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Abstract 
The inscription of the phrase “Shah of Iran” on a coin from the era of the 

reign of Qizil Arsalan (582-587 AH), one of the Atabeks of Azerbaijan (541-

626 AH), is considered a novel and unique deed. The use of the word “shah” 

on coins in post-Islamic Iran was not new, and the rulers of the Buyid 

dynasty and then the Seljuk dynasty used this word on their coins; but the 

juxtaposition of the two words “shah” and “Iran” is considered new in the 

history of post-Islamic Iran. This not only was unprecedented in the history 

of post-Islamic Iran, but was not repeated until the reign of Nader Shah 

Afshar. The main issue in this research is the study and analysis of the 

reasons for using the phrase “Shah of Iran” on this coin. After gaining 

religious legitimacy, Qizil Arsalan sought to gain national popularity. 

Therefore, he had silver coins minted and the words “Shah of Iran” inscribed 

on them — silver and shah being the symbols of ancient Iran. It is important 

to note that the region of Azerbaijan was one of the bases of cultural 

ideology during the Sassanid era, and Sassanid traditions were rooted in this 

region. In addition, the poetry of the Azerbaijani school reflect the poets’ 

interest in Iranianism, and this influenced Qizil Arsalan. Considering his 

untimely murder and reviewing the poetry collection of poets such as Zahir 

Faryabi and Khaghani Shervani, we realize the failure of Qizil Arsalan in 

gaining national popularity. 
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 اي ناشناخته از اتابک قزلدر سکه« ايران شاهنشاه»کاربرد لقب 

 ارسالن
 

 1مودت لیدا
 اهواز چمران شهید دانشگاه تاريخ گروه استاديار

 (385تا ص  311)از ص 

 38/41/3111؛ تاریخ پذیرش: 31/40/3111تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
-803)ان از اتابکان آذربایج ق(855-855)ارسالن  قزل بکای از اتابر سکه «ایران هنشاهاش»عبارت درج 

ها در ایران بعد شاهنشاه بر سکه ۀچند استعمال واژآید. هر شمار می فرد بهبهامری بدیع و منحصر ق(151

ها مورد استفاده قرار گرفته بویه و سپس سلجوقیان در سکهامری جدید نبود و توسط امرای آل از اسالم

 خ ایران بعد از اسالم در سکه قزل، در تاری«ایران»و « شاهنشاه» ۀر کنار هم قرار گرفتن دو واژبود؛ اما د

بلکه تا دوران  ،تنها سابقه نداشتایران بعد از اسالم نه ر تاریخد این امر شود.ارسالن امری نو تلقی می

بارت کاوی علل به کار بردن عرو بررسی و وااساسی در تحقیق پیشۀ لأمس .گردیدتکرار ن نادرشاه افشار

بر این اصل استوار های پژوهش یافتهآذربایجان است.  ارسالن از اتابکان در سکه قزل« شاهنشاه ایران»

وقی، مقام سلج سوم عباسی در برابر سلطان طغرلۀ ارسالن پس از آن از سوی خلیف قزل اتابک است که

ز طریق به کارگیری نمادهای ا مشروعیت د، در پی کسبدینی را کسب نمو سلطانی یافت و مشروعیت

و نقر نمادهای ایران باستانی درصدد « ایران شاهنشاه»سکه با عبارت  رو با ضرببود. از این باستان ایران

فرهنگی در  هاییکی از کرسی آذربایجان ۀت این است که منطقحایز اهمی ۀکسب مشروعیت برآمد. نکت

بر این در  دار بوده است. عالوههای ساسانی در این منطقه ریشهآید و سنتر میی به شمادوران ساسان

طور خورد که بهبه چشم میباستانی  عالیق ایران ارسالن معاصر قزل اشعار شاعران مکتب آذربایجان

بررسی  تا با توجه به قتل نابهنگام وی ودر این راساین عالیق بوده است. ثیر أارسالن تحت ت مسلم، قزل

ارسالن در کسب  شروانی به عدم موفقیت قزلخاقانیدیوان اشعار شاعرانی چون ظهیر فاریابی و 

 پی خواهیم برد. ثانویه متکی بر هویت ایرانی مشروعیت
 

 .ایزدی، سکهآذربایجان، فره ارسالن، اتابکان قزل ایران، اتابک شاهنشاه :هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1

های بررسی یکی از بهترین راه، خوردندهایی که منابع مکتوب کمتر به چشم میدر زمان

هاست. تصاویر، خطوط، نمادها های مختلف، بررسی شکلی و محتوایی سکهتاریخ دوران

های دینی و سیاسی، از جمله های مذهبی، سیر تاریخی و مولفهها، شمایلو نشانه

 اند.تهها نقش بسعناصری هستند که بر روی سکه

های سیاسی، اجتماعی و دینی اسالمی، عمدتاً با توجه به مناسبت ۀهای دورسکه

های ارشادی و تبلیغی و در نهایت شده و هدف از ضرب و انتشار آنها جنبهضرب می

های ترین نشانهها، از جمله مهمسکه واقع اسی و اجتماعی بوده است. درسی اهداف

گر شود، بیانها نقر مینای که روی آشعار و نشانه شوند و هرها محسوب میحکومت

 هاست.های صاحبان آنگرایش

سلجوقی  و تسلط آنان بر سالطین ق(151-803)آذربایجان  سیس حکومت اتابکانأبا ت

عباسی، تحوالت جدیدی در ساختار سیاسی قدرت  آنان با خالفت ۀحسن و مناسبات

حاکمیت  ۀهای دورسیاسی و واکاوی سکه حوالتترتیب با بررسی تایجاد گردید. بدین

ایران  تاریکی از تاریخ هایآذربایجان صفحه ارسالن سومین حاکم از اتابکان قزل اتابک

ارسالن بر  توسط قزل« رانـای شاهنشاه»ن حک عبارت ـروشن خواهد شد. همچنی

 آید.شمار می به هجری در ایران ششم مل در قرنأتهایش از مسائل مهم و قابلسکه

 آذربایجان ارسالن اتابک که چرا قزلبر این اصل استوار است  اصلی تحقیق الؤس

 هایش حک نمود؟باستانی را بر سکه ایران و دیگر نمادهای« ایران شاهنشاه»عبارت 

 ۀکه از حمایت خلیفقزل ارسالن ضمن آناست که  این اصل استوار تحقیق بر ۀفرضی

سلطان سلجوقی برخوردار بود و موفق به کسب مشروعیت دینی و اولیه عباسی در برابر 

حک عبارت با  گردید، برای کسب مشروعیت ثانویه به هویت ایرانی متوسل گردید. وی

 هایش در پی کسب مشروعیتبر سکه یباستان ایران و نقش نمادهای« ایران شاهنشاه»

 برآمد. ثانویه

ارسالن چه میزان در کسب  ت که قزلفرعی تحقیق بر این اساس اس سوال

تحقیق بر این اصل است  ۀموفق گردید؟ فرضی ثانویه با اتکا به هویت ایرانی مشروعیت

ر فاریابی و ـارسالن از جمله ظهی که با بررسی اشعار شاعران مستقر در دربار قزل

ردد و موفق گ ثانویهتوان گفت که وی نتوانست به کسب مشروعیت شروانی میخاقانی
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بر این  گوید. عالوهارسالن سخن می ایران قزلۀ طور آشکار از اعتراض بر سکخاقانی به

 لفانش نشان دیگری بر این مدعاست.قتل زودهنگام وی توسط مخا

 چارچوب نظري. 1-1

و اقتدار است قدرت  ۀلأعلوم سیاسی و اجتماعی، مس ۀیکی از مسائل مهم در حوز

از مفاهیم همسوی قدرت، اقتدار است. اقتدار یعنی  .(110: 3151 راد و آقابخشی،)افشاری

 .(53: 3114)سیدباقری، ست قدرتی که مشروعیتش بر اساس سنت یا قانون پذیرفته شده ا

زند، )شجاعیاقد هر نوع مشروعیتی است توان گفت قدرت، اقتداری است که فلذا می

3151 :81). 
های حکومت ،ستگی به مشروعیت آنان دارداز آنجا که دوام و قوام نهاد حکومت، ب

اند تا به نحوی، حاکمیت خود را با نوعی از مشروعیت ولو غاصب و غیر مشروع کوشیده

مقبول تبدیل  قدرت را به اقتدارید توانبر همین اساس مشروعیت می .کاذب بیارایند

 .(11 -15 :3155 بشیریه،) .نماید

شوندگان، نباشد، یعنی در نظر حکومتخوردار چنانچه حکومتی از مشروعیت بر

. 3مساله می پردازد: ، به دو در بحث مشروعیت بروحکومتشان مشروع نیست. 

یعنی فرایندی که طی آن حکومت به  یابی()مشروعیتثانویه  مشروعیت. 5اولیه مشروعیت 

ترتیب . بدینپردازدسیاسی خود می تماعی تثبیت موقعیتبسط و گسترش مقبولیت اج

مشروعیت اولیه و  ،متمایز ۀسیاسی یک حاکمیت را در دو مقول توان مشروعیتمی

 .(18-85: 3150)وبر،  داد مشروعیت ثانویه مورد بررسی قرار

 ۀو هم در مرحل )مشروعیت اولیه(ها پیدایش حاکمیت ۀروعیت هم در مرحلمش ۀلأمس

حقی است که برای  یت دارد. مشروعیت اولیهموضوع)مشروعیت ثانویه( دوام و بقای آن 

شود و مشروعیت می یک قبیله یا گروه در به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض

 .(55-55: 3151)حجاریان،  توانایی اعمال و حفظ این حاکمیت است ثانویه

 .)با تکیه بر هویت ایرانی(ثانویه مشروعیت  ،(مشروعیت دینی)مشروعیت اولیه 

وقت، اساس و بنیاد  بی و میزان پایبندی حاکممذه گرایش نظر از نوعدین قطع

ایرانی که در عمل  داده است. سالطینها را در ایران تشکیل میمشروعیت حکومت

لیفه، مقتدای روحانی مسلمانان استقالل داشتند، در عین حال خود را اتباع وفادار خ

ت کاریزمایی دینی به لحاظ مفهومی در جایگاهی میان مشروعی مشروعیتدانستند. می

کند و مشروعیت سنتی قرار رمانان و رهبران فرزانه منسوب میقه، که وبر به پیامبران

 هایخود را از شخصیت ۀمایریشه و جانگیرد. یعنی مشروعیتی است که می
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)وبر،  گیردمی شده از سوی آنانها و احکام دیکتهکاریزماتیک دینی و عقاید و ارزش

3150 :584-515.) 

