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چکیده
سال 301ق را باید سال پرمخاطرهای برای سامانیان دانست؛ زیرا پس از کشتهشدن احمد بن اسماعیل
(301-295ق) ،همزمان اسحاق بن احمد (301ق) ،بزرگ خاندان سامانی و نصر بن احمد (-301
331ق) ،فرزند خردسال امیراحمد ،به ادعای امارت برخاستند که درنهایت به نزاع و پیروزی نصر
خردسال انجامید .ازآنجاییکه مطالب کتب تاریخی در این باره پراکنده و متفاوت است ،علم سکهشناسی
میتواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران قراردهد؛ پس پایه و مایۀ اصلی این مقاله را
دادههای سکهشناختی ،بهویژه دو سکۀ شاخص از امیرنصر تشکیل میدهد که به تاریخ 301ق در شهر
سمرقند ضرب شده اند .این مقاله بر آن است تا عالوه بر معرفی این سکههای شاخص ،به بازسازی و
تعیین علل برخی از حوادث با همراهی دادههای سکهشناختی در کنار متون تاریخی بپردازد؛ درنتیجه
مجهوالت مهمّی نظیر هدف از ضرب این مسکوکات ،ضارب سکهها و نگاه دستگاه خالفت عباسی را به
مدعیان روشن ،و معلوم میکند که هدف از ضرب این سکهها نشاندادن تثبیت قدرت نصر بر قلمرو
سامانیان ،بهویژه سمرقند بوده است؛ بهاحتمال ،این مسکوکات را فاتح سمرقند ،حمویه بن علی یا
کارگزار تازۀ سمرقند ،عمر بن نصر بن محمد بن اسماعیل (یا پسری از عمرو بن نصر بن احمد) ضرب
کرده است و آخر اینکه خلیفه در ابتدا اسحاق را بر نصر ارجح دانسته و حکومت وی را تأیید کرده است.
واژههاي کلیدي :سکهشناسی ،سامانیان ،سمرقند ،نصر بن احمد ،اسحاق بن احمد.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

ma.saadatmehr@gmail.com
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 .1مقدمه
چندی پیش که از سر کنجکاوی به بررسی کتابچۀ حراجی مرتون و ادن
) Edenمشغول بودیم ،سکهای ناآشنا از نصر بن احمد سامانی نظرمان را به خود جلب
کرد .در دنیای سکهشناسی ،سکهها از نظر کمیت در هفت رده طبقهبندی میشوند:
سکههای فراوان ( ،)Aسکههای رایج ( ،)Cسکههای نسبتاً کمیاب ( ،)Sسکههای کمیاب
( ،)Rسکههای خیلی کمیاب ( ،)RRسکههای نایاب ( ،)RRRو سکههای منحصربهفرد
((http://db.stevealbum.com/php/rarity.php) )RRRR؛ کتابچۀ حراجی نیز این سکه
را از نظر کمی در طبقۀ سکههای نایاب قرارداده و آن را معرفینشده )(Unpublished
قلمداد میکرد؛ «دیناری از شهر سمرقند ،ضرب شده به سال 301ق»(Morton & .
& (Morton

).Eden, 22 April 2013: L.129

به دنبال آشنایی با این سکه ،در منابع سکهشناسی جستوجو کردیم تا از عدم
معرفی آن اطمینان یابیم .کاملترین کتاب دربارۀ سکههای طالی اسالمی ،کتاب سکه-
های طالی عربی ) (Arabic Gold Coinsاست که میتوان گفت به تمامی دینارهای
جهان اسالم اشاره کرده است ،امّا در جدول سکههای امیرنصر (دوم) در این کتاب ،جای
خالی این سکه بهچشممیخورد ) .(Bernardi, 2010: 1/L.269Qeبا جستوجوی بیشتر در
کتاب فهرست سکههای اسالمی ) (Checklist of Islamic Coinsاشارهای کوتاه بدان سکه
را یافتیم که خبر از نایابی آن میداد ) .(Album, 2011: 153با مراجعه به سایر منابع،
درهمی نیز از آنگونه یافتیم (عالءالدینی)177 :1394 ،؛ پس این امر سبب شد پژوهش
بیشتری دربارۀ این سکهها با رویکرد سکهشناختی همراه با مطالعاتی دربارۀ ساختار و
مناسبات سیاسی آن دوره آغاز کنیم.
پس از کشتهشدن احمد بن اسماعیل در جمادیاآلخر 301ق ،هرجومرج گستردهای
قلمرو سامانیان را فراگرفت؛ جبههای دوقطبی بر سر دستیابی به امارت تشکیل شد که
عبارت بود از :قطب بخارا برای نشاندن فرزند هشتسالۀ احمد ،یعنی نصر؛ و دیگری
قطب سمرقند برای نشاندن بزرگ خاندان سامانی ،برادر امیراسماعیل (295-279ق)،
اسحاق بن احمد که درنهایت ،این نزاع با پیروزی قطب بخارا بر سمرقند ،به سود امیرِ نو
(نصر) پایان یافت.
ازآنجاییکه کتابهای تاریخی در این باره اطالعات پراکنده و متفاوتی ،بهویژه دربارۀ
زمان این رخداد ارائه میدهند ،سکههایی (طال و نقره) ،از آنِ امیرنصر در اوج هرجومرج و
در قلمرو قطب مخالف ،یعنی سمرقند ،میتواند بهعنوان سندی ارزشمند در کنار سایر
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مکتوبات و مسکوکات دیگر قرارگیرد و برخی از نکات تاریک تاریخ این دوره را روشن
سازد.
مسئلۀ کانونی این پژوهش عالوه بر معرفی این سکههای شاخص ،بر بازسازی و
تعیین علل برخی از حوادث این بازۀ زمانی قرارگرفته است .متأسفانه تاکنون تحقیق
جامعی دربارۀ سکههای سامانی و زیرمجموعههای آن انجام نشده است که بر اهمیّت
این موضوع میافزاید.
 .2کلیاتي دربارة سکههاي 301ق سمرقند
سکهها در دورۀ سامانی بهطور غالب و مانند سایر حکومتهای همدوره و پیشین ،از طال
(دینار) ،نقره (درهم) و مس (فلس) ضرب میشد .اوزان دینارهای طال در دورۀ سامانی،
مانند دورههای گذشته ،یعنی پس از دوران اصالحات عبدالملک بن مروان (86-65ق) ،با
دانههای گندم (عشیر/گرین) که هرکدام وزنی معادل  0/064گرم دارد ،سنجیده میشد؛
بدینگونه که هر دینار طال با  66دانۀ گندم برابر میبود و وزنی معادل  4/23گرم داشت
(هینتس .)2 :1368 ،دینار موردمطالعه با اندکی اختالف با معیار روزگار خود ،وزنی معادل
 4/24گرم دارد.
اوزان درهمهای نقره با دینارهای طال سنجیده میشد که بهنسبت ،ده درهم با هفت
دینار از نظر وزنی با تراز قانونی برابری میکرد؛ بهطوریکه وزن هر درهم به  2/97گرم
میرسید؛ البته ،در اغلب موارد با وجود رسمیبودن نسبت ده به هفت ،نسبت دو به سه
رایج بود که بدینترتیب ،وزن درهم را به  2/82گرم میرسانده که این کاهش وزن به
سبب کسب سود بیشتر بوده است (همان) .درهم موردمطالعه نیز با اندک اختالفی با
معیار روزگار خود ،وزنی معادل  2/80گرم دارد.
طرح سکهها در دورۀ سامانی نیز مانند سایر سکههای حکومتهای معاصر خود ،با
اندکی اختالف ،تقلیدی از طرح سکههای خالفت عباسی است .در اوایل دورۀ عباسی،
طرح سکهها بسیار متفاوت و منطقهای بود ،امّا در سال 200ق ،طرح جدیدی برای
سکهها درنظرگرفته شد و از آن پس ،تمامی سکهها با طرحی یکسان و مشابه بهضرب
رسیدند ) .(Shams Eshragh, 2010: 204سکۀ موردمطالعه نیز از نظر طرح ،همانند سایر
سکههای همدورۀ خود است.
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تصویر  :1دینار ،نصر بن احمد ،سمرقند301 ،ق ).(Morton & Eden, 22 April 2013: L.129

