
  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

27 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

  

 

 

 م(896 -882هـ/ 283 -268رافع بن هرمثة )نقود جديدة توثق لتاريخ ثورة 
New Coinage documenting the history of the revolution of Rafi‘ b. Harthama 

 (268 - 283 A.H./ 882 - 896 A.D.) 

 أحمد محمد دسوقي أبوحشيشد. 

 مصر  –جامعة القاهرة  -كلية اآلثار  اإلسالمية، مدرس اآلثار والمسكوكات

Dr. Ahmed Mohamed Desouky Abou Hashish 
Lecturer of Islamic Archaeology & Numismatics, Faculty of Archaeology, Cairo University, Egypt 

E- Mail: ahmed.desouky@cu.edu.eg 

       امللخص:

      ، حيي                 في إقلييم خراسيا       قامت                                        رافع بن هرثمة من أهم وأخطر الثورات التي       ثورة     كانت 

       وهيو ميا    ،     طويلة                                              إقليم خراسا  وغيره من البالد القريبة منه لفترة      مد         على كل               استطاع االستيالء 

                                    وعهد إلى كل من عمرو بن اللي  الصيفار    ،                   باهلل لعزله عن خراسا          المعتضد                الخليفة العباسي      دفع

  .            بالقضاء عليه                  لعزيز بن أبي دلف     عبد ا    بن      وأحمد 

                   جذب مؤيدين له، وفي                              الل ثورته لإلعال  عنها ولمحاولة                            أصدر رافع بن هرثمة النقود خ

         عبيارة عين     وهيى    ؛                                                 نشر ودراسية خمسية نمياجد جدييدة مين نقيود رافيع بين هرثمية     سيتم           هذا البح  

            قبيل مين نقيود     مين                                                   ، وهذه النقود تمثل إضيافة جدييدة ومهمية لميا سيبه نشيره  هم ا  در     ثالث   ن و ي     دينار

                                                                 تلقي الضوء علي بعض األحداث والجوانب التاريخية والسياسية لثورته.           كما أنها   ،     رافع

       دراهم.         دنانير،                            ثورة، إقليم، خراسا ، نقود،  :          المفتاحية        الكلمات 

Abstract: 

The revolution of Rafi‘ b. Harthama was one of the most important and 

dangerous revolutions that took place in the province of Khorasan, Rafi‘ controled all 

the cities of the province of Khorasan and other near it for long time, which led the 

Abbasid caliph al- Mu'tadid B. Allah to isolate him from Khorasan, and entrusted to 

Amr B. al- Layth al- Saffar and Ahmed b. Abd al- Aziz b. Abi Dulaf eliminated him. 
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Rafi‘ b. Harthama issued the coins during his revolution to announce it and try to 

attract supporters to him, and in this paper i publish and study five new specimens of 

Rafi‘ b. Harthama coins, which is two dinars and three dirhams, and this coins represents 

a new and important addition to what was previously published from his coins before, and 

it documents some of the historical and political events of his revolution. 

Keywords: Revolution, Province, Khorasan, Coins, Dinars, Dirhams. 

   م(   296  -     228  /     هـ   822  -     862              رافع بن هرمثة )

        م( آخيير   278  –   268  /  ه   852  –   842 )                    أتبيياع محمييد بيين طيياهر                       كييا  رافييع بيين هرثميية أحييد

                           م(، وكيا  رافيع طوييل اللحيية،    278  –     288  /  ه   852  –   807                                حكام الدولة الطاهرية في خراسيا  )

  –   262  /  ه   865  –   854                       يعقيوب بين الليي  الصيفار )                                         كريه الوجه، قليل الطالقة، ولكن بعد اسيتيالء 

                 م انضيم إلييه رافيع    278  /  ه   852                                                    م( على نيسابور، وقضائه على ملك الطاهريين بها في سنة    272

                             بن هرثمة، وصار من جملة أتباعه
8
 .   

                                          ل     بن اللي  الصفار بعد جلك وغيادر سجسيتا  عائيدال إليي          عن يعقوب                رافع بن هرثمة      افترق 

ل بيييه حتيييي اسيييتدعاه  ل                منزليييه، وميييل مقيميييا   -   274    هييي /    862  -   868 )                        أحميييد بييين عبيييدن الخجسيييتاني                

  م(   228
8
 م   275    ه /    868                                                          أثناء ثورته ضد يعقوب بن اللي  الصفار، وجعله صاحب جيشه سنة    ،

8
 ،  

                                               م اتفه أصيحابه أ  يتيولى رافيع أميرهم، وكيا  فيي جليك    228    ه /    862    سنة            الخجستاني          وبعد مقتل 

           م وأقيام بهيا   228    هي /    862                                                        الوقت بهراة فتركها وتوجه إلي نيسابور واستطاع دخولها سنة 
4

      ، وفيي 

    م(   228  -   270    هي /    872  -   856                       العباسي المعتميد عليي ن )                                      تلك الفترة قلد الموفه باهلل أخو الخليفة 
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                                                            اسا ، فاستخلف محمد بن طاهر علي أعماله رافع بن هرثمة وجلك فيي                      محمد بن طاهر أعمال خر

 م   225    ه /    878              شهر شعبا  سنة 
8
.  

                                                 مجموعية مين الحيروب ضيد العليويين فيي طبرسيتا  وتمكين مين    ة                خاض رافيع بين هرثمي

                        م(، وسيطر علي جرجيا  سينة    200-     228    ه /    827  -   870                                االنتصار علي محمد بن زيد الداعي )

                                توجه رافع إلي الري واسيتولي عليهيا      م، ثم    222  -   222    ه /    875
8

                           ، مميا أغضيب الخليفية العباسيي 

                                           م( والييذي أمييره بتيير  الييري والخييرود منهييا، ولكيين    208  -   228    هيي /    822  -   872             المعتضييد بيياهلل )

                            فأعلن الخليفة عزله عن خراسا     جلك          رافع رفض 
8

       الصيفار                               وعهد إليى كيل مين عميرو بين الليي   ، 

  -   272    هيي /    820  -   865 )                  العزيييز بيين أبييي دلييف              وأحمييد بيين عبييد     م(   200  -     272    هيي /    827  -   865 )

 م   226    ه /    828                                                   بالقضاء عليه، فتم قتله علي يد عمرو بن اللي  في سنة    م(    228
4
.  

                  نقود رافع بن هرمثة

                                                                         ثيورة رافيع بين هرثمية مين أهيم وأخطير الثيورات التيي قاميت فيي إقلييم خراسيا ، والتيي      تعد

                              رافييع علييى كييل مييد  إقليييم خراسييا ،    ء                                          ل          أقلقييت الخالفيية العباسييية لفتييرة ميين الوقييت، خاصييةل بعييد اسييتيال

                                             قام خاللها رافيع بين هرثمية بضيرب النقيود لإلعيال  عين    ،                             البالد القريبة منه لفترة طويلة    من   ا     وغيره

                                                                     جذب مