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چکیده:

های خود به  ای در جهت القای سیاست اند، همواره از طرف حاکمان به عنوان رسانه کرده ها به علت نقش فراگیری که در سیستم اقتصادی ایفا  سکه

بر همین اساس در گردی است.   ای که نمودهای آن از دوران تاریخی تا ادوار مختلف اسالمی قابل پی اند؛ مسئله ه شد  کار گرفته ها به مردم و دیگر حکومت

است. این پژوهش با هدف  های اثرگذار در فرهنگ و جامعه ایرانی، مورد تحقیق قرار گرفته های دوره ایلخانی به عنوان یکی از دوره تحقیق حاضر سکه

های میدانی و مطالعات  تحلیلی با استناد بر بررسی-های ایلخانان بر شعائر نقر شده بر روی مسکوکات، به شیوه تاریخی بررسی بازتاب سیاست

ها در  و تحلیل ارتباط شعائر نقر شده بر آن  شناسی این رسانه ، مخاطب ها به عنوان رسانه ای در پی پاسخ به مواردی همچون علت انتخاب سکه کتابخانه

دار جهت القای  ها، اقدامی هدف سکهاست. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق انتخاب آیات قرآنی در کتیبه  اجتماعی، انجام شده-بسترهای سیاسی

ها در بین اقشار مختلف  اجتماعی ایرانیان بوده و با توجه به اهمیت و رواجی که سکه -ایلخانان در ارتباط با بستر سیاسی مدنظرهای اقناعی  سیاست

است. همچنین با بررسی مضامین و   شده انان بکارگرفتههای ایلخ ای برای بازگویی کلیتی از سیاست  جامعه و حتی بیرون از مرزها داشت، به عنوان رسانه

 برد. اند، پی بوده -ایرانیان مسلمان-توان به مخاطبان اصلی این مسکوکات که در اغلب موارد اکثریت جامعه ایلخانی ها می خطوط بکار رفته در سکه

 اجتماعی.-، ایلخانی، رسانه، بستر سیاسی سکه واژگانکلیدی:

Key word`s: coin, Ilkhanid, Media, Political-Social Context.                                                        
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مقدمه:

ها را برای رسیدن به مقاصد سیاسی  اند، بدین ترتیب در کنار مسائل اقتصادی، حاکمان آن ها بوده از دیرباز نشانی از قدرت و استقالل حکومت ها سکه

بنابراین بود،  رقم زده  ی آغاز حضورشان در ایران را هجوم و ویرانی هایی بودند که نقطه گرفتند. ایلخانان در حقیقت اخالف مغول خود نیز بکار می

ها بپردازند. یکی از  به جبران برخی ویرانی نیز حکمرانی خودکسب مشروعیت در بتدریج در پی این برآمدند که در کنار دیگر اهداف، برای 

باقی  اسالمی با شعارهایهای قابل توجهی  سکه از این دوره مسکوکات بود، به همین خاطرکردند  به آن توجه که ایلخانان در این راستا آویزهایی دست

ی مناسبی را برای بیان اهداف  شد؛ بدین ترتیب زمینه ها در مبادالت تجاری روزانه و برون مرزی بین اقشار مختلف دست به دست می است. سکه مانده

اند)آیات، شعائر اسالمی، القاب( بصورت  ها نقش بسته هایی که بر روی سکه ساده انگارانه است اگر بیاندیشیم کتیبه کردند. حاکمان فراهم می مد نظر

ی  در دوره با تحقیق در شرایط اقتصادی و ضعیت مسکوکاند.  شده ها انتخاب  ریزی خاصی تنها به منظور پر کردن سطح سکه اتفاقی و بدون هیچ برنامه

شک ایلخانان بعنوان صاحبان  بیبه این ترتیب است.  گرفته ها تحت نظارت حکومت صورت می دانست که فرآیند ضرب در دارالضربایلخانی خواهیم 

های این  ه بررسی سکهاند. در این پژوهش ب ی آن در نیل به اهدافشان ایفا کنند، آگاه بوده توانستند بواسطه از نقشی که می -  سکه -(Mediaرسانه)

 خواهیم پرداخت.سیاسی این دوران -بافت اجتماعیدر برای کسب مشروعیت های مورد نظر ایلخانان  ای برای بازتاب سیاست رسانه البدوره در ق

های ایلخانان  ای جهت القای سیاست  ها به عنوان رسانه ها هستیم بدین شرح است: علت انتخاب سکه سواالتی که در این راستا در پی پاسخگویی به آن

است. تا کنون  ی خود چه ارتباطی داشته اجتماعی دوره -ها با بسترهای سیاسی اند و شعائر نقر شده بر سکه است، مخاطبان آن چه کسانی بوده دهچه بو

ب های این عصر، در قال است اما هیچ یک بطور خاص و جامع به بررسی سکه ی ایلخانی صورت گرفته هایی چند، در ارتباط با مسکوکات دوره پژوهش

های  سکه» توان به کتاب ترابی طباطبایی  ها می ی آن اند. از جمله ی ایلخانان نپرداخته های اقناعی و مشروعیت طلبانه هایی جهت بازتاب اندیشه رسانه

های  اب گرایشبازت»ی  است اشاره کرد. همچنین سرفراز در مقاله که به معرفی برخی از مسکوکات این دوره پرداخته(«۷۴۳۱ایلخانی و گورکانی )

های  سکه»ی  ها و یاراحمدی در مقاله به بررسی تغییر و تحوالت مذهبی و سیاسی ایلخانان در خالل سکه(« ۷۴۳۱سیاسی اجتماعی عصر ایلخانی )

های مورد  ل سکهدر مورد بررسی و تحلیها پرداخته است.  های آن ها و معرفی ضرابخانه به بررسی تحوالت کمی و کیفی این سکه(« ۷۴۳۱دوره مغول )

است بنابراین استناد بر مسکوکات  شده های زیادی تولید می سکه سکه که عموماً از یک سر بحث ذکر دو نکته حائز اهمیت است. اول، با توجه به این

ایلخانان  و سیاست پیش رو هدف ی که در مقاله ی دوم این بود. نکته های ضرب شده با این مشخصات خواهد ای از تعداد زیاد سکه مورد نظر بعنوان نمونه

گیرد و بدیهی است که مواردی چون عدم نقر  های در دسترس مورد تحلیل قرار می ی نمونه بر پایه -مسکوکات   ی ـ بعنوان قدرت اجرایی ضرب کننده

گیری مداخله   در نتیجهواهد بود و خاجرایی مربوط به موفقیت این سیاست ها و خوانا نبودن آن برای مخاطبان  کامل شعائر در فرآیند ضرب سکه

 نخواهد داشت.

