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مقدمه
به  آن ها  ویرانگر  بزرگ و  دلیل حمله ي  به  مغول ها  دوره ي 
خاک ایران از اهمیت خاصي در تاریخ کشورمان برخوردار است. 
فرهنگي،  از شاخص هاي  بسیاري  که  بود  این حمالت  از  پس 
هنري و سیاسي تاریخ ایران تغییر یافت، به حدي که سبب شده 
مورخان دوره ي مغوالن را در تاریخ ایران سرآغاز عصري جدید 

در تاریخ این مرز و بوم بشناسند.
این دوره  تاریخي  منابع  از مباحث مهم دوره ي مغول  یکي 
نمونه هاي  بهترین  از  بعضًا  که  مکتوبي  آثار  جمله  از  هستند؛ 
منابع  این  وجود  مي رسد،  به نظر  هستند.  ایران  در  تاریخ نگاري 
باعث گردیده تا منابع درجه دوم تاریخ نگاري مانند سکه ها، کمتر 
مورد توجه قرار گیرند؛ به طوري که امروزه کمتر از چند صفحه 
دوره  این  درباره ي سکه هاي  کتاب سکه شناسي،  دو  یا  یک  در 
مي توان مطلب یافت. این در حالي است که سکه هاي این دوره 
مي توانند اطالعات جالب و بي طرفي، مثاًل درباره ي تأثیر حمالت 
مغوالن به مراکز تجاري مهم که در هیچ کتاب تاریخي این دوره 

یافت نمي شود، در اختیار پژوهشگران قرار دهند.
یکي از دالیل کاهش وجود سکه در دوره ي مغوالن، استفاده ي 
گسترده  از پدیده ي برات یا حواله ي مالي بود که بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفت. این پدیده باعث گردید، تا سیستم مالي 

سكه هاى دوره ى مغول
مهدي ياراحمدي

بیشتر  کند و  تغییر  اقتصادي  امور  براي  مبادله ي سکه  از  کشور 
برپایه ي مبادله ي اوراق بهادار قرار گیرد. 

کافي  انگلیسي(  حتي  )و  فارسي  منابع  وجود  عدم  دلیل  به 
تحقیقات  از  ناچار  به  نگارنده  دوره،  این  سکه هاي  درباره ي 
است.  کرده  استفاده  کشور  سکه ي  مهم  موزه ي  سه  در  میداني 
این سه موزه عبارت اند از: موزه ي سکه ي آستان قدس رضوي، 
موزه ي تماشاگه پول تهران و موزه ي مراغه. نویسنده تالش کرده 
است، تا با بررسي سکه هاي دوره ي مغول و تیموري به سؤاالت 

زیر پاسخ دهد.
1. سیر تحول سکه هاي مغول بیانگر چه تحوالت فرهنگي 

است؟
ایران  در  مغول  دوره ي  سکه هاي  کّمي  و  کیفي  ویژگي   .2

چیست؟
3. با تکیه بر ضرابخانه هاي سکه هاي تیموري و مغول، چه 
از  مغوالن  دو حمله ي  را طي  اقتصادي خود  اهمیت  شهرهایي 

دست ندادند و به سرعت جایگاه اقتصادي خود را بازیافتند؟

كليدواژه ها: سکه، ایلخانان، مغوالن.



دوره ی يازدهم، شماره ي3،بهار 1389 
40

متن سكه هاي ايلخاني
و  انتخاب  درباره ي  ضرابخانه ها  ايلخانان،  دوره ي  در 
نوشتن متِن روي سكه آزادي عمل زيادي داشتند. اما انتظار از 
ضرابخانه هاي متفاوت آن دوران این بود که به نظام ایلخاني و 
سیاست هاي کلي مذهبي آن وفادار بمانند. این آزادي عمل باعث 
مي شد تا نماینده ي سلطان یا حاکم هر شهري به سلیقه ي خود 

