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سخن آغازین

یکی از وظایف موزه ها طبق تعریف ایکوم پژوهش آثار موزه ای است. موزه ملی ایران با بیش از سه میلیون شی و مواد فرهنگی  
حاصل از کاوش ها و بررسی های باستان شناسی یکی از غنی ترین مراکز پژوهشی باستان شناسی ایران است که از زمان تاسیس آن 
تاکنون میزبان پژوهشگران بسیاری بوده و هست. انتشار نتایج این پژوهش ها که بخش زیادی از زمان و توان همکاران مجموعه 

را به خود اختصاص می دهد از اهداف موزه بوده و گامی در آشنایی و فهم بهتر فرهنگ های جوامع گذشته این سرزمین است. 
انتشار مجله موزه ملی ایران همزمان با هفته موزه ها در اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی رخدادی ارزشمند و آرزویی 
انتشار  است که در چند دهة اخیر از سوی همکاران به شیوه های مختلف پیگیری شده است که این تالش ها را می توان در 
تهران در  دانشگاه  دانشگاهی  با جهاد  ایران« در سال 1384، فصلنامه »باستان شناسی« مشترک  »مجموعه مقاالت موزه ملی 
سال های 1386-1384 و نیز »باستان شناسی ایران« مشترک با وهشت مینا در سال های 1392-1389 مشاهده کرد. عالوه بر 
این همزمان با گشایش موزه ملی ایران نظامنامه آن در اسفندماه 1295 منتشر شد که نخستین انتشارات موزه بود که بعدها پس 
از گشایش موزه ایران باستان با انتشار »راهنمای اجمالی موزه ایران باستان« در سال 1326 و چندین کتاب راهنمای دیگر ادامه 
یافت. اما متاسفانه موزه هیچگاه نتوانست مجله ای را به طور مستقل پایه گذاری و منتشر کند. در نتیجه در مقایسه با همتایان 
خارجی از جمله موزه متروپولیتن، موزه بریتانیا یا موزة لوور، که هرکدام دهه ها از عمر نشریات تخصصی شان می گذرد، مجله 

مستقل موزه ملی ایران بسیار دیر شکل گرفت و منتشر شد. 
با شکل گیری چارت جدید موزه و ایجاد معاونت امور فرهنگی و تشکیل واحد مستقلی به نام گروه پژوهش که از فروردین ماه 
سال 1396 خورشیدی ارائة خدمات پژوهشی به پژوهشگران و دانشجویان را به شکلی نوین و هدفمند پیگیری می کند، ایجاد 
فضایی برای انتشار نتایج این پژوهش ها بسیار ضروری می نمود. لذا موزه از سال 1397 اقدامات اجرایی برای کسب مجوز انتشار 

مجله موزه ملی ایران را آغاز کرد که در سال 1399 با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نتیجه رسید. 
مجله موزه ملی ایران به صورت دو فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد و محورهای اصلی موردنظر آن 
مقاالتی با محوریت باستان شناسی، موزه داری، مرمت و مباحث نظری مرتبط با آنها است که عمدتا بر اساس نتایج پژوهش های 
انجام شده بر مجموعه  آثار موجود در موزه ملی ایران یا سایر موزه های کشور و جهان باشد و گزارش های میدانی باستان شناسی 
در اولویت دوم این نشریه خواهند بود. رویکرد مجله طبق قوانین وزارت علوم برای نشریات پژوهشی است و تمامی فعالیت های 

آن تنها در سامانه نشریه به آدرس http://jinm.irannationalmuseum.ir/ انجام خواهد شد.
در خاتمه از گروه پژوهش و معاونت فرهنگی موزه که پیگیری های اداری و فنی الزم را برای اخذ مجوز و نیز شکل دهی 
آرزوهای  نتیجه بخش  و  پیشین  تالش های  تداوم  نوپا  نهال  این  امیدواریم  سپاسگزاریم.  بسیار  رساندند،  انجام  به  نشریه  سامانة 
پژوهشی دیرین همکارانمان در موزه ملی ایران باشد و با همت و ارادة جمعی راه خود را بازیابد و ریشه بدواند و به ثمر نشیند. 
افتخار داریم که در برپایی این نهال پژوهشی سهمی داشته ایم و پشتیبان و حامی همکارانمان در کاشتن این نهال ارزشمند 