تبلیغاتسیاسیدرعصرایلخانی:

معنای مشروعیت از نظر لغوی در مشروعیت نزد مردم خود نیازمند است.   هایش به آمیز سیاست ی رسیدن به اهداف و اجرای موفقیتهر حکومتی برا

مشروعیت  )مفهوم مورد نظر این پژوهش(است. در زبان انگلیسی و در کاربرد آن در علم سیاستهای فارسی و عربی، مطابقت با احکام شرع و دین  زبان

ریشه است. بنابراین مفهوم آن  ت دیگر آن با چنین بار معنایی هم)قانونی( و مشتقا« Legal»ی  است که با کلمه« Legitimacy»ی  معادل واژه

( دوام ۸۳: ۷۴۱۷ن حق دارند بر مردم حکمرانی کنند و مردم نیز باید از آنان اطاعت نمایند. )اندرو، قانونی بودن و حقانیت است. به این معنا که حاکما

های کهن برای کسب مشروعیت به بسترهای اعتقادی مردم  است؛ بدین ترتیب حکومت ها بسته های سیاسی همواره به مشروعیت آن ها و نظام حکومت

کنند تا با کسب مشروعیتی حقیقی یا حتی کاذب،  های غاصب همواره تالش می ها و حکومت ت داشته که دولتاند. این مسئله چنان اهمی کرده تکیه می

( روسو ۱۷: ۷۴۱۸تواند قدرت وحشی به قدرت رسیدگان را به قدرتی مقبول بدل کند. )شجاعی زند،  به تقویت اقتدار خود بپردازند. زیرا مشروعیت می

ن فرد نیز اگر زور خود را به صورت حق جلوه ندهد و اطاعت دیگران از خود را به صورت تکلیف در نیاورد، هرگز بر این اعتقاد است که زورمندتری

کند. )روسو،  های مشروع اطاعت می کند و انسان فقط از قدرت قدر زورمند نخواهد بود که برای همیشه فرمانروا باقی بماند. زور ایجاد حق نمی آن

های رعد  . پیروزیهای زیادی پدید آورده بود ی مغول ویرانی بودند. حمله ی نیروی شمشیر بر ایرانیان برتری یافته واسطه( ایلخانان ب۱۷-۸۱: ۷۴۳۱

ها بود، اقوام غیر  نظامی مغول-ی احکام سیاسی گرفت. بنا به قوانین یاسا که مجموعه کشی انجام می س استراتژی ارعاب و نسلآسای لشکر مغول بر اسا
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گرفتند.  پرداختند یا در صورت هر گونه مقاومت مورد قتل عام قرار می شدند و باج و مالیات می ید بدون مقاومت در برابر مغول تسلیم میمغول یا با

در مورد این هجوم  کرده است ی اول مغول در عراق زندگی می عصر چنگیز خان که در طی حمله ( ابن اثیر مورخ هم ۷۴۸ -۷۴۱: ۷۴۳۱)عدالت، 

بودند. زیرا تاریخ  گفتند که از زمان خلقت آدم ابوالبشر تا کنون جهان چنین مصیبتی را به خود ندیده است، راست گفته اگر می» نویسد:  می چنین

ر او دهد و فقط کسانی را که در براب دهد. حتی دجال، کسانی را که مطیع او گردند امان می چیزی که شبیه به این و یا نزدیک به این باشد نشان نمی

)ابن «. سازد. ولی اینان به هیچ کس رحم نکردند و زنان و کودکان را کشتند و شکم زنان باردار را دریدند و جنین را کشتند... پایداری کنند، نابود می

، ۷۴۳۱مرو )جوینی، ( و در ۷۳: ۸ها شامل تجاوز دسته جمعی به دختران باکره در بخارا)همان، ج های وحشیانه مغول ( شیوه۷۱۱: ۷۷، ج۷۴۳۴اثیر، 

ای از آدمیزاد گرفته تا حیوانات از قبیل سگ و گربه و به پاکردن مجالس جشن پس از کشتارجمعی و جدا کردن سر از  (. کشتار هر جنبنده۷۷۳: ۷ج

ی این تفاسیر و  ود همههای این هجوم است. با وج رد ویرانی( از جمله اقوال مورخان در مو۷۴۱همان،اجساد مردان و زنان و کودکان در نیشابور)

ها تمامی سرزمین ایران را فرا نگرفت و مناطق مورد هجوم نیز به یک اندازه ویران نشدند. بنا به نظر  تهاجم مغول دانیم که خالف تصور عمومی میبر

له چین، روسیه و اروپای شرقی بود، روز از جم  ها که شامل نیمی از دنیای شناخته شده آن ی متصرفات مغول مورخان از جمله ساندرز، در میان همه

( در این مورد این نکته نیز غیر قابل انکار است که تخریب و ۷۴۸: ۷۴۳۱بیشترین صدمه بر ایران و بویژه بر خراسان تحمیل شد. )به نقل از عدالت، 

توان دو مرحله قائل شد؛ مشروعیت اولیه،  ها می برای مشروعیت حکومتگردد. در حقیقت  ویرانی از مسائل غیرقابل گریز در هر جنگی محسوب می

شود و مشروعیت ثانویه، توانایی اعمال و خصوصا حفظ این  می حقی است که به یک فرد یا گروه برای به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت داده

در بودند. اما  مشروعیت اولیه برای حاکمیت بر ایرانیان را کسب کرده ی زور، بدین ترتیب ایلخانان بواسطه( ۱۴: ۷۴۱۸زند،  حاکمیت است. )شجاعی

تواند با شمشیر و اسلحه بر مردم فرمانروایی نماید، مگر اینکه قدرت نظامی خویش را در نظر  مند باشد نمی حقیقت هیچ فردی هر اندازه هم که زور

روع کند. از این رو، مشروعیت را باید به معنی ایجاد شایستگی یک نظام سیاسی برای مردم به حق و اقتدار تبدیل کند و از این طریق قدرت خود را مش

هایشان به کسب  ( بنابراین ایلخانان برای دوام حکمرانی و اجرای موفق سیاست۳۸: ۷۴۳۷به رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه دانست. ) سرفراز،

سازوکارهای مختلفی برای   ( نیاز داشتند. در همین راستا در سراسر این دورهود)مشروعیت ثانویهها نهاده ب زور در اختیار آن چه مشروعیتی فراتر از آن

 است. اعمال شدهکسب این مهم 

 

ایبرایانتقالپیام:،رسانهسکه

توان ابزاری دانست که  می( در تعریفی دیگر رسانه را ۷۳۱: ۷۴۳۳شود. )دهشیری،  ای است که از طریق آن فرهنگ به افراد منتقل می رسانه دروازه

ی مورد اشتراک در این تعاریف کارکرد انتقال پیام در مورد  به ذهن مخاطبان را بر عهده دارد. نکته ها و افکار صاحبان خود انتقال خواست ی وظیفه

ی ما دارند. این  ند؛ تأثیر فراگیری بر تجربهشو های ارتباطی چون روزنامه یا تلویزیون، که گاه بعنوان وسایل سرگرمی نگریسته می ها است. رسانه رسانه

ی دسترسی به  گذارند، بلکه از آن رو است که وسیله ی خاصی تأثیر می های مخاطبان خود به شیوه ها بر نگرش امر تنها به این علت نیست که آن

ی رویدادهای سیاسی جاری و نامزدهای  ت دربارهاگر اطالعاآن بستگی دارد. بعنوان مثال  های اجتماعی به اطالعاتی هستند که بسیاری فعالیت

( حال چند صد سال ۳۳۴-۳۳۳: ۷۴۱۷غیر ممکن بود. )گیدنز، رأی دادن در انتخابات ملی در دسترس نبود،  ها ی رسانه بواسطه نمایندگی بطور کلی

ترنتی، روزنامه و...( که امروزه تصور ما را از تمامی های این های فعلی )تلویزیون، رادیو، وب سایت قبل را تصور کنید، زمانی که هیچ یک از رسانه

شدند. در این  های گوناگون در جوامع منتشر می سازند، وجود نداشتند. در چنین شرایطی اخبار با سرعت کند و با روایت های دنیای اطرافمان می رخداد

