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Abstract 

With the death of Sultan Abu Sa'id, the last Mongol Ilkhanate in 736 AH, the 

Ilkhanate territory was divided between the Sarbadars and various emirs of 

the Mongol rule. Governors such as the Chopanian and the Al-e Jalayer 

came to power at this point in history by pull out members of the royal 

family with family ties to the great Mongol. These Ilkhans, numbering 9, are 

known in historical research as the puppet Ilkhans. One of the most famous 

of these Ilkhans is a man named Sulayman Khan who came to power with 

the support of Sheikh Hassan Kouchak Chopani. Between the years 744-739 

AH, this ilkhan ruled over large parts of the territory of the pastoral rulers. 

Study of numismatic evidence proves that 82 different mints named 

Suleiman Khan minted coins. In this paper, by study the historical 

documents and separating the existing coins based on their minting year, an 

attempt has been made to compare the historical data on the conquest of 

different areas with the evidence of minting coins in that territory. According 

to the information obtained from the coins, it is clear that several mints in 

Anatolia and Diyarbakir between the years 745 to 748 AH called Sulayman 

Khan minted coins. These data prove that the period of Sulayman Khan's 

rule after the official end announced in the historical texts (744 AH) lasted a 

few more years in some parts of the government.      
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 شناسي...هاستناد شواهد سکنشاندة امراي چوپاني بهخان؛ ايلخان دستزمان حکومت سلیمانشمار و مدتبررسي سال /24

؛ ايلخان خانسلیمان زمان حکومتشمار و مدتبررسي سال

شناسي و اد شواهد سکهاستنبه امراي چوپانينشاندة دست

 مستندات تاريخي
 

 1حسني محمدمیرزا
 شاهرود اسالمي آزاد دانشگاه تاريخگروه  استاديار

 صالحي کوروش
 اسالمي واحد تهران مرکزيد زاآ هدانشگا اسالمي دورة ايران تاريخ ارشد کارشناسيآموختۀ دانش

 (48تا ص  23)از ص 

 18/03/1400 ؛ تاریخ پذیرش:01/07/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
امیران اران و ق قلمرو ایلخانان بین سربد.ه736د، آخرین ایلخان مغول در سال با مرگ سلطان ابوسعی

رکشیدن بیخ با جالیر در این برهه از تارل. امرایی مانند چوپانیان و آتقسیم شدمختلف  حکومت مغول

ین انیدند. ارت رسوادگی به ایلخانان بزرگ مغول را به قدخان هایافرادی از خاندان سلطنتی با وابستگی

شهرت  نشاندهدستهای تاریخی به نام ایلخانان در پژوهش شده عنواننفر  9ها ایلخانان که تعداد آن

کوچک حسنمایت شیخحاست که با  خانسلیمان فردی به نامنان ایلخااین  ترینمعروفدارند. یکی از 

ز قلمرو های وسیعی ابر بخش.ق ه739-744های این ایلخان در فاصلۀ سال چوپانی به قدرت رسید.

 ضرابخانۀ مختلف به نام 81کند شناسی اثبات میامرای چوپانی حکومت کرد. بررسی شواهد سکه

د بر های موجوو تفکیک سکه مقاله با بررسی مستندات تاریخی اند. در اینسکه ضرب کرده خانسلیمان

د های تاریخی مبنی بر فتح نواحی مختلف با شواهداده ضرب آنها سعی شده است شمارسال مبنای

شود ها مشخص میدست آمده از سکههضرب سکه در آن قلمرو مقایسه شود. با توجه به اطالعات ب

سکه  خانسلیمان به نام.ق ه748 تا 745های صلۀ سالدر آناتولی و دیاربکر در فاهایی چند ضرابخانه

عالم شده پس از پایان رسمی ا خانسلیمان حکومت زمانمدتکند ها اثبات میاند. این دادهضرب کرده

حکومتی تداوم داشته  هایی از قلمروهم در بخشسالی بیشتر آنچند( .قه744سال )در متون تاریخی 

 ست.ا

های کهی چوپانی، س، امراکوچکحسنشیخخان، ، سیلماننشاندهدستایلخانان  :هاي کلیديواژه

 ایلخانی.
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 مقدمه. 1

 .قه736ل سال وااللخانان در ربیعـای ۀن حکمران سلسلـ، آخریدـمرگ سلطان ابوسعی

اما  ؛جوار خاتمه دادهای همطور رسمی به حکومت ایلخانان مغول در ایران و سرزمینبه

ز این پایان به معنای از بین رفتن کامل نهاد حکومت ایلخانی نبود. در دورۀ فترتی که ا

رو وسیع ادامه یافت قلم (.قه771)آغاز و تا برآمدن تیمور ( .قه736)مرگ ابوسعید 

های مختلف شد. در این دوره چند از سلسله ینمایی امرایقدرت ۀحکومت ایلخانی صحن

ی با اصالتی مغولی و وابستگی خاندانی با چنگیزخان و دیگر مختلف افراد ،امرای نظامی

بنا به سنتی کهن برای کسب مشروعیت فردی از یده و خود نوادگانش را به قدرت رسان

تحت لوای نام آنها به خاندان سلطنتی و از اروغ چنگیز را به خانی انتخاب کرده و خود 

ت وسط امرا برای برکشیدن دساین امر سبب رقابت شدید تپرداختند. حکومت 

ای تاریخی به نام هپژوهش دراین ایلخانان تابع نشاندگانی از خاندان سلطنتی شد. 

 نشاندهدستنفر از این ایلخانان  9شهرت دارند. تاکنون « نشاندهدستایلخانان »

 (.26: 1390مذهب، )جعفریاند شناسایی و معرفی شده

. این مختلفی تقسیم شده امرایدوره بین  طور کلی قلمرو ایلخانان در اینبه

مظفر در یزد و آل؛ عرب ر عراقجالیریان د؛ چوپانیان در آذربایجان ها شامل:قدرت

سربداران در ؛ فارس یجخاندان اینجو و سایر امرای محلی در فارس و سواحل خل؛ کرمان

؛ سان شرقیکرت در خراآل؛ طغاتیموریان در خراسان شمالی و گرگان؛ خراسان غربی

ن بود مرعشیان در مازندران و طبرستا ؛)لرستان و شولستان(اتابکان در جنوب غربی ایران 

 این امرا این ایلخانان به قدرت رسیدند: در رقابت (.4-3: 1375)نبئی، 

بوقا برادر هالکوخان زیر ابوسعید یکی از نوادگان اریقالدین محمد وخواجه غیاث. 1

 (.349: 1376)اقبال آشتیانی، ت به ایلخانی انتخاب کرد که اَرپاگاون نام داش

را به سلطنت  پسر بایدوخان «خانموسی» عربحکمران عراقپادشاه امیرعلی. 2

 رساند.

 عنوان بههالکوخان را  بن تیمورنبیرۀ منگو «محمد»، جالیر()آل بزرگحسنشیخ. 3

 ایلخان انتخاب کرد.

ای از برادران چنگیز به نام رهدخان، نبیز قتل محمپس ا بزرگحسنشیخ. 4

 را به حکومت رساند. « خانطغاتیمور»
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 بن آالفرنگ بن «تیمورجهان»ای به نام هزادهپس از چندی شا بزرگحسنشیخ. 5

 اباقاخان را به قدرت رساند.

دختر سلطان اولجایتو  «بیگساتی»( بزرگحسنشیخ ۀ)نوچوپانی  کوچکحسنشیخ. 6

 اند.سلطان ابوسعید را به قدرت رس و خواهر

شموت بن از نوادگان ی «خانسلیمان»پس از چندی  کوچکحسنشیخ. 7

 هالکوخان را انتخاب کرد.

را به قدرت  «انوشیروان»هم ایلخانی به نام  کوچکحسنشیخاشرف برادر ملک. 8

 (.2/173 :1389)ستوده، رساند 

شناسی در استناد شواهد سکهبه که است« غازان دوم» نشاندهدستنهمین ایلخان 

. عالوه بر تبریز، (28: 1390، مذهبجعفری)در تبریز سکه ضرب کرده است  .قه757سال 

 627: 1395)عالءالدینی، عالءالدینی سکۀ دیگری ضرب قم از ایلخان معرفی کرده است 

لخان ضرب سکه در قم بیانگر این نکته است که قلمرو حکومتی این ای(. 3 ۀشمار ۀسک

مذهب با یافتن جعفری شده است.انند قم را نیز شامل میعالوه بر تبریز نواحی دیگری م

اشرف چوپانی، برادر ملک نشاندهدستمستندات تاریخی اثبات کرده است که این غازان 

 (.31-30-29)همان: بوده است  کوچکحسنشیخ

توسط امرا به بازی  نیزدیگری  ان، حکمراننشاندهدستایلخان  9این  غیرازبهگویا 

رفی ای از آنها معسکهیا هنوز  اندحتماالً موفق به ضرب سکه نشدهاما ا اندشده گرفته

چوپانی همزمان با ایلخان سلیمان، فرد دیگری کوچکمثال حسن عنوان بهنشده است. 