تصویر  :2درهم ،نصر بن احمد ،سمرقند301 ،ق (عالءالدینی.)177 :1394 ،

و امّا نگاشتههای طرح این سکهها:
روي سکه :هلل /محمد /رسول اهلل /المقتدرباهلل (نام خلیفۀ وقت) /نصر بن احمد (نام امیر محلی).
حاشیه :محمد رسول اهلل ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون
(توبه.)33 :

پشت سکه :ال اله اال /اهلل وحده /ال شریک له.
حاشیۀ داخلي :بسم اهلل ضرب هذا الدینار /الدرهم (مبلغ اسمی) بسمرقند (ضرابخانه) سنة
احدی و ثلثمائه (تاریخ).
حاشیۀ خارجي :هلل االمر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصر اهلل (روم.)5-4 :
 .3جايگاه سمرقند در شکلگیري امارت ساماني
با پیروزی سپاهیان طاهر ذوالیمینین (207-205ق) و استیالء بر بغداد (198ق) ،خلیفه ،امین
(198-193ق) نیز کشته شد و مأمون (218-198ق) با کمک اولیه و اساسی خاندانهای ایرانی
و بهویژه خراسانی ،بر منصب خالفت تکیه زد؛ بنابراین ،مأمون نیز برخی از خاندانهای
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صاحب قدرت و نفوذ را به پاس خدمات و حمایتهای فراوان تکریم کرد (هروی:1380 ،

 )131-130که ازجملۀ این خاندانها باید از آل سامان ،فرزندان اسد بن سامان یاد کرد.
مأمون مادامیکه در خراسان اقامت داشت (تا 203ق) ،به دلجویی از آل سامان پرداخت؛
بنابراین ،چون عزم بغداد کرد ،غسان بن عباد (205-202ق) را به حکومت خراسان منصوب
ساخت و به او تأکید کرد که اوالد اسد بن سامان را به مناصب ارجمند سرافراز سازد
(205-202ق در خراسان217-213 ،ق در سند (زامباور 78 :1400 ،و ))416؛ پس غسان به سال
204ق ،هریک از فرزندان اسد را به ناحیهای از خراسان و ماوراءالنهر فرستاد (اصفهانی،
212 :1346؛ النرشخی 90 :1317 ،و گردیزی.1)14 :1315 ،
سمرقنــد را داد مأمون به نـوح

چـــو احمد ز فرغانه بـــودی فتوح

به اشناس یحیی بــدی با سپاه

چــو الیاس شــد مهتــر اندر هـراه
(مستوفیقزوینی)47/4 :1387 ،

باتوجّهبه منابع تاریخی ،سمرقند به نوح بن اسد سامانی (191؟227-203 ،ق) واگذار
شد ،امّا بنا بر گواهی مسکوکات ،قدیمیترین سکههایی که از نوح بهدستآمده ،بهترتیب
فلسی از خوارزم به تاریخ  ،203سمرقند  ،205خجند  ،208و بنکث 216-214ق بوده
است )(Album, 2011: 152؛ البته ،سکهای نیز از ضرابخانۀ اسروشنه به تاریخ 191ق با
نام علی و نوح نیز دیده شده که میتواند از آن امیرنوح باشد (قوچانی)42 :1383 ،؛ پس
میتوان نتیجه گرفت که نوح ابتدا به امارت خوارزم گمارده شده و سپس با عزل لیث بن
سعد (؟205-ق) به سمرقند فرستاده شده است (گردیزی .)296 :1363 ،عالوه بر این
شاهدمثال ،دیگر فلسی است که با نام غسان و لیث به سال 205ق در شهر نوکث ضرب
شده است (رضاییباغبیدی.)206 :1393 ،
بدینترتیب ،نخستین فرد از خاندان سامانی که موقعیت ممتاز سیاسی -نظامی در
منطقۀ ماوراءالنهر و شهر سمرقند کسب کرد ،نوح بود .با آغاز زمامداری امارت طاهری
(205ق) طاهر ،نوح و سایر برادرانش را در مناصب گذشته ابقاء کرد .این حمایت از سوی
دیگر امرای طاهری نیز تداوم یافت؛ بهنحویکه فرزندان طاهر نیز فرزندان اسد را بر
ماوراءالنهر همچنان والیت بخشیده ،از آنان حمایت کردند .نوح همچنان بر حکومت
سمرقند بود ،تا به سال 227ق درگذشت و پس از مدتی عبداهلل بن طاهر طاهری (-213
230ق) قلمرو او را به برادرانش یحیی (241-204ق) و احمد (250-204ق) واگذار کرد
(اصفهانی212 :1346 ،؛ النرشخی 91-90 :1317 ،و گردیزی:1315 ،

