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Coins are the most convincing documents used in the definitive chronology 

and measurement of political, economic and cultural transformations of past 

eras. Coins of each period represents the political sovereignty, script, 

language, art, religion, civilization, socio-economic status, trade relations of 

the nation and the countries of their past. Numismatics is an interdisciplinary 

knowledge that provides unique information to archaeologists, historians, 

sociologists and social scientists, political scientists, economics, linguistics, 

art and symbolism, etc. This is precisely why reflection in this group of 

archaeological evidence is important for scholars, historians, and 

archaeologists. The Bavand dynasty/Bavandian (651-1349 AD) were one of 

the Shiite families that for centuries, especially during the Abbasid caliphate, 

ruled and minted coins in the northern regions of the Alborz Mountains. 

Although the Bavandian were often independent rulers, but were sometimes 

subjugated by their contemporary caliphs and sultans. Now, the question 

arises that with which characteristics of the Bavandian coins can be used to 

distinguish from other coins of the Islamic era? The aim is to find out how 

the Bavandian differentiated their coins from the coins of the Abbasid 

caliphs and, and precisely, depending on which of the local and regional 

governments they minted their coins.The results of the present study show 

that the Bavandian struck coins to prove their sovereignty, consolidate 

their power and their relative independence. Although due to political-

security reasons, they had to temporize with the Abbasid caliphs, but by 

tapping the phrase "Ali Wali Allah" on the back of the coins, they have 

managed to establish themselves as a Shiite government independent of the 

caliphs. 
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 شیعی در ایران های امرایای از  سکههای باوندی نمونهواکاوی سکه
 

 0محرم باستانی
 ایران. ،تهران،دانشگاه تهران شناسی باستان یدانشجوی دکتر

 حسن کریمیان

 ایران.تهران، ، دانشگاه تهران شناسی باستاندانشیار 

 03/4/88: مقاله پذیرش تاریخ ؛4/12/89: مقاله دریافت تاریخ

 (60تا ص  44)از ص 

 چکیده
نگاری مطلق و سنجش تحوالت سیاسی، گاهدر هستند که  یاسناد مسکوکات فلزی معتبرترین

کشف مسکوکات ادوار مختلف در  .گیرند میمورد استفاده قرار  اقتصادی و فرهنگی ادوار گذشته

پادشاهی کهن مورد  های سلسلهدر تشخیص قلمرو حاکمیتی  تواند میمختلف جغرافیایی  های محدوده

 تیخط، زبان، هنر، مذهب، تمدن، وضع حاکمیت سیاسی، ندهنمای دوره هرسکه . قرار گیرداستفاده 

دانشی است  یشناس سکهممالک گذشته است. ملت و  یتجارتارتباطات  ،یاجتماع -اقتصادی 

جامعه شناسان و  مورخین، ،شناسان باستان را در اختیار فردی منحصربهاطالعات  که ای رشته میان

 غیره و هنر و نماد شناسی ،یشناس زبان، اقتصادپژوهشگران علوم سیاسی، علم محققان علوم اجتماعی، 

برای  گروه از شواهد باستانی اینتعمق و تفحص در  است که بدین سبب عیناً. دهد میقرار 

 های خاندان خاندان باوندیان یکی از. یابد میاهمیت  شناسانپژوهان، مورخین و باستان دانش

بر نواحی شمال رشته  ،عباسیان خالفت روزگار ویژه بهو  متمادی های سدهدر  بودند که مذهب شیعی

 ،مستقل بودند فرمانروایانیاغلب  انیباوند . اگرچهاند نمودهبه ضرب سکه  اقدامالبرز حکمرانی و  های کوه

 یابد میداشتند. اینک، این پرسش قابلیت طرح معاصرشان قرار  نیخلفا و سالط ادیتحت انق بعضاً لیکن

 ؟ساختمتمایز  مسکوکات دوران اسالمیسایر از  توان می هایی ویژگیبا چه که مسکوکات باوندی را 

 وخود را از مسکوکات خلفای عباسی متمایز  های سکهباوندیان چگونه  است که مشخص گرددهدف آن 

نتایج پژوهش  .اند نموده اقدام به ضرب سکه ای منطقهمحلی و  های حکومتعیت از کدام یک از ببه ت

خود اقدام به  یقدرت و استقالل نسب تیتثب و تیاثبات حاکم یبرا باوندیان حاضر روش ساخت که

، لیکن با اند بودهبه مدارا با خلفای عباسی  ناچار به یتیامن - یاسیس لیاگرچه به دلو ب سکه نموده ضر

حکومتی شیعی و مستقل از خلفا مطرح  عنوان به، خود را ها سکهپشت  بر «اهلل ولی یعل»عبارت  ضرب

 .اند ساخته

 
 

آل  ان،یساالرعباسی،  های هسک ،های باوندیفرمانروایان شیعی، سکه های سکه: کلیدی هایهواژ