سه دوره ي متفاوت تقسیم کرد:
1. در دوره ي اول، ایلخانان تحت تأثیر فرهنگ غني اسالمي، 
روي  ضرب  براي  اسالمي  عبارات  از  قبلي،  دوره هاي  همانند 
سکه هاي خود استفاده مي کردند. مثاًل هالکوخان روي سکه هاي 
تشاء و  الملک من  توتي  الملک  مالک  اللهم  »ُقِل  خود جمله ي 
پروردگارا،  »بگو  تشاء...«،  من  تعز  و  تشاء  ممن  الملک  تنزع 
از  و  مي دهي  بخواهي  که  کس  هر  به  توست،  آن  از  پادشاهي 
را بخواهي عزیز مي کني...«  هر که بخواهي مي گیري و هر که 
و  آیه ها  قبیل  این   .)26 آیه ي  از  قسمتي  عمران،  آل  )سوره ي 
جمله هاي به کار رفته بر روي سکه هاي دوره ي هالکو، بیانگر 
مشروعیت  فاقد  که  مغوالن  این که،  آن  و  است  جالبي  موضوع 
تالش  بودند،  اسالمي  سرزمین هاي  بر  حکومت  براي  دیني 
مي کردند بدین وسیله به حکومت رسیدن خود را به تقدیر الهي 
میان مردم عادي  به دست در  این سکه ها دست  منسوب کنند. 
مي گشت و ایدئولوژي تقدیرگراي مغول ها را تبلیغ مي کرد. شاید 
برجسته اي چون خواجه  تأثیر مشاوران  این عمل هالکو تحت 

نصیرالدین طوسي بوده است.
2. در دوره ي دوم، آثار فرهنگ مغولي بر روي سکه ها بیشتر 
شده  مسلمان  ایلخانان  از  تعدادي  هرچند  دوره،  این  در  شد. 
بودند، اما نام خود را به زبان رسمي مغوالن، یعني زبان 
اویغوري مي نگاشتند. این ایلخانان عبارت بودند 
ارغون خان،  تگودار،  احمد  آباقاخان،  از: 
این  غازان خان محمود.  و  بایدو  گیخاتو، 
دوره ي  شد،  اشاره  که  همان گونه  دوره 
غلط  به  مغوالن  بود.  فرهنگي  بازگشت 
در  ایشان  نظامي  برتري  که  مي پنداشتند 
فرهنگي  برتري  موجب  روز،  آن  جهان 
خط  از  استفاده  لذا  شد،  خواهد  نیز  ایشان 
اویغوري براي ثبت نام هاي ایلخانان اولین قدم 

در این راه بود.
این موضوع مي توان گفت که  از  دیگر  تفسیري  در  البته 
ایلخانان با نوشتن نام هاي خود به زبان اویغوري تالش مي کردند، 
با سرزمین مادري خود،  تا رابطه ي فرهنگي و سیاسي خود را 

تغییراتي در روي سکه ها بدهند. مثاًل در آمل که طرفداران شیعه 
در آن بسیار بودند، حتي در دوره ي طغاتیمور سکه با نام دوازده 

امام ضرب مي شد )سرافراز و آور زماني / ص 217(.

دوره  سه  به  متن  نظر  از  ایلخاني  سکه هاي 
تقسیم مي شوند )سرافراز و آور زماني / ص 

یافته در هر  7ـ 216( و نوع متن نگارش 
متفاوت  دیگر  دوره هاي  متن  با  دوره 
است. باید توجه داشت که متن سکه هاي 
نوع  دوره،  سه  از  یک  هر  در  ایلخاني 
مشخص  را  ایلخانان  فرهنگي  نگرش 
در  ایلخانان  عمومي،  به صورت  مي کند. 

ابتداي دوره ي حکومت خود، با توجه به 
آنان  بین  زیادي که  بسیار  فرهنگي  فاصله ي 

و مردم سرزمین هاي فتح شده، به ویژه در ایران، 
وجود داشت، از عامل اسالمي فرهنگ ایراني بر روي سکه هاي 

خود استفاده کردند.
در دوره اي دیگر، که مي توان آن را دوره ي بازگشت تلقي 
به خط  با ضرب سکه ها  کردند  تالش  ایلخانان  از  برخي  کرد، 
اویغوري، اندک اندک به سوي ارزش هاي فرهنگي مغولي خود 
حرکت کنند؛ اما این جنبش شکست خورد، زیرا الجایتو مسلمان 
شد و با جدیت به توسعه ي فرهنگ اسالمي و ایراني روي آورد؛ 
بنابراین فرهنگ مغولي که توانایي عرضه ي خصوصیات فرهنگي 
بسیار کمتري داشت، کم کم به حاشیه رانده شد. از آن پس فقط 
در ضرب  دوم  از روش  که  بودند،  سیاسي  ناراضیان  از  پاره اي 