ی  هایی وظیفه گرفتند؟ بعبارت دیگر در جوامع گذشته چه چیز مدد میای  های خود به مردم از چه وسیله وضعیت حاکمان برای ترویج و القای خواست

ها برای شکل دهی به اذهان مردم و انتقال اخبار  ها را در انتقال پیام بر عهده داشتند؟ در این مورد شاید در ابتدا تصور شود که بکارگیری رسانه رسانه

اند. برای پاسخ به این ذهنیت ابتدا بهتر است از مفهوم  کرده بت به آن احساس نیاز نمیای جدید است که جوامع قبل از دنیای مدرن چندان نس پدیده

های مختلفی در راستای کسب مشروعیت استفاده  های آن بنگریم. حاکمان همواره از سازوکار ی رسانه و کارکرد مورد نظر در این مقاله به مسئله

سنجیده و منظم  توان تالشی را می Poropagand»۷»تبلیغات سیاسیاست.  در این راه بوده  تفادهاند و تبلیغات یکی از راهکارهای مورد اس کرده می

ی مورد نظر مبلغ  یابی به پاسخی که خواسته ها و هدایت رفتار برای دست ، ساختن)دستکاری کردن( شناخت کرد که برای شکل دادن به ادراکتعریف 
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دهد تا از این راه  ی آن است را مورد توجه قرار می تبلیغ سیاسی مشروعیت نهاد یا سازمانی که نمایندهگیرد. در حقیقت  کند صورت می را تقویت می

ها را نیز دارد. تبلیغات سیاسی در  ها را دارد، توانایی اعمال کنترل بر ارتباط پیام هایش را نیز تأمین کند. هر کس که مالکیت رسانه مشروعیت فعالیت

ی جلوس بر کرسی فرمانروایی و قدرت  ها وجود داشته است. این تبلیغات با اهداف مختلفی چون ادامه ها و حکومت ل قبیلهطول تاریخ از بدو تشکی

( بدین ترتیب ایلخانان نیز ۷۱۳: ۷۴۱۷بان،  است. )طاحونه نمایی و ایجاد ترس در دشمن و فریب آن برای دست یافتن به مقاصد توسعه طلبانه و ... بوده

عقیدتی نقر شده  -ی ایلخانی عموماً مضامین سیاسی های قدرت ناگزیر به استفاده از این مفهوم بودند. در دوره ر حاکمان برای استحکام پایههمانند دیگ

های  م مهرخان به اسال ی گرویدن غازان کند که در آستانه بر مسکوکات هر دوره بر مهرها )تمغا( نیز نمود داشت. برای نمونه خواجه رشیدالدین بیان می

که از این ایلخان  ( چنان۸۳: ۷۴۳۸دهند. )میرزا ابوالقاسمی و شیرازی،  شکل با مضامین اسالمی می های دایره مربع شکل مغولی جای خود را به مهر

 –ی اقتصادی از طبقه ی مردم جدای کرد تا همه ها این امکان را فراهم می به جامانده است. خاصیت عام بودن سکهنیز هایی با شعارهای اسالمی  سکه

ها  انتخاب سکهبه این ترتیب شد، روبرو شوند.  های جغرافیایی با مفهوم مشابهی که به خواست حاکمان بر مسکوکات ضرب می  و حتی فاصله  اجتماعی

رایج این دوره که کوکات نقره مسست؛ که بارتولد معتقد ا چنان داد. بعنوان رسانه مخاطبان بیشتری را در اختیار حاکمان بعنوان صاحبان تبلیغ قرار می

ی چین ـ نقش اصلی را در  به استثنا -شد، نه تنها در قلمرو ایلخانان، که در سراسر قلمرو مغوالن ی آن تنظیم می های اقتصادی بر پایه عمده فعالیت

خاطبان محدودتری داشتند. بستند و م خاص نقش میاین در حالی است که مهرها تنها در زیر فرامین  (۷۱۴: ۷۴۱۸)بارتولد، است.  معامالت داشته

شد  ای که عالوه بر عمومیت داشتن، وجه قدرت اقتصادی صاحبان پیام را نیز بر مخاطبان خود یادآور می پیام مورد نظر با قرار گرفتن در رسانه بعالوه

های مفتوحه، خصوصاً  آغاز حکومت ایلخانان بر سرزمین سرافراز معتقد است که در کرد. ی قدرت صاحبان مؤثرتر می پذیرش پیام را به واسطه

اسالمی و برتری چشمگیر آن در مقایسه با فرهنگ بدوی قوم بیابانگرد مغول ناچار بودند از شعائر و  های اسالمی به علت غنای فرهنگ ایران سرزمین

برخی، مغوالن بخاطر تساهل مذهبی اولیه)برخی از آن بعنوان بی دینی از طرفی بنا به نظر  (۱۱: ۷۴۳۱)سرافراز،  نمایند. آداب و عقاید اسالمی تبعیت

( و به این ترتیب قرارگیری شعارهای اسالمی بر ۷۱۴: ۷۴۱۷)تاریخ مغول در ایران، دین خاصی را بر مردم تحمیل کنند کوشیدند که اند( نمی یاد کرده

توانسته صرفاً  ها نمی اهیم دید که بی تردید انتخاب شعائر قرآنی نقر شده و مضامین آنتر خو اند. اما با بررسی دقیق ها را مورد تحلیل قرار داده سکه

 ها پس از  روال معمول سکهدانیم که  میباشد. ها  ی تمدنی ضعیف مغول به علت پیشینه ی پیشین از مسکوکات دوره برنامه و تقلیدی یکباره رویدادی بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانند. می ”تبلیغات سیاسی ”ی مفهوم  را معادل مناسب برای ترجمه« Political Poropaganda».برخی از اندیشمندان ۷

 بعد در مواردی بنا به دالیلو ی فرمانروای پیشین مرسوم  که ابتدا تا مدتی استفاده از سکهین به این شکل بوده یک سرزم ورود حاکمیت جدید در

ی جدید  ضرب سکه در واقع  .اند کرده میی قبل را سورشارژ  های دوره به طور موقت سکه -های فرمانروای قبل  بودن کیفیت سکهباال از جمله -مختلف

های عهد خوارزمشاهی  پس از هجوم مغول به ایران، تا مدتی همان سکهاست.  پذیرفته ی زمانی صورت می توسط دولت فاتح عموماً با رعایت یک فاصله

هایی که در یک  کردند. سکه های قبلی تقلید ها در ایران به ضرب سکه پرداختند، از سکه های مغولی و کارگزاران آن رواج داشت و اندکی بعد که قاآن

هایی که در آذربایجان و گرجستان ضرب شده بودند، نام  بود، همچنین سکه ی بغداد بود در سند ضرب شده طرف نام چنگیز و در طرف دیگر نام خلیفه

گیری حکومت  ایران، قبل از شکل هایی در ( با این وجود هیچ سندی از رواج عام چنین سکه۳۴۸-۴۱: ۷۴۱۷و نشان مغولی و اسالمی داشت. )مشکور، 

تدا الزم برای بررسی این مهم اب( ۳۱-۳۴: ۷۴۱۱است. )میرخواند،  ی قبلی رواج داشته ایلخانان در دست نیست و به طور قطع همان مسکوکات دوره

 درهمی  سکه مربوط به یکیک تصویر     ها نظر افکند.  های ایلخانی از آن ی تقلید سکه های سلجوقی و خوارزمشاهی، بعنوان پیش زمینه است بر سکه