 .هیآل بو ،اریز
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 مقدمه

حکومتگر شمال ایران شیعی  های خانداناز از اعقاب قباد پادشاه ساسانی و باوندیان 

 و حاکمیت سر برآوردندهستند که در عصر حاکمیت عباسیان در این منطقه سرسبز 

که  رسد مییخی به نظر مطابق منابع و مصادر تار (1) استمرار بخشیدندخود را  یا منطقه

 چون طبرستان، از شمال ایران های بخشهجری بر  033تا  44 های سالاین خاندان از 

 (2) انیتوسط چالو انیآمدن صفو روی کاراز  شنموده و پیقومس حکومت  و ری گیالن،

حکمرانی  سیادت و و با پذیرشبویهی و آل زیار  باوندیان در سایه حاکمان. ندنابود شد

را به خالفت بغداد راج سالیانه ه و خقبول نمودنیز ابعیت خلیفه عباسی را آنان ت

حکومت و دولت خود نیازمند ضرب سکه معرفی برای  این حکمرانان نیز .پرداختند می

در ضرب باوندیان از استقالل در حکمرانی رسیدند. اگرچه  نوعی بهو با ضرب سکه  بودند

خود را در روی و پشت  عصر همبزرگ  های متحکوسکه نام خلیفه و پادشاه یا حاکم 

با  ، لیکناند نمودهآنان را با القاب و عناوین حکومتی ذکر  ها نوشتهسکه آورده و در 

حاکمان سنی  علیهپذیرش سیادت علویان و سادات و کمک به آنان در جهت قیام 

ی نیز در تاریخ های دورهطرفدار عباسیان نقش مهمی ایفا نموده و خود در مقاطعی از 

 .(106 :1091 باسورث،) پرداختند میعمال خلیفه به جنگ و نزاع  علیهرکاب علویان 

را  اهلل ولیمحلی در قرن چهارم هجری هستند که ذکر علی  های حکومتباوندیان یکی از 

با شجاعتی آن است که آنها  مؤیدکه  اند آورده ها سکهبعد از نام پیامبر در پشت 

این در شرایطی بود که مذهب رسمی انتخاب نموده بودند.  عنوان هبتشیع را  زدنی مثال

بیش از نیمی از  که به دامنه حکومت و فرمانروایی گستردگی علیرغمآل بویه حتی 

در ضرب سکه عقاید خود را نشان نداده و از خلیفه عباسی در ، رسید میایران و عراق 

سکوکات فرمانروایان محلی کلی م شکل ی کهآنجایاز  .ضرب سکه پیروی نموده است

معاصر عباسیان تا حد زیادی برگرفته از طرح اصلی مسکوکات خلفای عباسی بود، این 

از سایر  توان می هایی ویژگیپرسش مطرح است که مسکوکات باوندی را با چه 

مسکوکات دوران اسالمی متمایز ساخت؟ هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که روشن 

خود را از مسکوکات خلفای عباسی و فرمانروایان  های سکهترتیب باوندیان به چه  سازد

 ای منطقهمحلی و  های حکومتعیت از کدام یک از بمحلی معاصر خویش متمایز و به ت

در نیل به این هدف، تعدادی از مسکوکات فرمانروایان  .اند کرده اقدام به ضرب سکه

 های ویژگیمادهای ضرب شده بر آنها، ر و نانتخاب و با مطالعه و مقایسه شعایباوندی را 



 ایران در شیعی  امرای های سکه  از ای نمونه باوندی های سکه واکاوی /64

 های سکهدقیق  ین منظور و در جهتدشاخص این مسکوکات مشخص و معرفی گردند. ب

در ادامه به اختصار تاریخچه باوندیان را ارائه و سپس مسکوکات قرون باوندی حاکمان 

 وباوندیان  های سکه خلفای عباسی معرفی و آنگاه های سکه ویژه بهاولیه اسالمی و 

 .اند گردیدهآنان معرفی  عصر همحاکمان بزرگ 

 تاریخ باوندیان. 0

 بوده قباد نوادگان از احتماالً که شاپور باوندی توسط باوندیان یا «باوند آل» ۀسلسل

کاووس( پسر قباد بود که ) مؤسس این سلسلۀ کیوس( ه.ق 44 – 043) گردید تأسیس

از طرف قباد جهت سرکوب شورش  که کنند. کیوس از او به نام آدم آل باوند یاد می

بعد از مرگ قباد توسط  ه بود،و شورش را خواباند اعزامترکان به خراسان و طبرستان 

از شاپور فرزند  (142 - 140: 1098ابن اسفندیار، ) برادرش خسرو انوشیروان کشته شد.

له او است که گویا باوندیان از نسل و سال او به جا مانده کیوس فرزندی به نام به

 مشرق و خزر دریای جنوب از طرف در طبرستان، باوندیان شوند. قلمرومحسوب می

آبسکون محدود  و مهروان ،(ساری) ساریه آمل، شهرهای شامل استرآباد، مغرب و گیالن

 های نام به طبرستان در کوهستانی منطقه سه از طبری .(1434 :1001 اثیر، ابن) شدمی

 (0).است کرده یاد شروین کوهستان و ونداسنجان انکوهست هرمز، ونداد کوهستان

 طبیعی موانع وجود علت به حکمرانان باوندی به اسپهبد مشهورند. حکمرانان طبرستان

بر کیش و آیین قدیم  بمانند و امان در مسلمانان تصرف و تهاجم از دوم قرن تا توانستند

وندیان مانند دیگر اقوام ساکن با بعد از این تاریخ. خود یعنی مذهب زرتشتی باقی بمانند

در مازندران و طبرستان به مذهب شیعه گرایش یافتند و از علویان در برابر خلفای 

 اند. این عباسی و حاکمان محلی آنان دفاع و زیر نظر آنان علیه اعمال خلیفه قیام کرده

این رو  از .نیز حکمرانی داشتند گیالن و مازندران از هایی بخش بر دوره ۀس در سلسله

 عمده تقسیم کرد. شاخه سهبه  باوندی در ایران را خاندان حکومتگر توان می

 فرمانروا سیزده با ه.ق(، 083 تا 44) سال از کیوسیان نام با آن اول کیوسیان: شاخه .1

باو بن شاپور » ها آن اولین. حکومت کردند ساری() فریم منطقه مرکزیت با منطقه این بر

 آذربایجان و طبرستان حکومت به که بود خسروپرویز فرماندهان از ابتدا «بن کیوس

 حاکم کیوسیان فردی به نام آخرین. کرد گذاری پایه را محلی سلسله این و شده منصوب

به مدت هفتاد سال تحت سیطرۀ آل  وی مرگ از بعد نام داشت که« شهریار بن دارا»

