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چکیده
کــه  بــدون تردیــد پیدایــش ســکه یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای جامعــه ی بشــری اســت 
تســهیل در مبــادالت تجــاری و اقتصــادی را به همــراه داشــت. رواج ســکه، معیــار مبــادالت 
کــه   و بازرگانــی بیــن انســان ها و جوامــع را شــفاف تر نمــود. هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت 
بــا مطالعــه ی ســکه های دوره ی ایلخانــی، نقــوش و عناصــر بصــری بــه کار رفتــه در تزئینــات 
تبــادالت  کاربردشــان در  زبــان، خــط و  بــا دیــن،  ارتبــاط  بــه  آن هــا به منظــور دســتیابی 
تجــاری و فرهنگــی مشــخص  شــود. ایــن پژوهــش به لحــاظ هــدف »بنیــادی- نظــری« و 
ع »تحلیــل محتــوا« و براســاس آراء »ارویــن پانوفســکی« بــه خوانشــی  به لحــاظ روش از نــو
آیکونوگرافیــک از نقــوش و عناصــر بصــری ســکه های مغــول ایلخانــی می پــردازد. شــیوه ی 
پرســش  اســت.  »کتابخانه ای-آرشــیوی«  به صــورت  داده هــا  و  اطالعــات  جمــع آوری 
بــرروی  تزئینــی ضرب شــده  نقــوش  کم بــر  بصــری حا کــه، عناصــر  اســت  ایــن  پژوهــش 
کــه  ســکه های  کــی از آن اســت  ســکه های ایلخانــی چــه هســتند؟ نتایــج ایــن پژوهــش حا
زبــان  و  اویغــوری  به خــط  نوشــته هایی  دارای  ایلخانــی،  دوره ی  ابتــدای  از  به جامانــده 
مغولــی اســت؛ عباراتــی چــون »الالــه االاهلل« و »محمــد رســول اهلل« به همــراه القــاب ســالطین 
مغــول بــه خــط فارســی نیــز بــر روی ســکه ها مشــاهده می شــوند. بــر تعــدادی ســکه های 
از  امــام، به ویــژه امام علــی؟ع؟ به چشــم می خــورد. پــس  نــام دوازده  دوره ی ایلخانــی، 
گرایــش ســالطین مغــول بــه مذهــب تســنن، ســکه ها نیــز از ایــن امــر تأثیــر پذیرفتنــد و نــام 
ائمــه و نــام خلفــای راشــدین بــر آن هــا نقــش بســت. هماننــد دوره هــای پیشــین اســالمی، 
کتیبه هــای قرآنــی در تزئیــن ســکه ها بــه کار رفته انــد.  گیاهــان به همــراه  نقــوش جانــوران و 
هندســی  تزئینــی  قاب هــای  تســنن،  و  شــیعی  مذهــب  بــا  مرتبــط  نوشــته هایی  کل،  در 
ــری تمغــا، بیشــترین  کارب ــا  ــوری ب گیاهــی و نقــوش جان ــع، نقــوش  ــره و مرب متشــکل از دای

ــتند.  ــی هس ــکه های دوره ی ایلخان ــه در س ــه کار رفت ــری ب ــای بص نموده
کلیدواژگان: سکه های ایلخانی، آیکونوگرافی، مذهب ایلخانان، تمغا.
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  شماره 24، دوره دهــم، بـــهار 1701399

مقدمه
اســالم گرایی مغــوالن و تبدیل شــدن  ایلخانــان،  تاریــخ در عصــر  از تحــوالت مهــم  یکــی 
حکومــت ایلخانــی بــه یــک حکومــت مســلمان بــود. ایــن تحــول، حاصــل یــک رشــته 
گروه هــا و شــخصیت های مختلفــی در  فعل و انفعــاالت فکــری، سیاســی و اجتماعــی بــود و 
ــه دارای مذهــب دیگــری  ــا این ک کمــان مغــول ب عملی شــدن آن نقــش داشــتند. اولیــن حا
بودنــد، امــا شــعائر اســالمی در ســکه های آنــان وجــود دارد. ســکه های مغــوِل قرن هــای 
ــردش،  گ ــی،  ــاظ طراح ــتان، از لح ــای باس ــری در دنی ــری قم ــارده هج ــیزده و چه ــرون س ق
شــکل، مــواد مــورد اســتفاده، وزن و عناصــر نوشــتاری منحصربه فــرد هســتند. آثــار مــورد 
بحــث در ایــن پژوهــش بــه تعــدادی از ســکه های دوره ی ایلخانــان مربــوط اســت. بررســی 
عناصــر بصــری ســکه ها، مخاطــب را در مســیر دگرگونی هــای ســبک هنــر ایــران در ایــن 
اهمیــت  قــرار می دهــد.  ایلخانــی  کمــان  ذائقــه ی حا اســالم در  تأثیــر  بــه  توجــه  بــا  دوره 
کــه هنــر در یــک ارتبــاط دو ســویه بــا فرهنــگ و مذهــب، از آن  پژوهــش از این لحــاظ اســت 

تأثیــر پذیرفتــه و بــر آن اثــر می گــذارد.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف مقالــه، تحلیــل عناصــر بصــری نقوش ســکه های 
ــا طــی مراحــل توصیــف و تفســیر نقــوش  ــا رویکــرد ایکونوگرافــی اســت ت ــی ب دوره ی ایلخان
بــه ارتباطــی منطقــی بیــن عناصــر بــه کار رفتــه در نقــوش ســکه های دوره ی ایلخانــی بــا 

فرهنــگ و مذهــب دوره دســت یابد. 
کــه،  پرســش و فرضیــه ی پژوهــش: ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن مســئله 
عناصــر بصــری نقــوش ســکه های دوره ی ایلخانــی چــه ارتباطــی بــا فرهنــگ و مذهــب 
کاربــرد عناصــر انســانی  کــه  دوره ی ایلخانــی دارنــد؟ فرضیــه ی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت 
کمتــر شــده و بیشــتر بــه نقــوش  بنابــر تعالیــم اســالمی هماننــد دوره هــای اســالمی پیشــین 

کتیبه هــای قرآنــی پرداختــه شــده اســت. گیاهــان به همــراه  هندســی، جانــوران و 
روش پژوهــش: عرصــه ی پژوهــش حاضــر، بررســی عناصــر بصــری در تصویرگــری 
ســکه های ایلخانــی را دربــر می گیــرد. به منظــور دســتیابی بــه ســاختار منســجم تاریخــی 
روش هــای  مقالــه،  پرســش  بــه  دادن  پاســخ  و  نقــوش،  معرفــی  و  دســته بندی  بــرای 
گونــی را می تــوان بــه کار بــرد. در ایــن پژوهــش، روش ایکونوگرافــی انتخــاب شــده  گونا
رهیافتــی شــمایل نگارانه،  بــا  ایلخانــی  مــورد ســکه های دوره ی  در  پژوهــش  بــا  اســت. 
پیونــد میــان درونمایــه ی اثــر و فــرم را پدیــدار می کنــد؛ بــر ایــن پایــه، بــه ســکه های دوره ی 

به عنــوان »متــن تصویــری« نگریســته می شــود. ایلخانــی 

پیشینه ی پژوهش
ایلخانــی«  شــرفی )1395( در مقالــه ی »نظــام ضــرب ســکه و مبــادالت پولــی در عصــر 
کــه: مهم تریــن رکــن نظــام ضــرب ســکه و مبــادالت پولــی درعصــر ایلخانــی،  بیــان داشــته 
کوتــاه، اســکناس نیــز بــه  کــه در دوره ای  ســکه های فلــزی اعــم از طــال، نقــره و مــس بــوده 
ــت.  ــوده اس ــزی ب ــه تک فل ــزی و َن ــی چندفل ــده ی نظام ــام یادش ــت. نظ ــده اس ــاری آن آم ی
ــا شــناخت چگونگــی وضعیــت نظــام ضــرب ســکه و مبــادالت  ــه ی مذکــور می کوشــد ب مقال
کارآمــدی آن را برپایــه ی  کارآمــدی و نا پولــی درعصــر ایلخانــی و مهم تریــن ویژگی هــای آن، 
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عوامــل مؤثــر در آن بشناســد. صالحــی )1393( در رســاله ی دکتــری تحت عنــوان: »تجزیــه 
عنصــری ســکه های ایلخانــی جهــت پی بــردن به وضعیــت اقتصــادی و سیاســی زمــان 
کــه بهتریــن دوره ی اقتصــادی در  کــه  مــورد مطالعــه بــا روش PIXE«، بیــان داشــته اند 
ُافــت اقتصــادی در  بــه »غــازان« اســت و شــدیدترین  ســکه های مــورد مطالعــه مربــوط 
ــا  ــر جنــگ ب ــه براســاس متــون تاریخــی درگی ک ــاده اســت  زمــان »احمــد تکــودار« اتفــاق افت
»ارغــون« بــوده اســت. ضعیف تریــن شــهر در بررســی ها اســترآباد زمــان ارغــون بــوده اســت 
کــه در پژوهش هــای دیگــر در زمــان غــازان نیــز وضعیتــی مشــابه داشــته اســت. در دوره ی 
گســترده تحت تأثیــر  ایلخانــان، به دالیــل بیشــتر سیاســی و فرهنگــی، ســکه ها به شــکلی 
گــون و  کتیبه هــای محــراب  گــوش،  کرســی، ســتاره شــش  اشــکال هندســی، ماننــد خطــوط 
کوفــی مربعــی قــرار می گیرنــد. در بررســی داده هــای سیاســی و اجتماعــی در ســکه های مــورد 
ــردد و  ــا« برمی گ ــه زمــان »آباق ــی ب مطالعــه، آغــاز ظهــور شــعایر شــیعی در ســکه های ایلخان
روی آوردن »الجایتــو« بــه تســنن در ســال های پایانــی حکومــت او بــه اســتناد ســکه ها 
قطعــی به نظــر می آیــد. خســروی )1387( در پایان نامــه ای تحت عنــوان: »بررســی نقــوش 
گرافیــک معاصــر«، بیــان  کاربــری در  ســکه های دوران ایلخانــی مــوزه ملــک تهــران بــا 
کــه تصاویــر و نوشــتارهای روی ســکه های  کــه ایــن پایان نامــه بــر ایــن راســتا اســت  داشــته 
گنجینــه ی ملــک تهــران را  ایلخانــان مغــول و به صــورت خــاص ســکه های موجــود در 
کارکــرد  کــه نوشــتار روی ســکه دارای  از دیــدگاه بصــری مطالعــه نمایــد، و اذعــان داشــته 
تزئینــی نیــز هســتند، آثــار تأثیــرات و شــعایر دینــی را می تــوان مشــاهده نمــود؛ امــا پژوهــش 
کم بــر ســکه های ایلخانــی  پیــِش رو به دنبــال خوانــش آیکونوگرافیــک عناصــر بصــری حا
کتــاب خــود تحت عنــوان:   کنــون انجــام نشــده اســت. تانکــی )1992( در  کــه تا اســت 
ســکه های مغــول و ایلخانــی، بــه مطالعــه ی ســکه های موجــود در مجموعــه ی »یاپــی 
ــاالت در  ــه ای از مق ــکه و مجموع ــدد س ــداد 892 ع ــی تع ــزارش بررس گ ــردازد.  ــِردی« می پ ِک
کتــاب، در ترکیــه بــه چــاپ رســیده اســت.  مــورد تاریــخ پــول مغــوالن و ایلخانیــان در ایــن 
کتابــی تحت عنــوان: ســکه های امپراطــوری مغــول و تمغاهــای رؤســای  نیامــا )2005( در 
قبیلــه بــه بررســی ســکه های دوره ی ایلخانــی و ذکــر نتایــج پژوهش هــای محققیــن روس 
در مــورد ســکه های مذکــور پرداختــه اســت؛ تــالش وی در جهــت مطالعــه ی تاریخــی و 
فرهنگــی مســکوکات ایلخانــی بــوده اســت. تعــدادی از مقــاالت محققیــن مغولــی در مــورد 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــاب م کت ــن  ــز در ای ــی نی ــکه های ایلخان س

مبانی نظری )آیکونوگرافی(
ــراردادی2، و  ــا ق ــوی ی ــی1، ثان ــا طبیع ــی ی ــی »ابتدای ــا معان ــی ب ــر آیکونوگراف ــتگاه تفک در دس
ذاتــی یــا محتوایــی3« مشــخص می شــود. در حقیقــت، شناســایی و تبییــن هــر یــک از ایــن 
ــدی،  ــود )عب ــوب می ش ــی محس ــدف آیکونوگراف ــی و ه ــی از ارکان اساس ــطح، معنای ــه س س
1391: 36(. روش پانوفســکی به شــکل وســیعی در میانــه ی قــرن بیســتم میــالدی تأثیــر 
گــذار بــود، و او هنــوز هــم شــخصیت محــوری ایــن رشــته محســوب می شــود )کشمیرشــکن، 
بــا  دیده انــد  آمــوزش  اخیــر  ســال  چهــل  یــا  ســی وپنج  طــی  کــه  محققانــی   .)42  :1396
پیگیــری مفاهیــم همیشــه مبهــم آثــار هنــری، خــود را مدیون آثــار اخیر پانوفســکی می    دانند 
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کــه بــه  )پانوفســکی، 1396: 117(. »"آیکونولــوژی" روشــی در مطالعــات تاریــخ هنــر اســت 
کــه بــه  مضمــون یــا معنــای آثــار هنــری در تقابــل بــا فــرم آن می پــردازد؛ در نتیجــه الزم اســت 
تعریــف تمایــز میــان مضمــون یــا معنــا از یک ســو و فــرم از ســوی دیگــر بپردازیــم« )همــان: 
35(. پژوهــش در دو مرحلــه تحلیــل را انجــام می دهــد: 1- توصیــف پیش آیکونوگرافــی 
ــر دارد و از  ــا طبیعــی را درب ــه ی ع اولی ــز ُفرمــی اســت و موضــو ــه در حقیقــت یــک شــبه آنالی ک
کــه حامــل معانــی اولیــه و طبیعــی هســتند،  طریــق مطالعــه ی نقش مایــه  و فرم هــای نابــی 
ــی را از یکدیگــر شناســایی می کنــد« )عبــدی، 1391: 32- 33(.  موضوعــات واقعــی و بیان
یــا قــراردادی را  ع ثانــوی  کــه موضــو کلمــه  2- »تحلیــل آیکونوگرافــی به معنــای دقیــق 
کم بــر تصویــر و مضامیــن  دربــر دارد، شناســایی و تبیــن قواعــد و آیین هــای قــراردادی حا
ــا متــن ادبــی و مطالعــه ی اســناد مکتــوب از اهــداف اصلــی ایــن  آن هــا از طریــق آشــنایی ب
تحلیــل اســت« )همــان: 33(. بــه بیانــی دیگــر، آیکونوگرافــی بــه بررســی مناســبات میــان 
ج متــن بصــری به صــورت قــراردادی بــه آن  ظاهــر بصــری یــک آیکــون و آن چــه از خــار
منســوب می گــردد، می پــردازد )اعتمــادی، 1396: 52- 53(. در تحقیــق پیــِش رو فقــط 
دو مرحلــه ی اول ایــن روش، جهــت تحلیــل نقــوش ســکه ها مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

ایکونولــوژی  نقــد  ســه گانه ی  مراحــل   .1 نمــودار 
  .)1398 )نگارنــدگان، 
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سکه های ایلخانی
ســکه های دوره ی مغــول از جنــس طــال، نقــره و مــس بــوده و در وزن هــای مختلــف ضــرب 
شــده اند. برخــی از ایــن ســکه ها از نظــر هنــری، شــاهکار زمــان خــود به حســاب می آمده انــد؛ 
گــرم ضــرب  کــه در وزن هــای بــاال تــا حــدود 40  ازجملــه ســکه های طــالی غــازان و اولجایتــو 
که در زمان »ابوســعید« به صورت محراب ضرب شــده اســت. بیشــتر  شــده اند و یا ســکه ای 
ــی  ــر مختلف ــکه ها تصاوی ــن س ــی از ای ــتند، روی برخ ــره هس ــس نق ــی از جن ــکه های مغول س
گاو، تصویــر صلیــب و نوشــته ی  گربــه، عقــاب و  از حیوانــات ازجملــه: طــاووس، شــیر، 
کشــیده شــده اســت. بیشــتر ایــن ســکه ها در نواحــی  »بســم.ابن.روح القــدس« بــه تصویــر 
شــرقی، به خصــوص شــهر طــوس ضــرب شــده اند. بخــش اعظــم تزئینــات روی ســکه ها 
کوفــی بــرروی ســکه ها نقــش  کــه شــامل دعایــا و القابــی اســت بــا خــط  نوشــته هایی اســت 
ــا بیضــوی  کلــی تمامــی ســکه های ایــن دوره به صــورت دایره شــکل ی بســته اســت. شــکل 
کــه بــه بخــش  اســت، در برخــی مــوارد ســکه ها دارای بخشــی به شــکل حلقــه نیــز هســتند 
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مــدور اضافــه شــده اســت )صفارتلــوری، 1380: 95(. به نقــل از خســروی )1387: 44- 
ــا فرهنــگ بــدوی قــوم بیابانگــرد  45(: ایــران اســالمی و برتــری چشــمگیر آن در مقایســه ب
مغــول، ناچــار بودنــد ظاهــرًا از شــعایر و آداب و عقایــد اســالمی تبعیــت نماینــد. در ســکه های 
کوخــان«، نــوه ی »چنگیــز« عبــارت »قــل اللهــم مالــك  اولیــن ایلخــان مغــول، یعنــی »هوال
ع الملــك ممــن تشــاء وتعــز مــن تشــاء... بگــو پــروردگارا،  الملــك توتــی الملــك مــن تشــاء وتنــز
کــه بخواهــی می گیــری و  کــه بخواهــی می دهــی و از هــر  پادشــاهی از آن تــو اســت، بــه هــر 
کــه را بخواهــی عزیــز می کنــی...« نوشــته شــده اســت. در ایــن زمــان از فرهنــگ مغــول و  هــر 
نوشــته هایی به خــط ایغــوری اثــری نیســت. ســکه ها به تدریــج تحت تأثیــر فرهنــگ مغــول 
گرفتــه اســت و یــا این کــه تعــدادی از شــاهان ایــن دوره ظاهــرًا بــه اســالم مشــرف شــده و  قــرار 
کلمــات ایغوری  نــام اســالمی بــرای خــود انتخــاب نمــوده بودنــد؛ ولــی نــام و القــاب خــود را بــا 
نوشــته اند. در بعضــی از ســکه ها فقــط نــام ســلطان بــا حــروف فارســی نوشــته شــده، آن هــم 
بــرای شناخته شــدن پادشــاه جدیــد از فرمانــروای قبلــی. ســالطین ایــن دوره عبارتنــداز: 
»آباقــا«، »احمــد تگــودار«، »ارغــون«، »گیخاتــو«، »بایــدو« و »غــازان محمــود«. نــام و القــاب 
کلمــات و حــروف فارســی نوشــته شــده اســت. نماینــده ی ســلطان یــا  ســلطان اغلــب بــا 
ــر  ــه نق ــی داده و ب ــکه های ایلخان ــن س ــی در مت ــود تغییرات ــلیقه ی خ ــه س ــهر ب ــر ش ــم ه ک حا
شــهادتین و »علــی ولــی اهلل« و نــام دوازده امــام بــر ســکه ها مبــادرت نمــود، فقــط شــهادتین 
گــروه عبارتنــداز: »محمــد خدابنــده«، »ابوســعید«،  و اســم خلفــای راشــدین اســت؛ ایــن 
گــون«، »موســی«، »طغاتیمــور« و بقیــه ی ایلخانــان تحــت حمایــت ســایر حکومت هــا  »ارپا

)ســرفراز، 1379: 121-120(. 

عناصر بصری سکه های دوره ی ایلخانی
کاربرد اشکال هندسی 

در ســکه های اولیــه ی اســالمی اســتفاده از نقش هــای هندســی محــدود بــه دایــره و یــا 
دایره هــای متحدالمرکــز بــوده اســت و تنهــا در مــواردی انــدک، ماننــد بعضــی از ســکه های 
ــتفاده از  ــن اس ــود. ای ــال می ش ــکه ها اعم ــی در س ــیم بندی های هندس ــد تقس ــه به بع آل بوی
نقــوش هندســی اندک انــدک و به صــورت محــدود افزایــش می یابــد و اشــکالی را متناســب 
کوچــک ســکه ها پدیــد می آورنــد. در دوره ی ایلخانــان بــا ســرنگونی  بــا فضــای دایــره ای و 
خ  ر آنــان  تحت حکومــت  مناطــق  ســکه های  در  متعــددی  بنیــادی  اصالحــات  خلیفــه، 
کــه شــامل مــواردی چــون خــط و زبــان و نیــز تصاویر مورد اســتفاده آنان در ســکه ها  می دهــد 
کــه در شــهرهایی ماننــد  می گــردد )صالحــی، 1393: 50(. در تعــدادی از ســکه های ارغــون 
تبریــز و اصفهــان ضــرب شــده اند، عبارت هــای »ال الــه اال اهلل محمــد رســول اهلل« و نــام 
ــکل  ــا ش ــه ب ک ــد  گرفته ان ــرار  ــی ق کرس ــوط  ــتطیلی و روی خط ــی مس ــه در چهارچوب ضرابخان

دایــره ای ســکه تناســبی ندارنــد )همــان: 51(.

خط و نوشتار برروی سکه های دوره ی ایلخانی
کمیــت ایلخانــان در ایــران دارای فــراز و نشــیب های زیــادی از زوایــا و ابعــاد  دوره ی حا
مختلــف سیاســی، اقتصــادی و مذهبــی اســت. تســلط آن هــا بــر ایــران بــا توجــه بــه بیگانــه 
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  .)Tuncay & Sennur, 1992( جدول 1. نقوش هندسی به کار رفته برروی سکه های ایلخانی
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کامــاًل متفــاوت ماننــد پیــروی از عقیــده ی شــمنی تــا جایی کــه  بــودن و اعتقــادات مذهبــی، 
برخــی مورخــان آن هــا را بی دیــن و حتــی مورخــان روســی از دیــن آن هــا اظهــار بی اطالعــی 
ــان داشــتند )اشــپولر، 1384: 174(.  ــه ایم ــه خــدای یگان ــا ب ــال آن ه ــا این ح ــد؛ ب می نماین
امــا اعتقــادات مذهبــی آن هــا قابل مقایســه بــا اســالم نبــود و بســیاری از مراســم آن هــا بــر 
کــه هیــچ ســنخیتی  خرافــه، ِســحر و جــادو اســتوار بــود؛ بــا این وجــود حکومــت برجامعــه ای 
بیــن قــوم غالــب و مغلــوب وجــود نداشــت تــا حــدودی مشــکل به نظــر می رســید. در راســتای 
ع، آن هــا در ابتــدای زمامــداری خــود در صــدد اســتفاده از دیوان ســاالران  همیــن موضــو

ایرانــی و حفــظ شــعائر مذهبــی موجــود برآمدنــد )بیانــی، 1371: 250(.
کــو« به عنــوان بنیانگــذار  کــو )663-654 هـــ.ق. / 1265- 1256 م.(: »هال هال
بــرای  را  کمــک علمــای مذهبــی بســتر الزم  بــه  بــا زیرکــی خــاص و  ایلخانــی  سلســله ی 
تکریــم اعتقــادات مذهبــی و اهتمــام در شــعائر مذهبــی به وجــود آورد. شــیوه ی نــگارش و 
کوفــی بــود. یکــی از مهم تریــن دگرگونی هــای ایجــاد  کلمــات بــرروی ســکه ها بــه خــط  نقــر 
کــه پــس از  بــود  نــام »خلیفــه ی عباســی«  کوخــان، حــذف  بــرروی ســکه های هال شــده 
آن کــه مدت هــا به عنــوان نوشــته ای ثابــت در ســکه ها شــاهان اســالمی بــود حــذف شــد. 
کــه بــرروی ســکه های دوره ی ایلخــان مذکــور نوشــته شــده اســت، می تــوان نظــام  آن چــه 
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کــه در ایــن ســاختار،  حکومتــی وی را نمونــه ی بــارز تســامح و تســاهل مذهبــی دانســت؛ چرا
کــو( و جامعــه ی  کــو(، »مســیحی« )همســر هال گرایــش مذهبــی، یعنــی »بودایــی« )هال ســه 
کــه اغلــب مــردم مســلمان )شــیعه و اهــل تســنن( بودنــد، وجــود داشــت )امرایــی،  ایلخانــی 

.)39  :1390
• آیــه ی 26 ســوره ی آل عمــران: »قــل اللهــم مالــک الملــک توتــی الملــك مــن تشــاء 
کل شــئ  ع الملــك ممــن تشــاء و تعــز مــن تشــاء وتــذل مــن تشــاء بیــدك الخیــر انــك علــی  وتنــز
ــات  ــام از آی ــا اله ــم ب ــی آن ه ــروعیت دین ــی مش ــه نوع ک ــرد  ک ــر  ــکه ها نق ــرروی س ــر« را ب قدی

قرآنــی بــود.
کــو، آیــه ی 33 ســوره ی توبــه »محمــد رســول اهلل  • بــر روی تعــدادی از ســکه های هال
کــره المشــرکون« نوشــته شــده  ــو  ــه ول کل ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی دیــن 

ــه ی شــهادتین اســتفاده شــده اســت.  اســت؛ روی برخــی از ســکه ها جمل

کوخــان به همــراه  تصویــر 1. رو و پشــت ســکه ی هال
http://ilkhans.altaycoins.( آن  شــماتیک  ح  طــر