که از طریق دادن عهد و  ایرانی عباسی به سالطین بخشی دستگاه خالفتتمشروعی

زیادی برخوردار بود تا آنجا که همواره  از اهمیت پذیرفت،صورت میلوا از سوی خلیفه 

بخش مطرح بوده است. سلطان با استفاده از نام عنوان نهادی مشروعیتنهاد خالفت به

 بخشید.میاد خالفت به حکومت خود مشروعیت خلیفه و تثبیت او در مقام رهبری نه

درحالی  ،انداولیه از نوع مشروعیت یدین مشروعیت ،توان گفتطبق مطالب فوق می

 اما ؛گردندهای ثانویه محسوب میاز مشروعیت ،های متکی بر کارآمدیکه مشروعیت

این بود که عالوه ران ای ۀمیان ایرانی مسلمان در قرون اهمیت در میان حاکمان حایز ۀنکت

. تالش داشتند بیشتر دینی به مبانی دیگری برای کسب مشروعیت بر کسب مشروعیت

که از این طریق به کسب  بودایرانی  ات حاکمان دستاویز شدن به هویتاز جمله اقدام

 دست یابند. ثانویه مشروعیت

شناسی امعهن براساس دیدگاهی مبتنی بر جتواایرانی را می نظری هویت به لحاظ

تبیین کرد. در این دیدگاه خودآگاهی ملی در  ،حاصل واکاوی منابع تاریخی باشدکه 

: 3151)اسمیت، د گردمعاصر باز می ۀهای پیش از دورنظیر ایران به سدهجوامع کهنی 

ملی ایرانی تمایز قائل شده است و  ایرانی و هویت احمد اشرف نیز بین هویت .(385

ایرانی در معنای  مفهوم هویت .(15: 3118)اشرف، داند ریخی میمری تاهویت ایرانی را ا

هایی به مفهوم زمانی و مکانی آن که شباهت سیاسی، قومی، دینی، زبانی، ۀیکپارچ

ساسانی وارد  سوم میالدی از سوی پادشاهان قرنهویت ملی در عصر جدید دارد، در 

اند که آنها یرانی عناصر مختلفی قائل شدها پژوهشگران برای هویتشود. تاریخ ایران می

بان ملی و ها، ز)آداب و رسوم، آیینمیراث فرهنگی  .3توان در چهار محور خالصه کرد: را می

)احمدی،  تاریخ ملی .0میراث سیاسی  .1 زمین، ایرانشهر(ویچ، ایران)ایرانسرزمین  .5 دین(

3155 :145). 

 تحقیقۀ پیشین. 2-1

در  شناسی صرفاًهای سکهتوان گفت که در میان کتابتحقیق می ۀخصوص پیشین در

فرد بهمنحصر ۀطباطبایی به معرفی سکترابی «ایران اسالمی شاهان هایسکه» کتاب

گذرایی داشته است  ۀایران بر آن درج شده است، اشار ارسالن که عبارت شاهنشاه قزل

دسترسی به این شود و گهداری میطباطبایی نشخصی ترابی ۀکه این سکه در مجموع

دیگری که  ۀباشد؛ اما با بررسی و جستجو، سکاین مقاله ممکن نمی ۀسکه برای نگارند
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 فرهنگی میراثۀ موز مخزن درعکس آن با کیفیت بهتری در مقاله آورده شده است، 

ایران  رو به واکاوی دالیل حک عبارت شاهنشاهپیش ۀیافت گردید. در مقال زنجان استان

 شود، پرداخته شده است.ها نگهداری میارسالن که در این مجموعه های قزلدر سکه

ۀ عنوان پیشینتوان در این تحقیق بهشناسی، کتب دیگری را میعالوه بر کتب سکه

به  (The Idea of Iran)ایتالیائی در اثر  ۀتحقیق آورد. گراردو نیولی، ایرانشناس برجست

ویژه عصر های نام ایران و سیر تکامل نام آن در ایران باستان بهگاهبررسی ریشه و خاست

موسی  ضیاء ۀنوشت« آذربایجان دولت اتابکان»همچنین کتاب ساسانیان پرداخته است. 

 به اوضاع سیاسی و فرهنگی دولت اتابکان اوغلو تنها کتاب موجودی است که اختصاصاً

 آذربایجان با خلفای سیاسی اتابکان روابط» ۀآذربایجان پرداخته است. ضمن آنکه مقال

های سکه» ۀبه روابط سیاسی خلیفه با این حکومت پرداخته است؛ اما مقال« عباسی

آذربایجان  های اتابکانبه بررسی سکه« آذربایجان مکشوفه در استان زنجان اتابکان

اه و نمادهای ها از منظر حک شاهنشمحتوایی سکه پرداخته است، بدون آنکه به تحلیل

ایران نداشته  ی پرداخته باشد. ضمن آنکه توجهی به حک عبارت شاهنشاهایران باستان

 است.
 

 ارسالن قزلاتابک آذربايجان و  حاکمیت اتابکان ةاي دربارشمه. 2

آذربایجان  سلجوقیان، اتابکان عجم با تضعیف قدرت هجری در عراق ششم قرن ۀدر نیم

سیس و تثبیت أسیس گردید. با تأموروثی در ایران ت اتابکی ومتعنوان اولین حکبه

 حسینی، )صدرالدین سلجوقیان رخ داد سیاسی آذربایجان تغییر بزرگی در ساختار اتابکان

سس ؤایلدگز م الدینشمس .(551 :3110 ؛ راوندی،181 :3181 بنداری،؛ 355-355: 3154

. ولی با سلجوقی بود نـع سالطیـمطی در ظاهر ق803از سال  جانـآذربای اتابکان

: 3154 ،حسینی صدرالدین) ۀ عراق پایان بخشیدگیری وی استقالل حاکمیت سالجققدرت

این نشان از قدرت وی و  .(58: 3115 ،آقسرایی ؛113: 3181 ،بنداری ؛183: 3110 راوندی،؛ 314

 بر سلطنت سلجوقی است. اتابکان آذربایجانتسلط 

ارسالن و  قزل حاکمیت اتابک ۀآذربایجان دور اتابکان قیق تاریختح ۀترین دورسخت

 .(53-51 :3115 نیشابوری، )ظهیرالدینباشد سوم می طغرل ،عراق سلجوقی سلطان آخرین

در . بودارسالن سرتاسر درگیری و کشمکش با طغرل سوم سلجوقی  دوران حکومت قزل

؛ 143 :3181 بنداری،) نگ با طغرل سومارسالن در ج ق پس از موفقیت قزل851سال 

خلیفه  خود را مطیعضمن آن برای خلیفه نگاشت که  اینامه .(111-115 :3110 راوندی،
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؛ 311 :3154 حسینی، صدرالدین) نمودسلجوقیان  به حمله علیه را تحریکخواند، وی 

 .(51: 3115 آقسرایی،

 کاخدستور داد  ،نمودحمایت اتابک از که آن ضمنعباسی ۀ خلیفراستا  این در

 نام سلجوقیان خطبه بار در آنجا بهکه اولین نندک را با خاک یکسان سلجوقیان در بغداد

 گونه اثری از حاکمیتدیگر در بغداد هیچ صورتبدین .(051 :)جرفادقانیبود  خوانده شده

ابک حمایت ه صورت رسمی از اتعباسی ب ۀق خلیف805در سال  سلجوقیان باقی نماند.

 نیشابوری، ؛ ظهیرالدین101-108 :3110 راوندی،؛ 315-311 :3154 حسینی،صدرالدین ) نمود

3115 :55.) 

 جانشین را ارسالن قزلخلیفه در همدان طی مراسمی اتابک  ۀدر این راستا نمایند

 ارسالن قزل رو اتابکازاین .کرد مستقل معرفی حاکم عنوان یکبه نمود و خلیفه تعیین

 . خلیفه در بغداد بهشداو تقدیم  خلیفه به سوم نبوده و فرمان و منشور طغرل دیگر تابع

 النصیر )الملکمومنان امیر کنندهخواند و او را حاکم و کمک ارسالن خطبه قزل نام

 :3181 بنداری، ؛315 :3154 حسینی، صدرالدین؛ 111-181 :3110 )راوندی، دینامامیرالمومنین( 

 .(885-5/810: 3115 خواندمیر، ؛ 111
 نام سالطین، بهۀ و همچون هم زده نوبت طبل سرایش پنج بر درب اتابک همچنین

ای در خطبهعالوه بر این  .(111: 3181 )بنداری،نمود ه.ق( 855 )شوالطال ضرب ۀ خود سک

؛ 111 :3181 داری،)بنگردید  معرفیسلطان  شد، اتابک همچون یک که در بغداد خوانده

 .(55 :3115 نیشابوری، ظهیرالدین ؛118 :3110 راوندی،
 ارسالن با اقدامات قزل تاریخی منابع ۀبه گفت ؛نپایید دیری ارسالن قزل اما حکومت

به عیاشی گذاشته و به  سو رو یک خویش را فراهم نمود. او از مرگ ۀخود زمین بعدی

 لطفی نمود و همینکم همسر سابق جهان پهلوان اتونخ چنخود یعنی اینا جدید همسر

دیگر امرایی که به  سوی از. نمود ارسالن را فراهم خاتون از قزل ایناچ امر موجبات نفرت

بردند که سر می این به ۀاکنون در واهمبودند، هم سوم کمک نموده طغرل او در سقوط

ترتیب بدینقتل برسند.  دستور او به و یا به برکنار شوند ارسالن از کار سوی قزل یا از

 .(544 :3154حسینی، صدرالدین)شد  ارسالن کشته طرز مرموزی قزل ه.ق به855 در شعبان

متفاوتی  است، اطالعات کاری زده به چنین کسی دست که چه در منابع درخصوص این

 حمداهلل ؛51 :3115 )آقسرایی،اند داده او را به اسماعیلیان نسبتقتل  برخیاست.  شده ارائه