خود نگه  بود را نزد شده معرفییکی از فرزندان اولجایتو  عنوان بهبه نام ابوالخیر که 

 .(3/66 :1339خوافی، )فصیحیسلیمان به قتل رسید  فرمانبهداشت. گویا این فرد می

ایلخان  عنوان بهاحتمال دارد این امیر چوپانی برای مهار کردن سلیمان گزینۀ دیگری را 

چوپانی همزمان با ایلخانی  حسنعالوه بر ابوالخیر گویا شیخ آماده کرده بود. نشاندهدست

 کرده اشارهابرو ایلخانی مد نظر داشته است. حافظ خان گزینۀ دیگری نیز برایانسلیم

 عنوان بهکه « بواحمد»النسب به نام پسری مجهول .قه743ر چوپانی در سال این امی

اما با توجه به ناراحتی  ؛داشتبود در تبریز نزد خود نگه می شده معرفیپسر اولجایتو 

 حکمبهخان فرستاد و در آنجا و را به قراباغ ارّان نزد سلیمانحسن اخان، شیخسلیمان

 (.17 :1317)سلیمان به قتل رسید 
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. کنداشاره می در گیالن« الملوکسیف»شورش ایلخانی دیگری به نام  بهابرو حافظ
حسن چوپانی پس اولجایتو است. شیخ ۀتخماز این فرد نیز مدعی بود که  (.قه743)سال 

میانه به شهر او را در  وی حکمبهخان فرستاد و و را پیش سلیمانین فرد استگیری ااز د

 (.167-166: همان) رسانیدقتل 

ه ضرب کرده باشد سک .قه756-755های ایلخان دیگری که امکان دارد در سال

به نقل از واقف پیریف، از جمهوری  مذهبجعفریخان است. فردی به نام حسن

، بیگان آذربایجان بین انوشیروان و بردیه در جدول حکمرانکند کآذربایجان اشاره می

های این ایلخان در ت. پیریف مدعی بوده که سکهاس شده ذکرخان فردی به نام حسن

. (10یادداشت  33 :1390 ،مذهبجعفری)های جمهوری آذربایجان موجود است موزه

 شدهمعرفیخان سنوهشگر به نام حای که توسط این پژمعتقد است سکه مذهبجعفری

ها و وسو ر شدهنوشتهگازان  صورتبهها که غازان دوم باشد که در کاتالوگباید س

توانند این نام را حسن نیز بخوانند کنند میها که از خط سیریل استفاده میآذربایجانی

استناد متون تاریخی و به نشاندهدستایلخان  9آنچه مسلم است وجود  ؛(32 :همان)

ایلخان سه ایلخان دیگر  9است. احتماالً عالوه بر این  شده اثباتشناسی سکهشواهد 

به این جمع افزود و کل ایلخانان  توانمی الملوک نیز، بواحمد و سیفخانشامل: حسن

اختالف در بررسی تاریخ دوران یکی از موارد مورد نظر گرفت.نفر در 12را  نشاندهدست

یی آنهاست. فرمانروا زمانمدتها و حکومت آن شمار دقیقلسا نشاندهدست اناین ایلخان

 شود:دی چند خالصه مینظر در مواردلیل اصلی این اختالف

 .نشاندهدستهمزمانی برخی از این ایلخانان با دیگر ایلخانان . 1

 شدن قلمرو حکومتی این ایلخانان. دستبهدست. 2

از طرفی  .مدعیان جدید یدنکشبرجالیر و ف دائمی امرای چوپانی و آلاختال. 3

از سرنوشت برخی از مرج سبب شده واین دورۀ پر هرج کمبود منابع تاریخی مرتبط با

 دقیق در دست نباشد. یایلخانان و پایان کار آنان گزارش

تواند اهمیت شناسی میبدون شک در مواردی از این دست بررسی شواهد سکه

 ه داشته باشد.در بازسازی تاریخ این دور توجهیقابل
 

 چوپانیان نشاندهدستخان ايلخان سلیمان. 2

 ،گرفته قراربررسی که در این مقاله مورد نشاندهتدسترین ایلخانان یکی از معروف

چوپانی  کوچکحسنشیخ خان است. چنانکه ذکر شد او برکشیدهیمانایلخانی به نام سل
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های ی سکهها، فراواناوانی دارالضربگستردگی قلمرو حکومتی، فر نظرازخان بود. سلیمان

 حکومت این زمانمدتتثناست. یک اس نشاندهدست در میان دیگر ایلخانان ماندهبرجای

بررسی قرار شناسی موردهای صورت گرفته بدون توجه به شواهد سکهایلخان در پژوهش

 ایلخان هایسکهشناسی عصر ایلخانی، برخی های مرتبط با سکهگرفته است. در پژوهش

های ایلخانی معرفی شده است اما از اطالعات مستخرج از سلیمان، در کنار سایر سکه

این ایلخان  زمان حکومتهای برای بازسازی رخدادهای تاریخی و تعیین مدتکهس

شمار ها برمبنای سالاستفاده نشده است. در این پژوهش سعی شده با تفکیک سکه

زمان حکومت ایلخان سلیمان فرمان و مدتتحت حکومت و محل ضرب گستردگی قلمرو

از تفکیک پراکندگی جغرافیایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این روش بعد 

بحث قرار استناد متون تاریخی موردها امکان تسلط این ایلخان بر این نواحی بهدارالضرب

 گرفته است.
 

 خانسلیمان حکومت زمانمدت .1 ۀجدول شمار 

 پژوهشگرم نا رديف
 شمار حکومتسال

 )هجري قمري( خانسلیمان
 برگرفته از

 744-740 ترابی طباطبایی 1
: 1350های شاهان اسالمی ایران، سکه

100-101 

 553: 1374تاریخ مغول در ایران،  ؟-ق.ه740/.م1339 اشپولر 2

 744-739الحجه ذی نبئی 3
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن 

 20-16: 1375هشتم هجری، 

 745-741اوایل  اقبال آشتیانی 4
تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، 

1376 :359 

5 

 سرفراز

 و

 آورزمانی

 224: 1379های ایران، سکه 740-744

 745-741اوایل  آژند 6
های برافتادن ایلخانان و برآمدن سلسله

 179: 1384]ایلخانان[، محلی 

 Ilkhanids, 2006: 573 746-739 دیلر 7

 26: 1390واپسین ایلخان،  744-741 مذهبجعفری 8

 746-739 عالءالدینی 9
ن در دورۀ ایلخانان مغول، های ایراسکه

1395 :13 
 

 .قه746-739های های مختلف بین سالخان در دیدگاهسلطنت سلیمان زمانمدت

ران وجود بین پژوهشگ .قه744-740 هایاست. اما توافق بیشتری برای سال شده بیان
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تواند شناسی میارد. برای بررسی سال آغاز و پایان سلطنت این ایلخان شواهد سکهد

 شدهانجامهای وهشاستناد پژتوجهی به پیشبرد روند پژوهش کند. بهکمک شایان

الحجۀ چوپانی در ماه ذی کوچکحسنشیخایلخان توسط  عنوان بهخان انتخاب سلیمان

. (139: 1374؛ اشپولر، 16: 1375؛ نبئی، 257: 1352)نبئی،  ستا صورت گرفته .قه739سال 

 انتخابایلخان  عنوان بهسلیمان .ق ه739ن ماه سال شود در آخریبنابراین مشخص می

توسط بیگ التواریخ رشیدی دلیل عزل ساتیابرو در ذیل جامعاست. حافظ شده

نشاید و نیز بدو  لک ایران رامُزن پادشاهی »داند که بهانه میاین را به  کوچکحسنشیخ

حسن . شیخ(162: 1317برو، ا)حافظ...« بیگ قصد او دارد و زاده ساطیرسانیدند که شه

شاه بن سوکای بن سمت بن خان بن یوسفسلیمان»بیگ فردی به نام زل ساتیپس از ع

درآورد به ازدواج او  اجباربهبیگ را را به پادشاهی انتخاب کرد و ساتی« هوالکوخان

او این انتخاب در کتابش اطالعاتی دارد.  ۀاهری دیگر مورخی است که دربارقطبی )همان(.