بوده ایم. 
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Abstract
Based on the archaeological evidence, our understanding of  the Seljuqs’ political and military interaction with the Byz-
 antines in the northern regions of  the Araxes River and Anatolia is scarce. In 2007, a Byzantine gold coin belonging
 to Constantine X (1059-1067) was found in the northeastern part of  Kohne Tepesi, completely similar to the newly
 discovered coins from Qale Bakhtak Leylan in the southeast of  Lake Urmia. Historical evidence points to political and
 military conflicts between the Seljuq rulers and the Byzantines rather than a strong political-economic relationship.
 These wars reached a turning point during the reign of  Alp Arsalan when he added the northern areas of  the Araxes
 river and Anatolia to the Seljuq Empire. This paper, describing these findings, tries to address the following questions:
 How can we interpret the Byzantine gold coins found in northwestern Iran? Were these coins the result of  the arrival
 of  the Byzantines in Northwestern Iran? Or because of  the Seljuk’s long struggles and conflicts with the Byzantines,
it arrived in this region as war-booty?m
 Based on the current limited archaeological evidence, it can be hypothesized that Byzantine gold coins in northwestern
 Iran may designate a war-booty brought from Byzantine dominated areas into the Seljuq political domination areas.
 However, the verification of  this hypothesis requires more archaeological evidence. Hence, this article, describing
 this new finding, hopes to contribute to this area’s studies in the given period by raising more questions for future
scholarships.m

Keywords: Seljuq, Kohne Tepesi, Byzantines, Constantine X.m

چکیده
درک و دانش ما از کنش ها و برهم کنش های سیاسی و کشمکش های نظامی سلجوقیان با بیزانسی ها در مناطق شمالی رود ارس و آناتولی و 
به طور کلی شمال غرب ایران، بر اساس مدارک باستان شناختی بسیار اندک است. در سال ۱۳۸۶ در بخش شمال شرقی کهنه تپه سی یک سکه 
طالی بیزانسی مربوط به کنستانتین دهم دوکاس )۱0۶7-۱059 میالدی( به دست آمد که کامال مشابه نمونه های به دست آمده از قلعه بختک 
لیالن در جنوب شرقی دریاچه ارومیه است. بر اساس مدارک تاریخی موجود، بیشتر شاهد کشمکش های سیاسی و نزاع های نظامی پی درپی 
شاهان سلجوقی با بیزانسی ها هستیم تا یک روابط سیاسی-اقتصادی محکم و استوار. این جنگ ها در دوره فرمانروایی آلپ ارسالن سلجوقی 
به اوج خود رسید و باعث شکست بیزانسی ها و افزودن بسیاری از مناطق شمالی رود ارس و آناتولی به قلمرو سلجوقیان و فرمانروایی آنها بر 
این مناطق  شد. عالوه بر معرفی، توصیف، و چگونگی کشف این سکه، یکی از سئوال های کلیدی این مقاله این است که سکه های یافت شده 
بیزانسی در شمال غرب ایران را چگونه می توان تفسیر کرد؟ آیا این سکه ها در نتیجه ورود بیزانسی ها به شمال غرب ایران بوده است؟ یا اینکه 
در نتیجه کشمکش های طوالنی مدت سلجوقیان با بیزانسی ها به عنوان غنیمت وارد این منطقه شده است؟ هرچند تجزیه و تحلیل نهایی در 
این مورد را بایستی به یافتن مدارک باستان شناختی بیشتری از این بازه زمانی موکول کرد، اما در این مقاله سعی شده تا با روش تطبیقی-

تحلیلی به پرسش های این پژوهش پاسخ داده شود.

واژگان کلیدی: کهنه تپه سی، بیزانسی، کنستانتین دهم، دوره سلجوقی.