نانج خاتون ـایعامل قتل وی را در حالی برخی دیگر از مورخان  .(015: 3111 ،مستوفی
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 ارسالن حکومت قزل با مرگ .(5/885: 3115 خواندمیر، ؛111 :3110 )راوندی، دانندمی

 .حکومت رسید د بهمحم ابوبکر از او اتابک او در آذربایجان محدود شد. پس جانشینان

ارسالن  اقدامات قزل .3است عبارتند از:  ارسالن اینحایز اهمیت در مورد قزل نکات

 ارسالن از سوی مردم. پذیرش مشروعیت سلطان قزل .5برای تثبیت مقام سلطنت 

سلطنت و پذیرش این  مقام ارسالن برای تثبیت تکمیلی قزل درخصوص اقدامات

 ترتیب باآید. بدیندست نمی تاریخی اطالعاتی به در منابع مکتوبمقام از سوی مردم 

به اینکه  توجه مهم پرداخت. باۀ لأاین دو مس توان بهشناسی میسکه استفاده از مطالعات

 محدود سلطان هایسکهسال(  )تقریباً یککوتاه است  ارسالن بسیار قزل سلطنتدوران 

 نماید. شدن بهتر مسائل کمکروشن تواند بهارسالن می قزل
 

 آذربايجان هاي اتابکانواکاوي سکه. 3

 نبودند و همچنین بحران چندانی برخوردار که از ثروت دلیل آن آذربایجان به اتابکان

 هایی که اتابکانبردند. سکهمی سکه بهره زمانی، از مس برای ضرب ۀنقره در این بره

 کردندقلمرو خود ضرب می ۀمحلی داشته و در محدودۀ جنب کردندمی آذربایجان ضرب

دست ما  به ایلدگز کاتابهایی که از در سکه .(585: 3154 ورث،سبا؛ 535: 3151 اوغلو، )موسی

 المعظمو سلطان( 01: 3151 اوغلو، )موسیشاه سلجوقی ارسالن سالطین است، نام رسیده

دهد. می سلجوقیان نشان ایلدگز را به وابستگیموضوع  است. این طغرل آورده شده

توجهی است  قابل ۀنکت عباسی وجود ندارد که اینۀ ها نامی از خلیفاین سکه هرچند در

-814)مقتفی  ایلدگز همزمان با خالفت است که حکومت این توجهجالب .(3ۀ شمار )تصویر

کدام از خلفا  است که نام هیچ (ق858-811)و مستضئی  ه.ق(811-888)، مستنجد ه.ق(888

 سیاسی عباسی قدرت و اعتبار زمانی خالفتۀ بره این درزیرا  ها وجود ندارد؛در سکه

است،  خود داده  است، لقبی که ایلدگز بر روی سکه به . گفتنینداشته استچندانی 

 است. دادهالمعظم دوم است را لقب سلطان االعظم است و طغرل که منظور طغرلالملک

المستضئی  عباسیۀ آنکه نام خلیف ضمنق( 853-815)محمد  پهلوان جهان اتابک اما

 است، نام سلطان طغرل کرده هایش ضربرا بر سکهق( 155-858)و الناصر  ق(811-858)

 موضوع این .(8و  0، 1، 5 ۀ)تصاویر شماراست  نموده را حک ق(814-853) سلجوقی سوم

 با دانسته و سلجوقی پادشاه تابع را خود هنوزپهلوان  جهان اتابک که ستا آن معرف

 .(11: 3184)قهرمانی، است کرده ثابت را خود تابعیت او نام ضرب
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االعظم،  از: اتابک است، عبارتند ر خود نهادهـپهلوان ب جهان ی که محمدـالقاب

عباسی  المعظم که در کنار نام خلفای اتابک االعظماعظم، الملک اتابک المعظمالملک

طغرل،  المعظم های السلطانصورت سلجوقی به سالطین این القاب بر است. عالوه

و  5ۀ )تصویرشماراست  ارسالن آمده بهادر المظفر االعظم طغرل، السلطان االعظم السلطان

س است و أسلجوقی در ر دارد که سلطان از این بررسی القاب اتابک و سلطان نشان .(1

است.  گونه که پیشتر بودهاست. همان سیاسی قرار گرفته اهمیت دومۀ اتابک در درج

یدگی ناخوانا هستند؛ اما در آنها یپهلوان به دلیل سا ایلدگز و جهان هایهرچند سکه

 هایی ازپهلوان قسمت های جهانخورد. فقط در سکهچشم می اسالمی کمتر به شعائر

 کره لو و کله الدینعلی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهللرسول محمد» ۀآی

 .(0و   1)تصاویر شماره مالحظه است قابل« المشرکون

 ارسالن هاي قزلحک شاهنشاه ايران در سکه. 1-3

توان جدی گردید و می های وی به یکباره دچار تحولارسالن، سکه گیری قزلبا قدرت

 حول را به چهار دسته تقسیم نمود:این ت

حذف  .1ایران باستانی  لحاظ تصاویر با نمادهای به .5ارسالن  لحاظ القاب قزل به .3

بار در برای نخستین« شاهنشاه ایران»حک  .0تر مهم سلجوقی و از همه نام سلطان

 اسالمی هایسکه

ارسالن  المعظم الملک سلطان الن، وی خود راـارس قزل هایسکه از سکه در دو

ع بود. ـبدی ریـجان امـآذربای کانـهای اتابدن وی در سکهـخوان خواند. سلطانمی

عباسی، ۀ سیاسی و روابط وی با خلیف گردید با توجه به رخدادهای طورکه بیانهمان

 زلترتیب قبدین .(5و  5)تصویرشمارهلقب سلطان از سوی خلیفه به وی اعطا گردید 

از  در یکی مشروعیت اولیه گردید. ارسالن از این طریق موفق به کسب مشروعیت دینی

ۀ خلیف دیگر است، ضمن حک نام الناصر هایتر از سکهواضحارسالن که  قزل هایسکه

بر روی  .(1 ۀر شمارـ)تصویاست  آورده« رانـای شهنشاه» صورت خود را به عباسی نام

است که در  درج شده« ارسالن قزل ایران شهنشاه القاهر سلطان» دیگر نام وی ایسکه

گفت که در  توانمجموع می در 3.(34 ۀ)تصویر شمارنظیر است فرد و بینوع خود منحصربه

این  بر است. عالوه نگردیده سلجوقی درج ارسالن نام سلطان قزل هایکدام از سکههیچ

 است. ارسالن بر خود نهاده مهمی است که قزل بایران از القا سلطان و شاهنشاه
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اسالمی رخ  هایبزرگی در ساختار سکهارسالن تحول  های قزلعالوه بر این، در سکه

استفاده  ۀاست درخصوص پیشین آنکه الزم داد که تا پیش از این سابقه نداشت. ضمن

 اسالمی نکاتی ذکر شود. هایدر سکه« شاهنشاه»

، خود را شاهنشاه خواند ایران باستانیزیاری با توجه به عالیق  مردآویجاست،  گفتنی

(Busse, 1969 p: 174-223). باشد، به شاهنشاه بر آن حک شده ای از وی که لقباما سکه 

  بویه نخستینآل راستا امرای این در .(053-054: 3111 بیدی،باغ)رضایی است دست نیامده

 :3155 )دریایی،کار گرفتند  باستانی شاهنشاه را نیز به ب و عنوانلقحاکمانی بودند که 

بویه بر که سامانیان نیز برای رقابت با امرای آلضمن آن .(015: 3111 بیدی،باغ؛ رضایی35

 .(Tread well, 2003)نمودند  تی نیز عنوان شاهانشاه را نیز حکهای تشریفاروی سکه

افزود فرّه»عبارت  ای و حکرسمی با ضرب سکه طوربهاست عضدالدوله  ذکر به الزم

ۀ سوی جامع لقب از این .(015-015: 3111 بیدی،باغ)رضاییهمت گماشت « شاهانشاه

کسی بود که  سکه اولین از ضرب این پذیرش قرار گرفت. متنبی پس فرهنگی مورد

 کند.می عنوان شاهنشاه خطاب عضدالدوله را به
 س عضدالدولهابا شجاع بفار

 

 له  فنا خسرواً شهنشاها 
 

 
 

 (811تا: ، بی)متنبی 
 

 

روی کردند. از بهاءالدوله و شاهنشاه زیاده بردن عنوان کاربویهی در به بعدی امرای

هست که  دسترس زیادی در هایسکهالدوله( الدوله و جاللالدوله، مشرف)سلطانجانشینانش 

آن طغرل،  از پس .(Kabir, vol: 17. 1956. P. 44)است  شده شاهنشاه بر آن حک عنوان

شاهنشاه را  رسمی خود عنوان هایسلجوقی بر روی سکه محمد ارسالن و سلطان آلب

کردند االسالم و... نقر میمعظم، رکن اعظم، سلطان دیگری چون سلطان در کنار القابی
 .(018-051: 3155 طباطبایی،)ترابی

 هایجدید و بدیع در سکه گفت، حک نام شاهنشاه امری توانیب میترتبدین

 ۀگرفتن دو واژ هم قرار کنار اهمیت است در رود؛ اما آنچه حایزشمار نمیاسالمی به

جا شایسته است در خصوص نام ایران و چگونگی به است. در این« ایران»و « شاهنشاه»

 ود.کار گرفتن و استعمال آن مطالبی چند آورده ش

 ایران یابد.زمین شدند، معنا و مفهوم می ها وارد ایرانکه آریاییزمانی از« ایران»نام 

 یعنی منسوب« ایـران» است که عالمت نـسبت اسـت  و «ان» و پسوند« ار»از  ترکیبی

از آنجا که  ساسانی ۀدر دور .(545-545: 3151 ؛ قرشی،33 :3155 وشی،)فره« ار»قوم  به

، نام ایران انتخاب گردید که هم احدی، حکومت فراگیری را شامل شدسرزمین و
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های اشکانی متفاوت بود. خاستگاه اوستایی و زرتشتی داشت و هم از جغرافیایی با سنت

سیاسی بود که قدرت ۀ گیری مفهوم ایران براساس یک برنامگفت که شکل توانپس می

اصطالح پهلوی ایران  به عبارت بهتر .گرفتزرتشتی ریشه می ایدئولوژی آن از مذهب

 ,Gnoli)به کار گرفته شد   میالدی در قرن سوم ساسانیان ۀوسیلصورت آگاهانه بهبه

1989 p:  22). 