  .زیار درآمدند
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 ۀ.ق( سلسله 430 -446سام الدوله شهریار بن قارن )حکومت ح آن از : پساناسپهبد .2

اسپَهبَدی را تأسیس کرد. او بعد از چندی فرمانروایی سرانجام مطابق اسناد و شواهد 

در منابع و مصادر تاریخی از فرمانروایان این  )ه.ق( از دنیا رفت. 636تاریخی در سال 

از خاندان باوندی شمس  ن نفررسد آخریسلسله هشت نفر یاد شده است. به نظر می

 ه.ق( بود. 636 -632الملوک رستم بن اردشیر )

از نوادگان  ه.ق( 640 – 606: مؤسس این سلسله اردشیر بن کین خواز )یهکین خواز -0

که به کین خوازی معروف است، فرمانروایان این سلسله  خواهر رستم بن اردشیر بود

 043 -004) الدوله حسن بن شاه کیخسرواز آنان فخر هشت نفر بودند و آخرین نفر

 (باوندی حاکمان جدول )ر.ک. که یک شاخه از سلسله باوندی را تأسیس کرد ه.ق( نام داشت

 .(242تا  101: 1091 ،باسورث)

 .اسالم جهان در سکه ضرب آغاز .2

 .است بشر تاریخ در پدیده تأثیرگذارترین و ترین بزرگ از یکی عنوان به اسالم ظهور

 امپراتوری دو قلمرو در رایج هایسکه از اسالم از قبل عربستان ۀجزیر شبه مردمان

 بر مسلمانان تسلط با اما ؛کردند می استفاده خود مبادالت در بیزانس و ساسانی

 های نشانه و ضرب کلمات و عالئم با اسالمی ، خلفایشرقی روم و ایران های سرزمین

این مسکوکات را  ند. سکه شناسان،کرد استفاده آنها ازرایج  های سکه اسالمی بر حاشیه

 فریدون و سرفراز اکبر علی) شناسند می «عرب بیزانسی»و  «عرب ساسانی»با عناوین 

 که بیزانسی سکه اسالم، صدر در استفاده مورد هایسکه ترین اصلی .(0: 1084آورزمانی، 

 .نامیدند می «القیصریه» را آن زبانان عرب .بود گرم 44/4 آن وزن که «سًلیدوس» بنام

 اردن،) شام سرزمین در را بیزانسی -عرب های سکه آنان از تبعیت به ها عرب بعدها

 های سکه -1.شود می تقسیم دسته سه به که کردند ضرب( لبنان و فلسطین سوریه،

 اموی خلیفه تصویر های سکه -0 امپراتور تصویر دارای های سکه-2 بیزانسی، شبه

 .است مروان بن عبدالملک

 آخرین سوم یزدگرد مرگ از بعد به ساسانی عرب های سکه ترین قدیمیضرب  ۀسابق

 ها سکه این بیشتر جنس. گردد برمی ق(.ه 01 یعنی یزدگردی 23 )سال ساسانی پادشاه

 ماه هالل و شاهین بال دو که تاجی با ساسانی شاه راست نیمرخ آنها روی طرح و نقره از

 فرّه» عبارت پهلوی به هشا سر پشت در و چپ سمت در و گرفته آن فراز بر ستاره و

 و کلمات کوفی خط به ها سکه این از برخی روی حاشیه در است. شده نوشته «افزود
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 پشت در و شده نوشته «الحمد هلل» و «هلل» ،(4)«جید« » اهلل بسم» «برکه» چون عباراتی

 سمت در ضرابخانه نامه شده است. تصویر نگهبان دو با ساسانی آتشدان نیز نقش آنها

 و هالل آتشدان درون آتش کنار در همچنین .است شده نوشته ضرب تاریخ و راست

 آتش چپ سمت در ستاره و راست سمت در هالل معموالً که شود می دیده ایستاره

 های سکه از بیشتر «اَفد» واژه با خسرو های سکه وزن که دهد می نشان ها پژوهش .است

 نسبت شده نوشته «هلل» آنها حاشیه در که یهای سکه همچنین است، واژه این بدون او

 .هستند تر سنگین یا تر خالص اندکی دیگر هایسکه به

 
 .ق(ه 41) یزدگردی 03 سالساسانی مربوط به خسروپرویز، محل ضرب نهاوند،  –: سکه عرب 0 شکل شمارۀ

 (1080 :بیدی باغ رضاییر.ک.)

 اموی و عباسی خلفای مسکوکات -3

 دو مغلوب های سرزمین از سکه ضرب برای اسالمی اولیه مانحاکآورده شد،  آن چنانکه

 تغییراتی مختصر با آنان های سکه از ها مدتو  کردند تقلید بیزانس و ایران امپراتوری

( ق.ه) 09 سال و( دینار) طال های سکه نخستین ق.ه 00 سال ند تا آنکه درنمود استفاده

 شعائر فقط که تصویر بدون مروان نب عبدالملک خلیفه زمان در( درهم) نقره های سکه

 از دینار واژه خصوص در .(Grierson, 1960: pp.241-264) دنمودن ضرب را داشت اسالمی

 به است. برخی رفته بکار هم (4) کریم قرآن در و یافته راه عربی به آرامی زبان طریق

 واژه به خود رنظ تائید برای و دارد ایرانی ریشه دینار واژه که باورند این بر اشتباه

 16 فرگَرد از 0 بند در که کنند می اشاره «سهم» بخش،» به معنی -Danar اوستایی

 ۀواژ این میانه فارسی با برابر .(Bartholomae, 1904: p 638)است  رفته کار وَندیداد به