Byzantine Coin from Kohne Tepesi, Northwestern Iran
 Ali Zallaghi & Sepideh Maziar
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مقدمه 
در  سلجوقی  دوره  از  اندکی  باستان شناختی  مدارک  تاکنون 
آذربایجان ایران معرفی و مورد بحث قرار گرفته تا بتوان از آن 
طریق درک روشن تری از روابط سیاسی-اجتماعی این حوزه با 
مناطق شمالی رود ارس و آناتولی به دست آورد. بیشتر اطالعات 
بر پایه منابع مکتوب و تاریخی استوار است. در بین سال های 
مورد  فصل  دو  طی  تپه سی  کهنه  خورشیدی   ۱۳۸۶-۱۳۸7
کاوش باستان شناسی قرار گرفت. کاوش های باستان شناختی 
این تپه در طول دوره مفرغ  کهنه تپه سی نشان می دهد که 
قدیم، اشکانی مسکونی بوده و در دوره معاصر از آن به عنوان 
گورستان استفاده می شده است. متاسفانه به دلیل محدودیت 

شواهد موجود، تاریخ دقیق این گورها مشخص نیست. 
در سال ۱۳۸۶ در حین فصل اول کاوش کهنه تپه سی، 
یک  کشاورزی  زمین های  روی  بر  تپه  شمال شرقی  بخش  در 
سکه طال مربوط به کنستانتین دهم به دست آمد۱. این سکه 
می شود.  نگهداری  تبریز  شهر  آذربایجان  موزه  در  اکنون  هم 
در کاوش های باستان شناختی کهنه تپه سی هیچ شواهدی از 
مشاهده  دوره  این  به  مربوط  فرهنگی  مواد  و  استقرار  وجود 
نشده است. عالوه بر این در تپه های مجاور هم هیچ شواهدی 
از وجود استقرار مربوط به دوره سلجوقی گزارش نشده است. 
یقین  به  این بخش  در  انجام شده  به کشاورزی های  توجه  با 
می توان گفت که این سکه در بافت اصلی خود نبوده است. از 
این روی، ابهامات بسیاری در خصوص وجود این شی در این 
محوطه وجود دارد و در خصوص بافت اصلی آن نمی توان با 
قطعیت سخن گفت. شاید با نگاهی به بستر تاریخی-فرهنگی 
این سکه، بتوانیم به درک کلی از ماهیت و چرایی وجود آن در 

این محوطه دست یابیم.

موقعیت کهنه تپه سی و بستر باستان شناختی سکه مکشوفه 
کهنه تپه سی در استان آذربایجان شرقی، در منطقه خداآفرین 
قرار دارد. این محوطه با شروع فعالیت های نجات بخشی حوزه 
سد خداآفرین در سال ۱۳۸۶ مورد کاوش قرار گرفت. طول 
تپه 77 متر و عرض آن ۴۴ متر است و در بین دو روستای 
گرفته  قرار  شرق  در  شجاعیلو  روستای  و  غرب  در  مفروضلو 
است. این دو روستا به دلیل آب گرفتگی سد خداآفرین کامال 
شده اند.  منتقل  جانانلو  شهرک  به  آن  ساکنان  و  متروک 
رودخانه ارس از بخش شمالی این تپه و با فاصله کمی از آن 
عبور می کند و در بخش غربی آن رودخانه فصلی کلیبرچای 
در جریان است )تصویر ۱ و ۲(. تراس های آبرفتی به وجودآمده 
حین در  مازیار  سپیده  و  مصطفی نژاد  اکرم  خانم ها  توسط  سکه  این   د۱. 
از خانم اینجا   بررسی های زمین شناسی پیرامون تپه به دست آمد، که در 

مصطفی نژاد کمال تشکر را داریم.ئ

و  کشاورزی  برای  را  مناسبی  بسیار  شرایط  تپه  پیرامون  در 
در  خداآفرین  باستانی  پل های  است.  آورده  به وجود  دامداری 
و  پل ها  این  دارند.  قرار  آن  شرق  کیلومتری   5 حدود  فاصله 
به طور کلی منطقه خداآفرین نقش بسیار مهمی در مبادالت 
اقتصادی-تجاری و کشمکش های نظامی و سیاسی حاکمان دو 

