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سعید سلیمانی
تاریخ دریافت1991/1/11 :
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چکیده

بدیهی است که اطالعات منابع مکتوب با کاسـتیهـایی همـراه اسـت و ایـن
آثار در سیر تاریخی خود از متون پیشین وام گرفتهانـد ،چنانکـه بـا مطالعـهی
راحهالصدور راوندی یا زبدهالنصره بنداری اصفهانی و منـابع دیگـر ،مطالـب
قابل توجهی در مورد تاریخ محلی ایران در عهد سلجوقیان به دست نمیآید
و این مطالب در قرون بعدی در آثاری چون روضهالصفای ناصری تکـرار و
تلخیص شدهاند؛ از این رو با مراجعه به منابع غیرمکتوب چون سنگنبشتهها،
مُهرنبشتهها ،گلنبشتهها و سکهنبشتهها به گوشههای تاریک تـاریخ ایـران در
دورهی سلجوقی میتوان راه یافت .در این مقاله ،سـکهای بازمانـده از عصـر
سلجوقی را بررسی میکنیم که تاکنون معرفی نشده است و میتـوانیم آن را
یکی از اسناد تـاریخی ایـران در ابتـدای شـکلگیـری قـدرت سـلجوقیان در
جرجان به شمار آوریم .بـا اسـتفاده از ایـن سـکه کاسـتیهـای برخـی متـون
مکتوب مرتبط بـا دورهی سـلجوقیان برطـر مـیشـود .بـدین ترتیـب ،ایـن
پژوهش ضمن تبیین آغاز قدرتگیری سلجوقیان در جرجـان و طبرسـتان بـا
استناد به سکهنبشتهها و مقایسه با متون کهن ،به معرفی یک امیر محلی به نـام
 .1مورخ و پژوهشگر دانش سکهشناسیSaeed_soleimani@irib.ir .
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مرداویج بن بشوـ بسّوـ میپـردازد کـه سـیادت و قیـادت طغـرل سـلجوقی و
خلیفهی عباسی را بر خود پذیرفته است.
واژگان کلیدی :سکهشناسی ،سلجوقیان ،طغرل بک ،انوشـیروان زیـاری،
مرداویج ،جرجان.
مقدمه
معموالً متون تاریخی ایران دربارهی آغاز شکلگیری یک دودمان ،علت اصلی سقوط آن و
بسیاری از رخدادها ،بهویژه قیامها ،سکوت میکنند و به طور کلی منابع و متون نوشتاری ما ناقصند
و در سیر تاریخی خود بیشتر وامدار متون قبل از خود هستند؛ چنانکه به عنوان نمونه با مطالعهی
راحهالصدور راوندی یا زبدهالنصره و النخبهالعصره بنداری اصفهانی ،مطالب قابل توجهی
بهویژه دربارهی تاریخ محلی ایران در عهد سلجوقیان به دست نمیآید و همان مطالب در قرون
بعدی در آثاری چون مسامرهاالخبار و مسایرهاالخیار ،نظامالتواریخ ،اخبار سالجقهی روم و

سلجوقنامه ابنبیبی ،عتبهالکتبه و تاریخ آلسلجوق تا روضهالصفای ناصری تکرار و
تلخیص شده است .تاریخهای محلی در برهههایی از زمان فاقد اطالعات و مستندات هستند و اسناد
دستنوشته و فرامین موجود نیز بیشتر به قرن هشتم هجری به بعد مربوط میشوند ،از اینرو با
مراجعه به منابع غیرمکتوب مانند سنگنبشتهها ،مُهرنبشتهها ،گلنبشتهها و سکهنبشتهها به
گوشههای تاریک تاریخ ایران میتوان راه یافت .از آنجا که سکهها توسط دستگاه دیوانی و عمّال
دولتی و با تأیید حکومت وقت (چه مرکزی و چه محلی) ضرب میشدهاند و به نوعی در حکم
خطبه بودهاند ،از اهمیتی بسزا برخوردارند ،از اینرو سکههای بجا مانده از قرون یکم تا هفتم
هجری قمری که از اسناد دولتی و حکومتی به شمار میروند ،در بازشناسی رخدادها ،بهویژه وقایع
مرتبط با تاریخ محلی نقش مهمی ایفا میکنند .به همین دلیل در این پژوهش ،عالوه بر مراجعه به
منابع مکتوب و کتابخانهای به مطالعه و بررسی سکهای مربوط به آغاز تسلط سلجوقیان بر جرجان
پرداختهایم که تاکنون به وسیلهی سکهشناسان معرفی نشده است و کاستیهای متون را میتواند
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برطر