السلطان االعظم عالء الدنیا و الدین ابوالفتح محمد بن »عبارت: است. بر روی سکه آخرین پادشاهان مقتدر حکومت خوارزمشاهی)قطب الدین محمد(  از

  هُوَ الَّذی» بر حاشیه این سکه  ۷است. شده نوشته« المومنینال اله اال اهلل محمد رسول اهلل الناصر الدین اهلل االمیر » و بر پشت سکه عبارت: « السلطان

نقر شده است. الزم به ذکر است که این (« توبه( ۴۴ی صف): سوره ۱ی  آیهوَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ)  بِالْهُدى  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ

 ی خوارزمشاهی انتخاب شده است. ی قرآنی از مسکوکات موجود دوره ی دارای کتیبه ها سکه   ای از نمونهسکه بعنوان 
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(Numisbids, Lot:۷۷۸۱۱)ی سلطان قطب الدین محمد خوارزمشاه سکه ،۷تصویر 

 
 (Numisbids, Lot ۷۷۱۱۷سکه دینار ملکشاه سلجوقی)، ۷تصویر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نک سپه، ردیف ی با در آرشیو موزه ی از این پادشاهی دینار مشابه ی سکه ی مورد نظر در مطابقت با کتیبه های از بین رفته و غیر قابل خوانش از سکه .بخش۷

 (۸۷: ۷۴۱۷زاده،  شده است. )برگرفته از حسن بازخوانی ۷۷۷۸۷

 

محمد »عبارت« هو الذی ارسل»ی دیگری که از ملکشاه سلجوقی از همین مجموعه در دست است عیناً همین آیه با این تفاوت که به جای  در سکه

 (۷)تصویر نقر شده است.« رسول اهلل

ی قبل است،  تقلیدی صرف از مسکوکات دوره -ی ایلخانان نخستین حداقل در دوره -ی ایلخانی بر مسکوکات دوره اگر بپذیریم نقر شعائر مذهبی 

یابیم که تنها  های این دو دوره در می ی سکه شد. این در حالی است که با مقایسه های ایلخانی نیز نقر می بنابراین باید عیناً همین آیات و شعائر بر سکه

 کند. ین آیه را به ذهن متبادر میهایی از ا قسمت تواند احتماالً می خان در همین مجموعه ای منسوب به چنگیز وانش سکههای قابل خ بخش

دارد. را بر خود که نام خلیفه)الناصرالدین باهلل(  (۴)تصویروجود دارد Numisbidsی  خان در مجموعهی چنگیز منسوب به دوره یی درهم کهس

 است. «بسم اهلل ارسله بالهدی...: »ی صف سوره ۱یه بخشی از آهای مشخص شده احتماالً  قسمت

 
 (Numisbids, Lot ۳۳۱درهم چنگیز)سکه ، ۴تصویر

ی  که مسکوکات دوره خان )هفتمین ایلخان( است. با توجه به این ی حکمرانی غازان ی ایلخانی مربوط به سکه ی استفاده از این آیه در دوره دیگر نمونه

که ( بدیهی است ۱۴: ۷۴۳۳شد)رضوی،  های تحت نظارت حکومت که تشکیالت و سلسله مراتب خاص خود را داشت، ضرب می  ایلخانی در دارالضرب

 اند.  شدند کنترل داشته ها نقر می ی غیر مستقیم( بر مضامینی که بر سکه گونه ی عوامل خود و به حاکمان )بصورت مستقیم و یا بواسطه
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شناسی:مخاطب

فتوحات  ها را میان چهار پسر اصلی خود تقسیم کرد. این های زیادی مسلط شده بود که طبق سنت آن هایش بر سرزمین چنگیزخان طی کشورگشایی

تر دین و اقتصاد بود.  کرد که از همه مهم شهرت یافتند. این تقسیم بندی امپراطوری نوپای مغول، مسائل جدیدی را مطرح میهای چهارگانه  ه اولوسب

کریمی و صمدی دادند و این مسئله دین اسالم را با مسائل جدیدی مواجه کرد. ) ها را تشکیل می بیرون از مغولستان، مسلمانان اکثریت اولوس

با توجه به مواردی که در ارتباط با نیاز به کسب مشروعیت ایلخانان گفته شد دور از انتظار نیست که حکمرانان از عقاید مورد قبول  (۷۴۱۷:۷۳۴وند،

یغات سیاسی مطرح را بعنوان یکی از شگردهای تبل« ها قداست ارزش»بان  کنند. طاحونه های مختلف حکومتی خود استفاده مردم مغلوب در وجه

( ۷۷۱: ۷۴۱۷گیرد. )طاحونه بان، هایی که مورد احترام جامعه است، بهانه و دست آویز اعمال و رفتار صاحبان قدرت قرار می کند. در این روش ارزش می

نوان دستاویزی برای تحکیم جایگاه و ها را بع باشند، آن های جامعه را قبول داشته بدین ترتیب حاکمان بدون اینکه قلباً و در مواردی حتی ظاهراً ارزش

شود در حالی که به  که تا قبل از غازان محمود در بین ایلخانان گرایش به دین اسالم دیده نمی گیرند. چنان نیل به اهداف خود نزد مردم بکار می

برای  با وجود خط اویغوری در برخی مسکوکات(خط عربی به عنوان خط غالب )همچنین استفاده از خوریم.  ها بر می های آن شعارهای اسالمی در سکه

ها مطرح  اصلی محتویات سکه انها ایرانیان مسلمان را بعنوان مخاطب بر روی سکه (۱و۸)تصویرغیر اسالمیاسالمی و و شعائر  نوشتن نام شاهان )چنگیز(

 کند. می

یمغول:شناسیدورههایرایجدرارتباطباسکهنظر

 شود های اولین ایلخان)هوالکو( را شامل می ی اول که سکه دوره شوند. ی ایلخانی سه دوره قائل می های دوره کتاب خود برای سکهسرفراز و آورزمانی در 

های  مربوط به سکه ی دوم ها اثری نیست. دوره های خط اویغوری بر سکه از فرهنگ و نوشته ها ی آل عمران بر آن سوره ۷۸که در کنار نقر بخشی از آیه 

اما کنند،  اسالمی برای خود انتخاب می نام آورند و تسلط و تثبیت حکومت ایلخانان است. در این دوره اغلب ایلخانان در ظاهر به اسالم روی میان دور

است که احتماال برای  ها با حروف فارسی نوشته شده در برخی موارد نام سلطان بر روی سکه بندند. ها نقش می نام و القاب با کلمات اویغوری بر سکه

ی سوم از  هراند. دو ارغون، گیخاتو، بایدو و غازان محمود از ایلخانان این دوره ودار،اباقا، احمد تگ است. اخته شدن پادشاه جدید از فرمانروای قبلی بودهنش

این دوره در مسکوکات ایلخانانی چون اولجایتو، ابوسعید،  ۷شود. آغاز می شتن نام و القاب سلطان با کلمات و حروف فارسینوزمان ایلخانی اولجایتو با 

یار احمدی از طرفی  (۷۷۸: ۷۴۱۱سرفراز و آورزمانی،  است. ) ها ادامه داشته ارپاگون، موسی، طغاتیمور و دیگر ایلخانان تحت حمایت سایر حکومت

ی  اوج عملکرد ناشیانهفرهنگ مغولی به علت بکارگیری زبان اویغوری و های دوران اقابا، احمدتگودار، ارغون، گیخاتو، بایدو و غازان محمود را  سکه