طرف ساحل رودخانه ارس بازی می کرده است. 
مفرغ  دوره  استقراری  الیه های  تنها،  اینکه  به  توجه  با 
این  از  معاصر  دوران  به  مربوط  گورهای  و  اشکانی،  قدیم، 
محوطه شناسایی شده بود، کشف سکه ای با کتیبه ای یونانی 
در حاشیه شمال شرقی محوطه بسیار عجیب و دور از انتظار 
کاوش  وجود  با  آیا  برانگیخت:  را  بسیاری  پرسش های  و  بود 
گسترده در تمامی بخش های تپه، احتمال دارد همچنان آثار 
و بقایای دوره ای که متعلق به بستر اصلی این سکه باشد مورد 
کاوش قرار نگرفته باشد؟ آیا بستر اصلی این سکه این محوطه 
بوده یا از حفاری های قاچاق در محوطه ای دیگر به دست آمده 
و بر حسب اتفاق بر روی این محوطه افتاده است؟ اگر بستر 
اصلی این سکه را همین محوطه یا جایی در نزدیکی همین 
اختیار  در  می تواند  اطالعاتی  چه  سکه  این  بدانیم،  محوطه 

باستان شناسان و مورخان قرار دهد؟ 
با توجه به گمانه زنی های متعدد در جهات مختلف تپه و 
انجام بررسی ژئوفیزیک گسترده در کل محوطه، می توان گفت 
که بخش های شمالی و شمال شرقی دارای نهشته های طبیعی 
با  گمانه ها  این  تمامی  از  یافته های شناسایی شده  است.  بوده 
دوره های شناسایی شده در بخش مرکزی تپه همخوانی داشته 
نشد.  شناسایی  دیگری  متفاوت  دوره  آنها  از  هیچ کدام  در  و 
همچنین محدوده ای که این سکه به دست آمده به دقت مورد 
بررسی باستان شناختی قرار گرفت. این محدوده کامال بخشی 
کشاورزی  آن  در  متوالی  سال های  که  است  طبیعی  بستر  از 
این  زمانی  بازه  به  مربوط  فرهنگی؛ چه  داده  هیچ  و  می شود 
سکه و چه مربوط به دوره ای دیگر، از آن به دست نیامده است. 
هیچ  منطقه  این  در  شده  انجام  کاوش های  دیگر  از 
گزارشی از وجود سکه ای مشابه یا مواد فرهنگی دیگری مربوط 
یا سلجوقیان  روم شرقی(  )امپراطوری  بیزانس  امپراطوری  به 
منتشر نشده است. هرچند بررسی باستان شناسی انجام شده 
سده های  در  منطقه  این  که  می دهد  نشان  حوضه،  این  در 
بوده  مسکونی  قاجار  و  صفویه  دوره  تا  هجری  هفت  و  شش 
برخی  روی  بر  دوره سلجوقی  از سفال های  و شواهدی  است 
)مازیار  است  بررسی، شناسایی شده  محوطه های محدوده  از 
گفت  قطعیت  با  بتوان  شاید  اساس،  این  بر   .)۱۳9۶ زلقی  و 
که این سکه در بستر اصلی خود قرار ندارد. اما به هر روی، 
دشت  یعنی  منطقه،  این  به  متعلق  زیاد،  بسیار  احتمال  به 
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تصویر ۱. موقعیت جغرافیایی کهنه تپه سی و قلعه بختک در شمال غرب ایران که سکه های بیزانسی پیدا شده است

تصویر ۲. کهنه تپه سی در، بخش شمالی رودخانه ارس به خوبی قابل مشاهده است. محدوده قرمز رنگ محل کشف سکه است 
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خداآفرین در حوضه جنوبی رود ارس است. در ادامه با نگاهی 
دقیق تر به سکه یافت شده سعی خواهیم کرد به زوایای دیگر 

این یافته بپردازیم.

توصیف سکه 
این سکه از جنس طال و به شکل ورقه ای نازک است که بر 
روی دو سمت آن تصاویر و کتیبه ای حکاکی شده است. روی 
با  مسیح  )IhS XIS REX REGNANTInM( حضرت  سکه 
تخت  بر  که  می دهد  نشان  را  آن  سر  دور  بر  نور  از  هاله ای 
ایشان ردایی  بازوی راست خود تکیه زده است.  بر  نشسته و 
بلند بر تن داشته و دست راست خود را به نشانه برکت باال 
برده و در دست چپ کتاب مقدس انجیل دارد. در نمونه های 
در  که  شده  داده  نشان  بلند  ریشی  با  مسیح  حضرت  مشابه 
حضرت  صورت  سکه  فرسایش  دلیل  به  تپه سی  کهنه  نمونه 
 KWN RACL' O( سکه  پشت  است.  شده  صاف  مسیح 
نشان  را  بلند  ریش  با  دهم  کنستانتین  تصویر   )DOVKAC