سکه ها استفاده مي کردند.
ضرب سکه ها در دوره ي مغول ها را به طور کلي مي توان به 

سکه هاي ایلخاني با ضرب نام پادشاهان به خط اویغوري، موزه ي 
تماشاگه پول تهران

سکه ي بسیار زیباي طالیي غازان خان، موزه ي آستان قدس رضوي
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مغولستان، حفظ کنند. به هر صورت این حرکت شکست خورد، 
آن،  دلیل  مهم ترین  نکردند.  پیروي  آن  از  ایلخانان  آخرین  زیرا 
خواجه  جویني،  عطاملک  چون  ایراني  دیوان ساالران  وجود 
رشیدالدین فضل اهلل و... در دستگاه ایلخانان بود که صرف از نظر 

از سپاه بیشتر امور دیواني را در دست داشتند. 
3. در دوره ي سوم که از زمان الجایتو آغاز شد، نام و القاب 
سلطان با حروف فارسي نوشته مي شد. در این دوره روي سکه ها، 
به تناسب مذهب ایلخان، شهادتین و نام دوازده امام یا شهادتین 
و نام خلفاي راشدین ضرب مي گردید. این ایلخانان کساني چون 
طغاتیمور  موسي،  ارپاگون،  ابوسعید،  )محمد خدابنده(،  الجایتو 
و... بودند. این دوره، دوره ي پیروزي فرهنگي ایرانیان بود. در این 
دوره حتي شخص ایلخان، تحت تأثیر فرهنگ ایراني و اسالمي، 
نمادها و شاخص هاي فرهنگي مغولي خود جدا  از  بسیاري  از 
دیوان ساالران  وجود  و  فرهنگي  مسائل  از  نظر  از  صرف  شد. 
ایراني، مهم ترین عاملي که در این دوره باعث رواج ضرب سکه 
اختالفات  ایلخانان شد، وجود  در  ایراني  و  اسالمي  شیوه ي  به 
که  برابر سرداراني  در  ایلخانان  بود.  مغول  بین سرداران  فراوان 
خواهان بازگشت به نظام صحرانوردي و یاساي چنگیزي بودند، 
چاره اي جز پیوستن به ایرانیان نداشتند و مهم ترین مشخصه ي 

فرهنگي ایرانیان هم در آن دوره دین اسالم بود.
در  الجایتو  دوره ي  از  آمل  درهمي ضرب  پنج  یک سکه ي 

دست است که روي آن آیه ي 29 سوره ي فتح و پشت آن 
عبارتي در مدح پیامبر)ص( و حضرت علي)ع( 

هم  سکه  حاشیه ي  در  است.  شده  ضرب 
با  معصومین  ائمه ي  و  پیامبر  بر  صلوات 
)سرفراز و  است  ایشان  کنیه ي  و  القاب 

آور زماني / ص 220(.
و  نفیس  بسیار  سکه ها  تمام  ضرب 
دوره  این  سکه هاي  معموالً  است.  عالي 

مانند دوره هاي قبلي از دو دایره ي تودرتو 
محیط  دوم  دایره ي  که  است  شده  تشکیل 

سکه است. این شیوه از زمان ساسانیان در ایران 
در  اول  دایره ي  درون  در  متن  نوشتن  شد.  معمول 

دوره ي خلفاي راشدین و نوشتن متن در درون دایره ي بیروني در 
زمان خلفاي اموي رسم گردید. تفاوت مهم دوره ي ایلخاني در 
پیدایش شکل شش ضلعي روي سکه است که به ویژه در مورد 
سکه هاي شیعه به وفور دیده مي شود. این شش ضلعي جایگزین 

دایره ي داخلي شده است.
یکي از سکه هاي یافت شده  از دوره ي ارغون است. در این 
سکه، یک ستاره ي داود در مرکز سکه قرار دارد. استفاده ي زیاد 
از خط اویغوري در این سکه ها و نام ارغون به خط اویغوري 

نشان دهنده ي زمان ضرب سکه  است.