ب برتری فرهنگی ایشان کردند برتری نظامی که در جهان آن روز داشتند، موج ای که ایلخانان تصور می داند. دوره تبلیغات سیاسی حکام ایلخانی می

زبان فارسی وی همچنین دلیل احتمالی از سر گیری استفاده از آگاهانه باشد. توانسته آگاهانه یا نا ی تبلیغات می ین عملکرد ناشیانهنیز خواهد شد. ا

ای  ا که ایلخانان در برابر سرداران مغول چارهکند. چر ی اولجایتو را وجود اختالف فراوان بین سرداران مغول تعریف می برای نوشتن نام پادشاهان از دوره

  (۳۷: ۷۴۳۱یوند با ایرانیان بود. )یاراحمدی، جز پیوستن به ایرانیان نداشتند و این میان دین اسالم دستاویز خوبی برای پ
 

خود:اجتماعی-هایایلخانی،بازتابیازبسترسیاسیسکه

ی اول به دالیل مذهبی به اسالم تمایل نداشت، بعدها به  خواهیم دانست که وی در درجه -الکووه-ایلخاناولین ی حکمرانی  با نگاهی به تحوالت دوره

های اسالمی  ( با این حال ما شاهد نقر شعار۱۷: ۷۴۱۷ای با مسیحیان سر آشتی داشت. )اشپولر،  اش تشدید گردید و تا اندازه علل سیاسی نیز بی میلی

ی هستیم. در این مورد این نکته قابل تأمل است که اگرچه خود هوالکو مسلمان نبود و گرایشی نیز به اسالم نداشت اما ی حکمرانی و های دوره بر سکه

براندازی اسماعیلیان که الکو دوران پر فراز و نشیبی برای ساختار کشور بود. ودوران حکمرانی هکرد که اکثریت مسلمان بودند.  بر مردمی حکومت می

ن ی بغداد که با نام شرع بر استقالل کشورهای جها پایان دادن به حاکمیت خلیفهکردند از یک سو و  و مذهبی مردم را تحریک میاعتقادات دینی 

اولیه را نداشتند اما  ی فرمانروایی هوالکو بود. این دو عنصر گرچه قدرت و توان اجرایی از جمله رخدادهای دورهاسالم سایه انداخته بود از سویی دیگر، 

 هنوز 
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 گیرد. یی القاب شاهان مورد استفاده قرار میاستفاده از کلمات عربی برای بازگو (۱ی اولجایتو در این مقاله )تصویر ی مورد مطالعه .البته بر اساس سکه۷

 ستند.فارسی نیقطعاً کلمات رایج زبان « و...الرقاب، االمم، »ه کلماتی مانند چرا ک

دانیم  که در مورد مقام خلیفه می کرد. چنان ها را حفظ می دارای ارزش معنوی بودند که با وجود بروز ضعف در هر یک، اهمیت آندنیای اسالم هم در 

ی بغداد را داشت اما شاید همین اعتبار معنوی خلیفه در جهان اسالم مانع از بین بردن این  ی آل بویه عضدالدوله توانایی کنار زدن خلیفه در دوره که

خلیفه بیشتر  مقام توسط او شد. شاید جایگاه معنوی مقام خالفت در دنیای اسالم در خالل روایت هالل بن محسن صابی در مورد مالقات عضدالدوله با

که تواضع او به خلیفه، برای اطرافیانش تا با تلفیق آداب دوره ساسانی و اسالمی نزد خلیفه بار یابد، ضمن آن کند می عضدالدوله سعیقابل درک باشد. 

این » همراهانش، با تعجب گفت:ایجاد سؤال ننماید، ولی وقتی عضدالدوله مجبور به بوسیدن زمین در مقابل خلیفه شد، زیار بن شهر آکویه، یکی از 

 ( خود هالکو نیز۴۱: ۷۴۱۴)به نقل از فقیهی،  «.به او بفهمان که خلیفه خداست در زمین»یوسف گفت:  بن عضدالدوله شنید و به عبدالعزیز «خداست؟

ها دستور  به بزرگان بغداد نوشته و به آن هایی گیری از هر گونه شورشی در شهر، دستور داد تا از جانب خلیفه نامه برای پیش در جریان تسخیر بغداد

منصبان بغداد   ها کرده و به بغداد فرستاد. بزرگان و صاحب دهد تا برای تکریم مغوالن از شهر خارج شوند. سپس خلیفه را وادار به مهر کردن آن نامه

سیل یافته و به آسانی دستگیر شدند. ها، فریب خورده و همگی به سوی اردوگاه مغوالن گ نیز با دیدن مهر خلیفه بر پای نامه

است و این  بنابراین در زمان فتح بغداد توسط هوالکو نیز خلیفه از اهمیت و قدرت سیاسی برخورد دار بوده( ۷۱۸: ۷، ج۷۴۳۴جوزجانی، سراج )منهاج

ی زیر دینار  سکهکند.  ران مغول مشخص میاقدام هالکو برای دستگیری صاحب منصبان بغداد به خوبی، روشن بودن قدر و ارزش خلیفه را برای حکم

آل  ۷۸ی پشت سکه بخشی از آیه  و بر حاشیه« قاآن االعظم موناکا قاآن، هوالکو خان» عبارت:  بر روی این سکه( ۳)تصویر منسوب به هوالکو است.

 است. عمران نقر شده

 

(David Collection, C۷۴۸) ی دینار هوالکو سکه، ۳تصویر  

:م(۲۱۲۱-۲۱۲۱)اباقایحکمرانیدوره

کرد دفع کند.  وضعی که آباقا با آن روبرو بود، وضع دشواری بود. اما ایلخان با کاردانی توانست خطراتی را که از جوانب مختلف قلمرواش را تهدید می

دار برادر براق( در گرجستان بر علیه ( سرکشی نیکو داریان )نیکو۱۴-۱۷: ۷۴۱۷ی وی به قلمرو ایلخان) اشپولر،  طغیان براق حاکم ماورالنهر و حمله

الدین کرت فرمانروای هرات که سرانجام با شکست مواجه  بک در ماوراءالنهر و خراسان و طغیان شمس آق ( شورش۳۱: ۱، ج۷۴۱۷ایلخان )میرخواند، 

نستان صغری فرمانروایی آباقا، سلطان مصر به ارمبودند. در زمان  ی غربی نیز شاهان مملوک دوباره حمالت خود را به سوریه آغاز کرده شدند. در جبهه

های کوچک، مصریان این بار  پایتخت آن را تصرف نمود. اما با وارد شدن سپاه اصلی مغول به میدان جنگ پس از پیروزی .ق  هـ۸۸۴حمله برد و در 

ای نه  چند که آرامش سوریه دیری نپایید و در آینده هـ.ق باقی ماند. هر ۸۱۳شکست بزرگی خوردند. بدین ترتیب حدود قلمرو مغوالن به شکل سال 

 های داخلی و خارجی بود که هر ای از بحران ی ایلخانی اباقا مجموعه ( بطور کلی دوره۳۷-۱۳: ۷۴۱۷ها از سر گرفته شد. )اشپولر،  چندان دور اختالف

 نست بخشی از حاکمیت خان مغول را متزلزل کند.توا آورد و هر آن می در نقاط مختلف قلمرو ایلخان سر بر می –کوچک و بزرگ-یک 
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ی عدم توجه به دین و مذهب و گاه حاکی  های این ایلخان شعارها و نشانه های، عربی، ایرانی، مسیحی و یهودی وجود دارد که گاه نشان دهنده در سکه

