسش ٕٞیٗ شٟشیبس ثٛد ٜو ٝدس ػٟذ لبثٛس
لبئٓٔمبْ پذس دس وٞٛستبٖ پشیٓ  ٚشٟشیبس و ٜٛثٛد (سدبدی ،1393 ،ص.)84
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛشبثٟی اص سىٛٔ ٝسداشبس ،ٜدس ٔمبِ" ٝثشٌی اص سىٝشٙبسی (س٘ٚذ تشیغ دس ایشاٖ)" ثب ٔشخصبت صیش ٔؼشفیشذٜ
و ٝثب ٔشخصبت ریُ دس تٕبشبٌ ٝپٛٔ َٛص ٜثٙیبد ٍٟ٘ذاسی ٔیشٛد( :شٕبس ،5 :ٜسى٘ ٝمش ٜثب تبسیخ ضشة 353قٔ ، .حُ
ضشة فشیٓ یب پشیٓٔ ،تٗ سٚی سى" ٝهللٔ/حٕذ سسَٛاهلل /ػّی ِٚیاهلل" دس ٔشوضٔ" ،حٕذ سسَٛاهلل اسسّ ٝثبِٟذی  ٚدیـٗ
اِحـك ِیـظٟش ٜػّی اِذیٗ وّ ِٛ ٚ ٝوش ٜإِششو "ٖٛدس حبشی" ٚ ٝال اِ ٝاال اهلل /إِطیغ هلل /سوٗاِذ "ِٝٚدس ٔشوض پشت
سى" ،ٝثسٓاهلل ضـشة ٞزا اِذس ٓٞثفشیٓ س ٝٙثّث  ٚخٕسیٗ  ٚثّثٕبئ "ٝحبشی ٝداخّی ،پشت سى ٝدسج ٌشدیذ ٚ ٜحبشیٝ
ثیش٘ٚی پشت سى٘ ٝبخٛا٘ب است) .سىٝای خبِت اص ثب٘ٚذیبٖ شیؼٔ ٝبص٘ذساٖ و ٝسیبدت سوٗاِذ ِٝٚثـٛیٝای  ٚخـّیفٝ
دست٘شب٘ذ ٜػجبسی سا ػّیاِظبٞش پزیشفتٝا٘ذ (سىٝی سستٓ ثٗ ششٚیٗ لبس٘ی) (ا٘ذأی  ٚسّیٕب٘ی ،1390 ،ص  )80سـىٝای
٘یض اص سسـتٓ ثٗ ششٚیٗ دس Cabinet des Medaillesپبسیس ٔٛخٛد است و ٝدس اِٚیٗ سبَ حىٔٛت ا ٚدس فشیٓ ث ٝسیٓ
ضشة شذ ٜاست وـ ٝػـجبست پشـت آٖ ث ٝایٗ ششح است :اهللٔ-حٕذ سس َٛاهلل-ػّی ِٚیاهلل (اػظٕی سٍٙسشی،1351 ،
ص.)51
یىی دیٍش اص سىٞٝبی ٔشبث ٝو ٝثب تٛخ ٝث ٝویفیت ٚ ٚضٛح خطٛط آٖ ٔیتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ ٔىُٕ اطالػبت ثٝدستآٔذٜ
سى ٝفٛق اص آٖ استفبدٕٛ٘ ٜد ٔ ٚت ٖٛحبشی ٝس ٚ ٚپشت سى ٝسا ٔٛسدٔطبِؼ ٝلشاسداد سى ٝایست و ٝدس وتبة ٔؼتجش
سىٝشٙبسی "استیفٗ آِجٔ "ْٛؼشفی ٌشدیذ:ٜ

تصٛیش :2سىٞٝبی سستٓ ثٗ ششٚیٗ ضشة فشیٓ  353قٚ( .ةسبیت  www.Icollector.comتبسیخ ٔشاخؼ)94/10/25 ٝ