و تکمیل کند .تواریخ محلی بسیار اندك هستند .دربارهی مقطع زمانی مورد بحث ما

دادههای تاریخ طبرستان ابناسفندیار و تاریخ یمینی به پیش از سال  591هجری قمری مربوط
میشوند و به این ترتیب در تاریخ طبرستان مرعشی نیز مطلبی یافت نمیشود.
معرفی سکه
در این مقاله سکهای مربوط به آغاز تسلط سلجوقیان بر جرجان بررسی میشود که تاکنون معرفی
نشده است .این سکهی نقره در سال  591هجری قمری در استرآباد ضرب شده است .بر این سکه
عالوه بر نام خلیفهی وقت عباسی ،القائم بامراهلل ( 517ـ  599هـ  .ق) ،نام طغرل بک سلجوقی (511
ـ  599هـ  .ق) و یک امیر محلی به نام مرداویج دیده میشود.

پشت سکه

روی سکه

جنس سکه :نقره
وزن 9 /08 :گرم
قطر 99 :میلیمتر
روی سکه (متن)] :هلل [ محمدرسول اهلل  /القائم بامراهلل  /االمیر االجل / 1طغرل بک

 .1سکههای طغرل بک تا سال  597هجری قمری دارای لقب و نام االمیراالجل طغرل بک هستند و از آن پـس روی آنهـا بیشـتر
لقب السلطان المعظم و شاهنشاه دیده میشود  .ر.ك :قوچانی 11 :1909؛ بارتولد.95 :1910 ،

 /15پژوهشی سکهشناختی بر آغاز حکمرانی سلجوقیان در جرجان

روی سکه (حاشیه)] :محمد رسولاهلل ارسله بالهدی[ و دین الحق لیظهر علی الدین ]کله و لوکره
المشرکون[1
پشت سکه (متن) :ال اله اال  /اهلل وحده  /الشریک له  /مرداویج
پشت سکه (حاشیه)] :بسم اهلل ضرب هذا[ الدرهم باستارآباد 9سنه خمس ]و ثلثین و اربعمائه[

تصویر نام مرداویج بر پشت سکه
طرح مسئله
در تحقیقات پژوهشگران متأخر مانند بوسورث در کتاب سلسلههای اسالمی جدید و دیگر آثار
نسبنامهای از محققانی نظیر زامباور ،لینپول و خلیل ادهم و کتابهای سکهشناسی و کاتالوگها

9

با وجود تعدد اسامی نسبت به نسبنامهها ،نامی از مرداویج مورد نظر این پژوهش دیده نمیشود،
اما در تاریخ مفصل ایران ،اثر شادروان عباس اقبال آشتیانی به شخصی به نام «مرداویج» اشاره
شده است که توسط طغرل بک ،به حکمرانی گرگان و طبرستان منصوب شد (اقبال-157 :1919 ،
 .)150همچنین پروفسور مادلونگ در بخش دودمانهای محلی در جلد چهارم تاریخ ایران

(پژوهش دانشگاه کمبریج) به اختصار به این شخصیت تاریخی اشاره کرده است (مادلونگ،
 .)100 :1919به نظر میرسد اقبال و مادلونگ از الکامل ابناثیر بهره بردهاند.