می دهد که بر روی یک چهارپایه ایستاده است. او لباسی بلند 
مربعی شکلی )loros( بر تن و تاج شاهی بر سر دارد. در دست 
و   در دست سمت چپش یک گوی  و  درفش  راستش  سمت 
احتماال گل اقاقیا را نگه داشته است. در حاشیه دو طرف سکه 
دو ردیف دایره مدور وجود دارد )تصویر ۳(. بر اساس نقوش 
با  و کتیبه های حکاکی شده در دو سمت سکه و مقایسه آن 
مجموعه های دیگر با قطعیت می توان گفت این سکه، از نوع 
می  تا   ۱059 دسامبر   ۲5( دهم  کنستانتین  رایج  سکه های 
۱0۶7 میالدی( همزمان با اوایل دوره سلجوقیان است و از نوع 
 Sear( غالبا ۲۴ است  آنها  بوده که عیار  سکه های هیستامینا 
360 :1987(. براساس انتشارات موجود این سکه کامال مشابه 

نمونه های به دست آمده از قلعه بختک لیالن است )تصویر ۴(، 
که برای درک دقیق تر بستر باستان شناختی سکه های بیزانسی 

در شمال غرب ایران در ادامه به آن پرداخته ایم. 

سکه های بیزانسی به دست آمده از قلعه بختک لیالن
لیالن،  قلعه بختک  و مرمت  پروژه ساماندهی  اخیرا در حین 
از  بیزانسی  سکه طالی   ۲۳ ارومیه،  دریاچه  جنوب شرقی  در 
و دیگران  )کاظمی نژند اصل  آمده است  به دست  این محوطه 
که  می دهد  نشان  موجود  باستان شناختی  شواهد   .)۱۳9۸
متعلق  و مسکونی  دفاعی  قلعه ای  احتماال  لیالن  بختک  قلعه 
به دوران اشکانی-ساسانی است که در دوران اسالمی نیز مورد 
در یک ظرف  این سکه ها  است۲. همگی  گرفته  قرار  استفاده 
سفالی »گالبی شکل« بر روی سطح فوقانی دیواره ضلع غربی 
اصلی  جای  در  سکه ها  این  اینکه  است.  آمده  به دست  قلعه 
به  نیاز  یا خیر پرسش مهمی است که  خود به دست آمده اند 
کاوش روشمند در این بخش از محوطه دارد و در حال حاضر 
نمی توان به آن پاسخ گفت۳. از طرفی دیگر محل کشف آنها 

و اصل  کاظمی نژند  به  بنگرید  زمینه  این  در  بیشتر  اطالعات  برای   د۲. 
 دیگران ۱۳9۸: ۲۳00-۲0۲9۴. همچنین اخیرا سرور عبدی در پایان نامه
مورد را  لیالن  بختک  قلعه  از  به دست آمده  سفال های  خود   فوق لیسانس 
 مطالعه و بررسی قرار داده است. هرچند از وجود سفال های متعلق به دوره
 اسالمی در این محوطه صحبت شده؛ اما بازه زمانی دقیق آنها مورد بحث
 قرار نگرفته است و تمرکز مقاله بیشتر بر روی سفال های اشکانی و ساسانی

به دست آمده از این محوطه است. ئ
تاریخ نگاری مطمئنا  است.  نشده  منتشر  هنوز  پروژه  این  نهایی  نتایج   ئ۳. 
مربوط ظرف  این  آیا  اینکه  و  بعدی  انتشارات  در  گالبی شکل  ظرف   این 
بستر از  ما  فهم  به  نه، می تواند  یا  است  بیزانسی  زمانی سکه های  بازه   به 
 باستان شناختی این سکه ها کمک کند. به هر روی امیدواریم در انتشارات
 و کاوش های آتی اطالعات دقیق تری از ماهیت و نقش محوطه قلعه بختک