Dannar اند کرده پیشنهاد آن برای را «وزن واحد مقدار؛ گونه، اندازه، نوع،» معنی که 

(Kapadia,1953: p142) توان بهمی عربی زبان درهم و دینار به مربوط هایواژه دیگر از 
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 بوده مسکوک ۀنقر و مسکوک زر معنی به ترتیب به که کرد اشاره «وَرق» و« عَین»

 (.483 -401: 1098، زاده ستار -. م 1904زمخشری، ) است

 26/4-24/4 حدود ابتدا دینار وزن. است رفته کاره ب نیز (6)کریم قرآن در ورق ۀواژ

 ،اموی های سکهبر روی  .داشت وزن گرم 94/2 حدود درهم و( مثقال یک با برابر) گرم

 اهلل رسول محمد»جمله حاشیه و در  «له الشریک/ وحده اهلل/ اال اله ال» در متن عبارت

درج گردیده « کله و لوکره المشرکون الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله

 » آنحاشیه در  «یولد لم و/ یلد لم الصمد// اهلل احد اهلل» پشت سکه در متناست. 

ضرب گردیده « ... سنه الدینار هذا ضرب اهلل بسم یا...  سنه فی لدینار هذا ضرب اهلل بسم

 نوشته آن روی بر خلیفه نام اموی آن است که های سکه مهم های ویژگییکی از  است.

 .کرد شناسایی را خلیفه زمان ضرب سکه توان می آن ضرب تاریخ روی از و نشده

 

 
 )ه.ق( مربوط به ولید بن عبدالملک80 سالطرح دینار اموی، ضرب  :4 شمارۀ شکل

 (84 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 
 درهم از جنس( ق.ه)126 سال ضرب ضرب: واسط ولید بن یزید، محل : سکه اموی مربوط4شکل شمارۀ 

 (40 :1090 وثیق،)

 طالب ابی بن جعفر بن عبداهلل بنعبداهلل بن معاویه  های سکه ،حکومت امویان در اواخر

از مورخین نیز  برخی ضرب گردید. ،کنند میسکه شورشیان یاد  عنوان بهاز آنها که  (ع)

. دانند میشیعی  های سکهاو را نخستین  های سکهقیام عبداهلل بن معاویه را قیام شیعی و 

 شریک ال وحده اهلل، اله ال»عبارت  )مسی( جعفر سیوفل و یدرهم های سکه روی متن بر

 اال اجراً علیه اسئلکم ال قل» (ص) پیامبر خاندان طرفداران شعار آن حاشیه در و «له
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 سکه پشت متن اما ؛است شده نوشته (20 آیه از بخشی شوری، ۀسور) «القربی فی الموده

 و «احد کفوا له یکن لم و یولد لم و لدی لم الصمد اهلل احد اهلل»  اموی های سکه همانند

 لوکره و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمد» آن حاشیه

)ه.ق( توسط 103عبداهلل بن معاویه تا سال  های سکهنوشته شده است.  «المشرکون

 شده است.طرفدارانش ضرب می

 
 جنس از( ق.ه)120 ضرب سال ماهَی: ضرب محل معاویه بن هللعبدا طرفداران مربوط اموی سکه :6شکل شمارۀ 

 (124 :1080 بیدی، باغ رضایی) درهم

 ابوالعباس عبداهلل بن محمد سفاح آمدن کار روی از پس بالفاصله درهم و دینار ضرب

-24: 1890المقریزی، ) مقریزی اگرچه. یافت ادامه ه ق(، 106-02) عباسی خلیفه اولین

 .نوشتمی را «العباسیه السکه» عبارت خود هایبر سکه سفاح که کند می روایت (93

کلی  شکل. است نشده دیده عباسی هایسکه از یک هیچ بر اینوشته چنین تاکنون

سوره  جای به آنها پشت متن در ، لیکناست اموی دینارهای همانند عباسی دینارهای

 شده نوشته «اهلل رسول حمدم» عبارت «یولد لم و یلد لم الصمد اهلل احد اهلل» اخالص

ها که عباسیان آگاهانه نام پیامبر را بر روی سکه کنند میتاریخ نویسان اشاره  ...است

: 1084 سرفراز، و آورزمانی)نقش کرده تا موقعیت خود را در جهان اسالم مستحکم نمایند 

 ای زمینهتا  اند آوردهآنها عامدانه نام رسول خدا را به متن  رسد میلیکن به نظر  .(160

 168 – 149) یاز زمان خالفت مهدبرای ضرب نام خلیفه بعد از نام پیامبر فراهم آید. 

 سال تا. دیها ضرب گرد سکّه یرو زین فهینام خل ،عباسی فهیخل نی(، سومیقمر هجری

 با مصادف که تاریخ این از و نشده نوشته ضرابخانه نام عباسی دینارهای بر( ق.ه)189

 پشت حاشیه در ضرب تاریخ و سکه روی پایین در ضرابخانه نام است مأمون حکومت

 شده تر کامل دینارها روی پیرامونی نوشته بعد به( ق.ه)230 سال از. گردد می درج سکه

 .(103 :1080 بیدی، باغ رضایی) شود می اضافه بدان «المشرکون کره لو و» و
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 مهدی، ابوعبداهلل محمد بن منصور به مربوط( ق.ه)164 سال ضرب دینار، : طرح0شکل شمارۀ 

 (48: 1090وثیق، ) 