ثش طجك اسٙبد ٔ ٚذاسن ٔٛخٛد پس اص ششٚیٗ ثٗ سستٓ فشص٘ذ ٚی شٟشیبس ثش تخت أبست ثب٘ٚذیبٖ خّٛس ٕ٘ٛد ،ٜدس
وتبة تبسیخ طجشستبٖ ،سٚیبٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ ٘یض ثش ایٗ ادػب صحٌ ٝزاشتٝشذ ٜاستِ .یىٗ ثب تٛخ ٝث ٝسىٞٝبی ضشة پشیٓ دس
سبَ 353ق .و ٝثٚٝضٛح ٘بْ سستٓ ثش آٖ دسج ٌشدیذ ٜسٌٕ ٝب٘ ٝپیش سٚست ،أ َٚمصٛد سستٓ ثٗ ششٚیٗ ثشادس شٟشیبس
است و ٝث ٝوٕه آَثٛی ٝشٟشیبس سا ثیش ٖٚسا٘ذ ٚ ٜثش تخت أبست ثب٘ٚذیبٖ خّٛس ٕ٘ٛد ،ٜدٔ ْٚمصٛد اص سستٓ فشص٘ذ خٛد
شٟشیبس است و ٝثٝػٛٙاٖ ِٚیؼٟذ دس پشیٓ ث٘ ٝبْ خٛد سى ٝضشة ٕ٘ٛد ٚ ٜاِجت ٝایٗ ٌٕب٘ ٝدٚس اص ر ٗٞاست ،چشاو ٝدس ٔٙبثغ
تبسیخ طجشستبٖ اثٗ اسفٙذیبس  ٚتبسیخ طجشستبٖ  ٚسٚیبٖ اص ششٚیٗ ثٝػٛٙاٖ فشص٘ذ شٟشیبس ِٚ ٚیؼٟذ ٚی ٘بْثشد ٜشذ ٜو ٝػٕش
ا ٚوفبف سسیذٖ ث ٝحىٔٛت سا ٘ذاد ٜاست .س ْٛایٙى ٝسستٓ ثٗ ششٚیٗ ثٝػٛٙاٖ أیش ٔحّی دس ٔٙطم ٝپشیٓ تحت حىٔٛت
ثشادس حىٓ ٔیشا٘ذ ٚ ٜسى ٝث٘ ٝبْ خٛد ضشة ٕ٘ٛد ٜاست.

رستم بن شزوین و ضزب سکه شیعی
سستٓ ثٗ ششٚیٗ (ٞ 369-353ـدشی) اِٚیٗ شـٟشیبسی اص ایـشا٘یبٖ است و«ٝػّی ِٚیاهلل»سا صیٙت سىٕٛ٘ ٝد ٚ ٜایٗ
افتخبس سا ٘صیت خٛدسبخت ٝاست .ثیٔٙبسجت ٘یست ثذا٘یٓ ثبایٙى ٝپبدشبٞبٖ ثٛیٝای ٘یض اص شیؼیبٖ أیشإِؤٔٙیٗ ػّی
ػّیٝاِسالْ ثٛد٘ذ ثـشای سػـبیت احـتشاْ خّفبی ػجبسی فمط ث ٝروش ٘بْ آ٘بٖ ثش سىٞٝبی خٛد اوتفب ٔیوشد٘ذ (ٕٞبٖ،
ص .)51دس ٔٛسد ایٙىٔ ٝحُ دلیك شٟش پشیٓ ثٝػٛٙاٖ ٔشوض حىٔٛت آَ ثب٘ٚذ ودبست خٙبة اػظٕی سٍٙسشی دس ٔمبِٝای
ثٝصٛست ٔجسٛط ث ٝآٖ پبسخ ٌفتٝا٘ذ و ٝدس ایٗ ٔدبَ ث ٝششح ٌٕب٘ٔ ٝحتُٕتش پشداختٔ ٝیشٛد.
پشٚفسٛس  George.C.Milesسئیـس ا٘ـدٕٗ سىٝشٙبسی آٔشیىب دس ٔمبِٝای و ٝتحت ػٛٙاٖ«ٔسىٛوبت ثب٘ٚذیبٖ
طجشستبٖ» دس وتبة «ایشاٖ  ٚاسالْ»دس سبَ ٙٔ 1971تشش ٕ٘ٛدٛ٘ ٜشت ٝاست« :پـشیٓ یب فشیٓ ٘بْ ضشاثخب٘ٝای و ٝدس
سىٞٝبی ریُ اص آٖ یبدشذ ٜدطی ثٛد ٜاست دس وٜٞٛبی لـبسٖ دس دأٞٝٙبی شٕبِی دٔب٘ٚذ دس خـٛٙة آٔـُ .خبی ایٗ دط
و ٝپبیٍب ٚ ٜخضا٘ ٝشبٞضادٌبٖ ثب٘ٚذی ثٛد ٜثٝدسستی ٔؼّ٘ ْٛیست (ٕٞبٖ ،ص .)47دس فش ًٙٞخغشافیبئی ایشاٖ ٘یض دسثبسٜ
فشیٓ ایٗطٛس آٔـذ ٜاست :فـشیٓ؛ یىی اص دٞستبٖٞبی ثخش دٚداٍ٘ ٝشٟشستبٖ سبسی (ٔبص٘ذساٖ) تمشیجبً  60ویّٔٛتشی
خٛٙة سبسی  30 ٚویّٔٛتشی خٛٙة ششلی پُ سفیذٔ ،حصٛس ث ٝوٜٞٛبی خٍّٙی  ٚدس دشتٚ ،الغ استٛٞ .ای دٞستبٖ
ٔشطٛة ٔ ٚؼتذَ ٔ ٚحص َٛآٖ ثش٘ح است حذٚد  4800تٗ سى ٝٙداسد دشت فـشیٓ ث ٝط َٛتمشیجی  ٚ 15ػشض  3تب 6