2 .)15
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یحیی بن اسد که حکومت والیات اسروشنه و چاچ را یافته بود ،تصویر چندان روشنی
در تاریخ بهجایننهاده است؛ دراینبین ،سمعانی به زمان درگذشت او به سال 241ق،
مقارن با امارت طاهر بن عبداهلل (248-230ق) بر خراسان اشاره میکند (.)201/3 :1408
سرانجام ،احمد بن اسد سامانی بیشتر از برادران خود روزگار گذراند ،امارت برادران
را نیز بر قلمرو خویش افزود و برای نخستینبار در تاریخ اسالمی منطقۀ ماوراءالنهر ،حکومتی
واحد تحت امارت یک امیر و زمامدار ایجاد کرد .بنا بر شواهد مسکوکات ،احمد در سمرقند،
بین سالهای 245-244ق ،به ضرب سکه اقدام کرده است؛ سکههایی که نام پسرش ،نصر
(279-250ق) نیز بر آنها دیده میشود )(Album, 2011: 153؛ بدینگونه میتوان نتیجه
گرفت که امیراحمد امارت سمرقند را به نیابت از خویش به پسرش نصر داده است .در
تواریخ نیز این مدعا تأیید شده است و این امر را به صالحدید ،امیر طاهری (طاهر دوم)
دانستهاند (میرخواند2814/6 :1380 ،؛ خواندمیر 354/2 :1380 ،و مجدیالحسنی.)214 :1342 ،
درنهایت نصر پس از درگذشت پدر ،با اجازۀ محمد بن طاهر طاهری (259-248ق) بر
قلمرو او استیالء یافت ،سمرقند را به مرکزیت حکومت خود درآورد و در این شهر تا
پایان روزگار طاهریان (259ق) به حاکمیت خود ادمه داد و پس از انقراض آن دودمان،
با امارت یافتن بیواسطه از جانب خلیفه المعتمدعلیاهلل (279-256ق) به سال 261ق ،بر
دامنۀ نفوذ و اقتدار او در منطقۀ ماوراءالنهر افزوده شد (طبری6446/15 :1369 ،؛ اصفهانی،
 209 :1346و  212و النرشخی 91 :1317 ،و

3 .)94

 .4بخارا پايگاهي تازه براي سامانیان
با سقوط طاهریان ،بسیاری از نواحی خراسان و ماوراءالنهر دچار هرجومرج و تنشهای
فراوان شد که فقدان حاکمیت مرکزی از یکسو و مجادالت سیاسی -نظامی گسترده در
بالد شرقی خالفت اسالمی از سوی دیگر ،این شرایط را بهوجودآورد (اصفهانی.)209 :1346 ،
یکی از سرزمینهایی که از حکومتی استوار بیبهره ماند ،بخارا بود (النرشخی.)93-92 :1317 ،
حسین بن طاهر طائی در اوایل سال 260ق ،از خوارزم عزم بخارا کرد و پس از پنج
روز که از رسیدنش به دروازههای بخارا گذشته بود ،بر آنجا تسلط کامل یافت .سپاهیان
وی از هیچ جنایتی در شهر خودداری نکردند؛ بسیاری را کشتند و بخشهای مهمّ این
شهر را بهآتش کشیدند .طائی مردم را با وعدۀ بخشش فریب داد ،امّا پس از پراکندگی
آنها ،نقض عهد کرد و جماعت فراوانی را کشت .مردم خشمگین بخارا شورشی عظیم
برپاکردند و چند روزی را در جنگ گذراندند (همان.)92-91 :