ایلخانان،  دوره ي  در  ثبت شده  تاریخي  به شواهد  توجه  با 
نام  به  شخصي  وزارت  دوره ي  در  شده  ضرب  باید  سکه  این 
سعدالدوله باشد که یهودي بود و در یک دوره ي کوتاه چندساله 
با کمک هم کیشان خود، امور دیواني ایلخانان را برعهده داشت. 
ضرب ستاره ي داود، که قبل از آن در تاریخ سکه هاي ایراني 
ارغون خان  که  است  زیادي  قدرت  بیانگر  است،  بوده  بي سابقه 

مغول به سعدالدوله داده بوده است.
قابل توجه است که عبارات ضرب شده در مرکز سکه هاي 
دایره اي، اهمیت بیشتري نسبت به نوشته ي حواشي سکه دارند 
و مي توان آن را به منزله ي شعار رسمي ضرب کننده تلقي کرد. 
حداقل این است که، وجود ستاره ي داود در مرکز سکه، حمایت 

مهر تمغا. عکس از ویکي پدیا

مي دهد.  نشان  دوره  این  در  را  اسالم  به  نسبت  یهودي  دین  از 
تأیید  را  فوق  عبارات  نیز  این دوره  از  روایات موجود 
این سکه ها  نمونه ي  )بویل، ص 347(.  مي کند 
موزه ي  سکه هاي  مجموعه ي  در  امروزه 

مراغه نگهداري مي شود.

عيار و وزن سكه هاي ايلخاني
عیار و وزن سکه هاي ایلخاني، مانند 
تمام دوره هاي دیگر  بسته به قدرت خان 
در  است.  مي شده  زیاد  یا  کم  پادشاه،  یا 
قدرت  واسطه ي  به  ایلخاني،  دوره ي  ابتداي 
انتهاي  در  اما  بود،  دقیق تر  سکه ها  عیار  ایلخانان 
مالي،  قدرت  کاهش  و  مرکزي  قدرت  کاهش  با  دوره،  این 
در  شده  یافت  سکه هاي  یافت.  کاهش  سکه  کیفیت  یا  عیار 
نمونه هایي  اما  هستند،  نقره  درهم هاي  بیشتر  ایلخاني  دوره ي 
سکه هاي  منظم  است. ضرب  شده  دیده  نیز  طال  سکه هاي  از 
مالي  و  اداري  قدرت  معني  به  سکه شناسي،  علم  نظر  از  طال 
ضرب کننده  سرزمین هاي  در  تجاري  رونق  و  حکومت  باالي 
این عصر، مربوط  از  بیشتر سکه هاي طالي یافت شده  است. 
به دوره ي غازان خان است، و البته موارد کمي هم از سکه هاي 

یافت شده است.  نیز  ایلخان هاي نخستین 
وزن تقریبي سکه هاي نقره ي یافت شده در این دوره، مانند 
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طالي  سکه ي  وزن  اما  است.  گرم   4 تا   3 سلجوقي،  دوره ي 
غازاني، که در موزه ي آستان قدس رضوي موجود است، بالغ 
طالي  سکه هاي  استاندارد  رقم  به  عدد  این  است.  گرم   8 بر 

امروزي بسیار نزدیک است.

ايلخاني ضراب خانه هاي 
شهرها  آن  که  بودند  شهرهایي  در  ضراب خانه ها  اصوالً 
از  قبل  تا  بودند.  زیاد  اقتصادي  یا  سیاسي  اهمیت  داراي 
مشخص،  شهر  یک  در  حکومت  یک  ضراب خانه هاي  تمرکز 
نظامي  اردوهاي  همراه  سیار  ضراب خانه ي  یک  حکومت  آن 

مهم تبدیل شدند. مهم ترین این شهرها سلطانیه و مراغه اند که 
در دوره ي ایلخانان اهمیت زیادي یافتند.