گفتند میآمد و یکی را پیدا کرد الیاس نام.  (1)حسن تمورتاش به اوجانشیخ»نویسد: می

: 1388اهری نجم، )قطبی« خان لقب کرد و بر تخت نشاندست، سلیماناز فرزندان سوکا

227.) 

خان به مقام پادشاهی ز امرا که منجر به انتخاب سلیمانجمعی ا اتحادی اارهشبانک

حسن تمورتاش امیر شیخ (2)،بیگسیورغان، پسر امیر چوپان و ساتی یرام شد را شامل:

ی پسر عمو-محمود بن امیر چوپان)پسر شیخحسین امیر پیر، چوپان(امیر  ۀنو کوچکحسنشیخ)

امیر تودان ، (کوچکحسنشیخامیر چوپان و عموی )پسر باستی  امیر یاغی، (کوچکحسنشیخ

بیگ، نیز با موافقت پسر ساتی خانسلیمان بیگ بایداند. ازدواج ساتمیامیر تالش 

با انتخاب سلیمان به ایلخانی، امیر  .(308: 1376ای، )شبانکارهسیورغان انجام شد 

ابرو، )حافظواگذار کرد « علیشاهی الدین محمدغیاث»به کار وزارت را  کوچکحسنشیخ

به نام او سلیمان ضرب و خطبه نویسد: در تبریز سکه به نام اهری می. قطبی(162: 1317

)اهری، همان؛ حسن خود در سلطانیه اقامت نمود و امیر شیخ (227: 1389) شدخوانده 

ضرابخانه  سهت سال به نام سلیمان فعالیاین های ضرب . بررسی سکه(162ذیل:  ،ابروحافظ

، ساوه اصفهان( خان لنجان ۀ)شهری در ناحیها شامل: فیروزان کند. این ضرابخانهرا اثبات می

 طورکلیبه .(2 ۀ)بنگرید به جدول شمار است جلی ترکیه(ای در استان طون)ناحیهو چمشگزک 

ذکر است لـقاباب هستند. ـار کمیـمان بسیـبه نام سلی .قه739های ضرب سال سکه

 .(227: 1389اهری، )قطبی شهر تبریز بوده استسلیمان پایتخت اد متون تاریخی، تناسبه

در تبریز معرفی نشده است.  .قه739، ضرب سال این ایلخانای از سکه اما تاکنون
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ای از سلیمان ضرب این بود نیز سکه کوچکحسنشیخهمچنین در سلطانیه که مقر 

بیگ تا پایان سال ه به ازدواج سلیمان با ساتیسال معرفی نشده است. امکان دارد با توج

یا  (3)بیگ ضرب شده باشده به نام ساتیها سککماکان در بسیاری از دارالضرب .قه739

سکه سلیمان برای تمامی سربا توجه به کوتاهی زمان عمالً امکان تهیه و ارسال 

 ها فراهم نشده بود.دارالضرب
 

 .قه739ن، ضرب سال خاهای سلیمانسکه. 2 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

ای است در استان چمشگزک ناحیه

ایلی در آناتولی شرقی در لی/تونجطونج

با انگول و ارزنجان،  جوارهمترکیه و 

 .79 ۀشمار 554: 1389نوری پَره، 

Diler, 2006: 111-

577 
 نقره

چَمشکزک/ 

 چمشگزک

1 

 2 ساوه نقره Diler: 577 [ است.73]9فاقد تصویر، سال 

لنجان خال ۀفاقد تصویر، شهری در ناحی

 276-275: 1377اصفهان، عقیلی، 
Diler: 577 فیروزان نقره 

3 

 

 او امیر کوچکحسنشیخ .قه740با انتخاب سلیمان به ایلخانی و با آغاز سال 

 مویرعپسحکومت اصفهان و به اشرف را برادرش ملک-عجم سیورغان را به امارت عراق

 محمد با اظهار تابعیت امیر مبارزالدینحسین را به حکومت فارس انتخاب کرد. خود پیر

 نفوذحسین، عمالً قلمرو کرمان نیز به حوزۀ تحتاز امیر پیر )حاکم کرمان( مظفری

فارس خان و امرای چوپانی تا خلیجترتیب حوزۀ اقتدار سلیمان. بدینسلیمان افزوده شد

چه اظهار تابعیت به معنای حکومت مستقیم سلیمان بر این اگر .(278: 1352)نبئی، رسید 

ون مبارزالدین محمد فقط ضرب سکه به نام این ایلخان را قلمرو نیست و امرایی چ

دهد در نشان می .قه740های ضرب شده به نام سلیمان در سال بررسی سکهپذیرفتند. 

اند یمان سکه ضرب کردهام سلدارالضرب در نواحی مختلف به ن 34این سال حدود 

 .(3 ۀ)بنگرید به جدول شمار

عجم،  را شامل: والیت عراق .قه739ر سال ابرو قلمرو شیخ حسن چوپانی دحافظ

. با انتخاب (162: 1317ابرو، )حافظداند آذربایجان، ارّان، موغان، گرجستان و سلطانیه می

به  کوچکحسنشیخ .قه740 سلیمان به ایلخانی در فصل بهار و در ماه شوال سال

به فارس  ازاینپیش حسین کهرفت. امیر پیر ین میانه و تبریز(ب سراب)نزدیک رود اوجان 

بود به دلیل قتل یکی از افراد خاندان اینجو با شورش مردم شیراز مواجه  شده فرستاده



 31/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

شد.  کوچکحسنشیخو پیوستن به اردوی  و مجبور به بازگشت به آذربایجان (4)شد

حسن پیوست. قراباغ حرکت کرده و در اوجان به نیروهای شیخ نیز از (5)سیورغانامیر

و ایلخان جالیر امیر آل ایلکانی، بزرگحسنشیخع نیرو برای مقابله با این تجمی

سال  حجهیاش جهان تیمورخان بود. جنگ در روز چهارشنبه آخر ذنشاندهدست

نی موفق ی مراغه رخ داد. قوای متحد چوپادر نزدیکی رودخانه جغتو در حوال .قه740

 کنند.به بغداد  نیـنشیعقبر به را وادا آنانو  شکسته درهمرا  لکانیـایی قواشدند 

جهان تیمور را عزل و برای  ۀنشانددستایلخان  ،شکست ازاینپس بزرگحسنشیخ

داد ناصر سلطان مصر قرار ، خود را در تبعیت ملککوچکحسنشیخمصونیت از صدمات 

 این جنگ در آخرین روزهای ماه .(17: 1375؛ نبئی، 360؛ اقبال آشتیانی: 162ابرو: )حافظ

 رخ داد. )آخرین ماه سال( حجهذی

هایی به نام .ق بیانگر فعالیت ضرابخانهه740های ضرب شده در سال بررسی سکه

ان است. ، فارس، اصفهان، قفقاز و خراسآسیای کوچکهای آذربایجان، سلیمان در ایالت

ها تأییدی است بر گزارش ه به نام سلیمان در این ضرابخانهآنچه مسلم است ضرب سک

در این سال  (.162: 1317)فرمان سلیمان ابرو مبنی بر معرفی قلمرو تحتفظحا

هایی در آذربایجان، اّران، آسیای کوچک و فارس به نام سلیمان سکه ضرب ضرابخانه

به نام سلیمان در شوشتر  .قه740ضرب سکه در سال  نگیزبرابحث ۀاند. تنها نکتکرده

نتخاب جهان بعد از ا جالیرامیر آل بزرگحسنشیخی استناد متون تاریخاست. به

زکریا را به وزارت او انتخاب  الدینشمسخواجه  .قه740سال تیمورخان به ایلخانی در 

)نبئی، نیز منصوب کرد  را به حکومت عراق عرب و خوزستان و دیاربکرکرد و این وزیر 

یس، جانشین در زمان شیخ او (6). شهر شوشتر(358؛ اقبال آشتیانی: 258-257: 1352

؛ 437-433: 1336)سلمان ساوجی،  (7)جالیر بودامرای آل ۀسلطنیز تحت بزرگحسنشیخ

. این انددر این سال قوای چوپانی بر شوشتر مسلط شده زیاداحتمالبه. (40: 1382بیانی، 

خان به نام سلیمان .قه741وشتر در سال توجه به ضرب دوبارۀ سکه در ش حدس با

 شود.تقویت می
 

 .قه740خان، ضرب سال سلیمان هایسکه .3ۀ جدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

بدون تصویر و طراحی. شهری بر کرانۀ 

دریاچۀ وان در سرزمین ارمنیه قدیم. 

 67: 1377عقیلی، 

Diler, 2006: 578 1 اَرجیش نقره 

 2 اردبیل نقره Diler: 578 بدون تصویر و طراحی
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 3 ارزروم نقره Diler: 578 بدون تصویر

----- Diler: 580 NO 

771 
 4 اصفهان نقره

طباطبایی این ضرابخانه را بانه ترابی

خوانده است. امروزه در خوانش این نام 

 ارد.بازار توافق بیشتری وجود د صورتبه

طباطبایی، ترابی

نمونه  /100: 1350

مشابه با خوانش بانه 

: 1375در نبئی، 

35 

 5 ربازا نقره

باشد که نگارش متفاوتی از « بادبرد»باید 

 لبایبورت/بایبرت است. این شهر در شما

ارزنجان و نزدیکی ارزروم در شرق ترکیه 

 قرار دارد. نمونه ابوسعید، عالءالدینی،

 Diler, 2006: 578؛ 77سکه  303 :1395

توضیحاتی دربارۀ: و بدون تصویر، 

لی، در عقیبابرت/بایبرت/بایبورت/بایبورد 

1377 :96-97. 

Diler: 579 NO 
767 

 نقره
بادربر؟/ 

 بابربر؟
6 

بدون تصویر، مکانی در ارمنیه کوچک 

 :1377 در آناطولی شرقی، عقیلی،)کلیکیه( 

111-112 

Diler: 578 7 بدلیس نقره 

، مشهری در ارمنیه قدیصویر، بدون ت

 113 :1377 کرسی ایالت ارّان، عقیلی،
Diler: 578 8 بردع نقره 

بدون تصویر، شهری در نینوای باستانی 

دجله در هفت فرسخی موصل،  برکنار

ای در . نام ناحیه121-120 :1377 عقیلی،

هر یک از شهرهای آیدین؛ سوکه؛ و 

 .36: 1390سی. پره، قره

Diler: 578 9 بَلَد رهقن 

بدون تصویر، مکانی نامعلوم در ماوراء 

قیلی، ع)بلیکان/بلکیان( قفقاز یا در خراسان 

1377: 121 

Diler: 578 10 بَلوقان نقره 

ای دیگر از جنس مس و با تصویر سکه

 Auction 14, 2012: Lot 720 ماهی در

 

Diler: 592 NO 

805 
 11 تبریز مس

Auction 25, 2016: Lot 708 
Auction 21, 2015: 

Lot 565 
 12 تبریز طال

----- Diler: 580 NO 
768 

 13 تفلیس نقره

ن کیفا باشد در کنار دجله بین باید حِص

 :1377دیاربکر و جزیرۀ ابن عمر، عقیلی، 

160-161 

Diler: 578 NO 
790 

 14 حِصن نقره
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 15 خالط نقره Diler: 579 بدون تصویر

 16 یوخ نقره Diler: 579 بدون تصویر

 Diler: 579 & 580 بدون تصویر
NO 771 

 17 ساوه نقره

 18 ردسع نقره Diler: 579 بدون تصویر

: 1367بدون تصویر، کریمی و دیگری، 

ای طال در . همچنین گزارش سکه115

Diler, 2006: 577 بدون تصویر 

Diler: 579 19 سلطانیه نقره 

 20 سلماس نقره Diler: 579 بدون تصویر

 21 شبانکاره نقره ----- خصوصی مجموعه

 ,Auction 23 مکانی در نخجوان.

2015: Lot 453 
 22 شرور نقره

 23 شوشتر نقره Diler: 577 ق است. 740ن تصویر احتماالً ضرب بدو

بدون  Diler, 2006: 577سکه طال در 

 تصویر
 نقره 30: 1390جدی، 

شیراز/ 

 کبیرشیخ
24 

 Diler: 579 NO مکان آن مشخص نشد

767 
 25 فرانرد نقره

 26 قائن نقره Diler: 579 بدون تصویر

 27 کاشان نقره Diler: 579 بدون تصویر

شهری در جنوب ارزنجان 

نمونه  329: 1395ترکیه/عالءالدینی، 

 ق ضرب مازکرد.ه724ابوسعید 

Diler: 578 NO 

765 
 28 مازکرد نقره

 29 مراغه نقره Diler: 579 بدون تصویر

باشد در استان عدن نحاس توان ممی

 564: 1390دیاربکر در آناتولی، پره، 
Diler: 578 NO 

766 
 30 معدن نقره

احتماالً با هُنَی که به نام 

معدن النفت هم شهرت 

داشته قابل تطبیق است. در 

نزدیکی کوه بارّما در نزدیکی 

مصب زاب سفلی، عقیلی، 

1377 :368. 

Diler: 579 NO 767/ نمونه مشابه

جانی  صورتبهوزۀ ملک در م

الخانیه  اشتباهبهنوشتۀ شده اما 

زاده، است. شریعت شده خوانده

 344سکه  237 :1390

 نقره
معدن 

 الحانی
31 

 32 نیریز نقره Diler: 579 بدون تصویر

 Diler: 579 NO بدون تصویر
767 

 33 یزد نقره

 34 همدان طال Diler: 578 بدون تصویر
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 شناسي:يخي و شواهد سکهون تاردر مت .قه741سال . 3

 .قه741در وقایع سال  ایلکانی را بزرگحسنشیخاهری پیروزی امرای چوپانی بر قطبی

. دلیل این امر این است که جنگ در آخرین ماه سال (227: 1389)ذکر کرده است 

 ابرو تا همداناستناد حافظها بهوحات و درگیرینیز تداوم داشته است. این فت .قه741

شود در تبریز مستقر می ق.ه741االول در ربیع کوچکحسنشیخو امیر شته نیز تداوم دا

و همدان بیانگر در این سال در شهرهای تبریز  های سلیمانضرب سکه .(163: 1317)

سیورغال به  امیر خان،سلیمان فرمانبه تاریخی است. در این سال هایصحت داده

مت و امیر پیرحسین را بار دیگر به حکو زم عراقاشرف عاعجم و ملک عراقحکومت 

)عموی امیر یاغی باستی  ق.ه741حجه سال . در ذی)همان(فارس منصوب کرد 

منه سهند که در دا یو با شش هزار اسب هگردان شداز پسر عمویش روی (کوچکحسنشیخ

تحد از کنار نیروهای م شد متواری گشت. عبور او با این گلۀ بزرگ اسبنگهداری می

امیر دیاربکر سبب وحشت و متواری شدن این سپاه  طغایسن ایلکانی و حاجیحشیخ

پس از این رخداد به دیاربکر لشکر کشید و  کوچکحسنشیخ (163: 1317، ابرو)حافظشد 

. (359: 1376؛ اقبال آشتیانی، 18: 1375؛ نبئی، 264-263: 1352)نبئی، ارزروم را تصرف کرد 

تأییدی است بر این روایات  خانسلیمان در ارزروم توسط .قه741های ضرب سال سکه

و  .قه741در سال  بزرگحسنشیخهای شکرکشیاهری نتیجۀ این لخی. قطبیتاری

کوچک را تاراج نواحی مختلف از مراغه تا سلطانیه و همدان و حسنحمالت متقابل شیح

. این (228-227: 1389)داند تخریب گسترده و بروز قحطی در آذربایجان و عراق می

امل سبب شد های گسترده در دیاربکر و منطقه ارزروم نیز اتفاق افتاد. این عتخریب

تقاضای کمک کند و در خطبه نام او را آورده  مصرناصر، سلطان از ملک بزرگحسنشیخ

بالد  و سکه به نام او ضرب کند. مجموع این عوامل سبب افزایش نفوذ مصریان در شرق

اهری شورش قطبی .(359: 1376، ؛ اقبال آشتیانی264-263: 1352)نبئی، ید روم گرد

طغاتیمورخان و خراسانیان را در  و اتحاد او با کوچکحسنشیخیه سیورغان بر علامیر

این اتحاد نیز به شکست  ۀذکر کرده است. نتیج .قه741مجموع رخدادهای سال 

به نام  .قه741ل رب شده در ساهای ضسکه 4 ۀ. جدول شمار(228: 1389)انجامید 

 اند.دهضرابخانه فعال بو 42 .قه741دهد. در سال سلیمان را نمایش می
 

 .قه741خان، ضرب سال های سلیمانسکه. 4 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

 1 حاقابواس نقره 580: 1395الدینی، عالء Diler, 2006: 581مشابه،  ۀنمون



 35/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

NO 772 2 مارۀش 

شهری در ساحل شرقی دریاچۀ 

 :1377وان در دیاربکر. عقیلی، 

64 

Diler, 2006: 581 NO 772 2 اخالط نقره 

 خط اویغوری
 581: 1395الدینی، عالء

 3 مارۀش
 3 اردبیل نقره

 4 ارزروم نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

دژی مستحکم در ارمنیه بین 

خالط و گنجه در ارمنستان. 

نقش فردی /57 :1377 لی،عقی

 هایی رو به باال.نشسته با دست

Diler: 582 NO 773 5 آنی نقره 

----- Diler: 590 NO 798 6 آنی مس 

شهری در نزدیکی ارزروم در 

کشور ترکیه کنونی. برای سکه 

ابوسعید ضرب اونیک، 

 402: 1395عالءالدینی، 

Diler: 582 NO 773 7 اونیک نقره 

طال  ۀوننین نمر، همچبدون تصوی

 .لضرب همین سا
Diler: 582 NO 773 8 بازار نقره 

 9 بایبرت نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

 10 بدلیس نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

----- Mitchiner, 1977 : 259 11 بیلقان نقره 

مسی ضرب تبریز  ۀیک قطعه سک

 Diler, 2006: 592.ق ه741سال 

NO 803 

 582: 1395لدینی، اءعال

 4شمارۀ 
 12 تبریز نقره

، تستر همان .قه[7]41سال 

 شوشتر است.
Diler: 586 NO 783 13 تستر طال 

----- Diler: 586 NO 783 14 تستر نقره 

 15 تفلیس نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

قسمت شمالی اراضی بین دجله 

و فرات. مخفف نام جزیره آقور، 

 150 :1377 عقیلی،

Diler: 578 NO 766 16 جزیره نقره 

 17 خوی نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

----- 
 583: 1395الدینی، عالء

 5 مارۀش
 18 ساوه نقره

----- Auction 24, 2016: Lot 

516 
 19 سلطانیه نقره

 خط اویغوری
 585: 1395الدینی، عالء

 7 مارۀش
 20 سلماس نقره
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 21 سنجار نقره Diler: 579 بدون تصویر

----- Diler: 144 Note 986 22 سیرجان نقره 

----- 
 586: 1395 الدینی،عالء

 8شمارۀ 
 نقره

 /شیراز

 کبیرشیخ
23 

دیلر بدون تصویر، تصویر سکۀ 

وس در سلیمان ضرب طا

 خصوصی نیز مشاهده ۀمجموع

 شد.

Diler: 581 NO 772 

Auction 17, 2013: Lot 
788 

 نقره
 طاووس

 (رقو)اب
24 

----- Auction 22, 2015: Lot 

570 
 25 قم نقره

 26 کاشان هنقر Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

----- 
 587: 1395الدینی، عالء

 9شمارۀ 
 27 کرمان نقره

-احتمالمکانی در آناتولی یا به

کمتر در جمهوری آذربایجان. با 

تشکر از آقای افشین براتی برای 

 این توضیحات.

Diler: 582 NO 773 کیغی  نقرهkighi 28 

ایلخانی هم فعال بوده.  ۀاین ضرابخانه در دور

آن را با گلشهر با موقعیتی احتمالی در 

اند. آناطولی یا آسیای کوچک تطبیق داده

 .312 :1377عقیلی، 

Diler: 582 
NO 773 

 29 گلستُوان نقره

دژی جنگی بر سر کوهی به نام 

ه باز در جزیرۀ عراق مشرف ب

: 1377شهر دنیسر )عقیلی، 

325) 

Diler: 583 NO 776 30 ماردین نقره 

----- Diler: 579 31 مراغه نقره 

----- Diler: 579 32 موصل نقره 

 33 معدن نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

 34 مردین نقره Diler: 582 NO 773 بدون تصویر

 Diler: 208 & 582 NO بدون تصویر

773 
 35 خجوانن نقره

 36 نوبندجان نقره Diler: 581 NO 772 بدون تصویر

دیلر بین دو خوانش بوشهر و 

نوشهر خوانش نوشهر را ارجح 

 دانسته است.

Diler: 211 Note 1570 37 نوشهر/بوشهر؟ نقره 

----- Diler: 212 38 نیریز رهنق 

----- Diler: 582 NO 773 39 وان طال 



 37/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

----- Diler: 582 NO 773 40 وان نقره 

 ۀدو قطعه دیگر در موز

ملک ضرب این سال با 

 12و  11های شماره

معرفی شده است شماره 

نام ایلخان به  11و  10

 خط اویغوری است.

 مارۀش 588 :1395الدینی، عالء

 Diler: 583 NOهمچنین  /10

774 
در  .قه741سکه طالی سال 

 :1390زاده، ملک، شریعت ۀموز

ملک،  ۀ؛ موز445 ۀسک 237

 444 ۀسک 237: همان

 41 همدان نقره

همین دیگری ضرب  ۀقطع

 ۀمارش 592 ۀصفحسال، 

14 

 مارۀش 591: 1395الدینی، عالء

 Auction 18, 2014: Lot؛ 13

710 

 42 یزد نقره

 

 :.قه743و  742هاي وقايع سال. 4

 تاریخ ذیل»اهری، متن دیگری به نام برای رخدادهای این دو سال عالوه بر کتاب قطبی

در سال  .تواند مفید باشدست نیز میآغاز کرده ا .قه742که وقایع را از سال  «گزیده

ستی به قراباغ رفت و ، امیر یاغی بادرون خاندانی چوپانیانشورش  تداومو در  .قه742

موفق شد در  کوچکحسنشیخای را آغاز کرد. در تبریز ساخت ابنیه کوچکحسنشیخ

. با آغاز (228: 1389اهری، )قطبیان را دستگیر و به تبریز منتقل کند ورغیساین سال امیر

 بزرگحسنشیخاستقبال به بغداد رفتند و مورد اشرفستی با ملکیاغی با .قه743سال 

و جربادقان رفته و از راه دیه علوی به  عجم پس از چندی به عراق و ایلکانی قرار گرفتند

آنها در اصفهان با گسیل  (8).متوجه شیراز شدندات اصفهان رسیده و سپس از راه بوان

یلچی به جانب محمد بن مظفر از او تقاضای سپاه کردند. با پیوستن سه هزار کردن ا

ی تسلط بر قلمرو حکمران چوپان برای محمد بن مظفر، سپاه مظفری و آلنیروی ارسال

الدین بن حمداهلل ن؛ زی229-228اهری: )قطبیشیراز حرکت کردند به سمت  (9)اینجوآل

شاه برادر شیخ نیان بر شیراز که با اتحاد با مسعود. با تسلط چوپا(29-28: 1396مستوفی، 

از شیراز  کوچکحسنشیخابواسحاق اینجو صورت گرفت پیرحسین حاکم منصوب امیر 

متواری شد و نیروی متحدین بر شیراز مسلط شدند. پس از چندی بروز اختالف بین 

به  و یارانش ابواسحاقشاه شد. شیخشاه، منجر به قتل مسعودبا مسعودیاغی باستی 

پیرحسین  .ندبه فرار یاغی باستی شدبر چوپانیان شوریدند و منجر  خونخواهی برادر

بر فارس نیز پس از شکست برای تجدید قوا به  کوچکحسنشیخحاکم منصوب 

به قتل رسید  کوچکحسنشیخ آذربایجان بازگشت اما در این سال در سلطانیه به فرمان
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خراسان و  در نفوذ چوپانیان (297؛ حسینی فسایی: 229-228ری: اه؛ قطبی119شیرازی: )زرکوب

های ضرب شده استناد سکهقومس و در قلمرو حکومتی طغاتیمورخان و سربداران نیز به

طور به .(74: 1361)اسمیت، قابل اثبات است  در جاجرم .قه743به نام سلیمان در سال 

خان عود سربدار به نام سلیمانهای متعددی توسط امیر مسسکه .قه743کلی در سال 

)پاکزادیان، در شهرهای سبزوار، جاجرم، جرجان، دامغان، و اسفراین ضرب شده است 

جالیر و های چوپانیان با آلبه دلیل جنگ .قه743و  742های سال .(27: 1396

کند. کل شدت کاهش پیدا میها بهضرابخانههای درون خاندانی فعالیت شورش

ضرابخانه است. در ایالت فارس به دلیل  37فعال در این دو سال های ضرابخانه

های )جدولای به نام سلیمان ضرب نشده است های متعدد در این دو سال سکهدرگیری

 (..قه743 و 742های های ضرب سالسکهترتیب به 6و  5 ۀشمار
 

 .قه742خان، ضرب سال های سلیمانسکه .5 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