 .1قرآن مجید 9/11 ،و  .99/9این آیه با کمی تغییر از زمان عبدالملک بن مروان تا عهد ایلخانـان مغـول بـر سـکههـا نقـش بسـته
است.
 .9به جای استرآباد (گرگان امروزی) ،استارآباد آمده است .در این باره ر.ك  :نیستانی 171 /0 :1977 ،ـ .179
3. Stephen Album (2011). A Checklist of Islamic Coins, Third Edition.
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وجود نام خلیفهی عباسی القائم ( 517ـ  599هـ  .ق) و طغرل سلجوقی ( 511ـ  599هـ  .ق)
نشاندهندهی قبول سیادت عباسیان توسط طغرل است که این موضوع خارج از حوزهی این
پژوهش است .نکتهی مورد توجه در این تحقیق ،نام مرداویج در روی دیگر سکه ،با تاریخ 591
هجری قمری و محل ضرب استرآباد است که سیادت و قیادت خلیفهی عباسی و طغرل سلجوقی
را بر خود و منطقهی تحت حاکمیت خود پذیرفته است.
بدینترتیب ،این سؤال مطرح میشود که مرداویج یاد شده بر این سکه کیست که بیش از یک قرن
با مرداویج بن زیار( 999ـ  911هـ .ق) فاصله زمانی دارد ؟
بررسی منابع تاریخی
از آنجا که تاریخ سند معرفی شدهی ما ،یعنی سال ضـرب سـکه 591 ،هجـری قمـری اسـت ،بـرای
یافتن ردپای مرداویج اندکی به عقب ،یعنی دوران ضعف و فتور آل زیار در جرجان بازمیگـردیم.
در سال  598هجری قمری محمود غزنوی به ری آمد و به همین دلیل منوچهر بن قابوس از جرجان
گریخت و محمود در ازای گرفتن مبلغی خـراج ،بـه نیشـابور رفـت (ابـنخلـدون.)595 /5 :1580 ،
چنـدی بعـد منـوچهر توسـط بــرادر زنـش ،اباکالیجـار بـن ویهــان الکـوهی ،مسـموم شـد و پســر
انوشیروان که کودکی بیش نبود در سال  599هجـری قمـری توسـط خـالش اباکالیجـار بـه امـارت
زیاریان منصوب شد ،در حالیکه در واقع قدرت در دستان اباکالیجار بود (همان).
پس از مرگ محمود غزنوی ،در منطقهی جبال اتفاقاتی افتاد که دیلمیـان در آنهـا نقـش اصـلی را
ایفا کردند .در سال  591هجری قمری عالءالدوله کاکویی با فرهاد بن مرداویج متحد شـد و گویـا
اباکالیجار کوهی نیز با آنان در ارتباط بوده است؛ لذا مسعود غزنوی یکی از دیوانسـاالران خـود بـه
نام شیخ العمید ابوسهل حمدوی 1را به جنگ ایشان فرستاد که سرانجام به قتـل فرهـاد بـن مـرداویج
منجر شد (ابن خلدون188/5 :1580 ،؛ بوسورث .)99 :1971 ،سپس مسعود برای تنبیـه اباکالیجـار و
انوشیروان زیاری به طبرستان و جرجان لشکر کشید و تا رویان پیشروی کـرد (ابـن خلـدون:1580 ،
181 /5؛ مادلونگ100 :1919 ،؛ بوسورث .)07 -79 /1 :1911 ،سلطان غزنوی تا سال  591هجـری
 .1برای اطالعات بیشتر دربارهی این شخصیت ر.ك :خطیبی.179 – 178 /1 :1979 ،
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قمری در طبرستان ماند و اباکالیجار تا سال  591هجری قمری رابطهی خود را با مسعود حفظ کـرد.
وی تا سال  599هجری قمری همچنان بـه نـام انوشـیروان بـن منـوچهر قـدرت را در اختیـار داشـت
(بوســورث99 :1971 ،؛ اقبــال )157 :1919 ،تــا اینکــه در ایــن ســال انوشــیروان زیــاری خــال خــود،
اباکالیجار را دستگیر کرد و مستقل شد (مادلونگ100 :1919 ،؛ اقبال.)918 :1919 ،
نخستین بار در همین دوران ،یعنی در سال  590هجری قمری در وقایعنامهها از شخصـی دیلمـی بـه
نام مرداویج بن بسّو(ابناالثیر 180 ،597 /9 :1911 ،و  )189یا مـرداویج بـن بشـو (همـان )579 :نـام
برده شده است 1که احتماالً در سال  599هجری قمری در شکست مسعود در جنگ دندانقان نقش
داشته است (اقبال .)157 :1919 ،در میان متون کهن تنها ابناثیر و ابنخلدون دربارهی مـرداویج بـن
بشو یا بسّو سخن گفتهاند(ابن االثیر 180 ،597 ،579 /9 :1911 ،و 189؛ ابنخلـدون .)118/9 :1580
در تحقیقات اخیر نیز برخی پژوهشگران (رابینـو918 :1911 ،؛ مادلونـگ100 -107 :1919 ،؛ اقبـال
آشتیانی )911 ،157 :1919 ،اشارهای کوتاه به این امیر دیلمی کردهاند.
در سال  590هجری قمری ،مسعود غزنوی دیوانساالر معـرو
حمدوی ،صاحب جیش خود ،سوباشی حاجب ،تا