ابداع لقب شاهنشاه ایران و انیران از سوی اردشیر آغاز پیدایش مفهوم ایران با عنوان 

به الزم .(Gnoli, 1989 p: 129)همبستگی سیاسی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی تازه بود 

ها گسترش یافته و در کتیبه )غیرایرانی(با افزودن انیران  eranذکر است که اصطالح ایران 

ها شاه ایران و انیران در سکهبار در زمان شاپور اول به کار رفته است. شاهانبرای اولین

ابد و مدت طوالنی در ـیز ادامه میـشود و بعد از او نیدر زمان هرمزد اول ظاهر می

 .(Gnoli, 1989 p: 151)باشد زنی ساسانی رایج میسکه

گری در آریا را حفظ کرد. روند ایرانی ۀساسانی عنوان ایران ارزش قومی واژ ۀدر دور

  airyene vaejahائیرینه وئجه  نماید. مثالًتر میزمان ساسانیان از شرق به غرب پررنگ

شد، از آنجا به آذربایجان منتقل کم بر ری اطالق میکماوستا را که با گذشت زمان 

ترتیب از کابلستان به پارس و های آذرفرنبغ و آذرگشنسب را بهکردند. همچنین آتشکده

این موضوع اهمیت  .(Gnoli, 1989 p: 129)از سیستان به آذربایجان منتقل کردند 

آذربایجان در  ۀترتیب منطقرو دارد. بدینبحث در تحقیق پیش بسزایی در دوران مورد

 ایدئولوژی ساسانیان تبدیل گردید.های زمان ساسانیان به یکی از مناطق و کرسی

شهر نیز ایران ۀواژ مسلمان دست اعراب به انساسانی رسد که با فروپاشینظر میبه

ر کشو .(81: 3155 )لمبتون،را گرفت  طور کامل جای آنبرافتاد و اصطالح داراألسالم به

ایران تا چند قرن تا عهد ایلخانان و به خصوص زمان برآمدن صفویه از وحدت سیاسی 

مهم وجود داشت. اول قومیت ایرانی  ۀلأماند؛ اما در این دوران فترت چند مسمحروم می

 فارسی شد. دوم شکوفایی زبانایرانی در برابر عرب و ترک شناسایی می ۀکه به منزل

رود. در این میان ان فرهنگ و هویت ایرانی به شمار میدری است که حامل و نگاهب

)نهم تا یازدهم هجری  سوم تا پنجم پیدایش و گسترش ادبیات مکتوب فارسی در قرون

نی اسالمی کمک شایانی نمود های میافرهنگی ایرانی در سده به بازسازی هویتمیالدی( 
(Lazard, 1975: pp. 595-632). 

عنوان یک مفهوم  بودن به بع تاریخ بعد از اسالم از ایرانیبار در منابرای اولین

تا: طبری، بی) گر شده استافشین جلوه ۀطور آشکار در محاکمفرهنگی مشخص به
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مابین پیدایش شعر فارسی در  ۀاما آغاز شکوفایی کاربرد ایران در شعر به دور(. 1/335

: 3111)صفا، گردد م هجری باز میچهار فردوسی در آخر قرنۀ قرن سوم و تدوین شاهنام

مسعودی مروزی ۀ زمین در شاهناماشارات مکرر به ایران و ایران .(314-105

آمده م( 151ق/118)دقیقی  ۀنامگشتاسب م(114ق/101)ابومنصوری ۀ ، شاهنامم(135ق/511)

 م(3431ق/034)مفردوسی ۀ با این همه در شاهنام .(353-311: 3151ملک، )رضازادهاست 

های ترین شیوه بیان شده است. نام ایران و واژهبینی ایرانی به فصیحست که جهانا

بار به کار رفته است. گروهی از مورخان که در  184بار و نام ایرانیان  554مربوط به آن 

نوشتند، معرفی موضوعات خاص نگاری اسالمی به عربی میگیری تاریخشکل ۀدور

 در بستر تاریخ ایران )فرس یا عجم(و بارها به ایران و ایرانی  مربوط به ایران را آغاز کردند

 اشاره کردند. باستان

های تاریخی آن در این دوران حماسی ایران و نوشته کانونی ادبیات ۀتمرکز و نقط

بیشتر ایران پیش از اسالم بود و بیشتر به مفهوم تاریخی ایران در آن دوران اشاره داشته 

 قتیبهاالخبار ابنر ایران پس از فتوحات اسالمی. در عیونتا وقایع حیات معاص

الملوک االرض و االنبیاء حمزه ، سنیم(518ق/555)م، اخبار الطوال دینوری م(551ق/551)م

، غرر م(3414ق/053)م مسکویهاالخبار ابناالمم و تهذیب، تجاربم(115ق/183)م اصفهانی

تب البدء و التاریخ، مروج الذهب، التنبیه و ، کم(3415ق/051)م اخبار ملوک الفرس ثعالبی

طبری،  ، تاریخم(155ق/155)م ، تاریخ یعقوبیم(185-511ق/101-551) االشراف از مسعودی

در مطالبی که مربوط ق( 3484ق/005)ماالخبار گردیزی زینم( 115ق/183)متاریخ بلعمی 

 ز مفهوم ایران استفاده نمودند.به پیش از اسالم است ا

شود که پیشتازان شعر ایران در دوران پس از اسالم به زمانی مربوط می ۀاژتعبیر و

هایی به شاهان و فارسی به کاربرد این واژه در اشعار خود پرداختند. چنین اشاره

خورد. رودکی یکی از ایران معاصر شاعر در چند دیوان شعر فارسی به چشم می سرزمین

واند که گویای تداوم هویت ایرانی از ساسانیان تا خمی 5فرماندهان صفاری را مفخر ایران

کند. اشاره به مفهوم سامانیان است. ابوشکور بلخی نیز به دانای ایران اشاره می ۀدور

شود. شاعران نخستین غزنوی به روشنی دیده می پادشاهان ۀدر دور« ایران»معاصر 

زمین از ایران و ایراننیز  0عنصری، منوچهری و مسعود سعد سلمان 1بزرگی چون فرخی،

کنند و سلطان محمود و فرزندانش را خسرو ایران و شاه با عنوان واقعیتی معاصر یاد می

؛ 331: 3188ی، سیستان)فرخیگویند زمین و ایرانشهر سخن میخوانند و از ایرانایران می

 (.343: 3151عنصری، 
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 عار باید به بررسی کتبتاریخی و دیوان اش بر بررسی کتببه ذکر است عالوهالزم

رانشهر پرداخت. در کتاب مسالک و ممالک ـتوجه به مفهوم ای ۀنـی در زمیـجغرافیای

ها براساس چهار خردادبه، تقسیم اقطار زمین و ذکر شهرها و تعیین مسافات آنابن

همان تقسیمات ایران و قلمرو چهار اسپهبدنشین است با همان  ۀجهت اصلی و بر پای

النفیسه اما در کتاب االعالق .(51: 3153 خردادبه،)ابنها است های فارسی آننامتعبیرها و 

کلی، مطالب کتاب  رسته ضمن آنکه چهار جهت اصلی را آورده؛ اما نه برای تقسیماتابن

خردادبه و قدامه آمده، بلکه زیر عنوان صفه ایرانشهر و های ابنکه در کتابخود چنان

ترتیب نـار مهمی است. بدیـاین نکته بسی .(15-11: 3515 رسته،)ابنآورد السواد می

عنوان مفهومی معاصر پس از اسالم در منابع گونه که واضح است نام ایران بههمان

مغول  ۀمنابعی که پس از حملتوجهی شده است؛ اما طور جدی بدان بیتاریخی به

هنگام سخن از  بهجهانگشا  خسیستان و تاری التواریخ، تاریخنگاشته شدند، چون جامع

از  پس ۀاما به حوادث دور ؛برندکار نمی را به نام ایراناسالمی،  حوادث دوران خالفت

 تاریخ ؛3151اهلل، فضل رشیدالدین )رک: خواجهکنند استفاده می واژهرسند، از این میمغول 

 (.3158 ؛ جوینی،3111 سیستان،

تا دوران  سیاسی در تاریخ عنوان مفهومی ان بهکه بیان گردید، نام ایر طورهمان

نام ایران به مفهوم معاصر در هیچ منبع تاریخی ذکر  مغول معنا و مفهومی ندارد.

النفیسه مفهوم ایران با واقعیتی معاصر هر چند در دیوان اشعار و اعالق نگردیده است،

افیایی و تاریخی معنا و ایلخانان نام ایران در منابع جغر ۀچند در دوروجود دارد. هر

تا زمان صفویه این برند و هایشان نامی از ایران نمیوجود در سکه یابد، با اینمفهوم می

 اتابک ۀترتیب حک نام ایران بر سکبدین .(3118 عالءالدینی، )رک:افتد میاقدام به تعویق 

 و اعتقاد سیاسی قزل فرد است. این اقدام نشان از باوربهارسالن در نوع خود منحصر قزل

 ایرانی است. ارسالن در جهت احیای هویت

، این نکته حایز آذربایجان است ۀارسالن منطق از آنجا که بستر فکری و فرهنگی قزل

اهمیت است که آذربایجان در دوران ساسانی کرسی ایدئولوژی ایرانی گردیده بود. 

دیگر از دالیل این اقدام  جان، یکیتاریخی و فرهنگی ساسانی در آذربای ۀبر پیشینعالوه

 هایی که از اتابکدر پشت سکهارسالن جست.  ضرب شده توسط قزل ۀرا باید پشت سک

، 5، 5 ۀ)تصویر شمارتوجهی حک گردیده است دست آمده است، تصویر قابل ارسالن به قزل

ردار نیست و ارسالن که سکه از کیفیت چندانی برخو قزل در دو سکه از اتابک .(34و  1

ای به سوار نیزهشود، اسبنگهداری می زنجان فرهنگی استان میراثۀ مخزن موز در
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 .(5و  5ۀ )تصویر شمارباشد می ای از نور به دور سر ویتازد و ضمن آنکه هالهدست می

باشد. به نظر جنگجو بودن و پیروزی بر دشمنان می ۀدهنداست سوارکاری نشان گفتنی

سلجوقی و  سوم رسد این سکه در زمانی ضرب شده است که وی توانسته بر طغرلمی

ارسالن با مهرهای  قزل های اتابکشباهت سکهدیگر رقبای سیاسی خود چیره گردد. 