در دوره اسالمی به خصوص دوره سلجوقی منتشر شود.د

تصویر ۳. سکه کنستانتین دهم از کهنه تپه سی، تصویر راست روی سکه، تصویر چپ پشت سکه
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سطح  زیر  سانتی متر   ۳5 )تنها  محوطه  سطحی  الیه های  در 
و  اصل  )کاظمی نژند  است  توجه  جالب  بسیار  محوطه(  فعلی 
ارائه شده  به توصیفات  توجه  با  البته  دیگران ۱۳9۸: ۲۳0۳(. 
در گزارش به نظر می رسد سطح محوطه تخریب شده است. 
شناسایی  و  این سکه ها  از  استفاده  زمان  یافتن  روی،  این  از 
بافت و بستر قرارگیری آنها در این محوطه نیاز به کاوش های 
دقیق تر دارد. سکه های شناسایی شده در این محوطه مربوط به 
کنستانتین دهم دوکاس )۱0۶7-۱059 میالدی(، و رومانوس 
چهارم دیوژن )۱07۱-۱0۶۸  میالدی( امپراطور بیزانس است 
)کاظمی نژند اصل و دیگران ۱۳9۸: ۲۳0۶-۲۳0۳(. اینکه چه 
تعداد  و چه  به کنستانتین دهم  مربوط  این سکه ها  از  تعداد 
مشخص  مقاله  در  است،  چهارم  رومانوس  به  مربوط  آنها  از 
نشده است. فرضیه های متفاوتی در خصوص چرایی وجود این 
سکه ها در این محوطه و کهنه تپه سی می توان مطرح کرد که 

در ادامه به آن می پردازیم. 

شمال  در  بیزانسی  سکه های  تاریخی-فرهنگی  بستر 
غرب ایران 

بختک  قلعه  و  تپه سی  کهنه  از  به دست آمده  سکه های  تاریخ 
نظامی  و  سیاسی  کشمکش های  اوج  با  همزمان  دقیقا  لیالن 
اینجا  در  که  کلیدی  پرسشی  است.  بیزانسی ها  با  سلجوقیان 
وجود دارد این است که وجود سکه های بیزانسی در دو محوطه 
تفسیر  می توان  را چگونه  لیالن  بختک  قلعه  و  تپه سی  کهنه 
کرد؟ مشخص نیست که آیا این سکه ها غنایم جنگی هستند 
و  ارس  رود  شمالی  مناطق  به  سلجوقی  ترکان  حمله  از  که 
آناتولی که تحت سلطه بیزانسی ها بوده اند برجای مانده اند، یا 
اینکه حاصل ورود بیزانسی ها به منطقه شمال غرب ایران و یا 

تجارت بین منطقه ای در این منطقه هستند. 
حضور  از  شواهدی  می توان  به ندرت  مکتوب  منابع  در 
به دست  ایران  بیزانسی ها در شمال غرب  اقتصادی  و  سیاسی 

کشمکش های  از  حکایت  منابع  بیشتر  بالعکس  و  آورد 
دارند.  بیزانسی ها  و  سلجوقیان  بین  گسترده  سیاسی-نظامی 
سلجوقیان در ابتدای فرمانروایی خود نه تنها به دنبال تثبیت 
قدرت خود در منطقه آذربایجان بودند بلکه از منابع تاریخی 
ایران،  آذربایجان  منطقه  که  گرفت  نتیجه  می توان  به خوبی 
برای  سلجوقیان  اصلی  و  مهم  نظامی  پایگاه های  از  یکی 
گسترش و توسعه نفوذ به آناتولی و مناطق شمالی رود ارس 
 :۱۳9۱ خویی  امامی  و  قشالق  )قره  است  می رفته  شمار  به 
نفوذ  و  قدرت  توانست  دهم  کنستانتین  اگرچه   .)۱5۴-۱5۶
این  اما  کند،  تثبیت  وان  دریاچه  غربی  مناطق  در  را  خود 
سلجوقیان بودند که در زمان سلطان طغرل بسیاری از مناطق 
شمالی رود ارس را به مرور زمان تصرف کردند. هرچند در 
و  پیشروی ها  این  نتیجه  در  که  بود  آلپ ارسالن  این  نهایت 
تضعیف بیزانسی ها در سال ۱0۶۴ میالدی شهر آنی پایتخت 
ارمنستان را تصرف و به تسلط بیزانسی ها بر ارمنستان پایان 
رومانوس  نظامی  استراتژی   .)Angold 1997: 40-42( داد 
چهارم که سکه های آن در قلعه بختک لیالن به دست آمده 
گرفت  تصمیم  او  بود.  دهم  کنستانتین  از  متفاوت تر  است 
به جای اینکه منتظر پیشروی های ترکان سلجوقی به مناطق 
غربی دریاچه وان شود، با آنها در نقطه اصلی ورود به خاک 
اینکه  از  غافل  دهد،  شکست  را  آنها  و  شود  درگیر  بیزانس 
منطقه  در  خود  آماده سازی  حال  در  سلجوقی  ارسالن  آلپ 
نبردی  میالدی   ۱07۱ تابستان  در  سپس  و  است  مالزگرد 
به عنوان  منابع  در  که  می افتد  اتفاق  بخش  این  در  سنگین 
»نبرد مالزگرد« معروف است و منجر به شکست بیزانسی ها 
در این منطقه و تثبیت قدرت سلجوقیان بر آناتولی و مناطق 