فرا

خـود بـه نـام شـیخ العمیـد ابوسـهل
و تعدادی از امیران و والیـان جرجـان و

طبرستان ،از جمله مرداویج بن بسو را بـه جنـگ ترکمانـان غـز فرسـتاد (ابـناالثیـر،517/9 :1911 ،
.)579
سپاه غزنویان که مرداویج نیز در شمار امیران آن بود ،در سال  599به طـرز مشـکوکی از ترکمانـان
غز شکست خورد و گفته شده است که ابوسهل از ترس توبیخ مسعود به جرجان رفت .وی در سال
 591به نیشابور بازگشت ،ولی سوباشی حاجب و چند امیر دیگـر بـه اتهـام سـهلانگـاری و احتمـاالً
خیانت در جنگ با ترکمانان دستگیر شـدند و بـاالخره در همـین سـال ،یعنـی  591هجـری قمـری،
طغرل سلجوقی به نیشابور دست یافت (ابنخلدون119 /9 :1580 ،؛ اقبـال989 :1919 ،؛ بوسـورث،
 91-10 /9 :1911و .)111

 .1در ترجمهی فارسی نیز مرداویج پسر بشو یا مرداویج بشو ثبت شده است (ابنخلدون.)781/9 :1919 ،
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در سال  599هجری قمری ،مسعود درصدد فرار به هند برآمد که با مخالفت برخی نزدیکـان خـود،
از جمله ابوسهل حمدوی روبهرو شد .گویا سلطان غزنوی هنگام عقـبنشـینی بـه هنـد بـه امیـران و
دیوانساالران خود اجازه داده بود که در صورت تصر

غزنه به وسیله ترکمانان ،بـه آنـان بپیوندنـد

(خطیبی .)171 :1979 ،در گزار های سال  599هجری قمری میخوانیم که مرداویج ،از سرداران
سابق غزنویان ،هنگام فتح جرجـان همـراه طغـرل بـوده اسـت و بـه عنـوان نماینـدهی سـلجوقیان بـه
حکمرانی والیت جرجان و طبرستان منصوب شد (ابناالثیر591 /9 :1911 ،؛ ابنخلـدون/9 :1580 ،
118؛ ابناسفندیار10 :1911 ،؛ اقبـال157،911 :1919 ،؛ مادلونـگ100 :1919 ،؛ بوسـورث:1971 ،
99؛ سرتیپپور118 /1 :1971 ،؛ رابینو.)981 :1911 ،
به این ترتیب احتمال دارد که ابوسهل حمدوی بـه همـراه سوباشـی حاجـب ،کـامرو دیلمـی ،تـا
فرا