قابل توجهی است. در مهرهای سپاهبدان ساسانی نیمرخ  ۀسپاهبدان ساسانی نکت

نظام سنگین اسلحه است که سواره (Calebanarins)پوش از نوع کالیبناری سوارکاری زره

: 3150)ریکا گیزلن،  8ای بلند در دست راستش نگه داشته استپوش پارتی است. او نیزهزره

ارسالن دارد  قزل اتابک ۀشباهت خاصی با سک)شمال( مهرهای سپاهبد آدُربادگان  .(50

بومی در آذربایجان  سنت توان استنتاج کرد کهاز این شباهت می .(30، 31 ۀ)تصاویر شمار

 ؤثر واقع شده است.ارسالن م قزل اتابک ۀبر ضرب سک

قرار که  نـباشد. بدیتر میجان پشت سکه واضحـآذربای دیگر از اتابک ۀدر دو سک

باشد. همچنین گل ای از نور به دور سر او میبار سوارکار پرچمی به دست دارد و هالهاین

بار به جای ها ایندر این سکه .(34و  1)تصویر شماره وی است  پر پشت سرای پنجیا ستاره

کاویانی شباهت دارد. در دوران  دست سوارکار است. این پرچم به درفش نیزه، پرچم به

کند، کاویانی را حمل می باستان این اعتقاد وجود داشت که تا زمانی که فردی درفش

پادشاهان ایران  ۀکاویانی را هم درفش .(3/845ق: 3045 خلدون،)ابنناپذیر است شکست

به باور ایرانیان این  (144-3/351تا: ؛ طبری، بی11-15 ق:3111 )ثعالبی،داشتند گرامی می

 .(3/845ق: 3045 خلدون،)ابنرفت ها به شمار میپیروزی در جنگ ۀمای ،درفش فرخنده

به سزایی برخوردار  نور دور سر سوارکار از اهمیت ۀکاویانی، هال تر از درفشمهم

فرایزدی است. نمادهای فرایزدی را  ۀدهندنور به دور سر پادشاه آشکارا نشان ۀاست. هال

ترین تجلی فر، نور و نورانیت، وجه شاخص آن است و مهم. 3توان برشمرد: چنین می

گرداگرد سر  .1 ها بر مبنای کهن الگوی دایره استشکل هندسی آن .5درخشش است. 

بر اینکه نشان از فر ایزدی نور عالوه ۀگیرد. هالرا فرا میس بدن و فرمانروای جسم( أر)پادشاه 

 .(05: 3151 )کزازی،دهد است قداست فرد را نشان می

شایان ذکر است که فرّ کیانی مختص پادشاهان است که این تعاریف از شاه آرمانی 

نظری و تئوریک در  ۀعرصعمل کمتر جایگاه تبلور و بروز دارد و بیشتر در  ۀدر عرص

پردازان حکومتی برای کسب بخشی بوده که توسط نظریهحقیقت مبنای مشروعیت

یکی از  .(0: 3101 مقدم،)اعتمادشد اطاعت از مردم و توجیه فرمانروایی خاندانی ارائه می
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شدن افراد برای دریافت فرّه ایزدی صفات و فضایلی است که در  دالیل اصلی برگزیده

تابد. صاحب فرّ باید فضایل بسیاری داشته مییابد و چون نوری از او برتبلور میفرد م

باشد که برتری از همگنان، دلیری، پیروزی، شجاعت و قدرت غلبه بر دشمن، راستی، 

: 3151 ،فردوسی)باشد ها میگرایی و رستگاری از جمله آنورزی، دینخداپرستی، عدالت

5/018-0/101). 

چه رسد و هرتر مینکه هر چه نماد فرّ پادشاه بزرگتر باشد به نظر قویبا توجه به ای

در این راستا  .(15-1: 3151 )سودآور،نماید تعداد نمادهایش بیشتر باشد قدرتش افزون می

نور، درفش کاویانی و حک نام ایران اکتفا نکرده است و سعی  ۀارسالن به هال قزل اتابک

پر در پنجۀ مند شود. استفاده از گل یا ستاردر سکه بهره کرده است از نمادهای بیشتری

نماد حد )گل یا ستاره( پر توجه است. تصویر پنجنیز مورد)شاهنشاه( پشت سر سوارکار 

بر این استفاده از دایره به رسد. عالوهزمین می ۀقدرت پادشاه است که به دورترین گوش

ضح است، نشانگر قدرت اسارت نیروهای وا کامالً 34و  1شماره  ۀدور سکه که در سک

 .(15: 3111 )نورآقایی،شر است 

از دیگر عالیمی که در این سکه وجود دارد، کاله بر سر داشتن پادشاه است. جالب 

 1 ۀشمار ۀسوارکار کالهی به سر ندارد؛ اما در سک (5و  5ۀ شمار)تصویر ۀاینکه در دو سک

حک « شاهنشاه ایران»روی سکه عبارت که عالیم و نمادهای بیشتری وجود دارد و 

شده است، پادشاه کاله دارد. این نکته را باید در نظر داشت که مردان در فرهنگ ایرانی 

حرمت  ۀتوان گفت باور ایرانیان در زمینکردند. میپوشش رها نمیهمواره سر خود را بی

دانستند و مرد میکاله و پوشش سر به جایی رسید که کاله را نماد شرافت و اعتبار یک 

 ۀ پادشاهی، سروری و بزرگی.داری را نشانکاله

لذا  باستان ندارد، های سر در ایراناز آنجا که این کاله هیچ شباهتی به پوشش

رسد این نوع کاله، نوعی نگارنده در جستجوی اصالت این شکل از کاله برآمد. به نظر می

های سر بر اینکه شباهتی به پوششوهآذربایجان باشد. عال ۀدستار محلی و بومی منطق

 ۀهای ترکان سلجوقی نیز شباهتی ندارد. با بررسی کاله پیکرقبل از اسالم ندارد، به کاله

 طغرل ارسالن به کاله سلطان قزل توان گفت که کاله اتابکسلجوقی می طغرل سلطان

 .(35)تصویر شمارۀ  سلجوقی شباهت ندارد

قیچی هاسکه و است دستی صورت بهارسالن  ی قزلهاکهس ضرببه ذکر است، الزم

 نام و ضرب نشده کامل کتیبه هاسکه از زیادی تعداد در. هستند ضلعی و چند بر
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این موضوع نشانگر عدم امنیت در  .شودنمی مشاهده هاسکه در ضرب تاریخ و ضرابخانه

و با  نداشته ها وجودارسالن است و فرصت کافی برای ضرب این سکه قلمرو قزل

 قزل های اتابکبر این با وجودی که سکهها ضرب شده است. عالوهشتابزدگی این سکه

کیفیت ضرب شده است؛ اما سعی شده است نمادهای مورد نظر وی برای ارسالن بی

توجه دیگر این است که قابل ۀها حک گردد. نکتنشان دادن قدرت وی بر روی سکه

هایش هیچ شعار مذهبی و نماد مذهبی حک نکرده است و ارسالن در سکه قزل اتابک

 باستان بهره ببرد. تالش دارد از نمادهای ایران صرفاً

های ارسالن بر روی سکه قزل حایز اهمیت این است که پس از اتابک ۀنکت

محمد ضمن آنکه  بن ابوبکر جانشینانش نام ایران و دیگر نمادها درج نشده است. اتابک

هایش درج االمین بر روی سکهاالمین، ملکاالسالم، اتابکاالعظم، رکنون اتابکالقابی چ

عباسی و  ۀنموده، نام سلطان سلجوقی را حک ننموده است. با این وجود نام الناصر خلیف

طور که همان .(33 ۀ)تصویر شمارهای ابوبکر قابل مشاهده است شعایر مذهبی در سکه

طلبی وی با شکست ارسالن افکار وی و مشروعیت قزل شود پس از اتابکمشاهده می

 شود.های جانشینش مالحظه نمیای از اقدامات وی در سکهمواجه گردید که دیگر نشانه
 و اولیه دینی عباسی را برای مشروعیتۀ ییدات خلیفأارسالن ت قزل از آنجا که اتابک

ایرانی ثانویه با تکیه بر هویت  تیابی به مشروعیرو برای دستاز این دانست،کافی نمی
ارسالن  قزل از سوی اتابک)کاریزمایی(  فرّهی جدی انجام داد. اتکا به مشروعیت اقدامات

 الهی )فرّهی( کاریزمایی مشروعیت أمنش که آنجا ازاز اهمیت بسزایی برخوردار است. 
 بخشی اعتبار برای ندهکنتعیین عامل گردد.می تلقی رهبر عنوانبه فرّ دارای فرد است،

 :3150 )وبر، است شوندگانحکومت سوی از پذیرش کاریزمایی، یا فرهی مشروعیت به

 سیاسی اوضاع که شودمی گرفته بهره فرّهی مشروعیت از زمانی در معموالً .(115-111
 اینکه به توجه با ارسالن قزل اتابک دوران اجتماعی و سیاسی اوضاع لذا باشد. بحرانی
 سیاسی بحران آنکه برای ارسالن قزل است، خوانده سلجوقی سلطان را وی خلیفه،
 است. زده اقداماتی چنین به دست ثانویه مشروعیت کسب برای نماید، حل را موجود

 آن توضیحات که کاویانی درفش و ایزدی فرّه از استفاده ایران، شاهنشاه حک از اعم
 شد. داده این از پیش

 قزل ۀبر سک« ايران شاهنشاه»عبارت  حک نسبت به جامعه واکنشکنش و . 2-3

 ارسالن

کسب  نیازمند خـویش حکومت تداوم مانند هر حاکمیتی، برایبه نیز آذربایجان اتابکان

خلیفه را  ۀییدیأعباسی موفق گردیدند، ت خلفایآنها در پرتو حمایت از بودند. مشروعیت 
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 روعیت الزم را کسب نمایند. آشکار است که قزلبه دست آوردند تا در پی آن مش

با خلیفه و توسل به زور موفق گردید، سلطنت خود را برپا اتحاد ارسالن همچنان که با 

مشروعیت  کسبفرهنگی علیه سلجوقیان و تبلیغ برای  کند. بنابراین الزم بود با اقدامات

 مبادرت ورزد.