صی باشد که برخی از محققان از آن بعنوان روحیه اجتماعی خا -از توجه ایلخان به دین خاصی است و ممکن است ناشی از رونق سیاست فرهنگی

( چنان که در بین مسکوکات به جا مانده از این ۱۳: ۷۴۳۱خواسته مروج آن بودند. )سرافراز،  ها خواسته یا نا کنند که مغول تسامح مذهبی یاد می

 David ی  ی درهم موجود در مجموعه ر شده است. سکهبه زبان عربی نق« بسم االب و االبن و روح القدس» هایی با شعار مسیحی:   ایلخان سکه

Collection (۱دهد. )تصویر ای از این دست مسکوکات است. وجود این سکه گرایش مذهبی غیر اسالمی اباقا را نشان می نمونه 

 
 (David Collection, C۱۷۸ی درهم مربوط به اباقا) ، سکه۱تصویر

( این مسئله ۷۴۱۷:۴۱۱نواخت. )بیانی، های ایلخانی را می های نظامی داشت، اما مسلمانان داخل سرزمین گیری چند اباقا با مسلمانان مصر و شام در هر

شمنان گرفت. افراد این اردو مسلمان بودند و در شرایطی که اباقا در صدد جنگ با د شاید از نگرانی وی از جانب اردوی زرین مغول نشأت می

ای نداشت که با مسلمانان قلمرو خود با مدارا رفتار کند و جانب آنان را نگه دارد. به این خاطر، برای همراه ساختن  خود)مسلمانان مصر و شام( بود چاره

ی  ی فرمانروایی اباقا دوره وره( د۷۴۳۱:۱۳های اسالمی ضرب نمود. )سرافراز، هایی با شعار مردم ایران با اهداف خود به دین اسالم احترام گذاشت و سکه

ی  مسلمانان سپاه زرین را بواسطه وعمومی های داخلی و رویارویی با رقبای خارجی بود. بنابراین ضروری بود که حکمران به نوعی اذهان  جنگ

کند که  ای اشاره می طباطبایی به سکه یاست تراب های متنوعی که از این ایلخان بر جای مانده در بین سکه .با خود همراه سازد  فرمانروایی مشروعیت

طباطبایی،  ی آل عمران نقر شده است. )ترابی سوره ۷۸ی  ی پشت سکه بخشی از آیه و در حاشیه بر روی آن «قاآن االعظم، اباقا ایلخان المعظم»عبارت: 

 (۷۳۳سال نهم: 

:م(۲۱۲۱-۲۱۲۲)یحکمرانیارغوندوره

ی سیاسی از این  دانست با تأکید بر ایمانش به دین بودا در پی استفاه  به ایلخانی را پایمال شدن حق خود میارغون فرزند اباقا که انتخاب عمویش 

هـ ق. در زمان حکمرانی ۸۳۴کرد. در  المللی محدود می های بین ی عمل احمد را در سیاست ی ادعای ارغون برای حکومت عرصه وضعیت بود. مسئله

متگذار ایلخانی و پسرانش به قتل رسیدند. با این قتل دوران سریع انحطاط سیاست داخلی آغاز شد. در زمان ارغون ارغون جوینی وزیر کاردان و خد

: ۷۴۱۷بیانی،  ( ارغون بودایی بود و سراسر عمر خود را در مخالفت با اسالم گذرانید. )۱۴-۳۴: ۷۴۱۷خودسری در قلمرو مغول رایج شد. ) اشپولر، 

با اندکی تغییر حفظ های اسالمی  یگری داشت، نقش سکهنت گذشتگان خود را در مورد سکه به کار برد. او با اینکه مذهب د( با وجود این وی س۳۷۱

به خط  القاب ایلخان که روی سکه (۸)تصویری درهمی در دست است سکه Numisbids از این ایلخان در مجموعه( ۱۱: ۷۴۳۱سرافراز،  کرد. )

 است.  نگاشته شده« بسم االب و ابن و روح القدس» است. پشت سکه نیز عبارت: شده اویغوری و نام ارغون به فارسی نوشته

 

 (Numisbids, Lot ۱۸۱) ی درهم ارغون سکه، ۸تصویر
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(:م۲۱۲۱-۲۰۳۱)یفرمانرواییغازانمحموددوره

بود تمام شد. غازان به طور مشخصی تعلق سرزمین ایران  ایلخان که بعد از مرگ ارغون شروع شدههای داخلی قلمرو  آغاز سلطنت غازان دوران جنگبا 

. مرگ قوبیالی در سال از بین رفت شد که تا پیش از این اثرات آن در صدور اسناد، ضرب سکه و غیره دیده میمرو قاان منکر شد؛ تعلق ظاهری را به قل

ی ماوراءالنهر در خراسان و مازندران در این دوره  لی این استقالل را پدید آورد. تاخت و تاز شاهزادهم. و مسلمان شدن غازان موجبات اص۷۷۱۳

آمیختند. مصریان دوباره به سیس،  م میه کردند و به ها باشد در کنار یکدیگر بروز می ای میان آن آنکه رابطه های داخلی و خارجی که اغلب بی جنگ

ی اقدامات  بودند. نیکو داریان در بین النهرین اجتماع کرده و به سمت هرات در حال پیشروی بودند که بواسطه کردهپایتخت ارمنستان صغرا تجاوز 

های مصر و دمشق  آمیز با مملوکان و فتح دمشق و دست به دست شدن سرزمین های موفقیت ها منسوخ گشت. جنگ ی آن خربنده)اولجایتو بعد( فتنه

(در شرایطی که غازان حکومت خود را از خان دشت قپچاق ۷۱۱-۷۴۱۷:۱۸یدادهای نظامی این دوران بود. )اشپولر،در دست طرفین متخاصم از رو

غازان قبالً بودایی بود و در آمدن او به دین اسالم در واقع یک اقدام سیاسی مستقل کرده بود اتکا به نیروی ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. 

های به جا مانده از ایلخان،  در میان سکه (۳: ۷۴۳۷دین اسالم در آن زمان دین ایرانیان بود. )بلر و بلوم( چرا که ۷۳: ۷۴۳۸، شد )ویلبر محسوب می

در روی این سکه القاب ایلخان به خط اویغوری و نام ( ۱ی قابل تأملی است.)تصویر نمونه David Collectionی  درهم زیر از مجموعه

رَسُولَهُ   أَرْسَلَ  هُوَ الَّذی» ی پشت سکه آیه:  آل عمران و در حاشیه ۷۸ی روی سکه بخشی از آیه  به فارسی نقر شده است. در حاشیه« محمود غازان»

فتح( نقر شده است. ۷۳توبه و  ۴۴سوره صف): ۱آیه « کَرِهَ الْمُشْرِکُونَوْعَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ   بِالْهُدى


(David Collection, C۰۷۱محمود)یدرهمغازانسکه،۷تصویر

شاهجهانالسلطانالعادلغازانمحمودخلداهلل»وجودداردعبارت: Numisbidsیدیگریکهازغازاندرمجموعهبررویسکه

(۲)تصویرشود.میدیده«ملکه


 Numisbids, Lot ۱۱۷) )ی دینار غازان محمود سکه، ۳تصویر

:م(۲۰۲۲-۲۰۰۱)ابوسعیدیحکمرانیدوره

ی جوانی و بی  ( در آغاز سرداران مغول به بهانه۴۷۷: ۱، ج۷۴۳۱هـ ق. بر تخت سلطنت جلوس کرد. )ابوالفداء،  ۱۷۱ابوسعید دوازده ساله بود که در 