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 79/ 1398

سرانجام طائی در کوشک خود به دام افتاد و محبوس شد ،ناگزیر شبانه از آنجا
گریخت و حتی نتوانست پولی را که از مردم گرد آورده بود ،با خود ببرد .پس از فرار
وی ،فتنهها همچنان دوام یافت (همان .)92 :درنهایت ،بزرگان بخارا بر ابوعبداهلل فقیه،
فرزند ابوحفص مشهور گرد آمدند و بهپیروی از رأی او ،از امیرنصر یاری طلبیدند .نصر
نیز برادر خود ،اسماعیل را بدینمنظور به بخارا فرستاد (همان 93 :و ابناثیر:1382 ،
 .)4340/10اسماعیل چون به کرمینه رسید ،بزرگان شهر به پیشواز او آمدند و قرار بر آن
کردند که وی به عهدۀ امارت بخارا درآید .در همین زمان شخصی به نام حسین بن
محمد خوارجی بر بخارا استیال یافت و مدعی حکومت بر آن شد .درنهایت ،اسماعیل با
وساطت ابوعبداهلل فقیه ،پیمانی با خوارجی منعقد کرد و قرار بر این شد که او امیر بخارا
و حسین جانشین وی باشد .سرانجام بخاریان در اولین روز آدینۀ رمضان 260ق ،خطبه
به نام امیرنصر خواندند و نام امیر صفاری ،یعقوب بن لیث (265-247ق) را از خطبه
بینداختند .اسماعیل نیز چون بر شهر کامالً چیره شد ،بیدرنگ عهد خود را نقض و
خوارجی را دستگیر و زندانی کرد .بهاینترتیب ،اسماعیل زمامدار بخارا شد و امارت این
سرزمین را برای خاندان سامانی بهارمغانآورد (النرشخی.)94-93 :1317 ،
برخی دیگر از منابع این رخداد را بهگونهای دیگر روایت کردهاند؛ چون یعقوب لیث
بر خراسان دست یافت و حکومت طاهریان را منقرض کرد ،المعتمدعلیاهلل ،خلیفۀ وقت
بغداد ،منشور امارت ماوراءالنهر را به نام نصر صادر نمود؛ و چون وی منشور خلیفه یافت،
سپاه خود را به کنار جیحون برد تا از عبور یعقوب جلوگیری کند .لشکریان نصر ،سردار
صفاری را کشتند و باقی لشکر به بخارا درآمدند؛ لذا امیر بخارا از جان خود ترسید ،شهر
را رها کر د و گریخت .مردم بخارا چند تن را یکی پس از دیگری بر خود امیر کردند و
عزل نمودند ،تا آنگاه که نصر ،برادر خود اسماعیل را به بخارا گسیل داشت (ابناثیر:1382 ،
 4340-4339/10و ابنخلدون.)551/3 :1383 ،
 .5تقابل سمرقند و بخارا
پس از چندی که از تسلط کامل اسماعیل بر بخارا گذشت ،وی بدون اجازۀ برادر (نصر) به
سمرقند بازگشت و برادر دیگر ،یحیی را به امارت بخارا گذاشت .این حرکت او موجب
ناخشنودی نصر شد؛ باوجوداین ،از روی بیمیلی ،صاحب شرطگی سمرقند را به وی
واگذار کرد .اسماعیل سیزده ماه بر این سمت باقی بود ،تا امیرنصر دوباره تصمیم گرفت
او را به بخارا بفرستد (النرشخی.)95-94 :1317 ،
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اسماعیل چون به شهر بخارا وارد شد ،مردم آن شهر با آغوش باز از وی استقبال
کردند .موقعیت وی در آن هنگام دشوار بود و بخارا در شرایط خوبی بهسرنمیبرد؛ لذا
ابتدا ،یورش راهزنان به آن شهر را با حمایت بزرگان بخارا دفع کرد؛ و سپس هجوم
دوبارۀ حسین بن طاهر طائی با سپاهی بیش از دوهزار مرد جنگی را شکست داد (همان:
 )96-95و بدینترتیب ،اوضاع را آرام کرد.
در همین ایام اسماعیل میبایست ساالنه پانصدهزار درهم از درآمدهای بخارا را به
سمرقند ارسال میکرد ،امّا به سبب هزینههای دفع راهزنان و یورش طائی ،آن مال خرج
شد و نتوانست دِین خود را به برادر بپردازد (همان)97 :؛ از سوی دیگر اسماعیل ،مکاتباتی
با رافع بن هرثمه (279-268ق) که نایب حکومت خراسان بود ،صورت داد (زامباور:1400 ،
 )78و خواستار حکومت خوارزم شد که موردموافقت نیز قرارگرفت؛ برخی مغرضان نیز
روی به بدگویی بین دو برادر آوردند و به گوش نصر رسانیدند که اسماعیل به مدد رافع،
تو را از ماوراءالنهر بیرون خواهند راند (ابناثیر4340/10 :1382 ،؛ منهاجسراججوزجانی:1342 ،
 204/1و مستوفیقزوینی4.)377 :1339 ،
درنهایت ،امیرنصر که از عدم تعهد مالی بخارا از برادرش ناخرسند بود ،با امارتیابی
او بر خوارزم به حکم امیر رافع و خبرچینی بدخواهان ،دیگر تاب نیاورد و لشکری برای
مقابله با وی گرد آورد؛ زیرا امارتیافتن بر خوارزم به حکم رافع ،یعنی پذیرفتن امارت
امیر خراسان و بیرونرفتن از تابعیت نصر ،امیر ماوراءالنهر؛ بدینترتیب ،شرایط گریزناپذیری
از جنگ میان دو برادر در سال 272ق بهوجودآمد .اسماعیل بالفاصله پس از دریافت
خبر حرکت سپاه سمرقند به جانب بخارا ،آنجا را ترک کرد و به ناحیۀ فرپ رفت و از
رافع تقاضای یاری کرد (النرشخی98 :1317 ،؛ ابناثیر4340/10 :1382 ،؛ ابنخلدون:1383 ،
551/3؛ میرخواند 2814/6 :1380 ،و خواندمیر)354/2 :1380 ،؛ نصر که بر بخارا تسلط یافته بود،
با شنیدن خبر پیوستن سپاه رافع به لشکریان اسماعیل ،ترسید و از سمرقند سپاهی
بیشتر طلبید (النرشخی)98 :1317 ،؛ لذا با سلطۀ نصر بر بخارا و تدارک سپاهی بزرگ در
منطقه از یکسو ،و پیوستن سپاه رافع به لشکر اسماعیل از دیگرسو ،زمینۀ پیکاری
بزرگ فراهم شده بود؛ لیکن همانگونه که نصر از همراهی رافع با اسماعیل ترسیده بود،
رافع نیز از پیامدهای بعدی این منازعه نگران شد؛ این نگرانی را حمویه بن علی ،سردار
صاحب تدبیر سامانی و از مقربان خاص اسماعیل ،دامن زده بود .سخنان حمویه برای
رافع مؤثر افتاد و اسباب صلح را فراهم کرد .با پایان این رویارویی بهسال 273ق ،رافع به
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خراسان ،نصر به سمرقند و اسماعیل به بخارا بازگشتند( .همان99-98 :؛ ابناثیر:1382 ،
4340/10؛ منهاجسراججوزجانی205-204/1 :1342 ،؛ ابنخلدون551/3 :1383 ،؛ میرخواند:1380 ،
 2814/6و خواندمیر.)354/2 :1380 ،

این ناخشنودی بهسان آتش زیر خاکستر کماکان ادامه یافت ،تا در سال 275ق،
شعلهور شد و دامن دو برادر را گرفت .نصر پس از چندی خراج بخارا را مطالبه کرد ،امّا
اسماعیل از پرداخت آن سر باز زد و نصر به رافع که ضامن خراج بخارا شده بود ،نامهای
فرستاد ،رافع نیز به اسماعیل پیغام داد و تقاضای نصر را به وی گوشزد کرد ،امّا مؤثر
واقع نشد؛ درنتیجه نصر چارهای جز لشکرکشیدن به بخارا نیافت (النرشخی-99 :1317 ،
100؛ ابناثیر4340/10 :1382 ،؛ منهاجسراججوزجانی205-204/1 :1342 ،؛ ابنخلدون:1383 ،