----- Diler, 2006: 587 
NO 787 

 1 ارزروم نقره

----- Diler: 590 NO 

798 
 2 آنی مس

----- Mitchiner, 1977: 
259 

 3 بیلقان نقره

ای متفاوت ضرب همین سال در نمونه

 تبریز با خط اویغوری در چندین خط،
Diler, 2006: 587 NO 788 

Diler: 587 NO 

785 
 4 تبریز طال

----- Diler: 587 NO 

785 
 5 تبریز هنقر

 نام ایلخان به اویغوری
 مارۀش 593: 1395عالءالدینی، 

15 
 6 رویان نقره

 447 ۀمشابه به شمارۀ قطع
: 1390زاده، ملک، شریعت ۀموز

 446 مارۀش 238
 7 سلطانیه طال

----- 

ملک، ۀ در موزدو قطعه 

 مارۀش 238 :1390 زاده،شریعت

 447و  446

 8 سلطانیه رهنق

----- Diler: 146 Note 1000 9 سیواس نقره 

----- Auction 32, 2018: Lot 612 10 قم نقره 

----- Diler: 587 NO 787 11 قونیه نقره 
 

 .قه743خان، ضرب سال های سلیمانسکه .6 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

 1 اخالط نقره Diler, 2006: 584 NO 777 بدون تصویر



 39/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

Auction 17, 2013: Lot 787 
 2 ارزروم نقره

----- Diler: 65 NO 260 3 استرا نقره 

 4 اسفراین نقره 42 ۀسک 29: 1396پاکزادیان،  -----

----- Auction 25, 2016: Lot 709 5 اصفهان نقره 

 مارۀش 592مشابهی  ۀنمون

802 
Diler: 791 NO 800 6 آنی مس 

----- Auction 22, 2015: Lot 571 7 آنی نقره 

 8 باکو نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 9 بردع نقره Diler: 584 NO 700 بدون تصویر

 10 بازار نقره Diler: 584 NO 700 بدون تصویر

 11 تبریز نقره Diler: 584 NO 700 بدون تصویر

 12 تفلیس نقره Diler: 584 NO 700 بدون تصویر

 66: 1361مشابه در اسمیت،  ۀنمون

: 1396؛ پاکزادیان، 264و  14یادداشت 

 38 ۀسک 28و ص  37 ۀسک 27ص 

Diler: 594 NO 16 

Auction 14, 2012: 

Lot 719 
 13 جاجرم نقره

سکه  27: 1396پاکزادیان، 

36 
Diler: 595 NO 17 14 جرجان نقره 

 15 ساوه نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 ۀسک 28: 1396پاکزادیان، 

 41و  40
Diler: 596 NO 18 16 سبزوار نقره 

----- Diler: 587 NO 786 17 سلطانیه طال 

----- Diler: 587 NO 786 18 سلطانیه نقره 

 19 نانسم نقره 39 ۀسک 28: 1396پاکزادیان،  -----

----- Auction 18, 2014: Lot 709 20 شاسمان نقره 

----- Auction 22 ,2015: Lot 573 21 قم نقره 

 22 کاشان طال 35: 1375نبئی،  -----

از شهرهای قدیمی 

 ارمنستان
Diler: 584 NO 777 23 گرنی نقره 

 24 مداین نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

بازار نیز نوشته است. جایی به  استفان آلبوم المعمور

جوان نیز وجود داشته است. نام معموره در نزدیکی نخ

اولجایتو نیز  ۀ. این دارالضرب دور229اهری، قطبی

 فعال بوده است.

Auction 22, 

2015: Lot 

572 

 25 معمور نقره

 Diler: 584 بدون تصویر
NO 777 

 26 نخجوان نقره
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 :.قه744رخدادهاي سال . 5

ای سرزمین روم امر از )ارتنا(حسن چوپانی و امیر ارتنه جنگی بین شیخ .قه744سال 

سد موجود  کوچکحسنشیخبه دست  طغای رئیس ایل سوتائیدرگرفت. با قتل حاجی

بین قلمرو چوپانیان با امیر ارتنه در آسیای صغیر برداشته شد. جنگ این دو رقیب در 

گرانبوک رخ داد. نتیجه این  نام حلی بهفاصلۀ بین شهرهای سیواس و ارزنجان در م

خان به و سلیمان کوچکحسنشیخنشینی عقبی چوپانی و قوا سختجنگ شکست 

 هایبا بررسی دارالضرب .(18: 1375؛ نبئی، 269: 1352نبئی،  ؛229اهری: قطبی)تبریز بود 

امیر شود در این سال با توجه به تسلط مشخص می .قه744فعال برای سلیمان در سال 

ام سلیمان در سیواس و ارزنجان ای به نهایی از آسیای صغیر دیگر سکهارتنه بر بخش

همچنین در این سال با تسلط طغاتیمورخان بر دامغان و احتمااًل بر  ضرب نشده است.

خان در این مناطق ضرب نشد و شاهد ضرب ای به نام سلیمانسبزوار دیگر سکه

ذکر است در همین . قابل(29: 1396)پاکزادیان، هستیم هایی به نام طغاتیمورخان سکه

ترین اتفاق مهم .(30)همان: در سمنان مجدداً به نام سلیمان سکه ضرب شده است  سال

، حسنالملک بود. شیخش عزتدست همسرهبکوچک حسنقتل شیخ .قه744سال 

مین اعزام داشت اما شاه از امرای روم برای تسخیر این سرزیعقوب خان را با امیرسلیمان

اتفاق  .قه744رجب سال  27حسن در ل شیخاین سپاه شکست خورده و بازگشتند. قت

خان ، سلیمانکوچکحسنشیخ. با مرگ (362؛ اقبال آشتیانی: 229اهری: )قطبیافتاد 

حسن که اهری نوشته خزانه و مال شیخبزرگترین حامی خود را از دست داد. قطبی

 .(229 )همان:خان رسید ه همراه اجناس و جواهر به سلیمانبود ب تومان زر نقد 2700

ت کرد. با و امرای چوپانی به سمت قراباغ حرک سرداراناموال بین با تقسیم  خانسلیمان

و  (10)باستی را از فارس به تبریز دعوت کردنداشرف و یاغیترک تبریز، امراء ملک

شت و سه امیرزادۀ چوپانی وارد تبریز سیورغان هم که در روم محبوس بود بازگامیر

اشرف تبریز را ترک کرده و در ن سه امیرزاده اختالف افتاد. ملکای شدند. در تبریز بین

معموره  در داشت موفق شدند سیورغانو امیراستی بتعقیب و گریزی که با نیروی یاغی

ایلخان  در نزدیکی نخجوان آنها را شکست داده و انوشیروان نامی را به عنوان

 7 ۀ. در جدول شمار(363 :بال آشتیانی؛ اق229اهری: )قطبیبه قدرت برساند  نشاندهدست

 فعال نمایش داده شده است. هایو دارالضرب .قه744های سلیمان ضرب سال سکه
 

 .قه744خان، ضرب سال های سلیمانسکه .7 ۀجدول شمار  
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات



 41/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 1 ارجیش نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 2 اردبیل نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

بدون تصویر، همان آنکارا 

 است.
Diler: 584 NO 777 3 انکوریه نقره 

----- Auction 21, 2015: Lot 

566 
 4 باکو نقره

نام ایلخان به اویغوری 

 :Diler, 2006ای مشابه در قطعه

585 NO 779 

 597 :1395 عالءالدینی،

 19 مارۀش
 5 تبریز نقره

----- Diler: 584 NO 777 6 خالط نقره 

 7 خوی نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 8 سبزوار نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 9 سلطانیه نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

 10 سلماس نقره Diler: 584 NO 777 بدون تصویر

----- 
 30: 1396یان، پاکزاد

 45 ۀسک
 11 سمنان نقره

----- Diler: 148 Note 1010 نقره 
 شاسمان/

 شاسفان
12 

----- Diler: 587 NO 786 13 قزوین طال 

----- Diler: 587 NO 786 14 قزوین نقره 

----- 
 601: 1395عالءالدینی، 

 23 مارۀش
 15 قلشتوان نقره

----- 
 598: 1395عالءالدینی، 

 20 مارۀش
 16 کاشان قرهن

 بدون تصویر
Diler: 584 NO 777 

Auction 34, 2019: Lot 

934 
 17 گلستوان نقره

 600 در قطعۀ مشابه

 22 مارۀش

 599 :1395 عالءالدینی،

 21 مارۀش
 18 مراغه نقره

----- Diler: 584 NO 777 19 بوشهر؟ نوشهر/ نقره 

----- 
 602: 1395عالءالدینی، 

 ؛24 مارۀش
Diler: 585 NO 779 

 20 همدان نقره

 

به  و .قه744در سال  کوچکحسنشیخمرگ های تاریخی، در بسیاری از پژوهش

 اما (11).عنوان شده است خانسلیمان انوشیروان برابر با پایان دورۀ ایلخانی قدرت رسیدن

 بیانگر تالش سلیمان برای حفظ قدرت است. .قه744سال  دوم ۀبررسی رخدادهای نیم

ربکر رفته و اختالف و درگیری بین سه امیر چوپانی نخست به دیابعد از  خانسلیمان
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. اما اطرافیان ایلکانی کمک بگیرد بزرگحسنشیخسپس با رفتن به بغداد سعی کرد از 

عمادالدین سراوی به  جهعلیشاهی و خوا مدمححمزه وزیر او و امیراو از جمله حاجی

اهری . قطبی(36؛ ذیل گزیده: 23: 1375)نبئی، اشرف و یاغی باستی پیوستند اردوی ملک

 ،را شهرهای: تبریز، قراباغ کوچکحسنشیخپس از قتل  خانسلیمان مسیر حرکت

اشرف به تبریز در این کتاب سال داند. ورود ملکاهر و دیاربکر میاوجان، تبریز، 

ی زمان هارخداد ۀ. در سه متن تاریخی معیار دربار(231: 1389)ذکر شده است  .قه745

ق دیگر دربارۀ او گزارشی ه.744ال س خان به دیاربکر درسلیمان پس از ورود سلیمان

، حمداهلل مستوفی بن الدین؛ زین231: 1389، ریاه؛ قطبی175: 1317 ابرو)حافظارائه نشده است 

اشرف و ایلخان رخدادهای زمان ملک ون تاریخی پس از سلیمان به بررسی. مت(32: 1396

ب شده به نام سلیمان های ضر. اما بررسی سکهاندپرداختهاو انوشیروان  نشاندهدست

و ضرب سکه به  .قه748تا  745های در فاصلۀ سال هاتداوم فعالیت برخی از ضرابخانه

به نام سلیمان ضرب شهرهای: هایی سکه .قه745سال  کند.نام این ایلخان را اثبات می

از آنی، سعرد، سنجار و معدن یافت و معرفی شده است. بغداد، دامغان، خالط، همدان، 

تنها  .قه747هایی ضرب تبریز و ارزروم معرفی شده است. سال نمونه سکه .قه746سال 

فعالیت محدود به  .قه748ضرابخانۀ اونیک به نام سلیمان سکه ضرب کرده است. سال 

ین سال ضرب سکه به را باید آخر .قه748دو ضرابخانه مرعش و قونیه بوده است. سال 

 .دانست خاننام سلیمان

احتمااًل موفق شده  خانسلیمان .قه748تا  745های در فاصلۀ سال رسدنظر میبه

هایی از های بعد عمدتًا در دیاربکر و بخشو سالایلکانی  حسنبا حمایت شیخ در بغداد

ک، قونیه، معدن و خالط، آنی، سعرد، سنجار، ارزروم، سیواس، اونی آسیای کوچک مانند:

ایی نیز ضرب کند. اشپولر به نقل از کاتالوگ همرعش به حکومت خود ادامه داده و سکه

منتشر شده اشاره به  .م1896پطرزبورگ که توسط مارکوف در سال سن ۀموز هایسکه

. از (1یادداشت  139: 1374)کند می .قه751ای ضرب سیواس به نام سلیمان در سال سکه

ن گزینه ـای (12)وگ مارکوف برای نگارندگان مقدور نشدـدسترسی به کاتالآنجایی که 

سکه اشتباه خوانده نشده باشد آیا ضرب سکه در ماند. اگر حد یک احتمال باقی میدر

باشد؟ اگر  .قه751تواند بیانگر تداوم حکومت سلیمان در سیواس تا سال این سال می

ای از این ایلخان یافت سکه .قه751ا ت 748های چنین است چرا در فاصلۀ سالاین
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م است با توجه به سکوت متون تاریخی و نادر بودن سکه سال مسلنشده است؟ آنچه 

 پذیر نیست.باره امکاننظر بیشتر در ایناظهار .قه751
 

 .قه745خان، ضرب سال های سلیمانسکه .8 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

----- Diler, 2006: 588 NO 790 1 آنی نقره 

 ۀمارش 589 درنمونۀ مشابه 

792 
Diler: 588 NO 791 2 بغداد نقره 

Auction 32, 2018: Lot 614 
Diler: 589 NO 788 & 587 

NO 788 
 3 تبریز نقره

----- Diler: 588 NO 791 4 خالط نقره 

 5 دامغان نقره 74: 1361اسمیت،  46 ۀسک 30 :1396پاکزادیان، 

----- Diler: 588 NO 790 6 سعرد نقره 

 7 سنجار نقره Diler: 588 NO 790 .قه745ل احتماالً ضرب سا

----- Diler: 199 8 معدن نقره 

Auction 22, 2015: Lot 574 Diler: 589 NO 793 9 همدان طال 

 Diler: 589 NO 793 10 همدان نقره 
 

 .قه746ال خان، ضرب سهای سلیمانسکه .9 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

----- Diler, 2006: 589 NO 

794 
 1 ارزروم نقره

با محل  .قه746یک سکۀ نقره ضرب 

 603 :1395، ضرب ناخوانا، عالءالدینی

 25 مارۀش

Diler: 585 NO 780 2 تبریز نقره 

 

 .قه747خان، ضرب سال های سلیمانسکه .10 ۀجدول شمار
 مالحظات برگرفته جنس ضربمحل  ردیف

 ------ Diler, 2006: 585 NO 778 نقره اونیک 1
  

 .قه748خان، ضرب سال های سلیمانسکه .11 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

کوف، این سکه در کاتالوگ مار

های موزۀ از سکه .م1896

 طرزبورگ معرفی شده است.سن

 139: 1374اشپولر، 

 1شت یاددا
 )فاقد تصویر سکه(

 1 قونیه نقره

------ Diler, 2006: 197 2 مرعش نقره 
 

 ضرب نامشخصسال خان، های سلیمانسکه .12 ۀجدول شمار 
 ردیف محل ضرب جنس برگرفته مالحظات

------ Diler, 2006: 578 NO 766 1 اربیل نقره 
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------ Diler: 577 NO 764 2 ارجیش نقره 

 شهری در نزدیکی

دربند در ارمنیه بزرگ 

این شهر مدتی کرسی 

د. عقیلی، ایالت اران بو

1377: 130-131 

Diler: 578 NO 790 3 بیلقان نقره 

------ Diler: 584 NO 790 4 پل ارس نقره 

------ Diler: 588 NO 790 5 جزیره نقره 

------ Diler: 577 NO 764 6 ری نقره 

------ Diler: 579 NO 766 7 عردس نقره 

------ Diler: 579 NO 766 8 سمنان نقره 

------ Diler: 580 NO 770 9 شبانکاره نقره 

 10 شرور نقره Diler: 579 NO 766 مکانی در نخجوان

------ Diler: 577 NO 764 11 شوشتر نقره 

------ Diler: 584 NO 790 12 قم نقره 

م الر مربوط به سلیمان خصوصی. این تنها سکۀ مشاهده شده با نا ۀمجموع

ی وجود ندارد. اما با توجه به ضرب است. در خوانش نام اطمینان باالی

–نیریز–شیخ ابواسحاق–)شیرازهای سلیمان در دیگر شهرهای فارس سکه

احتمال ضرب سکه در الر نیز وجود دارد. در صورت معرفی شبانکاره( 

به الر منتسب کرد.  توان با اطمینان بیشتری سکه راهای مشابه مینمونه

ترین سکه ضرب شده در الر یمیاگر این خوانش تأیید شود این سکه قد

ترین شواهد سکۀ ضری شده در الر مربوط به است. تا پیش از این کهن

 (.50یادداشت  193: 139شجاع بوده است )لوویک، شاه ۀدور

 13 الر؟ نقره

------ Mitchiner, 1977: 259 14 مرعش نقره 
 

 بر سال ضرابخانهتعداد  .1ۀ ودار شمارنم 
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 نتیجه. 6

های تاریخی اختالف در پژوهشاز موارد مورد نشاندهدستمان حکومت ایلخانان زمدت

، یکی از امرای چوپانی کوچکحسنشیخنشاندۀ امیر ، ایلخان دستخانسلیمان است.