و مرداویج بن بسو به سلجوقیان پیوسته باشـند( 1ابـناالثیـر. )180 /9 :1911 ،گویـا مـرداویج،

مادر انوشیروان زیاری ،یعنی بیوهی منوچهر بن قابوس را به زوجیت میگیرد و به این ترتیب عـالوه
بر تأیید طغرل (به عنوان حکومت مرکزی) ،بـه صـورت محلـی هـم مشـروعیت کسـب مـیکنـد و
انوشیروان را تحت تسلط خود در میآورد (همان.)597 :
ابناثیر و ابنخلدون در ذکر وقایع سـال  595هجـری قمـری نوشـتهانـد کـه مـرداویج در ایـن سـال
درگذشت و فرزنـد

جسـتان بـه جـای او نشسـت و سـپس طغـرل جسـتان را عـزل کـرد و اسـفار

کردویه ،از خواص منوچهر بن قابوس را به جای او گماشـت؛ در حـالیکـه منـابع دیگـر جسـتان را
فرزند انوشـیروان زیـاری دانسـتهانـد (ابـناالثیـر189 /9 : 1911 ،؛ ابـنخلـدون9 /5 :1919 ،؛ اقبـال،
 150 ،1919و..)911
نتیجهگیری
مردوایج بن بشو (بسّو) از امیران دیلمی بود که نخسـت بـه غزنویـان پیوسـت ،تـا سـال  599هجـری
قمری در کنار مسعود غزنوی ماند و از سال  599هجری قمری به سلجوقیان ملحق شد .او دستکم

 .1دربارهی استفاده از مأموران دودمانهای پیشین و اشرا

نیمهمستقل کُرد و دیلمی ر.ك :کلوزنر.71 :1919 ،
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تا اوایل سال  591هجری قمری به صـورت یـک حـاکم محلـی و نیمـهمسـتقل تـابع سـلجوقیان ،بـر
استرآباد حکمرانی کرد و تا این سال به نام او سکه ضرب میشد.
منابع
 قرآن کریم. آق سرایی ،محمود بن محمد .)1919( .مسامره االخبار و مسایره االخیار .عثمان تـوران .تهـران:اساطیر.
 ابناالثیر،عزالدین .)1911( .الکامل فی التاریخ .ج  .9بیروت :دارصادر  -داربیروت. ابناسفندیار .)1911( .تاریخ طبرستان .به کوشش عباس اقبال آشتیانی .تهران :کالله خاور. ابنبیبی[ .بیتا] .اخبار سالجقهی روم و سلجوقنامه ابننبنیبنی .بـه کوشـش محمـد جـوادمشکور .تهران :کتابفروشی تهران.
 -ابنخلدون ،عبدالرحمان بن محمد .)1580( .دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربنر

و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبر .تحقیق خلیل شحاده .بیروت :دارالفکر.
 ابنخلدون ،عبدالرحمان بن محمد ( .)1919العبرتاریخ ابن خلدون،ترجمه عبدالمحمـدآیت،،تهران :مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی.
 -ادهم ،خلیل و احمد سعید سلیمان .)1919( .استانلیلینپول و بارتولند تناریخ دولن هنای

اسالمی و خاندانهای حکومتگر .ترجمهی صادق سجادی .ج  .1تهران :نشر تاریخ ایران.
 اقبال آشتیانی ،عباس .)1919( .تاریخ مفصل ایران .تهران :کتابفروشی خیام. بارتولد ،واسیلی والدیمیروویچ .)1910( .خلیفنه و سنلنان .ترجمـهی سـیروس ایـزدی .تهـران:امیرکبیر.
 بدیع جوینی ،منتخبالدین علی بن احمد .)1905( .عتبنه الکتبنه .بـه کوشـش محمـد قزوینـی وعباس اقبال .تهران :اساطیر.
 بنداری اصفهانی .)1911( .زبده النصره و نخبه العصره .به کوشش محمدحسین جلیلی .تهـران:بنیاد فرهنگ ایران.
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 بوسورث ،کلیفورد ادموند« .)1971( .تاریخ سیاسی و دودمانی ایـران ( 998-115هجـری-1917/ 1888میالدی)» .تاریخ ایران کمبریج (ازآمدن سلجوقیان تنا فروپاشنی دولن

ایلخاننان).