 .)Angold 1997: 45-48( شمالی رود ارس شد
از طرف دیگر، مطمئنا رودخانه ارس و منطقه خداآفرین 
یکی از مناطق مهم در کشمکش های سیاسی و نظامی میان 
سلجوقیان و بیزانسی ها به شمار می رفته است. سکه یافت شده 

تصویر ۴. سکه کنستانتین دهم از قلعه بختک لیالن، تصویر راست روی سکه، تصویر چپ پشت سکه، تصویر از کاظمی نژند اصل و دیگران ۱۳9۸: ۲۳0۴.
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خداآفرین  منطقه  اهمیت  از  نشانی  شاید  تپه سی  کهنه  در 
به عنوان یک کریدور مرزی و ارتباطی با مناطق شمالی رود 
پل های  از  یکی  چراکه  است.  بوده  سلجوقی  دوره  در  ارس 
خداآفرین هم مربوط به دوره سلجوقی است. شواهد موجود 
که  است  داده  نشان  منطقه  این  پیش از تاریخی  دوره های  از 
رودخانه ارس در بسیاری از فصول سال در بخش هایی خاص 
قابل عبور و مرور بوده است )مازیار و زلقی ۱۳9۶(. با بررسی 
مسیرهای توصیف شده در متون تاریخی و جغرافیای تاریخی 
این منطقه، و سفرنامه ها حتی می توان نشانی از گذرگاه های 
بوده  استفاده  مورد  یافت که در دوره های مختلف  مشخصی 
میان  مرزی  بین  گذر  محل  نیز  امروزه  آنها  از  برخی  است. 
برخی  و  ارس هستند  ایران و کشورهای حوضه شمالی رود 

 .)Maziar in press( کارکرد خود را از دست داده اند
منتشر  باستان شناختی  شواهد  شد،  اشاره  که  همانطور 
اوج  و  به جای مانده  اصلی  ساختار  که  می دهد  نشان  شده 
استفاده از قلعه بختک مربوط به دوره اشکانی و ساسانی بوده 
است و به نظر می رسد در دوره اسالمی نیز از آن استفاده شده 
از  آثار به دست آمده  است، هرچند گستردگی و وسعت دقیق 
قلعه بختک در دوره اسالمی به ویژه در بازه زمانی سکه های 
آنها هنوز به طور دقیق  باستان شناختی  به دست آمده و بستر 
نامشخص است، اما با توجه به شواهد و مدارک موجود به نظر 
از قلعه بختک در نتیجه  نمی رسد که سکه های به دست آمده 
حضور سیاسی و روابط اقتصادی سلجوقیان با بیزانسی ها بوده 
در  را  آنها  می توان  بیشتر  اشاره شد  که  همانطور  بلکه  است. 
چراکه  کرد.  قلمداد  سیاسی-نظامی  کشمکش های  نتیجه 
سکه های  به خصوص  بختک  قلعه  از  به دست آمده  سکه های 
رومانوس چهارم دقیقا متعلق به فرمانروایی است که در نبرد 
مالزگرد از آلپ ارسالن سلجوقی شکست می خورد. از این روی، 
باتوجه به کشمکش های نظامی طوالنی مدت بین سلجوقیان 
و بیزانسی ها می توان وجود سکه های بیزانسی در شمال غرب، 
حداقل سکه به دست آمده از کهنه تپه سی را به عنوان غنیمت 
نیز در نظر گرفت که از آناتولی و مناطق شمالی رود ارس به 

آذربایجان ایران آورده شده است. 