این شهرها عبارت اند از: 
شهرهاي گروه اول

ارزروم،  اردبیل،  اربیل،  اّران،  اخالط،  ابیورد  ابرقو،  آمل، 
تفلیس،  تبریز،  بهبهان،  بغداد،  اهواز، بصره،  استراباد، اصفهان، 
دامغان، رشت، ري، سلماس، سمنان، شوش، شوشتر،  خوي، 
شیراز، طوس، کاشان، کرمان، هرات، نیشابور، همدان و یزد.

این است که،  این سي  و دو شهر  نکته ي جالب درباره ي 
مغول  دوره ي  از  قرن  هشت  که  هم  هم اکنون  شهرها،  این 
یا کشورهاي  و  ایران  مهم  از شهرهاي  است هم چنان  گذشته 
توجه  باید  )مخصوصًا  مي شوند.  محسوب  ایران  همسایه ي 
پیدا  اهمیت  قاجار  دوره ي  در  که  تهران  استثناي  به  که  کرد 
به  را  اهمیت خود  دوره  این  در  احتماالً  که  کرمانشاه  و  کرد، 
نیشابور  از ویراني  بعد  که  داد، و مشهد  از دست  نفع همدان 
نه  از  شهر  شش  کرد،  کسب  شهر  این  از  را  خود  اهمیت 
دارند.  قرار  فوق  اسامي  میان  در  امروز  ایران  مهم  کالن شهر 
کرمان،  اهواز،  تبریز،  اصفهان،  از:  عبارت اند  شهر  شش  این 
احیاي  دلیل  مهم ترین  باید  را  جغرافیایي  دالیل  شیراز،  یزد، 
حتي  و  مغول  دوره ي  ویرانگر  حمالت  از  بعد  شهرها  این 

دانست.( تیموري 

شهرهاي گروه دوم
اروند،  ارس،  ارزنجان،  اردوباد،  ارجیش،  آوه،  آني، 
اسفراین، بازار، بازار اردو، بازار شوکان، بانه، بایبرد، بالخور، 
توقات، جزیره، حصن کیفا، حّله، خبوشان، دهستان، رشیدي، 
سیواس،  سلطانیه،  سبزوار،  ساوه،  سامسون،  ریدان،  رنتان، 
کلیوان،  کازرون،  قیصریه،  قم،  کیش(،  )جزیره  دیس  قزوین، 
معدن  مراغه،  ماردین،  کوچک،  لر  لربزرگ،  کوهگیلویه، 

کلیساران، نخجوان. موشوان، موصول، معدن 
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 76 در  خود،  قدرت  تحکیم  از  پس  ایلخانان  داشت.  خود 
 .)217 ص  زماني؛  آور  و  )سرفراز  داشتند  ضراب خانه  شهر 
خوارزمشاهیان،  ضراب خانه هاي  فهرست  نگارنده  متأسفانه 
به  البته  است.  نیافته  را  مغول،  از  پیش  سلسله ي  یعني 
در  آن ها  مهم  ضراب خانه هاي  که  زد  حدس  مي توان  سادگي 
سلسله ي  ضراب خانه هاي  تعداد  داشته اند.  قرار  ماوراءالنهر 
قلمرو  نسبت  به  سلجوقیان،  یعني  خوارزمشاهیان،  از  قبل 

وسیع شان بسیار کم بوده است.
نگارنده ضراب خانه هاي شهرها را در دوره ي مغول به دو 
گروه تقسیم مي کند. مبناي این گروه بندي وجود یا عدم وجود 
به عبارت  است.  قبلي  سلسله هاي  از  شهرها  در  ضراب خانه 
قبلي  دوره هاي  در  که  هستند  شهرهایي  اول  گروه  در  دیگر، 
مي باشند  شهرهایي  دوم  گروه  و  بوده اند،  ضراب خانه   داراي 
مغول  دوره ي  در  اختصاصًا  و  نداشته اند  ضراب خانه  قباًل  که 
داراي این اداره ي مهم اقتصادي شدند. شهرهاي گروه دوم، در 
دوره ي مغول از شهرهاي کم اهمیت و درجه  دو، به شهرهاي 

در دوره ي 
سوم كه از زمان 
الجايتو آغاز شد، 

نام و القاب سلطان 
با حروف فارسي 

نوشته مي شد