 جایه ب سکه پشت تنها بر لیکن است اموی سکه شبیه نیز عباسی درهمی های سکه

 نوشته «اهلل رسول محمد» «احد کفوا له یکن لم و یولد لم و یلد لم الصمد اهلل احد اهلل»

 سال این از اما داشتند، یکسانی طراحی عباسی های سکه( ق.ه)144 سال تا. است شده

 و دهد می رخ ها سکه شکل و نماد ،ها ضرابخانه در تنوعی منصور خالفت اواخر در بعد به

 ،«ع» ،«س» ،«ر» ،«ح» ،«بمـ» از اند عبارت ،شود می ظاهر ها درهم در اختصاری کلمات

. نستدا افراد برای اختصاری ۀنشان توان می را رفته کار به حروف این از برخی که« و»

 سال از که اند دانسته مُهَلبی یزید بن معاویه بن سفیان نام نشانه «س» حرف نمونه برای

 نیز حروف از برخی .(Treadwell, 2001: p 238) بود بصره حاکم( ق.ه)144 تا 143

 ضرب محل حتی یا «مبارک» یا «مولی» نشانه را «مـ» حرف مثالً اند داشته معنی چند

از دیگر تغییراتی که در  .(Treadwel, ibed, 2001: p238) انددانسته «محمدیه» یعنی

آن  سازد میعباسی ظاهر گردید و آنها را به سهولت از مسکوکات اموی متمایز  های سکه

 فرحی ؤمئذیهلل االمر من قبل و من بعد و » بهیکت ،زمان خالفت مأمون است که از

 اضافه شد. ها سکهبر  یدوم هیو حاش( 4و  4 اتیاز آ یروم، قسمت ۀ)سور« المؤمنون بنصر اهلل

و آل آل زیار  مسکوکاتدر ضرب  عیناًعباسی  ای حاشیهو طرح کلی مسکوکات دو  شکل

کلمه  آل زیار های سکهدر متن  همانند سکه عباسیانبویه مورد تقلید قرار گرفت. 

آن است جالب  .است ضرب گردیدهاما بعد از شهادتین نام حاکم زیاری  ،شهادتین آمده

نوشته شده  «، نام خلیفه عباسیاهلل رسولاهلل، محمد » عبارت ها سکهاین در پشت  که

به عبارت دیگر، آل زیار نیز خود را موظف به ضرب نام خلیفه عباسی بر  ؛است

 بویه نیز در پیش گرفته شده بود آلکه توسط  ای رویه. دانستند میمسکوکاتشان 
 .(8و  9 های شکل)
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 دینار جنس از( ق.ه)049سال  ضرب ساری، محل بیستون بن وشمگیر، مربوط : سکه9شکل شمارۀ 

 (490 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 
 درهم جنس از( ق.ه)022 سال شیراز، ضرب محل عمادالدوله، مربوط : سکه8شکل شمارۀ 

 (439 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 باوندیان های سکه. 0

تحت نظر ، حاکمان محلی و شیعی شمال ایران نعنوا بهباوندیان که آورده شد، چنان

ومت ـه حکـو آل بوی ارـآل زیحاکمان بزرگ آن روزگار همانند غزنویان، سلجوقیان، 

از طرح و فرم مسکوکات خلفای در ضرب سکه نیز حکمرانان این سلسله کردند. یم

همانند سایر  مسکوکات باوندی،جنس الهام گرفتند.  ذکرشدهعباسی و حاکمان 

عدم  و به سبب همین ناخالصی عیناً. استدارای ناخالصی و از نقره  ،محلی های حکومت

از . باشند میاز بین رفته و ناخوانا  ها سکهاین ی داخل ها نوشتهمتن و  است کهکیفیت 

؛ شد میمختلفی ضرب  های مکاندر مسکوکات آنها  اند بوده شاخه سهباوندیان  آنجائی که

)نزدیکی ساری( و ساری بوده است. تنها از  فریمر شهمحل اصلی ضرب  لیکن

 تاکنونو از حاکمان کین خوازیه اسپهبدی سکه یافت شده  و کیوسی فرمانروایان

 در دست نیست. ای سکه
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آمده این در حالی  دست بهسکه  نفر چهار نیز تنها از کیوسی ۀسلسلسیزده فرمانروای  از

 نکته. استدر دست  اسپهبدی هسلسلهشت حاکم  نفر از است که مسکوکات هفت

 دری که بر مسکوکات ضرب گردیده، فرمانروایان از برخی نام آنکه، دیگر توجه جالب

که زمان  ها سکهضرب شده بر  هایتاریخ همچنین .شودنمی دیده تاریخی منابع

 متفاوت آمده تاریخی منابع در که آنچه با گاهی، دهد میحاکمیت اسپهبد را نشان 

 کرد جبران را تاریخی منابع های کاستی توان می مسکوکات کمک با ترتیب،بدین  .است

 تاریخی منابع در آنان اسم که نام برخی از فرمانروایان باوندی .(400 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 باوندیان های سکه جالب آنکه، تمامی. است آمده به دست از آنان سکه اما نشده، نوشته

 ضرب( ساری) ساریه در اسپهبدی باوندیان های سکه همه و فریمشهر  در کیوسی

به  بسطام و نیشابور ،(شهمیرزاد) شهمار آمل، شهرهای نیز کمی های نمونه و اند شده

 .است آمده دست

محلی  های حکومتمناسبات باوندیان با سایر آید، که از منابع تاریخی برمی گونه آن 

ول زمان، بسیار متفاوت بود. این و حکومت مرکزی و دستگاه خالفت عباسیان در ط

که در قرن  طوری به؛ قابل اثبات است ها نوشتهبررسی سکه  با مطالعه و نیزموضوع 

شد، اما در سدۀ ششم ضرب می« اهلل ولیعلی » شهادتهایی با سکه ،چهارم هجری

 .(264 :1086سلیمانی، ) خوردچشم نمی به ها سکههجری شعائر شیعی بر 

با  در کل مطرح و مندرجاتی شبیه مسکوکات خلفای عباسی دارندهای باوندی سکه

نام خلیفه  و الاله اله اهلل وحده الشریک له»  در ادامه متن روی سکهبر  این تفاوت که

