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  در ای ناشناخته از اتابک قزل ارسالن«،  در سکه  "شاهنشاه ایران"ۀ »کاربرد لقب  انتشار مقال

  بدر باای  مرا بر آن داشت تا نکته  وزین،   ۀ مجلآن    (1399)پاییز  دهم  دواز  شمارۀ سوم سال 

 شوم.   یادآور متن آن قرائت و   مورد اشاره  ۀیعنی سکۀ ناشناخت ، این مقالهع اصلی وموض

اصلی بار    که   استشده  نهاده  ای  سکهعبارت  بر  مقالۀ  این    پایۀ  شادروان  توسط  نخستین 

هادی ایشان همراه  شنپی متن    ، و معرفی   خیرباد! ــ که یادش به    ترابی طباطباییجمال  سید

  شده منتشر    2های شاهان اسالمی ایران سکهدر کتاب  دو رو ی سکه  د  ی با تصویر سیاه و سف 

مس است سکه  این  است.  بوده  شادروان  آن  شخصی  مجموعۀ  به  متعلق  نیز  سکه  اصل    ، ی. 

را بر  «  قزل ارسالن  ایرانهنشاه  السلطان القاهر، شعبارت »  کیفیت بوده و ایشانفرسوده و بی

س ی روی  اتک  از  یکی  به  را  آن  و  خوانده  آذربایجان)اکه  قزل  ق  ۶22تا   ۵31بکان  یعنی   )

 3.  نسبت داده است (ق۵82ـ  ۵87)ارسالن

 ۀنویسندخانم دکتر مودّت،  ق به مجموعۀ ترابی،  با توجه به در دست نبودن اصل سکۀ متعلّ

سکه از  تصویری  را  مقاله،  مشابه  مجموعهک  درکه  ای  سکهنار  از  قلعۀ    در جوقی  سل  های ای 

ش ورمزیار   یافت  اندرود  توسط  و  ه  دزنجان  قاسمی  مقالهخانم  قالب  به    4ده کر  منتشرای  در 

اکنون  . مجموعهاندیاری گرفته که  موزۀ  ای  استان  در  فرهنگی  . است  وظمحف زنجان  میراث 

از   مقالۀ خویش تصویری  اندرود در  قاسمی  قرائت خویش    روی سکهاگرچه خانم  یا  ارایه و 
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مودّ  بت  خانم  کامل  اعتماد  ترابی طباطبایی  ه با  تاریخ  شرح مفصّ،  قرائت شادروان  از  این  لی 

های پیش از  و احیای سنتملی  در کسب مشروعیت  اتابک قزل ارسالن  و تالشهای  سلسله  

-هاله و دارای  دست  بیرق به  یسوار اسب  را که شامل   دیگرروی سکه و نقش  ارایه کرده  اسالم  

 .  است پرداخته  آنو به تفسیر ه تدانسخاص ای سکهتفاقی نادر و  ااست،  ر ای دور س

ایشان کلماتی از    ق به شادروان ترابی، سکۀ واضحی نبوده ومتعلّ   سکۀ  چنان که یاد شد، اما  

به ص را  یاد میورمتن سکه  به دالیلی که  و  بازسازی کرده  قرائشود  ت ذهنی  ت خویش  در 

 اند.  به خطا رفته کامالً

ر موضوع،  برای  شدن  تر  کتوشن  در  شده  منتشر  تصویر  اصل  شاهان  سکه  ابنخست  های 
گذرانیم و سپس دو  از نظر می جانب  توسط اینطرح دورگیری شده آن  را با  ،  اسالمی ایران

عود، بن مسسکه را که در اصل متعلق به یکی از فرزندان قلیچ/قلچ ارسالن  نمونه دیگر از این  

 .دهیمنشان میرا  است  روم    یقوسلجن  حاکمااز  ،  (ق  ۵۵9ـ    ۵88:  حکـ)  شاه یعنی سلیمان

میان هر حرف ها،متأثر از خط کوفی است و  باید یادآور شد که متن نوشتۀ این دست از سکه

اتصالی کشیده می بهشود که خوحلقۀ  را  باشد،  اندن کلمات  فرسودگی شده  اگر دچار  ویژه 

و  ارایه شده    سکۀ   متن بنابراین    قرائت شود.   د و ممکن است موجب خطای درکندشوارتر می 

ای ناشناخته از اتابک قزل  در سکه  "نشاهنشاه ایرا"لقب  »کاربرد    مقالۀدر  تصویر آن    تحلیل

نادرستارسالن«،   کلمه  حاصل  بن»خوانی  صورت    «سلیمان  ایرانش»به   زل ق »و    «هنشاه 

ارسال »قلچ  به جای  که    ن« است.ارسالن«  به ذکر است  اسالزم  و  طرح  نور  هاله  و  ب سوار 

و   شده وم شروع مان قلیج ارسالن د، از زهای سلجوقیان روماز سکه دست ایندر پرچم ه و کال

 .1موجود است شفرزنداناو و  از های متعدد آن نمونه
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