کرد. قتل  حکومت .قه40/739-744های استناد متون تاریخی در فاصلۀ سالبه

جدیدی به نام انوشیروان توسط یکی برکشیدن ایلخان و ( .قه744)سال  کوچکحسنشیخ

 نیاشرف را متون تاریخی برابر با پایان دورۀ ایلخادیگر از امرای چوپانی به نام ملک

-ضرب شده در دورۀ چند های. اما با بررسی و تفکیک سکهاندقلمداد کرده خانسلیمان

جالیر در هایی از قلمرو چوپانی و آلبخش سکوت متون تاریخی در درحکومت او سالۀ 

هایی در شهرهای: بغداد؛ خالط، همدان، ایران و دیاربکر ادامه یافته است. ضرب سکه

ارزروم، تبریز، اونیک، قونیه، معدن و مرعش در فاصلۀ  دامغان، آنی، سعرد، سنجار،

است. این  خانسلیمانسلطۀ بی تحتبیانگر و معرف قلمرو نس .قه748-745های سال

 .قه744در سال  خانسلیمان ی حکومتبر پایان رسم خی مبنیشواهد با مستندات تاری

را .ق ه751در سال  خانسلیمان ضرب سیواس به نام ۀنقر ۀقطعه سک تناقض دارد. یک

توان احتماالً آخرین شاهد تالش این ایلخان برای تداوم حکومت خود پس از مرگ می

های ستناد سکهابه ورتدر هر صقلمداد کرد.  لصورت مستقچوپانی به کوچکحسنشیخ

قطعی است. بررسی تداوم  .قه748تا سال  خانسلیمانحکومت معرفی شده تداوم 

شناسی دارد که تا نیاز به معرفی شواهد بیشتر سکه .قه751حکومت این ایلخان تا سال 

 حال حاضر معرفی نشده است.

توان می نام ایلخان سلیمان را در سه گروه ههای ضرب شده بی سکهطور کلهب

 بندی کرد:تقسیم

 چوپان.نام سلیمان در قلمرو آله های ضرب شده بسکه .1

ها را سلطۀ سربداران در خراسان و قومس. این سکهضرب سکه در قلمرو تحت .2

موارد این ایلخان تسلطی اند و در بسیاری حکمرانان سربداری به نام سلیمان ضرب کرده

اینجو در فارس و سلطۀ حکمران آلیوه در قلمرو تحتبر این نواحی نداشته است. این ش

 مظفر در یزد و کرمان نیز اتفاق افتاده است.قلمرو آل

جالیر. ضرب سکه ها مانند آلها در قلمرو متصرفی از سایر حکومتضرب سکه .3

 )مانند شوشتر(.بوده است  در این نواحی به صورت موقت و موردی
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های متون تاریخی باشد. در سندی برای تأیید دادهتواند شناسی میهای سکهداده

در  هاشناسی ارجح بر اطالعات متون تاریخی است. زیرا سکههای سکهاین پژوهش داده

های پس از پایان حکومت اعالم کومت این ایلخانی در سالبردارندۀ اطالعاتی از تداوم ح

 شده در متون تاریخی است.
 

 هانوشتپي
 (.87: 1377)عقیلی، بین میانه و تبریز  سرآبهای رود سرآو یا در کنار یکی از شاخه اوجان شهری بود. 1

 .قه719رجب سال  20بیگ دختر الجایتو و خواهر ابوسعید به نقل از تاریخ گزیده در ازدواج امیر چوپان با ساتی. 2

غان یک سال بعد از این تاریخ متولد سیوربنابراین اگر امیر .(3یادداشت  615: 1387 مستوفی، )حمداهللاتفاق افتاد 

آید او باید جوانی میدر خانسلیمانکه با موافقت او مادرش به ازدواج .ق ه739در سال ( .قه720)سال شده باشد 

 ساله بوده باشد. 19-20

حل در مورد م)هایی ضرب گرنی و بغداد و ارزن اما دیلر سکه است. .قه739بیگ ضرب سال های ساتیاکثر سکه. 3

: به بنگرید ؛سو یا شهری در مشرق میافارقینناتولی کنار رود ارزنشهری است در شمال آاین شهر اختالف نظر وجود دارد یا 

کرده عرفی نیز م (Diler, 2006: 545-546-597) .قه740، حصن، خالط و تبریز مربوط به سال (72 :1377 عقیلی،

 (.546-545)همان: رزن و تبریز نیز معرفی کرده است در ا.ق ه741های دیگری ضرب سال است. دیلر سکه

توسط امیر پیرحسین چوپانی شد « شاهمحمد الدینشمس ملک»به قتل  برای جنگ و رخدادی که منجر. 4
 (.1/295 :1367فسایی، ی؛ حسین117: 1390شیرازی، بنگرید به: زرکوب)
 .ابرو این نام را به صورت امیر سورغان نوشته استحافظ. 5

 ر آمده است. نام تستر و تسترُتستَ به صورت قدیمی آن.ق ه741های سلیمان، ضرب سال نام شوشتر بر سکه. 6

 (.245-244-138: 1377)عقیلی، هجری آمده است های نخستین سدههای االهواز بر سکهمِن

 اشعارش در توصیف متصرفات شیخ اویس آورده است: سلمان ساوجی در دیوان. 7

 رض لشگر منصورت از عراقدر روز ع
 

 
 

 تا حد شوشتر، همه جُند است و لشکر است
 

(433 :ساوجی)    
 

ذکر کرده است. در این کتاب شرحی از وقایع سال  .قه742این وقایع را مربوط به سال  ۀدر ذیل تاریخ گزید. 8

.ق ه743ا در سال شود. آنچه مسلم است این رخدادهآغاز می.ق ه744سال .ق ه742نیست و بعد از سال .ق ه743

 (.29-28-27)ذیل تاریخ گزیده: اتفاق افتاده است 

 (.29)ذیل تاریخ گزیده: شاه اینجو است اینجوی فارس در این تاریخ ابواسحاق محمودحاکم آل. 9

 .29گزیده: تاریخر.ک: ذیل. 10

 .363آشتیانی:  به عنوان مثال اقبال. 11

-31واپسین ایلخان:  ۀ)مقالالوگ مارکوف در ایران به نتیجه نرسیده است مذهب نیز برای یافتن کاتتالش جعفری. 12

 (.11یادداشت  33

 

 منابع
 .1361یعقوب آژند، تهران، دانشگاه تهران،  ۀ، ترجمخروج و عروج سربداران ،اسمیت، جان ماسون
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و فرهنگی، محمود میرآفتاب، چاپ پنجم، تهران، علمی  ۀ، ترجمر ایرانتاریخ مغول د ،اشپولر، برتولد

1374. 

 .1376، چاپ اول، تهران، نشر نامک، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری ،اقبال آشتیانی، عباس

تهران، مولی،  چاپ اول،]ایلخانان[، ، در: های محلیبرافتادن ایلخانان و برآمدن سلسله ،آژند، یعقوب

1384. 

 .1382هران، ، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تجالیرتاریخ آل ،انی، شیرینبی

چاپ اول، تهران، خواندنی،  های سربداران و ایلخانان رقیب در شرق،تاریخ در سکه ،پاکزادیان، حسن

1396. 

 .1390نژاد اصل، چاپ اول، تهران، پازینه، علیرضا بخشعلی ۀ، ترجمهای عثمانیسکه ،پره، نوری

 .1350 ،5 ۀ، شمارموزۀ آذربایجان، «(2) های شاهان اسالمی ایرانسکه» ،باطبایی، سید جمالطترابی

، در: های هفتم تا نهم هجری()سده های ضرب شیرازنگاهی به خطوط مهرها و سکه ،جوادجدی، محمد

 .1390، تهران، فرهنگستان هنر، ]مجموعه مقاالت خوشنویسی مکتب شیراز[

 .1390 ،34-25، 3 ۀشمار ،پژوهشهای علوم تاریخی، «واپسین ایلخان» ،مذهب، محسنجعفری

 .1317، تصحیح خانبابا بیانی، تهران، علمی، ذیل جامع التواریخ رشیدی ،الدین عبداهللابرو، شهابحافظ

فسائی، چاپ اول، ، جلد اول، تصحیح منصور رستگارفارسنامۀ ناصری ،حسنفسائی، حاج میرزاحسینی

 .1367بیر، تهران، امیرک

 .1390فارس،  ۀ، تصحیح اکبر نحوی، شیراز، دانشنامامهشیرازن ،الدینشیرازی، ابوالعباس معینزرکوب

تقی تفضلی، تهران، صفی  ۀ، به کوشش منصور مشفق، با مقدمدیوان سلمان ساوجی ،ساوجی، سلمان

 .1336علیشاه، 

 .1389دانشگاه تهران،  ، جلد دوم، چاپ دوم، تهران،مظفرتاریخ آلستوده، حسینعلی، 

 .1379، چاپ اول، تهران، سمت، های ایرانسکه ،یدونسرفراز، علی اکبر و آورزمانی، فر

چاپ دوم، تهران،  هاشم محدث،، تصحیح میرمجمع االنساب ،ای، محمد بن علی بن محمدشبانکاره

 .1376امیرکبیر، 

 های مؤسسۀ کتابخانۀ و موزۀ ملی ملک(،که)مجموعه س های ایران زمینسکه ،اصغرزاده، سید علیشریعت
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