551/3؛ میرخواند 2814/6 :1380 ،و خواندمیر.)354/2 :1380 ،
درنهایت ،جنگی بزرگ درگرفت و اسماعیل پیروز شد .پس از فتح ،نصر را به نزد
اسماعیل آوردند؛ اسماعیل از این پیشامد عذر خواست و او را با اکرام و احترام به
سمرقند بازگردانید و خود به بخارا بازگشت ،به نام برادر خطبه خواند و امارت کرد
(النرشخی101-100 :1317 ،؛ گردیزی 14 :1315 ،و ابنفندق)68 :1317 ،؛ 5بدینترتیب ،نصر
اسماعیل را به والیتعهدی برگزید و سایر برادران و فرزندانش را تحت فرمان او درآورد
(ابنفندق .)68 :1317 ،سرانجام چهار سال پس از این واقعه ،نصر در شهر سمرقند به سال
279ق درگذشت و اسماعیل به امیری امارت سامانی رسید (طبری6650/15 :1369 ،؛
مسعودی 639/2 :1347 ،و  665و اصفهانی 6.)212-209 :1346 ،پس از این ماجرا ،بخارا به قطب
اصلی امارت سامانی بدل شد ،امّا سمرقند نیز همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داد.
 .6پیشینۀ امیراسحاق
ابویعقوب اسحاق بن احمد یکی از پسران احمد بن اسد سامانی بود؛ احمد ،هفت پسر به
نام های نصر ،اسماعیل ،یعقوب ،یحیی ،اسد ،حمید و اسحاق داشت (ابنفندق68 :1317 ،؛
ابنالجوزی 331/12 :1412 ،و ابناثیر 7)4339/10 :1382 ،که بزرگترین آنها نصر بود ،امّا
ترتیب سنی باقی نامشخص است؛ حاکم نیشابوری ،اسحاق را برادر بزرگتر اسماعیل
دانسته است ( )109 :1375که به نظر نگارندگانِ این مقاله صحیح نمینماید و دلیل این
مدعا ،خشمگرفتن و ناسزا گفتن اسماعیل بر اسحاق پ س از پیروزی بر برادر بزرگ (نصر)
است؛ زمانی که اسماعیل در مقابل نصر خود را از اسب به زمین میاندازد ،امّا اسحق از
اسب خویش فرونمیآید (النرشخی.)101 :1317 ،
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اولین اشارۀ موجود بر اقدامات اسحاق را سمعانی آورده است که او از جانب پدر،
صاحب دیوان مظالم بخارا بوده است ( ،)201/3 :1408امّا ذهبی میگوید این سمت از
جانب برادرش ،اسماعیل ،به اسحاق داده شده بود ( .)58/23 :1413باتوجّهبه قلمرو
سیاسی سامانیان در عهد احمد ،معلوم میشود که بخارا تحت نفوذ این امارت نبوده
است و همانطور که گفته شد ،در زمان نصر و با همت اسماعیل ،این شهر فتح و در
قلمرو سامانیان قرارمیگیرد؛ پس سخن سمعانی چندان پذیرفته نیست ،امّا گفتۀ ذهبی
میتواند موردتأیید و معتبر باشد.
دگربار که نام اسحاق در تاریخ ذکر شده است  ،پس از صلح نصر و اسماعیل در اولین
تقابل به سال 273ق است که اسحاق بهواسطۀ این صلح از جانب برادر خود ،نصر،
خلعت دریافت میکند .بار دیگر اسحاق در دومین تقابل نصر و اسماعیل در 275ق نقش
مییابد .در اولین رویارویی ،کارزار برایش سخت میآید و به فرپ عقبنشینی میکند؛
پس از این ،اسماعیل نبرد را از آن خود میکند و اسحاق را با لشکرش از فرپ بازمیخواند و
جنگ را تا پیروزی ادامه میدهند .درنهایت نیز پس از پیروزی ،دو برادر ،نصر را با
احترام بدرقه کرده و به سمرقند بازمیگردانند (النرشخی.)101-99 :1317 ،
با استناد به مسکوکات ،اسحاق در 278ق به امارت ایالت فرغانه رسید و به ضرب
فلسهایی در اخسیکث به سالهای  284 ،278و 290ق و اوش در 284ق اقدام کرد.
این احتمال وجود دارد که پس از پیروزی اسماعیل بر نصر ،چون برادر دیگر ،اسد (-250
270ق در فرغانه) در آن جنگ جانب نصر را گرفت (همان 97 :و  ،)99اسماعیل برای
کیفرش ،پسر او ،احمد بن اسد (278-270ق در فرغانه) را که امیر فرغانه بود ،عزل ساخته
و اسحاق را به پاس خدمت بر آنجا گمارده باشد .در ادامه باید گفت پس از درگذشت
نصر ،ممکن است امارت سمرقند نیز به اسحاق واگذار شده باشد؛ زیرا با نام او به سال
281ق در سمرقند سکۀ فلسی ضرب شده است .در آخر نیز میتوان احتمال داد که در
294 /290ق ،اسحاق امارت فرغانه را به فرزندش ،محمد (بهاحتمال دورۀ اول -294/290
295ق در فرغانه؛ دورۀ دوم 303/301/299-298ق در فرغانه) واگذار کرده باشد؛ زیرا فلسهایی
نیز از او به سالهای  294و 299ق در اخسیکث ضرب شده است(Добровольский, .
).1967: 88; Fedorov, 2004: 121; Album, 2011: 155-156