، نام حاکم در حاشیه داخلی نام محل ضرب نیز آمده است. نام حاکم بویهی «عباسی

سورۀ روم نوشته شده  4و  4آیه  روی سکه قسمتی تاریخ ضرب، حاشیۀ بیرونی و باوندی

 »سورۀ توبه  00آیۀ  بیرونیو حاشیه « اهلل ولی، علی اهلل رسولمحمد »  و در پشت سکه
« المشرکون  لوکره و کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسولمحمد 

ه، سپس ابتدا آمد «بامر رستم» عبارت اما گاهی اوقات در روی سکه ؛نوشته شده است

در زمان شهریار بن رستم نام  شهادتین، نام خلیفه و حاکم بویهی نوشته شده است.

نام حاکم بویهی در  و ؛حاکم در قسمت وسط روی سکه بعد از نام خلیفه آمده است

 پشت سکه آمده است.

 ه،نگرفت صورت خوبی به باوندی های سکه روی بر ضربعمل به سبب آنکه 

 وزن. (404 :1080 بیدی، باغ رضایی) باشند می عمق کم و شده ارجخکادر  از آن های نوشته
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 بن رستم زمان از «اهلل ولی علی» شیعی شعائر و گرم 4/1 حدود کم بسیار هاسکه

پس از رستم پسرش مرزبان به پادشاهی  .شود می رایج باوندی های سکه در شروین

یده شده که سیادت پادشاه )ه.ق( د004 -001 های سالهایی در فاصلۀ رسید. از او سکه

مادلونگ عقیده دارد که مرزبان مؤلف  .(268 :1086سلیمانی، ) بویه را پذیرفته است آل

برای مدت کوتاهی  شروین به رستم نامه است. بعد از مرزبان بن رستم، کتاب مرزبان

ا به هایش نام عضدالدوله و مؤید الدوله بویهی رپادشاه سلسلۀ باوندی شد، او نیز در سکه

نیز  «اهلل علی ولی» شعارهمراه نام خلیفه عباسی آورده است. بر روی سکه شروین 

 شود.همانند پادشاهان دیگر باوندی دیده می

و مورد مطالعه قرار گرفتند. از این  انتخاباین سلسله  فرمانروایانسکه  هفت نمونه از

دو نمونه سکه شهریار  ،(باوندیان کیوسی)تعداد، چهار سکه مربوط به رستم بن شروین 

این مسکوکات  های ویژگی باوندی است. خالصه علی بن شهریار بن رستم و یک نمونه از

 :اند گردیدهآورده شده و در ادامه معرفی  1 ۀدر جدول شمار

شهر  ضرب محل جنس نقره، از ،(باوندیان کیوسی)رستم بن شروین  مربوط ای سکه -1

 اله ال»عبارت  سکه روی )متن( وسط قسمت بر .است ق.ه 044 آن ضرب سال و فریم

 ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه، بر «الدوله المطیع هلل، رکن اهلل وحده الشریک له،

 روی دوم حاشیه و «و خمسین و ثالثمائه اربع سنه بفریم رستم بن شروین الدرهم هذا

در  ضرب شده است. «ههلل امر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرال» سکه

بر  و «اهلل، رستم بن شروین علی ولی اهلل، محمد رسول هلل،» عبارت سکه پشتمتن 

اهلل ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و  محمد رسول» آن عبارت حاشیه

 .است شده نوشته «لوکره المشرکون

 و فریم آن ضرب محل ،نقرهجنس  از و رستم بن شروینبه  مربوطدیگر  ای سکه  -2

 سکه روی متن قسمت در :است شرح بدین هایی کتیبهق دارای .ه 046 آن ضرب سال

 الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله المطیع هلل، رکن هلل،ا اال اله ال»

هلل » سکه روی دوم حاشیه و «و خمسین و ثالثمائه ست سنه بفریم رستم بن شروین

محمد  هلل،» سکه پشت «بل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرالهامر من ق

اهلل ارسله بالهدی و دین  محمد رسول»سکه:  پشت حاشیه و «اهلل علی ولی اهلل، رسول

 .است شده نوشته «ین کله و لوکره المشرکوندالحق لیظهره علی ال
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 درهم جنس از( ق.ه)046 سال فریم،: ضرب رستم بن شروین محل مربوط سکه: 13 شکل شمارۀ

 ضرب سال و فریم آن ضرب محل ،نقره جنس از و شروین بن رستم مربوط ای سکه -0

 هلل، المطیع اهلل، اله ال» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه)061 آن

 و احدی سنه رستم بفریم الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله رکن

 یفرح یومئذ و بعد من و قبل من امر هلل» سکه روی دوم حاشیه و «ثالثمائه و ستین

: سکه پشت حاشیه و «اهلل ولی علی اهلل، محمد رسول هلل،» سکه پشت «بنصراهلل المومنون

 «المشرکون لوکره و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمد»

 .است شده نوشته

 
 درهم جنس از( ق.ه)061 سال فریم،: ضرب محل شروین بن رستم بوطمر : سکه11شکل شمارۀ 

 (404 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 آن ضرب محل ،نقره جنس از و( کیوسی باوندیان) شروین بن رستم مربوط ای سکه -4

بامر رستم، » سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه) 064 آن ضرب سال و فریم

 الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله رکنهلل،  المطیع اهلل، اله ال

 من و قبل من امر هلل»سکه  روی دوم حاشیه و «ستین و ثالثمائه و خمس سنه بفریم

 و «اهلل ولی علی اهلل، محمد رسول هلل،» سکه پشت «بنصراله المومنون یفرح یومئذ و بعد

 کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمد: »سکه پشت حاشیه

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و
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 درهم جنس از( ق.ه) 064 سال فریم،: ضرب محل شروین بن رستم مربوط : سکه12شکل شمارۀ 

 .(404 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 سال و فریم آن ضرب محل بیلون، ۀنقر جنس از شهریار بن رستم مربوط ای سکه -4

المک  اهلل، اله ال» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه) 000 آن ضرب

بن  عضدالدوله و تاج المله، مؤید الدوله ابومنصور، وحده ال شریک له، الطائع له، شهریار

 ثالث و سبعین و سنه بفریم الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه «رستم

 حاشیه و «اهلل، شهریار بن رستم ولی علی اهلل، محمد رسول هلل،» سکه پشت «ثالثمائه

 لوکره و کله یندال علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمد: »سکه پشت

 .است شده نوشته «المشرکون

 
 بیلون درهم جنس از( ق.ه)000 سال فریم،: ضرب محل شهریار بن رستم مربوط : سکه10شکل شمارۀ 

 (406 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 آن ضرب سال و فریم آن ضرب محل نقره، جنس شهریار بن رستم از مربوط ای سکه -6

الشریک له، الطائع  اهلل، اله ال» روی سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( )ه.ق 006

بفریم سنه  الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه «هلل، شهریار بن رستم

، االمیر السید اهلل ولی، علی اهلل رسولله، محمد » سکه پشت «ست و سبعین و ثلثمائه
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 ارسله اهلل رسول محمد: »سکه پشت حاشیه و« الدوله رکنو فلک االمه بن  فخرالدوله

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی

 آن ضرب سال و ساری آن ضرب محل ،نقره جنس علی بن شهریار از مربوط ای سکه -0

 «اهلل، علی محمد رسول اهلل، اله ال» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح نامشخص به

الراشد  هلل،» سکه پشت «...بسلریه الدرهم هذا ضرب اهلل، بسم» سکه روی اول حاشیه

 ارسله اهلل رسول محمد: »سکه پشت حاشیه و« االعظم ابوالحارث سنجر باهلل، السلطان

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و کله یندال علی لیظهره قالح دین و بالهدی

 
 دینار جنس از نامشخص سال ساری،: ضرب محل رستم بن شهریار مربوط : سکه14شمارۀ 

 .(400 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 های باوندیانسکه های ویژگی. 4

سکوکات م های ویژگی کتوب و اطالعات مسکوکات مورد مطالعه،با اتکا به منابع م

 نمود: بندیدسته ذیالً توان میباوندیان را 
و  شهمیرزاد(، نیشابور) ساری(، آمل، شهمار) محل ضرب سکه باوندیان فریم، ساریه -

 بسطام بود.

 های باوندی ضرب شده است.اهلل بر روی سکه شعار علی ولی -

 عمق کممرکز و ها خارج از های باوندی صورت نگرفته، نوشتهضرب خوبی بر روی سکه -

 هستند.

 های باوندیان نوشته شده است.بویه در پشت سکه نام خلیفه عباسی و حاکمان آل -

 گرم است. 4/1های باوندی بسیار کم بوده و حدود ن سکهزو -

در حاشیه داخلی روی سکه به همراه محل ضرب و سال ضرب  نام حاکم باوندی ابتدا -

 است. شده مین دیگر متن روی سکه نوشته است، اما در دوره حاکما آمده می

 

 

 



 ایران در شیعی  امرای های سکه  از ای نمونه باوندی های سکه واکاوی /41

 باوندی مورد مطالعه هایسکهای از اطالعات خالصه: 1شمارۀ جدول 

 وزن جنس قطر محل سال حاکم ردیف

 گرم 4 نقره متر میلی 29 فریم 044 شروین بن رستم 1

 گرم 084 نقره متر میلی 2984 فریم 046 رستم بن شروین 2

 گرم 084 نقره متر میلی 03 یمفر 061 رستم بن شروین 0

 گرم 4 نقره متر میلی 28 فریم 064 رستم بن شروین 4

 گرم 0842 نقره متر میلی 26 فریم 000 شهریار بن رستم 4

 گرم 482 نقره 2482 فریم 006 شهریار بن رستم 6

 گرم 084 نقره 2084 ساری نامشخص علی بن شهریار 0

 نتیجه .4

که فرمانروایان این  ماند نمیتردیدی  باوندی های سکه دقیق پس از بررسی و تحلیل

یک حکومت  عنوان بهقمری  -اواخر قرن هفتم هجری از سقوط ساسانیان تا سلسله

این حکومت برای تثبیت قدرت و  .اند نمودهمحلی شیعی در شمال ایران حکومت 

ه سلسلۀ ب استقالل نسبی خود اقدام به ضرب سکه نموده و با ضرب سکه توانسته است

به دلیل سیاسی، حاکمان باوندی . سازدمطرح  باوندی را عنوان یک حکومت شیعی

بزرگ مدارا نموده و سیادت آنان را  های حکومتبا  ناچار بهثبات خویش  تأمینامنیتی و 

 نشان یک نماد و عنوان بهباوندی  های سکهپشت  بر اهلل ولیذکر نام علی  .اند کردهقبول 

شیعی دیگری همانند ساالریان، آل زیار و  های حکومتاگرچه  .استشناخته شده  شیعی

. این اند نموده خودداری )ع(از ذکر نام علی  ها سکهاما در  ؛اند بوده نیز شیعهآل بویه 