  .)com

آبــا قا خــان )883-681 هـــ.ق. / 1284- 1282 م.(: در زمــان وی، پایتخــت 
کاتولیــک  ــغ  کشیشــان مبل ــد. در دوره ی همیــن ایلخــان،  گردی ــز منتقــل  ــه تبری از مراغــه ب
در شــهر های ایــران پیــدا شــدند؛ وی بودایــی بــود و پــس از شکســت ایلخانــان در نبــرد 
کــرد )مرتضــوی، 1370:  ــا ســلطان مصــر دســتور قتل عــام مســلمین آن ســرزمین را صــادر  ب
ابــا قاآن خــان جملــه ی شــهادتین  176(. محــور اصلــی شــعائر روی ســکه های دوره ی 
ــر  گرایــش مذهبــی و شــواهدی دال ب ــودن وی، امــا  ــه بودایــی مذهــب ب ــا توجــه ب اســت. ب
ترویــج مذهــب بودایــی بــرروی ســکه های وی مشــاهده نمی شــود. امــا »شــعائر تثلیــث« 
به عنــوان اولیــن ایلخــان بــرروی ســکه های وی وجــود دارد )ســرفرازی، 1389: 216(. 
کــه در زمــان حکومــت آباقاخــان افتــاده، آن  به نقــل از صالحــی )1393( اتفــاق مهمــی 
کــه روی برخــی از ســکه های ایشــان عالمــت شــیر و خورشــید بــه کار رفتــه اســت. ایــن  اســت 
کــرده  گرایــش پیــدا  کــه بــه دیــن اســالم  کمــان بعــدی ایلخانــی  عالمــت روی ســکه های حا
کــه برگرفتــه شــده از  بودنــد؛ هم چــون غــازان، اولجایتــو و ابوســعید، مالحظــه می گــردد 
نقــوش بــه کار رفتــه مشــابه در ســکه های دوره ی ســلجوقیان روم اســت )اشــپولر، 1368: 

.)293
• در زمــان ایــن ایلخــان بــرای اولین بــار لفــظ »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« بــرروی 
ســکه ها نوشــته شــد؛ البتــه در دوره هــای پیــش از ایلخانــان مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت. 
ــود  ــه وی بودایــی مذهــب ب ــات مذهبــی مســیحیت، باوجــود آن ک گرایش ــالت و  • تمای
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ــر روی ســکه ها  کمیــت او نقــش و شــعار تثلیــث ب ــه دلیــل نفــوذ مســیحیت در دوره ی حا ب
کــه تعــدادی از ســکه های ضرب شــده بــا عبــارت »بســم االب  نمایــان اســت؛ به طــوری 
واالبــن و روح القــدس االف قایــل« و عالمــت صلیــب وجــود دارد. شــاید بــرای اولین بــار 
این چنیــن در دوره ی اســالمی بــه تبلیــغ و اشــاعه ی مســیحیت توســط نهــاد حکومتــی 

ــد.  ــه ش پرداخت
کــو بــرروی برخــی ســکه ها آیــه ی 35 ســوره ی آل عمــران نوشــته  • ماننــد دوره ی هال
کــه جنبــه ی معنــوی دارنــد، اســتفاده شــده اســت. »بســم اهلل  شــده اســت؛ و نیــز از واژه هــای 
الملــک اهلل، العظــم، الحمــدهلل« بــر روی ســکه وی از لفــظ پادشــاه اســتفاده شــده اســت 

)امرایــی، 1390: 43(.
663 هــ .ق. / 1282م.(: دوره ی حکومــت  احمــد(، )680-  تکــودار )ســلطان 
»تکــودار« مقطــع مهمــی در تاریــخ ایلخانــان محســوب می شــود؛ تأثیــرات اســالم آوردن وی 
را بــرروی مســکوکات ضرب شــده در قالــب لفــظ »ســلطان احمــد« می تــوان مشــاهده نمــود 
گرایــش سیاســی و مذهبــی، یعنــی تغییــر مذهــب و اســالم آوردن او را نشــان می دهــد.  کــه 
ــده اســت  گردی ــه ی 25 نقــر  ــرروی ســکه های احمــد تکــودار، ســوره ی آل عمــران آی • ب
ــر تغییــر مذهــب و مشــروعیت دادن بــه حکومــت وی از ایــن آیــه ی شــریفه  کــه شــاید در اث

اســتفاده شــده باشــد )ترابی طباطبایــی، 1347: 80(. 
احمــد  قتــل  از  پــس  م.(:   1284-1291 هــ .ق./   683-690( ارغون خــان 
کمیــت دولــت ایلخانــی را بــا غلبــه بــر احمــد به دســت آورد؛  تکــودار، »ارغــون« قــدرت حا
گرفــت و طرفــداران احمــد را به ســوی خــود  وی به ســرعت اوضــاع سیاســی را در دســت 
گردیــد  جلــب نمــود. در دوره ی وی نظــم و آرامــش در سراســر قلمــرو ایلخانــی حکم فرمــا 
بــه ســایر مســیحیان  کــه نســبت  بــود  )اشــپولر، 1374: 87(. ارغــون، بودایــِی مؤمنــی 
نیــز نظــر مســاعد داشــت و لــذا ضــد اســالمی تر از ســایر ایلخانــان بــود )مــورگان، 1373: 
94(. ارغــون، مســیحیان و یهودیــان را در بســیاری از مناصــب و مشــاغل منصــوب نمــود 
ــب  ــش صلی ــدس و نق ــر، روح الق ــدر، پس ــام پ ــر بن ــر 2، ذک ــه، 1353: 608(. در تصوی )گروس
ــهرهایی  ــه در ش ک ــون  ــکه های ارغ ــدادی از س ــت. در تع ــب اس ــن مطل ــر ای ــنی بیانگ به روش
ماننــد تبریــز و اصفهــان ضــرب شــده اند، عبارت هــای »ال الــه اال اهلل محمدرســول اهلل« و 
کــه بــا  گرفته انــد  کرســی قــرار  نــام ضراب خانــه در چهارچوبــی مســتطیلی و روی خطــوط 
شــکل دایــره ای ســکه تناســبی ندارنــد )صالحــی، 1393: 51(. عالمــت ســتاره در طراحــی 
کــه یهودیــان  ســکه های زمــان ارغــوِن ضــرب دامغــان اســتفاده شــده و ایــن زمانــی اســت 
گمــان دیگــر در  به واســطه ی ســعدالدوله وزیــر، قــدرت را در دربــار ارغــون در دســت دارنــد؛ 
کــه در تصویــر 6، مشــاهده  ح دو مربــع متداخــل  ح شــش گوش و نیــز طــر مــورد اســتفاده از طــر

می کنیــد، می توانــد نشــانه ای نجومــی باشــد )همــان: 55(.
گیخاتوخان )694-690 ه .ق. / 1295-1291 م.(: نوشــته های روی ســکه های 
گرایــش خــاص مذهبــی هســتند؛ وی از نوشــته های روی  گیخاتــو، دارای  دوره ی ایلخانــی 
کــه می تــوان آن هــا را به عنــوان پایــه و اســاس شــعائر مذهبــی  ســکه های شــاهان اســالمی 
دانســت، اســتفاده نمــود )ترابــی، 1347: 180(. در دوره ی وی از شــعائر تثلیــث مســیحی 
ع شــعائر بــرروی ســکه های دوره ی ایلخانــی ایــن فرضیــات را تقویــت  گردیــد. تنــو اســتفاده 
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ح  طــر به همــراه  ســکه   پشــت  و  رو   .3 تصویــر 
 .)http://ilkhans.altaycoins.com( شــماتیک آن

)صالحــی،  ســتاره  ح  طــر بــا  ســکه   .4 تصویــر   
.)56  :1393

ح  طــر به همــراه  ســکه   پشــت  و  رو   .5 تصویــر 
http://ilkhans.altaycoins.( آن  شــماتیک 

 .)com
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کــه »اعتقــادات مذهبــی بــرای مغــوالن اهمیــت زیــادی نداشــته اســت« )مــورگان،  می کنــد 
ع ســکه ها را معلــول عــدم  1373: 93(. »جمــال ترابی طباطبایــی« )سکه شــناس( نیــز تنــو
توجــه ایلخانــان بــه دیــن و مذهــب محلــی می دانــد )ترابــی، 1347: 180(؛ بدیهی ســت 
از  کــه  ایلخانــی  آغازیــن حکومــت  مراحــل  در  ایلخانــان  تســاهل مذهبــی  و  تســامح  کــه 
اعتقــادات و جهان بینــی محکمــی برخــوردار نبودنــد، معنــا پیــدا می کــرد. آن هــا به محــض 
اســالم آوردن رویــه ی خــود را تغییــر دادنــد، به طوری کــه غــازان، بودائیــان و ســایر ادیــان را 
تحت تعقیــب قــرار داد )بویــل، 1385: 515( و ســلطان احمــد تکــودار نیــز معابــد بودائیــان 

کــرد )اشــپولر، 1384: 190(. را خــراب 
و  سیاســت  »بایــدو«  ســکه های  بــرروی  م.(:   1295  / هــ .ق.   694( بایدوخــان 
رونــد  ادامــه ی  شــیوه ی ضــرب ســکه ها  و  نمی شــود  گرایــش مذهبــی خاصــی مشــاهده 

.)177  :1370 )مرتضــوی،  می باشــد  گیخاتــو  ســکه های  ضــرب 
ــت  ــالم را پذیرف ــازان« اس ــری / 1304-1295 م.(: »غ ــان )703-694 قم غازان خ
کــه بــرروی  و اســالم دیــن رســمی امپراتــوری اعــالم شــد و نــام »محمــود« را انتخــاب نمــود 
مســکوکات وی نوشــته شــده اســت. واژه ی »خلــد« در قــرآن در ســوره ی نســاء )آیــه ی 14( 
ــد« و »جنــة  کلماتــی هم چــون »شــجره الخل ــذا  ــه ی 23( آمــده اســت؛ ل و ســوره ی جــن )آی
کــه در قــرآن آمــده، بیانگــر مفهــوم ابــدی اســت. »خلد اهلل ملکه« اشــاره بــه حکومت  الخلــد« 
گوجونــدور«  گرییــن،  کلمــه ی »تا و پادشــاهی ابــدی اســت. بــرروی ســکه های غــازان دو 
کلماتــی چــون: »شاهنشــاه«،  یعنــی: »القــوت اهلل« آمــده اســت )ترابــی، 1347: 1857(؛ 
»خــان«، »شــاه جهــان«، »پادشــاه« و »االمــام االعظــم« می توانــد دالیلــی در تعلــق خاطــر و 

دل بســتگی غــازان بــه ایــران و مذهــب جدیــد وی داشــته باشــد. 
• بــر روی برخــی از ســکه های وی »الالــه االاهلل محمدرســول اهلل علــی ولــی اهلل« نوشــته 

کاماًل مشــخص اســت. گرایش شــیعی وی  شــده اســت و 
ظاهــر  غازان محمــود  ســکه های  بــرروی  ملکــه«  اهلل  »خلــد  لفــظ  اولین بــار  بــرای   •

می شــود.
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ح  طــر به همــراه  ســکه   پشــت  و  رو   .6 تصویــر   
http://ilkhans.altaycoins.( آن  شــماتیک 

 . )c o m

ســکه های دوره ی  ویژگی هــای  اولجایتــو )خدابنــده( 703 هــ .ق. / 1304 م.(: 
اولجایتــو عبارتنــداز: 

کلمه ی »حجه« آمده است.  • در تعدادی از سکه های »محمد خدابنده )اولجایتو(« 
• نوشــتار ســکه های دارای ســبک شــیعی بــه این صــورت اســت: »ضــرب فــی دولــه 
المولــی الســلطان االعظــم مالــک رقــاب األمــم غیــاث الدنیــا و الدیــن اولجایتــو ســلطان 
گرداننــده  محمــد خلــداهلل ملکــه«؛ ترجمــه: »ضــرب شــد در زمــان پادشــاهی ســلطان اعظــم، 
ملت هــا، پادشــاه بــزرگ فریــادرس دنیــا و دیــن، اولجایتــو ســلطان محمــد خداوند پادشــاهی 

ــد«.  گردان ــاودان  وی را ج
• نوشــتارهایی هم چــون: »ال الــه اال اهلل محمدرســول اهلل علــی ولــی اهلل« و اســامی 
ائمــه ی اطهــار؟ع؟ به طــور مفصــل بــرروی تعــدادی از ســکه های وی »محمــد خدابنــده« 

گردیــده اســت. نقــر 
آیــه ی 4 ســوره ی روم نقــر شــده  از  بــر روی ســکه های محمــد خدابنــده قســمتی   •
ــر  ــه تغیی ــوط ب ــااًل مرب ــور احتم ــه ی مذک ــکاس آی ــده«؛ انع ــن بع ــل و م ــن قب ــرو م ــت: »الم اس
مذهــب اولجایتــو و تغییــرات مذهبــی حادث شــده در زمــان وی باشــد" هم چنیــن از آیــه ی 
54 ســوره ی نــور و آیــه ی 29 ســوره ی حجــرات بــرروی تعــدادی از ســکه ها اســتفاده شــده 

 .)86  :1350 )ترابی طباطبایــی،  اســت 
کلمــه ی »دولــت« بــرروی ســکه های محمــد خدابنــده اســتفاده  • بــرای اولین بــار از 

شــده اســت. 
العالمیــن«  رب  هلل  »الحمــد  جملــه ی  خدابنــده،  محمــد  از  ســکه هایی  بــرروی   •
ــی  ــم خاص ــل مراس ــت به دلی ــن اس ــه ممک ک ــت  ــنن اس ــل تس ــبک اه ــود دارد و دارای س وج

باشــد.  ضرب شــده 
کلماتی چون: »غیاث الدنیا و الدین« استفاده شده است. • هم چنین از 

ابوســعید )736-716 هــ .ق. / 1335-1316 م.(: در ایــن دوره، جایــگاه مذهــب 
ــان  ــرروی ســکه های »ابوســعید ایلخانــی« نمای تشــیع تنــزل یافــت؛ ایــن تغییــر و نگــرش ب
کنــون ســکه هایی بــا شــعائر شــیعی مربــوط بــه دوره ی ابوســعید ایلخانــی مشــاهده  اســت. تا
ــیع  ــت تش کمی ــن حا ــن رفت ــل از بی ــی به دلی ــات مذهب ــد اختالف ــر می رس ــت. به نظ ــده اس نش
گســترش روزافــزون مذهــب اهــل ســنت بــوده باشــد و عــدم تکــرار شــعائر شــیعی بــرروی  و 
اســت.  بــوده  اولجایتــو  کنشــی در مقابــل جریــان شــیعی دوره ی  ابوســعید وا ســکه های 
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اســتفاده ی وســیع از نقش مایــه ی محــراب در ســکه های ابوســعید بهادر خــان به شــکل 
ح پیــام  کــه به صــورت محــراب طراحــی شــده اســت؛ در ایــن طــر عبارتــی قرآنــی اســت 
»فســیکفیکهم اهلل وهــو الســمیع العلیــم« بــه معنــی »خداونــد بــرای تــو )در برابــر دشــمنان( 
گرفتــه شــده اســت )صالحــی، 1393:  کــه او شــنوای داناســت« بــه کار  کــرد،  کفایــت خواهــد 

.)61

ح  طــر به همــراه  ســکه   پشــت  و  رو   .7 تصویــر 
http://ilkhans.altaycoins.( آن  شــماتیک 

 .)com

)صالحــی،  محــراب  نقــش  بــا  ســکه   .8 تصویــر 
 .)61  :1393

العلیــم«،  الســمیع  وهــو  اهلل  »فســیکفیکهم  چــون:  نوشــتاری  از  اســتفاده  احتمــااًل   •
کل شــئ قدیــر«  »ارســله بالهــدی و دیــن الحــق«، »تبــارک الــذی بیــده الملــك وهــو علــی 

متأثــر از همیــن اختالفــات مذهبــی بــوده اســت. 
کــه در ســال 722 هــ .ق.  • در تأییــد مــوارد مذکــور این کــه در مســجد جامــع ورامیــن 
به دســتور ســلطان ابوســعید بهــادر ایلخانــی ســاخته شــده، شــعار مذهبــی شــیعی وجــود دارد؛ 
ــه ســلطان المعظــم مالــک  ــام الدول ــا مضمــون: »ای کــه ب کتیبــه ی غربــی اتمــام مســجد  در 
الرقــاب األمــم مولــی ملــوک العــرب و العجــم الســطان ســعید بهــادر خلــداهلل ملکــه« نوشــته 
ــی  ــه اال اهلل محمــد رســول اهلل علــی ول کتیبــه ی شــرقی عبــارت: »الال شــده و هم چنیــن در 

گنبــد شــمالی نوشــته شــده اســت. کلماتــی چــون: »علــی« و »محمــد« بــر  اهلل« و نیــز 
کــه در دوره ی ابوســعید نیــز از شــعائر شــیعی اســتفاده  • بنابرایــن مشــخص می شــود 
شــده و احتمــال مــی رود به دلیــل رفــع اختالفــات مذهبــی و قومــی از عبــارات شــیعی و یــا 

عــرب و عجــم بــر روی ســکه ها اســتفاده نشــده باشــد.
العــادل،  العالــم  الســلطان  النصــر  • هم چنیــن واژه هایــی دیگــری چــون: »نعــم اهلل 
گرایــش سیاســی خاصــی را نشــان  کــه  الحمــد هلل، عــز الدنیــا والدیــن« و... وجــود دارد 

.)61  :1390 )امرایــی،  نمی دهــد 
در جدول 2، انواع نوشتارها برروی سکه های ایلخانی آورده شده است. 
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ســکه ها  بــرروی  نوشــتارها  انــواع   .2 جــدول   
.)94-91  :1387 )خســروی، 
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ح تمغا برروی سکه های ایلخانی طر
کــه در فرهنگ هــا بــه بعضــی از معانــی آن اشــارت رفتــه اســت  »تمغــا« واژه ای اســت مغولــی 
کلمــه و اســتعمال مختلــف آن برمی خوریــم؛  و در آثــار مکتــوب عهــد مغــول به معانــی دقیــق 
ــاری چــون اســب و اســتر و االغ و  ــر ســرین ســتوران ســواری و ب کــه ب گوینــد  داغ و نشــانی را 
ــا بــه امــروز در بیــن دامــداران ایــران باقــی اســت. در  دیگــر چهــار پایــان زننــد و ایــن رســم ت
کــه ســر  دوره ی ایلخانــان مغــول، یعنــی پیــش از غازان خــان، تمغــا شــکل مربعی داشــت 
کــه  کلمــات مغولــی در روی آن حــک شــده بــود، ولــی آنــگاه  چهــار نفــر قــراول همــراه بــا 
کســب محبوبیــت بیشــتر بــه  غازان خــان بــر حریــف خــود »بایــدو« ظفــر می یابــد و بــرای 
کــه ســردار و وزیــر وی  دیــن اســالم تشــرف حاصــل می کنــد، بنــا بــه پیشــنهاد »نوروزخــان« 
 :1351 )آبادی باویــل:  درمی آورنــد  دایــره  به صــورت  داده  تغییــری  تمغــا  شــکل  در  بــود 
479(. تمغاهــا اســتفاده های زیــادی در جامعــه ی مغولســتان دربــر داشــته اســت. به لحــاظ 
اداری، عملکــرد دوگانــه داشــتند؛ اول این کــه، جهــت ُمهــر و مــوم یــا ُمهــر دفتــر بــود. دومیــن 
کار، جهــت مالیــات تجــاری بــود. تمغاهــا به عنــوان یــک نــام تجــاری، معمــواًل بــا یــک 
ــد  ــا تقســیم می شــد، نهــاد جدی ــه جــدا ی قبیلــه ی خــاص ارتبــاط داشــتند. وقتــی یــک قبیل
به طــور  تمغــا  می شــد.  حفــظ  هم چنــان  قدیمــی  نمــاد  امــا  می دادنــد،  تغییــر  را  تمغاهــا 
ــده و  ــرافیت ش ــت اش ــاد و مالکی ــب نم ــوده و بدین ترتی ــط ب ــروه مرتب گ ــر آن  ــا رهب ــول ب معم
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جــدول 3. انــواع تمغــا بــرروی ســکه ها )نگارنــدگان، 
 .)1398

 هانمونه سکه          
 نام حاکم

 ها با نقش تمغانمونه سکه

 
 
 
 

  هالگوخان
)Nyamaa , 2005: 96( 

 

 
 

 بوسعیدخانا

)Nyamaa, 2005: 211( 

 
)Nyamaa, 2005: 213( 

 
 
 

 قاآن ابا

 

 
)Nyamaa, 2005: 214(  اباقان تمغای نقش کمان 

 
 

)Nyamaa, 2005: 214(  اباقان تمغای نقش قلب وارونه 
 

 ارغون

 
)Nyamaa, 2005: 221(  ارغون تمغای نقش کمان 

 غازان

 
)Nyamaa, 2005: 225(  غازان تمغای نقش سواستیکا 

 
 ابوسعید

 
)Nyamaa, 2005: 234( ابوسعید نقش سواستیکا  
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 جــدول 4. انــواع نقــوش جانــوری بــر روی ســکه ها   
)نگارندگان، 1398(. 

 هانمونه سکه         
 حاکمان

 هاروی سکهنقوش جانوری بر

 
 اباقان

 
 

 )Nyamaa, 2005: 213( نقش پرنده  اباقان 
 
 
 

  ارغون
 )Nyamaa, 2005: 217( نقش شیر خان ارغون

 

 )Nyamaa, 2005: 217(نقش پرنده و خورشید  ارغون خان  
 
 
 
 

 گیخاتو

 

 )Nyamaa, 2005: 222( نقش پرنده  خانگیخاتو 
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کــه امپراتــوری مغــول  به همین ترتیــب، توســط پســران آنــان بــه ارث می رســید؛ همان طــور 
کــرد، تمغاهــا تبدیــل به نــام تجــاری دام و ُمهــر و مــوم دولــت شــدند  شــروع بــه ســازماندهی 
و نه تنهــا به عنــوان عالمتــی جهــت نشــان دادن و تأییــد خــان بودنــد، بلکــه پــس از آن در 

.)Nyamaa , 2005: 96( ســکه ها نیــز ظاهــر شــدند

نتیجه گیری
دوره،  ایــن  اجتماعــی  وقایــع  و  رخدادهــا  شــناخت  در  ایلخانــی،  ســکه های  اهمیــت 
ایــن رویدادهــا، برنقش مایه هــا، نوشــته ها و  تأثیرگــذاری  انعــکاس و  قابل توجــه اســت؛ 
کیفیــت ضــرب ســکه ها، قابــل رؤیــت و بررســی اســت. ایــن نقــوش از یک ســو،  هم چنیــن 
کــه بازتــاب تصویــری  دارای مضامیــن مذهبــی بــوده؛ و از ســوی دیگــر، به نظــر می رســد 
کنــد  کــه پادشــاه ایلخانــی تمایــل داشــته از خــود در ذهــن مخاطبــان ســکه ها ایجــاد  اســت 
کلیدی تریــن نقــش را در ایــن راســتا بــه عهــده داشــتند. ســکه های  و عناصــر تصویــری، 
گســترده ی فرهنگــی، اجتماعــی واقتصــادی ونیــز دارا  ایلخانــی به لحــاظ ارائــه ی اطالعــات 
بــودن ویژگی هــای هنــری و بصــری خــاص قابل توجــه می باشــد. روی ســکه های ایلخانــی 
عمومــًا بــه شــعائر دینــی و پشــت ســکه ها بــه اطالعــات و تکریــم پادشــاهان اختصــاص دارد. 
در مــوارد خــاص و انــدک روی ســکه ها نقــوش آناتومــی مشــاهده می شــود. عمــده نقــوش 
را دربــر می گیرنــد. ترکیــب  کــه نوشــته ها  بــر ســکه ها حاشــیه هایی هســتند  بــه کار رفتــه 
ــکل گرفته  ــق آن ش ــر طب ــاًل ب کام ــده و  ــی ش ــی طراح ــیه ی اصل ــکل حاش ــاس ش ــتار براس نوش
اســت. حضــور ایلخانــان بــا داشــتن اعتقــادات مذهبــی شــمنی، بودایــی، مســیحی، تســاهل 
و مــدارای دینــی درصحنــه ی سیاســی ایــران که دارای اعتقادات مذهبــی و فرهنگی خاص 
خــود بودنــد و در یــک فرآینــد زمانــی نه تنهــا دیــن اســالم و شــعائر مذهبــی رایــج، بلکــه شــعایر 
ــران شــعائر  ــرروی ســکه های ضرب شــده؛ عالوه برشــعائر مذهبــی ای ــد و ب شــیعی را پذیرفتن
کــه حامــل پیام هــا و اشــکال متنوعــی می باشــند.  مذهبــی خــود را نیــز منعکــس نموده انــد 
ــه مذهــب رســمی  کــه ب ــد  گردی ــر روی ســکه ها نقــر  ــار عناصــر و نوشــته هایی ب ــرای اولین ب ب
کــه جایــگاه مهــم و مؤثــری  ارتباطــی نداشــت و ادیــان و مذاهبــی را اشــاعه و تبلیــغ می نمــود 
در جامعــه ی ایرانــی نداشــتند، امــا از ابزار هــای سیاســی و حکومتــی در جهــت تبلیــغ مذهــب 
ع نقــوش حیوانــی و  خــود اســتفاده و بهره بــرداری می نمودنــد. ضــرب ســکه ها از جهــت تنــو
هندســی روی آن هــا قابل تامــل اســت. بــا توجــه بــه این کــه بســیاری از حــکام و فرمانروایــان 
در دوره ی زمامــداری خــود از شــعائر شــیعی و اهــل تســنن اســتفاده نموده انــد. تســامح و 
ع نقــوش و  تســاهل مذهبــی ایلخانــان موجبــات توســعه و رونــق ضرابخانه هــا از نظــر نــو
گردیــد. نقــوش حیوانــی و هندســی متنوعــی بــرروی ســکه های ایــن دوره  تعــداد آن هــا 
وجــود دارد. مفصل تریــن نوشــتارها و شــعائر مذهبــی بــرروی ســکه های دوره ی اولجایتــو 
وجــود دارد؛ ایــن موضــع در دوره ی حکومــت ســربداران تقریبــًا به همیــن شــکل ادامــه 
ع نقــوش  یافــت. تأثیــرات عقایــد محلــی، فرهنــگ چینــی و مغولــی، مبلغــان مذهبــی در نــو
گــذار بــوده اســت. نمادهــای جانــوری، هندســی، نقــش شــیر و خورشــید  روی ســکه ها تأثیــر 

ــه کار رفتــه در ایــن ســکه ها هســتند.  از مهم تریــن نقــوش و تمغاهــای ب
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پی نوشت
1. Primary or Natural Meaning
2. Secondary or Conventional
3. Intrinsic Meaning or Content
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