اسحاق کماکان به امارت سمرقند مشغول بود تا برادرزادهاش ،احمد ،به دولت سامانی
رسید .با بهقدرترسیدن احمد ،عامل گرگان ،بارسالکبیر سر به عصیان برداشت؛ پس
احمد خواست برای سرکوبِ وی رهسپار شود .در همین زمان ،ابراهیم بن زیدویه که از
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مشاوران احمد بود ،از او خواست تا قبل از هر اقدامی به سمرقند رود و عمویش ،اسحاق
را در بند کند تا از شورش احتمالی جلوگیری شود .احمد نیز اسحاق را دستگیر کرد و
به بخارا فرستاد .درنهایت پس از سه سال ،در 298ق ،اسحاق از بند رها شد و دوباره در
سمرقند و فرغانه به امارت رسید (گردیزی17-16 :1315 ،؛ ابناثیر 4598/11 :1382 ،و  4644و
8 .)Ibn Zafir al-Azdi, 1991: 336
 .7هرجومرج در قلمرو سامانیان
سال 301ق را باید سال پرمخاطرهای برای سامانیان دانست؛ زیرا کشتهشدن احمد بن
اسماعیل در جمادیاآلخر همین سال ،سبب شد تا هرجومرج فراوانی در قلمرو سامانیان
پدیدار شود؛ در این زمان بر هر منطقهای از سرزمینهای ذینفوذ سامانیان ،فردی مهم
و کلیدی به امارت مشغول بود که همین افراد در فقدان امیر اصلی امارت ،سبب
بیسامانی دولت سامانی شدند.
با رسیدن خبر کشتهشدن احمد به بخارا ،وزیر او ،ابوعبداهلل محمد بن احمد جیهانی
به کمک بزرگان شهر فرزند هشت سالۀ او ،نصر را به امیری برگزیدند؛ پس امیر جدید را
بر دوش گرفتند و در شهر گرداندند تا مردم با او بیعت کنند (طبری6780/15 :1369 ،؛
قرطبی 6822/16 :1369 ،و اصفهانی 9.)211 :1346 ،بدینگونه بود که بخارا ،همپیمان نصر و
ایادی حکومتش شد؛ ازاینرو در سمرقند ،مردم با امیر شهر خود ،اسحاق بیعت کردند؛
زیرا آنان نصر را در ذات خود کودک میدانستند ،درحالیکه اسحاق ،بزرگ خاندان
سامانیان ،دارای سابقۀ سیاسی و درایت نظامی بود (طبری6780/15 :1369 ،؛ النرشخی،
 112-111 :1317و ابناثیر 10.)4661/11 :1382 ،اسحاق با نفوذ فراوانی که در قلمرو سامانی
داشت ،طرفدارانی یافت و مترصد ارتباط با خلیفۀ بغداد ،المقتدرباهلل (320-295ق) شد.
امیراحمد در 298ق ،محمد بن علی صعلوک (301-298ق از جانب سامانیان302 ،ق از
جانب عباسیان) را که امارت ری از قِبَل سامانیان داشت ،فرمان طبرستان داد .محمد با
دراختیارگرفتن زمام طبرستان ،مواجب سران آن دیار را قطع کرد و موجبات نارضایتی
آنها را فراهم آورد .در این زمان ،حسن بن علی علوی (304-301ق) ملقب به ناصرللحق
(اطروش) ،از این نارضایتی بهره جست و به تحریک آنان علیه محمد اقدام کرد .سرانجام
در جمادیاآلخر 301ق ،سراسر طبرستان تسلیم و محمد نیز به ری هزیمت شد.
(حکیمیان.)97 :1368 ،
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پس از اینکه خبر کشتهشدن امیر سامانی ،احمد ،به محمدِ صعلوک رسید ،او نیز
نامهای بهخلیفۀ بغداد نگاشت و امارت شهر ری را خواست .خلیفه نیز با درخواست او
موافقت و ری را بدو واگذار کرد (قرطبی .)6827/16 :1369 ،در کنار متون تاریخی
دینارهایی نیز به نام محمد بن علی ،به همراه نام خلیفه و بدون آوردن نام امیر سامانی
بهدست آمده که در 302ق در محمدیه (ری) ضرب شده است ).(Album, 2011: 159
همانطور که گفته شد ،سایر مناطق قلمرو سامانی ،تحت امارت افرادی بانفوذ قرار
داشت که مهمّترین این افراد منصور بن اسحاق (302-298ق) در نیشابور (هروی:1380 ،
 ،)254احمد بن سهل مروزی (307-301ق) در طخارستان ،حسین بن علی مرورودی در
هرات ،محمد بن اسحاق در فرغانه ،مظفر بن محتاج /محمد بن مظفر در چغانیان ،حسین بن
مت در اسپیجاب و عراق بن منصور (305-280ق) در خوارزم بودند (هروی 259 ،254 :1380 ،و
 284و )Album, 2011: 153,156-157؛ ازاینرو ،کرمان و سیستان از تحت سلطۀ سامانیان
بیرون آمدند و عامل خلیفۀ عباسی در آنها استوار شد (تاریخ سیستان305-302 :1314 ،؛
ابناثیر 4662-4661/11 :1382 ،و ابنخلدون .)556/3 :1383 ،در آخر جبههای دو قطبی بر سر
امارتیابی شکل گرفت؛ اسحاق ،سرزمینهای سمرقند ،فرغانه ،اسپیجاب ،هرات و نیشابور
را با خود همپیمان ساخت و نصر نیز سرزمینهای بخارا ،طخارستان ،خوارزم ،و چغانیان
را به بیعت خود درآورد.
در همین زمان هریک از مدعیان امارت ،اسحاق و نصر ،نامههایی را به دربار خالفت
فرستادند و خواستار مشروعیت امارت خود شدند .اسحاق نامۀ خویش را به دست عمران
مرزبانی گسیل داشت و نصر نامۀ خود را به حماد بن احمد تحویل داد تا بدینواسطه از
رساندن عینِ نامه به دست خلیفۀ وقت اطمینان یابد (طبری2780/15 :1369 ،؛ قرطبی،
 6822/16 :1369و .)Ibn Zafir al-Azdi, 1991: 343
 .8نزاع قدرت و سرانجام آن بر تختگاه امارت ساماني (بازسازي وقايع همراه با
دادههاي سکهشناختي)

در آغاز هدف از ضرب سکه ،تسهیل مبادالت و تجارت بود ،امّا پس از مدت کوتاهی
سکه به نشانی از قومیت ،حاکمیت ،استقالل و  ...بدل شد؛ یعنی بهمحض آنکه جمعیتی
نسبتاً متشکل ،اندک قدرتی توأم با استقالل بهدستمیآوردند ،برای اظهار وجود و
نشاندادن اقتدار خویش به ضرب سکه مبادرت میکردند (قهرمانی .)22-21 :1349 ،امارت
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سامانی و سایر امارتهای اسالمی معاصرش نیز از این قاعده خارج نبودهاند ،امّا ناگفته
نماند که در آن دوره ،اجازۀ خلیفۀ بغداد برای ضرب مسکوکات ضروری بوده است.
همانطور که گفته شد ،هریک از مدعیان امارت ،نامههایی به خلیفه دادند و مشروعیت
امارت خود را خواستار شدند؛ هرچند که خلیفۀ بغداد میتوانست به هر دو نظری مثبت
و دوجانبه داشته باشد ،امّا به احتمال زیاد ،ابتدا نظرش بر اسحاق بوده و حاکمیت وی را
تایید کرده است؛ زیرا باتوجّهبه متون تاریخی در اول محرم 302ق ،خبر رسید که نصر
بر اسحاق فائق آمده و او را اسیر کرده است ،پس آنگاه خلیفه برای نصر خلعت و لواء
فرستاد (الهمذانی14 :1377 ،؛ ابنجوزی150/3 :1412 ،؛ الذهبی 14/23 :1413 ،و ابنتغریبردی،
 .)184/3 :1383شاهد دیگر آنکه اسحاق در نیمۀ دوم سال 301ق برای ضرب انواع سکه
در سمرقند اقدام کرده و پسرش منصور که امارت نیشابور را داشت ،به حمایت از پدر،
دینارهایی را در نیشابور بهضربرسانده است ) ،(Album, 2011: 153امّا نصر تنها زمانی
توانست سکه ضرب کند که اسحاق و لشکریانش را در اواخر سال 301ق شکست داد و
سمرقند را گشود؛ در واقع یگانه مسکوکاتی که نصر در آن مقطع کامالً مستقل ضرب
کرد ،همین سکههای موردبحث مقاله است.
اندکی پس از تثبیت قدرت در سمرقند ،سمرقندیان بر امیر مشروع خود ،اسحاق
جمع آمدند ،سایر طرفداران وی نیز از نقاط نزدیک بدو پیوستند و سپاهی گران را گرد
آوردند .اسحاق صاحب شرطۀ بخارا ،عوض بن محمد الهِلقامی را در سمرقند بر خود
خلیفه ساخت (النسفی )630 :1378 ،و فرماندهی لشکر را بهفرزند خود ،الیاس وانهاد .لشکر
سمرقند بهاتفاق اسحاق در نیمۀ دوم شعبان سال 301ق بهسوی بخارا روان گردید.
بخاریان نیز لشکری مهیا کرده و آن را بهحمویهبنعلی سپردند .تالقی فریقین در
نزدیکی بخارا رخ نمود و جنگی سخت در رمضان درگرفت؛ لشکر اسحاق تاب مقاومت
نیاورده ،منهزم گشت و بهسرعت سوی سمرقند عقب نشستند.
در ادامۀ این واقع ،حمویه لشکرش را سوی سمرقند بهحرکت درآورد و اسحاق نیز
سپاهی دگر آراست ،نبردی تازه میانشان درگرفت .این بار نیز لشکر بخارا بر تودۀ
سمرقندیان ظفر یافت؛ سمرقند را بهتغلب گشوده گشت و کشتار بزرگی انجام شد .اسحاق
روی نهانید و پنهان گشت و حمویه در پی یافتن او؛ الیاس ،فرزند اسحاق نیز بهفرغانه
گریخت و در آن مقیم گردید .سرانجام اسحاق از نهانگاه خویش بهتنگ آمد ،از حمویه
امان خواست؛ حمویه نیز او را زنهار داده ،دستگیر بهبخارا گسیل داشت .با رسیدن اسحاق به
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بخارا ،او را در قهندز محبوس ساختند ،تا به ماه صفر سال 302ق مرگ را بهآغوش
کشید (طبری6781/15 :1369 ،؛ النرشخی 112 :1317 ،و گردیزی11.)19 :1315 ،
در ادامۀ گفتۀ باال ،باید گفت نخستین سکههایی که نام امیرنصر را بر خود دارد،
درهمها و دینارهایی است که در واپسین روزهای سال 301ق پس از گشایش سمرقند،
در آن شهر ضرب شد ،امّا چه کسی و برای چه منظوری این سکهها را ضرب کرد؟ برای
پاسخ به این پرسش یک احتمال ضعیف و دو احتمال قوی وجود دارد؛ اولین احتمال
میتواند نیاز به مسکوکات در چرخۀ اقتصادی شهر باشد؛ یعنی ضرابخانۀ سمرقند نیز
در آن سال مانند سایر شهرها در سایر دورهها ،ضرابخانهای فعال بوده تا مانند سابق
نیاز اقتصادی شهر را برآورده کند ،امّا این احتمال چندان درست نمینماید؛ چون به
اندازۀ کافی سکههای جایگزین و مبالغ مالی در شهر موجود بوده است .دومین احتمال
در ارتباط با فتح سمرقند مطرح میشود؛ یعنی پس از آنکه لشکر حمویه بن علی سمرقند را
گشود ،امیر بخارا (نصر) با ضرب سکه ،قدرتیافتن خویش را در سمرقند به مردمان این
شهر نشان داد و حجت را بر ایشان تمام کرد؛ چنین احتمالی نیز میتواند مهمّ تلقی
شود ،امّا احتمال سوم ،ضرب این مسکوکات به دست حاکم جدیدی است که از سوی
دولت بخارا ،بر شهر تسخیرشدۀ سمرقند گماردهاند ،تا با این اقدام تثبیت حکومت نصر
را اعالم کند؛ به نظر نگارندگان ،این عقیده میتواند احتمال قریببهیقین باشد .تاریخ