سکه  ،دارد این سلسلهاعتقاد و باور امرای  در ریشهکه  باوندی های سکهی بارز در ژگوی

بزرگ شیعی مستقل و  های حکومتان را در زمرۀ باوندی که سازد میرا متقاعد شناسان 

باوندیان نشانگر کمبود فلزات  های سکهکیفیت پائین و خوردگی . دهند قرار ایران

 که بر ضعف اقتصادی این حکومت داللت دارد. در دربار آنها استنظیر نقره  بهایی گران

ی اعتقادات در نتیجه پژوهش حاضر روشن شد که فرمانروایان باوندی به نحو مشخص

 .اند ساختهشیعی خود را علنی نموده و بر مسکوکاتشان منعکس 

 ها نوشت پی
 طرهیس یگاه، شدند یالجبال خوانده م ملوک زین یلقب اسپهبد داشتند و گاه یباوند انیفرمانروا که امیا نیا . در1

و به همین سبب  کردند یم یرنگهدا یکوهستان ینواح درقدرت خود را  یول ؛دادند یها از دست م را در دشت ودخ

، باسورث) است انینخواریاسپهبدان و ک ان،یوسیسلسله شامل: ک نیا شاخه سه. شدند میملوک جبال خوانده 

1001 :106) 



 0311/40، بهار وتابستان، 01شناسی،شمارۀ های ایرانمجله پژوهش 

با قتل فخرالدوله  قمری هجری 043محرم  20که در روز شنبه،  است بوده طبرستاندر  یمحل یا نام سلسله. 2

 شد. سیتأس یچالو ابیافراس ایوسط کت انیاسپهبد باوند نیحسن، واپس

 اساطیر. تهران، پاینده، ابوالقاسم ترجمۀ طبری تاریخ ،1042 طبری، جریر بن محمد . طبری،0

 را «جید» ۀواژ اما است، کریم قرآن «الرحیم الرحمن اهلل بسم» از برگرفته و دارد اسالمی منشأ «اهلل بسم» ۀواژ. 4

 یازدهم سال در دوم خسرو های درهم از برخی در که دانست «عالی ت،شگف اَفد،» پهلوی ۀواژ ۀترجم باید

 .اندکرده ترجمه «آبادانی» اشتباه به را پهلوی ۀواژ این منابع از برخی در اما ؛است شده نوشته سلطنتش

 یُؤَدِّهِ لَا بِدِینَارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ وَمِنْهُمْ یْکَإِلَ یُؤَدِّهِ بِقِنْطَارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْکِتَابِ أَهْلِ ، وَمِن04ْ، آیه عمران آل ۀ. سور4

 إِلَیْکَ

  یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا  لَبِثْتُمْ کَمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ  بَیْنَهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَعَثْنَاهُمْ وَکَذَلِکَ»، 18 آیهکهف،  ۀ. سور6

 مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْیَأْتِکُمْ طَعَامًا أَزْکَى أَیُّهَا فَلْیَنْظُرْ الْمَدِینَۀِ إِلَى هَذِهِ بِوَرِقِکُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بِمَا مُأَعْلَ رَبُّکُمْ قَالُوا

 «أَحَدًا بِکُمْ یُشْعِرَنَّ وَلَا وَلْیَتَلَطَّفْ

 

 حاکمان باوندیجدول 

 کمرانیمدت ح نام حاکم کیوسی ردیف

 )ه.ق.( 63تا  44 کیوس بن شاپور بن باو 1

 )ه.ق.( 191تا  144 شیروین بن رستم 2

 )ه.ق.( 213تا  191 شهریار بن شیروین 0

 )ه.ق.( 222 تا  213 شاپور بن شهریار 4

 )ه.ق.( 240تا  222 قارن اول 4

 )ه.ق.( 292تا  240 رستم اول 6

 )ه.ق.( 019تا  292 شیروین دوم 0

 ه.ق.() نامعلومتا  019 ریار دومشه 9

 ه.ق.() نامعلوم رستم دوم 8

 )ه.ق.( 049تا  044 دارا 13

 )ه.ق.( 086تا  049 شهریار سوم 11

 )ه.ق.( 448تا  086 رستم سوم 12

 )ه.ق.( 464 متا  448 قارن دوم 10

 نام حاکم اسپهبدی

 )ه.ق.( 430تا  466 حسام الدوله شهریار 1

 )ه.ق.( 411تا  430 رننجم الدوله قا 2

 )ه.ق.( 411 شمس الملوک رستم 0

 )ه.ق.( 404تا  411 عالءالدوله علی 4
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 )ه.ق.( 449تا  404 شاه غازی رستم اول 4

 )ه.ق.( 460تا  449 یا مشرف الملوک عالءالدوله 6

 )ه.ق.( 632تا  460 حسام الدوله اردشیر 0

 .()ه.ق 636تا  632 ناصرالدوله یا شمس الملوک 9

 کین خواز نام حاکم

 )ه.ق.( 640تا  604 اردشیر الدوله حسام 1

 )ه.ق.( 664تا  640 الملوک محمد شمس 2

 )ه.ق.( 604تا  664 علی عالءالدوله 0

 )ه.ق.( 689تا  604 تاج الدوله علی 4

 )ه.ق.( 014تا  689 ناصرالدوله شهریار 4

 )ه.ق.( 029تا  014 کیخسرو الدوله رکن 6

 )ه.ق.( 004تا  029 الملوکشرف  0

 )ه.ق.( 043تا  004 فخرالدوله حسن 9
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