ویراستهی جی .آ .بویل .ترجمهی حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.
 بوسورث ،کلیفورد ادمونـد .)1911( .تاریخ غزنوینان .ترجمـهی حسـن انوشـه .ج  1و .9تهـران:امیرکبیر.
 .)1901( .----------------- -سلسننلههننای اسننالمی جدینند راهنمننای گاهشننماری و

تبارشناسی .ترجمهی فریدون بدرهای .تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.
  .)1971( .-----------------سلسننلههننای اسننالمی .ترجمــهی فریــدون بــدرهای .تهــران:مؤسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 بیضاوی ،قاضـی ناصـرالدین .)1901( .نظنام التنواریخ .بـه کوشـش میرهاشـم محـدث .تهـران:موقوفات افشار.
 تاریخ آل سنلجوق در آنناتولی .)1977( .ویراسـت نـادره جاللـی .تهـران :دفتـر نشـر میـراثمکتوب.
 جرفاذقانی ،ناصح بن ظفر .)1917( .تاریخ یمینی .تصحیح جعفـر شـعار .تهـران :بنگـاه ترجمـه ونشر کتاب.
 -خطیبی ،ابوالفضل« .)1979( .ابوسهل حمـدوی» .دایرهالمعارف بنزر

انتشارات دایرهالمعار
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 رابینو ،هـ .ل .)1911( .مازندران و استرآباد .ترجمهی غالمعلی وحید مازندرانی .تهران :علمی وفرهنگی.
 راوندی .)1919( .راحهالصدور و آیهالسرور در تاریخ آل سنلجوق .ترجمـهی محمـد اقبـال.تهران :علیاکبر علمی.
 زامباور ،ادوارد فن .)1911( .نسبنامهی خلفا و شهریاران .ترجمهی محمد جواد مشکور.تهـران:کتابفروشی خیام.
 -سرتیپ پور ،جهانگیر .)1971( .نامها و نامداران گیالن .ج  .1رشت :نشر گیلکان.
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 قوچانی ،عبداهلل .)1909( .گنجینهی سکههای نیشابور .تهران :سازمان میراث فرهنگی. کاشانی ،انوشیروان .)1975( .تاریخ دولة آل سلجوق .بـا مقدمـه سـید محمـد الغـراوی .قـاهره:المکتبه الشرقیه.
 کــارال کلــوزنر .)1919( .دیوانسنناالری در عهنند سننلجوقی .ترجمــهی یعقــوب آژنــد .تهــران:امیرکبیر.
 لین پول ،استانلی .)1919( .طبقات سالطین اسالم .ترجمهی عباس اقبال آشتیانی .تهـران :دنیـایکتاب.
 -مادلونگ ،و« .)1919( .سلسلههای کوچک شمال ایران» .تاریخ ایران کمبنریج (از اسنالم تنا

سالجقه) .ج  .5ترجمهی حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.
 مرعشی ،ظهیرالدین .)1911( .تاریخ طبرستان و رویان و مازندران .به کوشش محمـد حسـینتسبیحی .تهران :انتشارات شرق.
 -نیستانی ،جواد« .)1977( .استراباد» .دایرهالمعارف بزر

دایرهالمعار

اسالمی .ج  .0تهران :انتشارات

بزرگ اسالمی.
- Album, Stephen (2011).A Checklist of Islamic Coins.Third Edition.