متاسفانه در حال حاضر به دلیل اندک بودن مدارک موجود 
نمی توان در خصوص ساز و کارهای سیاسی-نظامی و روابط بین 
منطقه ای میان سلجوقیان و بیزانسی ها براساس شواهد و مدارک 
باستان شناختی فرضیه پردازی های بیشتری کرد. اما جمع آوری 
همین داده های اندک از بخش های مختلف شمال غرب ایران، 
می تواند در آینده منجر به فهم عمیق تر و یافتن تکه های گمشده 

بیشتری در تاریخ این دوره و منطقه شود.
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Foreword
According to the ICOM Statutes (International Council of  Museums), one of  the tasks of  museums is re-
 search. Housing more than three million objects from archaeological excavations and surveys, the National
 Museum of  Iran is one of  the premier archaeological research institutes in Iran. Since its establishment,
 numerous researchers both from within Iran and from across the world have come to the museum to study
its materials. Publication of  the results of  these studies is one of  the goals of  the museum as it is an impor-
tant step towards achieving a better understanding of  Iran’s ancient societies and their cultural traditions.m
 The publication of  a periodic journal of  the National Museum of  Iran during global Museum Week in May
 2021 is an important event that has been pursued by the museum staff  in various ways in recent decades:
first in 2005 with the “Collection of  Articles of  the National Museum of  Iran”, the quarterly journal “Ar-
chaeology” between 2005-2007 in collaboration with the University of  Tehran, and again between 2010-
 2013 with the “Journal of  Iranian Archaeology” together with Vahesht Mina. Already in 1917, with the
 opening of  the National Museum of  Iran, its regulations were published, followed by the “Overview of  the
 Iran Bastan Museum” and several other manuals. However, during this time, the museum has never been
 able to establish an independent journal of  its own. Now, with the launch of  the Journal of  the National
 Museum of  Iran, the museum joins the decades-old tradition of  the world’s major museums, such as the
Metropolitan Museum, the British Museum, and the Louvre.m
 a     With the approval of  a new organizational chart for the museum, and the establishment of  a new Deputy
for Cultural Affairs with the new Research Group unit in April 2017, which provides support for research-
 ers and students, it was felt that a medium was needed to publish the results of  numerous research projects
undertaken at the museum. Therefore, in 2018, the museum initiated executive measures to obtain the au-
 thorization to publish the Journal of  the Iran National Museum, which was granted in 2000 by the Ministry
of  Culture and Islamic Guidance.m
 a   The Journal of  the Iran National Museum now publishes two peer-reviewed issues per year in both
 English and Persian. The journal offers a venue for the publication of  articles on topics of  archaeology,
 museum management, restoration, and related theoretical studies, which are based on research of  museum
 collections either at the National Museum of  Iran or other museums both in or outside of  Iran. Secondarily,
 archaeological field reports are also welcomed in the journal. The organization of  the journal follows the
 rules of  the Ministry of  Science for research journals and all its activities will be coordinated through online
portal of  the journal: http://jinm.irannationalmuseum.ir/.m

 a     Last but not least, we are very grateful to the Research Group and the Deputy for Cultural Affairs of  the
 museum who did the necessary administrative and technical follow-up to obtain the permission and also for
 managing the editorial work. We hope that this journal will be a continuation of  the previous efforts and
 the result of  the long-term research aspirations of  our colleagues at the National Museum of  Iran. We are
 proud to have contributed to the establishment of  this journal and to offer the support to our colleagues
with this new platform for publications.m

Jebrael Nokandeh
Director in Charge

Director General of  Iran National Museum

Yaghoub Mohammadifar
Editor in Chief

Director of  Bu-Ali Sian University, Hamedan
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