ا بدان جا باال ی امور دیوانی ت ( اختالفات تاج الدین علیشاه و خواجه رشیدالدین بر سر اداره۷۷۴: ۷۴۱۷تجربگی قصد برکناری وی را کردند. )اشپولر، 

را به اتهام قتل اولجایتو به مرگ محکوم کردند. وزیر کاردان ابوسعید هـ ق یاران علیشاه بالخره توفیق یافتند و رشیدالدین  ۱۷۱گرفت که در سال 

ایی نرسید. )اشپولر، های سلطنت، ابوسعید سودای پس گرفتن فارس از آل اینجو را در سر داشت که به ج ( در آخرین سال۷۳: ۷۴۱۱)حافظ ابرو، 
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ضرب فی الدوله المولی السلطان االعظم ابوسعید خلد اهلل ملکه صلی » ای که از این ایلخان در موزه آشمولین وجود دارد عبارت:  ( بر سکه۷۴۴: ۷۴۱۷

 (Album.۷۱۱۷،۷۸). ی مٌلک( نقر شده است سوره ۷)آیه « دیرٌءٍ قَ کُلِّ شَیْ  بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلى  الَّذی  تَبارَکَ» ی آن: و در حاشیه« اهلل علیه و سلم

:م(۲۰۳۱-۲۰۲۲)یفرمانرواییاولجایتودوره

هـ ق. به تخت سلطنت نشست. مادر اولجایتو او را غسل تعمید داده و نام مسیحی نیکالس بر او گذاشته بود، ۱۱۴اولجایتو، برادر غازان خان، در سال 

از زنانش به دین اسالم در آمد و نام محمد خدا بنده را برای خود اختیار کرد. پس از آن منتهای قدرت خود را برای ترویج ولی او در اثر نفوذ یکی 

گی  شد. اولجایتو در پرداختن به لذایذ زندگی و شراب خواره اسالم بکار برد. اولجایتو در زمان حیات خود گاهی حنفی و زمانی شیعه و گاهی سنی می

ی حمله به ارمنستان  در این دوره نیز مسئله (۷۳-۷۱: ۷۴۳۸)ویلبر،  میرد. .م می۷۴۷۸رد و احتماال به دلیل زیاده روی در نوشیدن شراب درک افراط می

ی  بر روی سکهدر زیر های خوش نقشی در دست است.  از این ایلخان سکه (۷۷۷: ۷۴۱۷صغری و تاراج پایتخت آن همچنان ادامه داشت. )تاریخ مغول، 

» و پشت سکه: « رقاب االمم غیاث الدنیا و الدین سلطان محمد اولجایتو خلد اهلل ملکهلفی الدوله المولی السلطان االعظم مالک ا» عبارت: اولجایتو رهمد

 (۱)تصویر است. امام نوشته شده ۷۷ای از صلوات بر حضرت محمد و اسامی  با حاشیه« ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل

 
 (Kesley museum of Archealogy, ۷۱۳۱5۷5۷۱۳سکه درهم اولجایتو)، ۱تصویر

سیاسی:-تحلیلآیاتمسکوکاتدربافتاجتماعی

قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ  »عمران سوره آل ۷۸های بدست آمده از هوالکو و آباقا، ارغون و غازان محمود بخشی از آیه  در سکه

بگو بار خدایا تویى که فرمان فرمایى، هر آن کس را که خواهى »ی آیه به این شرح است:  نقر شده است. ترجمه.« الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ... 

چنین نقل شیخ طوسی در ارتباط با شأن نزول این آیه ... «. خواهى فرمانروایى را بازستانى و هر که را خواهى عزت بخشىفرمانروایى بخشى و از هر که 

از ذات باری تعالى بوده، هنگامى که از خداوند خواست که ملک فارس  )ص( رسول خداحسن بصرى و قتاده گویند: این آیه در جواب سؤال کند که  می

نمایند: چون  میمالک چنین نقل  عباس و انس بن ن بنا به روایت از عبداهللالبیا الجنان و مجمع االسرار و روض صاحبان کشف .و روم از براى امت وى باشد

 مدینهو  فتح مکهرا فتح نمود به امت وعده پیروزى بر سرزمین فارس و روم را داد. منافقین و یهودیان گفتند: آیا  مکهصلى اهلل علیه و آله  رسول خدا

( از ۷۷۷: ۷۴۸۷. )محقق، خداوند این آیه را نازل فرمود سپس نماید، که تمناى ملک فارس و روم را هم براى امت خویش می براى محمد کافى نیست

 است. ارتباط با تسخیر سرزمین فارس و پشتیبانی خداوند از امت پیامبر در فتح این سرزمین بوده ی ذکر شده در که آیهآید  اتفاق این اقوال بر می

قین و ی اول در ارتباط با این آیه تأکید بر قدرت مطلق خداوند در فرمانروایی است؛ در این آیه خداوند رسول گرامی را در برابر ادعاهای مناف نکته

کند که تمامی خیرهای مطلق در دست اوست. در این جا منظور از مُلک، مُلک حقیقی است که در آن  خدایی امر میمتمردین از حق به پناه بردن به 

ای  گاه ممکن نیست مالک از مُلکش جدا شود و خداوند با توجه به صفات ربوبیت و قیمومیت مطلقه ی بین مُلک و مالک حقیقتی است که هیچ رابطه

ی دیگر مُلک خداوند مُلک اعتباری است. به این معنا که هر چیزی که مالک هر چه  است. جنبه عالم در نظر گرفته شدهکه دارد به عنوان مالک تمام 

بدان جهت که در  «لکمُ» کلمهدهد.  ملوک است که مُلک را به هر که بخواهد می ی است. در نتیجه خداوند مالک همه هست خداوند تعالی به او داده

فهماند مالکیت آنکس  مى هر دو مى شود، و «لک باطلمُ» و «لک حقمُ» دهى(، شامل لک حق را به هرکس بخواهى مىنفرموده مُ این آیه مطلق آمده)و

فى نفسه موهبتى    خودش لککه مُ دارد هر دو از خدا است، براى این لکش جور و ستم روا مىکند و هم مالکیت کسى که در مُ لکش عدالت مىکه در مُ
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که اهلیت ندارد نقمت و بدبختى است و این نقمت و عذاب را  را دارد نعمت است و نسبت به آن  یت آناهل که کسى به نسبت . مُلکاستاز مواهب خدا 

. کلمه آزماید مىاى است که با آن بندگان خود را  چه بدش از ناحیه خدا است و فتنه خدا به گردن او انداخته پس به هر حال ملک چه خوبش و

. یافت توان بدان دست نمىاین است که به آسانى ناحیه خداوند است  و بیان اینکه عزت فقط از «ذلت» و «عزت»معنی نایابی است و معنایبه « عزت»

بیرون  )بخارا(چون چنگیزخان از شهر: »با مضمون  گشا در کتاب خود شرحی دارد که تاریخ جهانی  نویسنده (۷۱۱-۷۱۷، ۴، ج۷۴۱۷)طباطبایی، 

خطبه سخن در آن آغاز نهاد که ای قوم بدانید که شما گناه های بزرگ  د.آمد، به مصالی عید رفت و به منبر بر آمد و عامه شهر را حاضر کرده بودن