ایرانی توسط  ثانویه متکی بر هویت وعیتمشر ها برای کسبدیگر از راه یکی طبیعتاً

بردن از وجود شعرا و ادبا در دربار خود بود. شعرایی چون ارسالن بهره قزل اتابک

بیلقانی، اثیرالدین اخسیکتی و ظهیر فاریابی  شروانی، مجیرالدینگنجوی، خاقانینظامی

وی بازوی فرهنگی  با مدح( 5/545)صفا: ارسالن حضور داشته و  قزل در دربار اتابک

 سب مشروعیت را در اختیار داشتند.ک

مـشروعیت، شـاعران دربـاری این استعداد را داشتند که نقش  کسبدر راستای 

 ، ضمنارسالن قزل بـا حضور خود در دربار شاعران مذکوربسیار مـهمی ایـفا کـنند. 

بود، به رسالت  ارسالن قزلخلق دیوان شعری که در واقع تبلیغ و توجیه سلطنت 

. بدیهی است این اشعار در حکم ظرفی برای بیان عقاید و ندتبلیغی خود عمل کـرد

سیاسی و فرهنگی و  شخص شاعر نبود، بلکه مسائل یشۀاند ها، فقط محصولاندیشه

است شعرا در دربار سالطین  گفتنیثیر بسزایی داشت. تأایدئولوژیکی در ظهور آن افکار 

 کردند.دستگاه تبلیغاتی حکومت عمل مین عنواو امرا به

 مکتب ادبیات، تاریخ در ادبی هایجریان ترینمهم از یکی که است، ذکر بهالزم

 غربیشمال ۀحوز شاعران سبک آذربایجانی سبک است. آذربایجان سبک یا آذربایجان

 نای معروف شاعران است. هجری ششم قرن در آذربایجان و اران ۀمنطق یعنی ایران

 باشد.می ق(855)م بیلقانی مجیرالدین ،ق(143)م نظامی ،ق(818)م خاقانی سبک

 شعر در باستانی ایران عالیق انعکاس آذربایجانی، سبک شعر بارز هایویژگی از یکی

 ایران کردند، زندگی ایران قفقازی هایسرزمین در که دوره این شاعران است. سبک این

 به توجه با گفت بتوان شاید داشتند. ایران به ویژه ایعالقه و دانسته 1«عالم دل» را

 در کماکان ویژگی این است، بوده ساسانی فرهنگی ایدئولوژی کرسی آذربایجان اینکه

 سبک سرایندگان دیگر و نظامی «ۀخمس» و خاقانی «دیوان» است. مانده باقی حوزه این

 برعالوه .دهدمی نشان یرانا به را شاعران ۀعالق که است ابیاتی از مشحون آذربایجانی

آذربایجان ۀ به ویژگی فرهنگی در جامع« ایران شاهنشاه»یکی از دالیل حک عبارت  این

 گری آشکارا نمود دارد.گردد که در سبک ادبی آذربایجانی حس ایرانیباز می
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هایی پی خواهیم برد که پرده ارسالن به واقعیت عصر قزلبا بررسی اشعار شاعران هم

سلجوقیان  سلطنت شدن برچیده ثۀبدیهی است حاددارد. میز حقایق بسیاری برا

در  سلجوقیانبـاشد؛ زیرا  بایست پیامدهای درخور توجهی در جامعۀ آن روز داشـتهمی

در : »... ندخصوص در همدان، محبوبیت چشمگیری داشتعجم، به میان مردم عراق

 ده هزار بیشتر بودند که هرگز سلطان را نادیده و بر باهنر و مردم خیر اطراف عراق اهل

بـا این . (181: 3110 )راوندی،« تر داشـتندسالم ناکرده او را از جان خود دوسـت وی

 لۀسا 384وتخت تاج بایست برای غصبناچار میدستگاه تبلیغی دربار اتابک به، وضعیت

داشته باشد. یکی از  مومیافکار عهایی برای ، حداقل توجیه(851 تا 051) سـلجوقی

بر بود. عالوه« ایران شاهنشاه»مشروعیت ضرب سکه با حک عبارت  اقدامات برای کسب

 .ندبرعهده داشـت قدرت جاییوظیفۀ توجیه افکار عامه را برای این جابهاین شاعران 

ه بیشتری ارسالن ظهیر فاریابی است ک قزل ترین شاعران در دربار اتابکیکی از مهم

از  قدرت ظهیر در ابیاتی انتقال ارسالن است. یابی قزلابیات وی در خصوص مشروعیت

آنچه که در اینجا  .(51-14: 3153)فاریابی، داند ارسالن را معقول می به قزل سلجوقیان

ن شأارسالن  برای قزلباتوجه به فضای حـاکم،  حایز اهمیت است، این است که فاریابی

ضمن آنکه وی  . است ایزدی هشود. او اعتقاد دارد کـه وی دارای فـرّی قـایل میالهظـل

 .(314: 3153)فاریابی، داند که سکه و خطبه به نام خود بزند را الیق این می

شروانی است که ضمن مدح ارسالن خاقانیقزل از دیگر شاعران مهم در دربار اتابک

ارسالن اشاره دارد که موجب  توسط قزل« ایران» ارسالن، به ضرب سکه با درج نام قزل

 .(85: 3151 )خاقانی،العمل منفی برخی شده است حسادت و عکس
 اندحاسدان در زخم خوردن سرنگون چون سکه

 

 ایران مشهر ساختند ۀتا به نامش سک 
 

 ش را ز روهینای هندوز پی تعظیم سکه
 

 شاه جن را جنیان دیهیم و افسر ساختند 
 

 

آذربایجان بوده است.  ۀگر گسترش و نشر این سکه در منطقموضوع قاعدتاً نشان این

ارسالن، توسط وی  توان گفت که حاسدان و مخالفان قزلبا تفسیر و تعبیر این بیت می

 ایران مشهور شده است. ۀسک ۀکه نام وی به واسطاز زمانی سرکوب شدند. خصوصاً

اقانی با یکدیگر به این نتیجه رسید که جامعه توان با تطابق اشعار فاریابی و خمی

یابی برای مشروعیت و ارسالن وی را به عنوان سلطان نپذیرفته است حاکمیت قزل تحت

ارسالن  ها و اقدامات قزلتالشآمیز نبوده است. از این رو وی توسط فاریابی موفقیت
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هجری با شکست  ششم برای کسب مشروعیت و پذیرش آن از سوی مردم در اواخر قرن

 مواجه شد.
 

 نتیجه. 1

ارسالن، از وقایع مهم  قزل ای ناشناخته از اتابکدر سکه« شاهنشاه ایران»درج عبارت 

ارسالن  دادن قزلبا برتری آید.شمار می غرب ایران به هجری در شمال ششم اواخر قرن

ارسالن توانست  قزلعباسی، ۀ سلجوقی از سوی خلیف سوم عنوان سلطان بر طغرلبه

دینی از  ضمن آنکه سلطان خوانده شود، مشروعیت سال( )تقریبا یکبرای مدت کوتاهی 

 ۀ عباسی کسب نماید.سوی خلیف

و مقبولیت از سوی مردم  ثانویه ارسالن برای کسب مشروعیت ترتیب قزل بدین

عبارت  ای با حکاقداماتی چند انجام داد. یکی از اقدامات مهم وی ضرب سکه

ای به دور سر کار بردن هالههمراه نمادهای ایران باستانی بود. به به« ایران شاهنشاه»

بر آنکه نمادهای ارسالن است. عالوه فرّه ایزدی قزل ۀدهندسوارکار در سکه، آشکارا نشان

سکه حک نموده است؛  پر را در پشتکاویانی و ستاره پنج باستانی دیگری چون درفش

ای است. شاهنشاه واژه« ایران شاهنشاه»چه بیش از همه اهمیت دارد حک عبارت ناما آ

 بویه و سالطینهای سالطین ایرانی بعد از اسالم نبود. امرای آلجدید در میان سکه

اند. اما در کنار هم قرار هایشان استفاده نمودهسلجوقی این واژه را به کرات در سکه

ارسالن در  قزل اتفاق نادری بود که بعد از اتابک« ایران»و  «شاهنشاه» ۀگرفتن دو واژ

 ها وجود نداشته تا عصر نادرشاه افشار.سکه

سیاسی شکل قطعی گرفته ۀ از آنجا که مفهوم ایران از دوران ساسانی با ایده و اندیش

ن مسلما سیاسی توسعه یافت، با ورود اعرابۀ عنوان اندیشبود و در این دوران بود که به

وجود مفهوم ایران در  مفهوم ایران جای خود را به اصطالح داراالسالم داد؛ اما با این

تاریخی نیز  فردوسی بار دیگر احیا گردید. در منابعۀ ویژه شاهنامدیوان اشعار شاعران به

گردید و زمانی از ایران سخن رانده عنوان واقعیتی معاصر استفاده نمیمفهوم ایران به

رسته النفیسه ابنمربوط به قبل از اسالم بوده باشد. هر چند تنها در اعالق شد کهمی

عنوان واقعیتی معاصر مورد استفاده قرار طور آشکارا بهبار از صفه ایرانشهر بهبرای اولین

ارسالن با چنین  قزل کار بردن مفهوم ایران بر سکه اتابکترتیب بهگرفته است. بدین

 عبارت بهتر باید گفت زمانیفرد است. بهبهی در نوع خود منحصرفکری و فرهنگ فضای
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عنوان مفهوم و واقعیتی معاصر آن روزگار تاریخی نام ایران به که در هیچ یک از منابع