ویّٔٛتش دس استفبع ٔ 1000تشی ٚالغ است  ٚاص سٚدٞبی شیشیٗ سٚد ،ػشٚس  ٚدأبد ،اشه  ٚچشٕٝسبسٞبی ٔتؼذد ٔششٚة
ٔیشٛد .ایٗ ٔٙطم ٝو ٝخضء ثخشٞبی دٚداٍ٘ٞ ٝضاسخشیت ٔـبص٘ذساٖ است اص شٕبَ ث ٝسبسی  ٚاص ٔـششق ثـ ٝدأغبٖ  ٚاص
خٛٙة ث ٝسٕٙبٖ  ٚاص ٔغشة ث ٝفیشٚصو ٚ ٜٛسٛادؤ ٜٛحذٚد است (حمیمت ،1356 ،ص.)367
آ٘چٔ ٝسّٓ است پس اص شٟشیبس ثٗ ششٚیٗ  ٚثٚٝاسطٔ ٝشي صٚدٍٙٞبْ ششٚیٗ فشص٘ذ ٚی ،دٚدٔبٖ حىٔٛت ثب٘ٚذیبٖ ثٝ
فشص٘ذاٖ سستٓ ٔٙتمُشذ ،ٜپس اص ٔشي شٟشیبس داسا پسش سستٓ ثش تخت سّطٙت ٘شست  8 ٚسبَ فشٔب٘شٚایی ٕ٘ٛد .دٚدٔبٖ
سستٓ ثٗ ششٚیٗ دس تبسیخ طجشستبٖ ٔٙشأ اثشات ثضسٌی ثٛد ٜاست ،چٙب٘ى ٝاص ٔشصثبٖ ثٗ سستٓ ثٗ ششٚیٗ ثٝػٛٙاٖ صبحت
ٔشصثبٖ٘بٔ ٚ ٝخذ ػٙصشإِؼبِی ویىبٚٚس ثٗ اسىٙذس ثٗ لبثٛس ثٗ ٚشٍٕیش ٘بْثشد ٜشذ ٜاست (سدبدی ،1393 ،ص)85
ٕٞچٙیٗ اص دختش سستٓ ثٗ ششٚیٗ ٘یض ثٝػٛٙاٖ ٕٞسش فخشاِذ ِٝٚدیّٕی یىی اص أیشاٖ آَثٛی٘ ٝبْثشد ٜشذ ٜو ٝاِجت ٝاػتجبس ٚ
استٙبد دلیمی ٘ذاسد.

سخن پایانی

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝب  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ د٘ ٚىتٔ ٝشتشن  ٚثبإٞیت ایٗ ٌٕب٘ ٝو ٝسى ٝفٛق ٔتؼّك ث ٝسستٓ ثٗ ششٚیٗ ٚ
خض ٚسىٞٝبی ضشة پشیٓ است ثٚ ٝالؼیت ٘ضدیهتش ٔیٕ٘بیذ ،ا َٚوّٕ" ٝسوٗاِذ "ِٝٚثش سٚی سى ٝو ٝاشبس ٜث ٝفشٔب٘شٚای
ٔمتذس آَثٛی ٝاست ٚ ،د ْٚوّٕ" ٝػّی ِٚیاهلل" دس پشت سى ٝو ٝآٖ سا ثٝػٛٙاٖ سى ٝشیؼی ضشة شذ ٜدس دٚساٖ حىٔٛت
ایٗ فشٔب٘شٚا ٔطشح ٔیٕ٘بیذ ،ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ساثط ٝحس ٝٙآَثٛی ٝثب خّفبی ػجبسی دس آٖ سٚصٌبس ػّیشغٓ داسا ثٛدٖ ٔزٞت
شیؼ ٚ ٝػذْ ٚخٛد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔشبث ٝضشة آٖ ث ٝدست حىٔٛت ٔشوضی آَثٛیٙٔ ٝتفی ثٛد ٚ ٜفشض ثش ضشة ایٗ سى ٝدس
حىٔٛتٞبی ٔحّی  ٚتحت حٕبیت سوٗاِذ ِٝٚاست .ثب تٛخ ٝثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٔشبثٛٔ ٝخٛد اص سى ٝضشة شذ ٚ ٜتطبثك آسایٞٝب
 ٚشؼبسٞب ٘سجت دادٖ ضشة ایٗ سى ٝث ٝسستٓ ثٗ ششٚیٗ ثٚ ٝالؼیت ٘ضدیهتش ٔیٕ٘بیذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝاحتٕبَ
حٕبیت حىٔٛت آَثٛی ٝاص سستٓ ثٗ ششٚیٗ  ٚث ٝلذست سسیذٖ ٚی دس پشیٓ ثٝػٛٙاٖ ٔشوض حىٔٛت آَ ثب٘ٚذ  ٚخّغ لذست اص
ثشادس خٛیش شٟشیبس ثٗ ششٚیٗ ٘سجت ث ٝسبیش ٌٕب٘ٞٝب ث ٝحمیمت ٘ضدیهتش ثٛد ٚ ٜدٚدٔبٖ حىٔٛت آَ ثب٘ٚذ ٘یض پس اص ٚی
ث ٝفشص٘ذا٘ش سسیذ ٜاست.
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