م، اگر شما ایکرده اید و این گناه های بزرگ، بزرگان شما کرده اند از من بپرسید که این سخن، به چه دلیل می گویم. سبب آنکه من عذاب خد

 ۷آیه                          (۳۷-۳۱ :۷ج  ،۷۴۳۱، تاریخ جهان گشای جوینی) «.چون من عذاب را به سر شما نفرستادی خدای ینهای بزرگ نکرد گناه

تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ  » نقر شده است. مضمون آیه به این شرح است. ی آشمولین وجود دارد ی ابوسعید که در موزه ای از دوره  بر سکه ی ملک سوره

این آیه چنین در مورد  تفسیر نمونهدر  ت(دست اوست و او بر هر چیزى تواناسبزرگوار ]و خجسته[ است آنکه فرمانروایى به ) «وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر

 «.شود که در واقع کلید همه بحثهاى این سوره است پاک او آغاز مىاین سوره با مسأله مهم مالکیت و حاکمیت خداوند و جاودانگى ذات  »است:  آمده

ای از حکومت و فرمانروایی  ی حاکمیت بعنوان دنباله شده مسئله ی آیات بکار گرفته در همه                             (233 :۷۴۱۷، ۱، جمکارم شیرازی)

در واقع به . اند خود بوده به حاکمیت در پی مشروعیت بخشی ی الهی اب این آیات از جنبهاحبان رسانه با انتخص به این ترتیب گردد. می حخداوند مطر

ها در نظر  وند برای آناه باطل، مشیتی است که خداوها خواه حق باشد و خ اند تا به مردم این تفکر را القا کنند که حکومت آن داشتهاین واسطه سعی 

های  که با بررسی هرج و مرج چنان .های حکومت گردن نهند بر خواست مردم باید ،ها پشت فرمانروایی آن الهیِی  ارداهداشته است بنابراین با توجه به 

است، بنابراین ایلخانان باید با استفاده از باورهای مورد قبول  در سرتاسر عصر ایلخانی گریبانگیر حاکمان بوده ی جنگ با دولت مملوک داخلی و مسئله

 حاکمیت خود را بیمه کنند.مردم به نوعی تداوم 

گیری:نتیجه

ها تنها  سکه  و شعارهای اسالمی براجتماعی هر دوره، پذیرفتن این باور که بکارگیری و انتخاب آیات  -ها در بافت سیاسی این سکهمضبا نگاهی کلی بر 

ها نشانی از تقلید صرف و بی  چرا که اگر سکه .کند می تر است را مشکل ی تساهل مذهبی ایلخانان بوده تقلیدی صرف از فرهنگ مردم مغلوب یا نتیجه

تر  که با بررسی دقیق است در حالی . اینشدند ها نقر می ی قبل بر آن ی قبل بودند باید عباراتی مشابه عبارات دوره ی ایلخانان از مسکوکات دوره برنامه

هر اجتماعی -متناسب با بافت سیاسی و هوشمندانهحرکتی  آن را بایدبلکه ذیرفت پتقلیدی صرف بعنوان ها را  توان نقر آن آیات بکار رفته نه تنها نمی

 در حقیقت همراه سازی اذهان .دانست )قرآن(قبول مسلمانانمورد  باورهای مطرح شده درالوهیت  عنصر در جهت کسب مشروعیت تحت لوایدوره 

های داخلی و خارجی  ها و آشوب در کنار جنگ روانی حاصل از هجومهای  در شرایطی که تخریب  های مشروعیت طلبانه سیاستو پیشبرد عمومی 

اولجایتو در  ی از دوره. دادند جلوه می بعنوان مشیت الهی حاکمیت خود را؛ از دالیلی بود که ایلخانان توانست موجودیت حکومت را به خطر بیاندازد می

نجات مالک، «)، غیاث الدنیا و الدینالرقاب االممالمولی،»القابی چون همچنین شود.  خط فارسی تنها خط رایج بر مسکوکات می دوباره این دوران

 باادوار قبل به تثبیت مفاهیم اقناعی در این مورد . گیرد ( در کنار صفات پیشین ایلخانان) االعظم، العادل( قرار می، فریادرس دین و دنیاها ی امت دهنده

  است. پرداخته -گری متصف به ایلخان چون حمایت-استفاده از القاب و صفات خاصی 

ای که بنا به دالیل سیاسی تغییر آیین  ی ایلخانان غیر مسلمان یا تازه مسلمانان شده های دوره بکارگیری شعائر اسالمی در سکه با توجه بهاز طرفی 

ی ایرانی  را ایرانیان مسلمانی دانست که اکثریت جامعهتوان مخاطب اصلی این تبلیغات هدفدار  ا میه داده بودند و بکار گیری خط فارسی در اغلب سکه

شود اما این  ها مشاهده می ها نفوذ شعائر مسیحی و یهودی و استفاده از خط اویغوری بر سکه دادند. هر چند در برخی از دوره آن زمان را تشکیل می

 اند. های ضرب شده توسط یک حاکم نبوده گاه تنها سکه اند و هیچ ضامین اسالمی رواج داشتههای م ها همواره در کنار سکه سکه
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 ، محمود میر آفتاب، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.«تاریخ مغول در ایران»(، ۷۴۱۷اشپولر، برتولد؛ ) -
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 ، رشید یاسمی، پوریا، تهران.«خان مغول زندگینامه چنگیز»(، ۷۴۱۱لمپ، هارولد. ) -

انتشارات اسالمی، ، «و سایر مفسرین خاصه و عامه شیخ طوسیاز نظر  أن نزول آیاتنمونه بینات در ش »(، ۷۴۸۷)محمد باقر؛  محمدباقر محقق، -

 ن.تهرا
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، اساطیر، ۱فر، جلد ، جمشید کیان«ریخ روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا ات»(، ۷۴۱۷؛ )میرخواند، خاوند شاه بن محمود محمدبن -

 تهران.

 ، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی.« تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری»(، ۷۴۱۷مشکور، محمد جواد؛ ) -

 ، تهران.۱جلد ، دارالکتب االسالمیه، «برگزیده تفسیر نمونه»(، ۷۴۱۷مکارم شیرازی، ناصر. ) -

 ، انجمن تاریخ افغانستان، افغانستان.۷، عبدالحی حبیبی، جلد«طبقات ناصری»(، ۷۴۳۴منهاج سراج، محمد بن عثمان؛ ) -

 ، تهذیب و تلخیص عباس زریاب، علمی، چاپ دوم، تهران.«الصفا روضه»(، ۷۴۱۱میرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخی. ) -

، «آداب مهر در اسناد و مکاتبات دیوانی در دوره اسالمی) ایلخانان و صفویان( » (، ۷۴۳۳شیرازی، علی اصغر. )میرزا ابوالقاسمی، محمد صادق. ؛  -

 .۸۱-۸۴، ۷۷فصل نامه علمی پژوهشی نگره، شماره

 ، عبداهلل فریار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.«معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانی» (، ۷۴۳۸ن. ویلبر، دونالد؛ ) -

 .۳۷-۴۱، ۴۳، نشریه رشد آموزش تاریخ، شماره«ی مغول های دوره سکه»(، ۷۴۳۱یار احمدی، مهدی؛ ) -

منابعاینترنتی:
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:فهرستمنابعانگلیسی  

Album, Stephen .(۷۱۱۷) “Iran After the Mongol Invasion (Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean 

Museum”, Vol. ۱, Ashmolean Museum. 
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