 فرد است.بهارسالن منحصر استعمال نشده است، آوردن نام ایران در سکه قزل

جغرافیایی آذربایجان جستجو کرد. ۀ شاید بتوان دلیل این اقدام وی را در محدود

های ایدئولوژی ساسانی تبدیل آذربایجان در دوران ساسانی به یکی از کرسیۀ منطق

اوستا که در دوران ساسانی به ری اطالق  Airyene Veajehگردیده بود.  ائیرینه وئجه 

آذرگشنسب در این دوران از ۀ شد، به آذربایجان منتقل گردید. همچنین آتشکدمی

های ترتیب آذربایجان به یکی از کرسی سیستان به آذربایجان منتقل شد. بدین

ساسانی تبدیل شده بود. ضمن آنکه در دوران  ۀایدئولوژی فکری و فرهنگی ایران دور

ادبی آذربایجانی در جریان  آذربایجان سبکۀ در منطق قرن ششم هجری ارسالن قزل

 شود.گری به وضوع مالحظه مییرانیبوده است. در این سبک ادبی تمایالت ا

آذربایجانی  گری شاعران سبکثیر تمایالت ایرانیأتتحت قزل ارسالنهمچنین 

 ارسالن برای کسب مشروعیت ترتیب قزلمستقر در دربار خود نیز بوده است. بدین

آذربایجان که در دربارش بودند، بهره برد. با بررسی اشعار  از شاعران مکتب ثانویه

های پنهان از وضعیت و توان به الیهشروانی میاعرانی چون ظهیر فاریابی و خاقانیش

ارسالن دست یافت. فاریابی در اشعار خود در  مدت حاکمیت قزلسیاسی کوتاه اوضاع

ارسالن در میان مردم بوده است و  مقبولیت و مشروعیت حاکمیت قزل کسبپی 

داند؛ اما خاقانی در بیتی که اشاره مستقیم به یتر از سلجوقیان محاکمیت وی را منطقی

توان چنین دارد. میمیهای تاریخ برضرب سکه ایران دارد، پرده از بسیاری از ناگفته

ایران در میان مردم منطقه  استنباط کرد که سکه مذکور با حک عبارت شاهنشاه

 با نام ایران توسط قزلای که سکه آن روزگار از زمانی ۀگسترش و نشر یافته و در جامع

ارسالن ضرب شده، افرادی نسبت به این قضیه و حاکمیت وی مخالفت نمودند. این 

مقبولیت در میان مردم در آن زمان بوده است. همچنین قتل عدم ۀمخالفت نشان

« ایران شاهنشاه»مقبولیت و مشروعیت وی به عنوان  زودهنگام وی دلیل دیگری بر عدم

ایرانی بر روی  نادرشاه افشار مورد استفاده شاهان ۀها بعد تا دورتا قرن است. این عبارت

 ملی است.أرفت و این موضوع قابل تهایشان قرار نگسکه
 

 هانوشتپي
باشد. از شود که در دسترس نگارنده نمیطباطبایی نگهداری مییـشخصی مرحوم تراب ۀمذکور در موز ۀسک. 3

 که نگارنده از آنان استفاده کرده است.کتاب وی آمده است  ها دررو تصاویر این سکهاین
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است که در آن شاعر از امیر سیستان ابوجعفر  ق(151)مرودکی  ۀترین مورد استعمال آن در قصیدشاید قدیمی. 5

  با لفظ مفخر ایران یاد کرده است: ق(185-133حکومت  ۀ)دوربابویه 
 شادی بوجعفر احمد بن محمد

 

 
 

 ن و مفخر ایرانآن مه آزادگا
 

 

شناس و دربارنشین بوده است، توهمی که نام ایران در زمان او که شاعری رسمی و حکومتاین گواهی است بر این

 زیباشناختی و ادبی نبوده بلکه نام سرزمینی در جای ایران ساسانی بوده است.

 فرخی سیستانی در مدح بواحمد بن محمد او را چنین نامد:. 1
 یران زمینسر شهریاران ا

 

 
 

 که ایران بدو گشت تازه جوان
 

 شیر نر در کشور ایران زمین
 

 
 

 از نهیبش کرد نتواند زبان
 

 

به هر شهری که بگذشتی به آن شهر این خبر ده/ که آمد بر اثر اینک رکاب  مسعود سعد سلمان نیز می گوید:. 0

 خسرو ایران

 سپاهبدی را جایگزین مقام ایران سپاهبد نمود.تشکیالت چهار  م(851-811)جا که خسرو اول از آن. 8

 :گویدمی نظامی. 1
 دل ایران و است تن عالم همه

 

 
 

 خجل قیاس زین گوینده نیست
 

 

 ضمایم
 

 

 
 3ۀ شمار تصویر

 
   5ۀ شمار تصویر

 ضرب تاریخ

 ضرب  محل

 نامشخص نامشخص

 محمد اعظم بکاتا المعظم السلطان محمد بن ایلدگز االعظمملک سکه روی

 طغرل المعظم السلطان باهلل، المستضئی طغرل المعظم سلطان سکه پشت

سکه  ( این80: 3184طباطبایی، )ترابی 

 شودباستان نگهداری می ایرانۀ در موز

آذربایجان ۀ سکه در موز ( این80 :3184طباطبایی،)ترابی

 شودنگهداری می
 

 
 1ۀ شمار تصویر

 
 0ۀ ارشم تصویر
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ضرب   تاریخ

 ضرب  محل

 نامشخص نامشخص

 طغرل االعظم السلطان بامراهلل، المستضئی سکه روی

 الحق دین و بالهدی حاشیه: ... ارسله

 لیظهره

 محمد اعظم اتابک المعظمالملک

 الحق دین و بالهدی حاشیه: ...ارسله

 طغرل االعظم السلطان هلل، الدینالناصر محمد اعظم اتابک المعظمالملک سکه پشت

( این سکه در 81: 3184طباطبایی، )ترابی 

طباطبایی نگهداری شخصی ترابیۀ مجموع

 شودمی

شخصی ۀ سکه در مجموع ( این88: 3184طباطبایی،)ترابی

 شودطباطبایی نگهداری میترابی

 

 

 
  8ۀ شمار تصویر

 
  1ۀ شمار تصویر

 ضرب  تاریخ

 ضرب محل

 نامشخص نامشخص

 طغرل المعظم اتابک االعظمملک سکه روی

 اهلل ....حاشیه: .....رسول

 امیرالمومنین الناصر

 اعظم....... پهلوان  جهان اعظم ... محمد پهلوان جهان سکه پشت

 ( این85 :3184طباطبایی،)ترابی 

 شخصی ترابیۀ سکه در مجموع

 شودطباطبایی نگهداری می

 زنجان استان فرهنگی میراثۀ موز مخزن در

 

 
 5ۀ شمار تصویر

  
 5ۀ شمار تصویر

  ضرب تاریخ

ضرب  محل  

 نامشخص نامشخص
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 ارسالن المعظم سلطان ارسالن المعظم الملک سلطان سکه روی

 سر دور ایهاله با کارسوار سر دور ایهاله با کارسوار سکه پشت

 استان فرهنگی میراثۀ موز مخزن در 

 زنجان

 زنجان استان فرهنگی میراثۀ موز مخزن در

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 1تصویر شمارۀ 

 
 34تصویر شمارۀ 

 ضرب  تاریخ

 ضرب محل

 نامشخص نامشخص

  ایران شهنشاه ..... الناصر، سکه روی

 ارس(الن )قزل

 ارسالن قزل ایران شهنشاه القاهر سلطان

 مائه... خمسحاشیه: 

 سر دور ایهاله با کارسوار سر دور ایهاله با کارسوار سکه پشت

 فرهنگی میراثۀ موز مخزن در 

 زنجان استان

شخصی ۀ سکه در مجموع این (85: 3184، طباطباییترابی)

 شودطباطبایی نگهداری میترابی
 

 

                                                           
سانتی متر، محل  8/03موسوم به سلطان طغرل، هنرمند: ناشناس، سفال با نقاشی زیر لعاب، ارتفاع  ۀپیکر .3

 خلیلی، لندن. ۀنگهداری: مجموع

 
 353 ۀتصویر شمار 33 ۀتصویر شمار

 ضرب تاریخ

 ضرب محل

  امشخصن

 

 

 
 بن اال .... ابوبکر محمد بن ابوبکر االعظم اتابک سکه روی

 محمد
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: 3150)برگرفته از ریکا گیزلن،  30و 31 ۀتصاویر شمار

50-58) 

 
 3111/385پاییز 

 

 سکه روی بر شده بازسازی تصویر

ای از نور به دور با آلتی شبیه به پرچم در دست، هاله سوارکار)

 (به دور وی ایزنجیرهۀ دایرپر، پنج سر، پشت سوار گل

 

 منابع
 .3153، میراث مکتوب، تهران ،سعید خاکرند ۀترجم ،الکالمسالک و الممخردادبه، ابن

 .3515 دارصادر، ،، بیروتاالعالق النفیسهرسته، احمد بن عمر، ابن

عاصرهم  العرب و البربر و من تاریخ المبتدا و الخبر فی دیوان المُسمّی خلدونابن تاریخ، عبدالرحمن خلدون،ابن
 .3045/3155 زکار، شحاده و سهیل چاپ خلیل ،، بیروتاالکبر السلطان ذوی من

 .3155مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  ۀپژوهشکد ،، تهرانبنیادهای هویت ملی ایرانیاحمدی، حمید، 

 .3151تمدن ایرانی،  ،منصور انصاری، تهرانۀ ترجم ،، تاریخ و ایدئولوژی(ۀ)نظریناسیونالیسم اسمیت، آنتونی، 

 .3118، نشر نی ،، تهراندوران باستان تا پایان پهلوی هویت ایرانی ازاشرف، احمد، 

 .3101 فرهنگ و هنر، وزارت ،، تهرانفرّ در شاهنامهمقدم، علیقلی، اعتماد

 .3115 اساطیر، تهران، توران، ، تصحیح عثماناالخیارالخبار و مسایرهسالجقه یا مسایره تاریخآقسرایی، 

اه علوم انسانی و مطالعات پژوهشگ ،شه، تهرانلیال ربن ۀ، ترجماسالمیفرهنگ  والدیمیروویچ،واسیلیبارتولد، 