طبری نام و نسب کارگزار تازۀ سمرقند را «پسری از عمرو بن نصر بن احمد» دانسته است
(طبری ،)6781/15 :1369 ،امّا در تاریخ حلب نام وی «عمر بن نصر بن محمد بن
اسماعیل» ثبت شده است (العظیمیالحلبی.)279 :1404 ،
 .9نتیجه
با کشتهشدن احمد بن اسماعیل ،دو قطب متقابل برای تصاحب قدرت در امارت سامانی
پدیدار شد؛ یکی قطب بخارا به امارت نصر ،فرزند خردسال احمد و دیگری قطب
سمرقند به امارت اسحاق ،بزرگ خاندان سامانیان؛ این دو نیز برای تصاحب کامل قلمرو
سامانی با یکدیگر به جنگ پرداختند که سرانجام در این جنگ ،لشکریان سمرقندی
شکست خوردند و اسحاق د ستگیر شد و در بخارا محبوس شد .نصر نیز بر تمامی اراضی
امارت سامانی امیر شد.
متأسفانه اطالعات متون تاریخی در این باره متفاوت و پراکنده است؛ ازاینرو ،پیداشدن
و معرفی سکههایی شاخص ،آن هم متعلق به آن زمان ،توانست از مجهوالت بکاهد و دید
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منسجمتری در اختیار پژوهشگران قراردهد .این دو سکه ،نمایندۀ دینارها و درهمهایی
از نصر بن احمد سامانیاند که در قطب مخالف خود ،یعنی سمرقند در 301ق به ضرب
رسانده است؛ در واقع غیر این دو سکه ،سکۀ دیگری در این سال با نام امیر نو (نصر)
بهصورت مستقل در کل قلمرو سامانی ضرب نشده یا تا امروز کشف نشده است.
در دنیای گذشته یکی از اهداف ضرب سکه که کمی بعدتر به مهمّترین هدف آن
تبدیل شد ،نمایش اقتدار و تثبیت قدرت صاحب سکه بوده است؛ پس میتوان نتیجه
گرفت که فاتح سمرقند ،حمویه بن علی یا کارگزار نوین سمرقند ،عمر بن نصر بن
محمد بن اسماعیل ،مسکوکاتی برای نشاندادن امارت نصر بر تمامی اراضی سامانی،
بهویژه سمرقند بهضربرساندهاند.
امّا گره دیگری که بهواسطۀ این سکهها گشوده شد ،مسئلۀ مشروعیتیافتن طرفین
از جانب دستگاه خالفت عباسی بود؛ هرچند که خلیفۀ بغداد میتوانست نظر مثبت و دو
جانبهای به هریک از این مدعیان داشته باشد ،امّا احتمال قریببهیقین این است که
خلیفه در ابتدا اسحاق را ارجح دانسته و حاکمیت وی را تأیید کرده باشد؛ زیرا اسحاق
در نیمۀ دوم سال 301ق ،در مهمّترین شهرهای ذینفوذش (سمرقند و نیشابور) به ضرب
انواع سکه ،به نام خود و خلیفۀ وقت ،المقتدرباهلل اقدام کرد ،امّا بدان تاریخ در بخارا
سکهای به نام نصر ضرب نمیشد و پس از شکست اسحاق در اواخر 301ق بود که در
سمرقند ،دینارها و درهمهایی به نام او ضرب شد.
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14؛ العظیمیالحلبی279 :1404 ،؛ مجمل التواریخ و القصص387 :1318 ،؛ السمعانی-201/3 :1408 ،
202؛ ابناسفندیار271/1 :1320 ،؛ ابناثیر4660/11 :1382 ،؛ Ibn Zafir al-Azdi, 1991: 338-339؛
منهاجسراججوزجانی297/1 :1342 ،؛ البناکتی218 :1348 ،؛ النویری206/25 :1424 ،؛ ابوالفداء ،بیتا:
67/2؛ الذهبی51،10/23 :1413 ،؛ مستوفیقزوینی379 :1339 ،؛ مستوفیقزوینی57-55/4 :1387 ،؛
ابنالوردی253/1 :1417 ،؛ الصفدی156/6 :1420 ،؛ ابنخلدون555/3 :1383 ،؛ القلقشندی ،بیتا:
281/1؛ فصیحخوافی460،446/2 :1386 ،؛ معینالفقراء26 :1339 ،؛ میرخواند2825/6 :1380 ،؛ العیون
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و الحدائق فی اخبار الحقائق255/4,1 :1391 ،؛ خواندمیر112 :1372 ،؛ خواندمیر356/2 :1380 ،؛
الحسینیالقزوینی85 :1314 ،؛ غفاری99 :1404 ،؛ غفاری99 :1343 ،؛ مجدیالحسینی215 :1342 ،؛
حاجیخلیفه73 :1384 ،؛ ابنالعمادالحنبلی 10/4 :1410 ،و هدایت.73 :1373 ،
 .10و نیزIbn Zafir al-Azdi, 1991: 342 :؛ منهاجسراججوزجانی208/1 :1342 ،؛ النویری:1424 ،
207/25؛ ابنخلدون556/3 :1383 ،؛ خواندمیر 357-356/2 :1380 ،و مجدیالحسینی.215 :1342 ،
 .11و نیز :العظیمیالحلبی279 :1404 ،؛ السمعانی201/3 :1408 ،؛ ابنجوزی150/13 :1412 ،؛
ابناثیر4663-4662/11 :1382 ،؛ Ibn Zafir al-Azdi, 1991: 343؛ منهاجسراججوزجانی:1342 ،
208/1؛ النویری207/25 :1424 ،؛ الذهبی58،14/23 :1413 ،؛ ابنخلدون556/3 :1383 ،؛ معینالفقراء،
26 :1339؛ ابنتغریبردی184/3 :1383 ،؛ میرخواند2827-2826/6 :1380 ،؛ خواندمیر:1380 ،
 357/2و مجدیالحسینی.215 :1342 ،

سپاسگزاري
در پایان نگارندگان بر خود الزم میدانند از سرکار خانم اکرم حسینی ،عضو هیئتعلمی گروه زبان و
ادبیات انگلیسی دانشگاه امام رضا(ع) مشهد و جناب آقای سیدعلی سیدموسوی ،دانشجوی کارشناسیارشد
گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور ،بهجهتکمکهای فراوانشان سپاسگزاری کنند.
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