 .3151فرهنگی، 

 .3154 ،مولی، آژند، تهران تدوین یعقوب و ، ترجمهسلجوقیانورث، سبا

 .3155 نگاه معاصر،، ، تهراننظری سیاست علم مبانی سیاسی، دانش آموزش حسین، بشیریه،

بنیاد  ،تهران جلیلی، محمدحسین ۀترجم سلجوقی(، ۀ)تاریخ سلسل العصرهو نخبهالنصره زبده اصفهانی،بنداری

 .3181 فرهنگ،
 .3184، 8ۀ شمار ،ۀ آذربایجانموز ،«ایران اسالمی شاهان هایسکه»طباطبایی، سیدجمال، ترابی

 .3155 مهدآزادی، ،ریزتب ،مغولۀ عرب تا حملۀ ایران از حمل اسالمی هایسکه ،ـــــــــــــــــــــــــ

 . 3110 ،54-01 ،35ۀ شمار ،ایران تاریخ ،«عباسی با خلفای آذربایجان اتابکان سیاسی روابط» تورج، تیموری،

 .3111 دارالفکر، ،، بیروتالعصراهل محاسن فی  الدهر یتیمهنیشابوری، ثعالبی

 علیه،اهللصلی اهلل، رسول محمد اله اال اهلل، ال سکه پشت

 امیرالمومنین هلل الدینالناصر

سکه در  این (14: 3184طباطبایی،)ترابی 

طباطبایی نگهداری شخصی ترابیۀ مجموع

 شودمی
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 .3150 فرهنگی، و علمی ،تمام شعار، تهراناه به یمینی، تاریخۀ ترجم ناصح، ابوالشرف جرفادقانی،

 . 3158 کتاب، دنیاى، تهران جوینی، جهانگشای تاریخ محمد، بن محمد بهاءالدین بن عطاملک عالءالدین ،جوینى

و  13 مارۀ، شاقتصادی اطالعات سیاسی ،«ها؛ بدیل هاساخت اقتدار سلطانی یا آسیب پذیری»حجاریان، سعید، 

15، 08-85، 3151. 

 .3151زوار،  ،تهران ، به کوشش ضیاءالدین سجادی،دیوان اشعارشروانی، خاقانی

 .3115 خیام،، نظر دبیرسیاقی، تهران زیر ،بشر افراد اخبار فی السیر حبیب تاریخالدین، غیاث خواندمیر،

 مهرداد قدرت ۀ، ترجممیانه ر آسیایایران د باستانی لقب یک ساسانی، ماندگاری و فرهنگ تاریخورج، ت ،دریایی

 .3155ققنوس،  ،دیزجی، تهران

 .3115، نیما، ، تبریزسنجش ها و ارزش ها فرهنگ تاریخی، ابوالحسن دیانت،

ام محمد مشیری، ، به اهتمها و مهرهای پادشاهان ایرانها، نشانهای شاهان ایرانی، آلبوم سکهسکهرابینو، لوئی، 

 .3181امیرکبیر،  ،تهران

 .3110 امیرکبیر، ،تهران اقبال و مینوی، ، تصحیحالسرور الصدور و آیه راحه محمد، راوندی، ابوبکر

 .3151 مکتوب، میراث ،تهران التواریخ، جامع ،همدانى اهللفضل الدینرشید

 .3151 ،311-353 ،31مارۀ ، شانجمن ۀنام، «شاهنامه ابومنصوری ۀدیباچ»رضازاده ملک، رحیم، 

 .3111سمت.  ،، تهراناسالمی از آغاز تا برآمدن سلجوقیانۀ های ایران در دورسکهبیدی، حسن، باغیرضای

 .3151سمت،  ،، تهرانهای ایران از آغاز تا دوران زندیهسکه، آورزمانی، فریدون ،اکبرلیسرافرازی، ع

 .3111 نگار،برگ ،تهران ،قمری( هجری سوم و چهارم )قرون محلی ایران هایسکه در دودمان تاریخسلیمانی، سعید، 

 .3151/5448میرک، ، آمریکا ، هوستونباستان ایران پادشاهی فرّایزدی در آیینابوالعالء،  سودآور،

 .3111 ،دفتر خدمات فرهنگی استاک، پویا ،، اصفهاناسالم های امپراتورینخستین سکهاشراق، عبدالرزاق، شمس

 ایل ،تهران الهی،علی روحرمضانۀ ترجم ،السلجوقیه اخبار االمراء و الملوکتواریخ، ال زبده حسینی، صدرالدین

 .3154 شاهسون،

 .3111 ،ققنوس ،تهران ،ایران ادبیات تاریخاهلل، ذبیح ،صفا

 . 3111 امیرکبیر، ،، تهرانحماس سرایی در ایران، ــــــــــــ

 . 3155، کویر ،، تهرانچاپ نهم، اسی در ایرانسی ۀدرآمدی بر تاریخ اندیش، طباطبایی، سیدجواد

 تا.العلمیه، بی دارالکتب ،بیروت الطبری، تاریخ، محمد طبری،

 .3115 خاور،کالله ،تهران ،سلجوقنامه نیشابوری، ظهیرالدین

 .3155یزدی، بنیاد موقوفات محمود افشار ،اسالمی، تهران ۀهای ایران دوردارالضرب، عقیلی، عبداهلل

 . 3118 نگار،برگ ،تهران ،مغول ایلخانانۀ دور ایران هایسکه ءالدینی، بهرام،عال

 .3151شرکت طبع،  ،، به کوشش یحیی قریب، تهراندیوانعنصری، ابوالقاسم، 

 .3153 ،قطره ،تهران دادبه، اصغر اهتمام بـه ،یـزدگردی تصحیح امیرحسن ،اشعار دیوان فاریابی، ظهیرالدین،

 . 3188دبیرسیاقی، تهران، زوار،  ، به کوشش محمددیوانستانی، سیفرخی

 .3151 طالیه،، تهران ،شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم،

 .3155 تهران، دانشگاه، تهران ،ایرانویچ بهرام، وشی،فره

، 33ۀ شمار ،شناس باستان پیام ،«زنجان آذربایجان مکشوفه در استان اتابکان هایسکه» پرستو، اندرود،قاسمی

333-353 ،3155. 

های یبررس ،«های پادشاهان ایران از ایلخانان تا پایان قاجاریهو توقیع مهرها، طغراها»مقامی، جهانگیر، مقائ
 .3105، 15-35، 55ۀ ، شمارتاریخی
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 .3183، 345-11، 11 ۀ، شمارهای تاریخیبررسی «پادشاهان ایران ۀمهرهای نویافت»، ــــــــــــــــــــ

 .3151 مولف، ،، تهرانایران تاریخ و نام نو به نامک: نگرشی ایراناهلل، قریشی، امان

 .3184، 13-1 ،340 ۀ، شمارشناسی و هنر باستان، «قومیت و آزادگی نشان سکه» ابوالفتح، قهرمانی،

 سمت،، تهران منوچهر، دشاهیآغاز تا پا فردوسی، ازۀ ، ویرایش و گزارش شاهنامباستانۀ نامالدین، جالل کزازی،

3151. 

 گردشگری، و فرهنگی میراث سازمان زاده،نصراله سیروس ۀترجم ،ساسانی شاهنشاهی سپاهبد چهار ریکا، گیزلن،

3150. 

 .3155 نی، نشر ،تهران آژند، یعقوب ۀ، ترجمایرانۀ میان و تحول در تاریخ تداومآن،  لمبتون،

 تا.بی ،دارالثقافیه ،بنانل ،بیروت ،دیوان متنبی ،متنبی

 . 3111نوایی، تهران،  کوشش عبدالحسین به گزیده، تاریخحمداهلل،  مستوفی،

انجمن فرهنگ ایران باستان،  ،تهران، مهرها و طغراهای پادشاهان ایران ها،کتابشناسی سکه ،مشیری، محمد

3185 . 

 . 3151 اختر،، تبریز داشقین، علیۀ ترجم م(،3311-3558) آذربایجان اتابکان دولتاوغلو، ضیاء،  موسی

 .3111 افکار، نشر ،تهران عدد، نماد، اسطوره،آرش،  نورآقایی،

 .3150 مولی، ،تهران عمادزاده، مصطفی و نژادترابی مهرداد منوچهری، عباس ۀترجم ،جامعه و اقتصاد ماکس، وبر،

Album, S, Checklist of Islamic Coins, 3rd ed, Santa Rosa, 2011. 

 and Goodwin T, Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean: Vol. 1: The ,ـــــــــــــــــــ

Prereform Coinage of the Early Islamic Period, Oxford, 2002. 

 ,Bates, M.L. and Floor W. Coins and Coinage, in: Encyclopaedia Iranica ,ـــــــــــــــــــ

vol. VI, ed E. Yarshater, Costa Mesa, pp.14-41, 1993.  

Busse, Chalif und Grosskonig, Die Boydiden im Irak 945-1055, Beirut 1969, p.174, 

223. 

Defremery, M. “Recherches Sur Quatre Princes d’Hamadan,”, Journal Asiatique, 

No. IX, Ser. IV, Paris: 1847,pp.140-177. 

Gnoli, Gerhardo, The Idea of Iran: An Essay on its Origins, Rome, 1989. 

Kabir, Mafizolah. "The Assumption of the Title Shahnsha" in: jornal of the Asiatic 

Socity of Pakistan (j.a.s.p) vol: 17. 1956. P. 44. 

Khalili Collection, Chess Piece in the From of a Seated Man, www. khalili. Org, 

Retrieval 2017/7/21. http://www. Khalili. Org/collections/ category/1#object/ 

POT-1310, 2010. 

Lazard, Gilbert, “The Rise of the New Persian Language”, History of Irar IV, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1975. 

Rabino H.L, Album of Coins, Medals and Seals of The Shaha of Iran (1500- 1948 

a.d) oxford: c: batey. 1951.  

Tread well, Luke, Shahanshah and Al-Malik al –Mu’ayyad: The Legitimation of 

Power in Samanid and Buyid Iran, in Culture and Memory in Medieval Islam, 

Essay in Honour of Wilferd Madelung, ed. Farhad Daftary and Josef W. Meri 

London, 2003. 

 

 

http://www/

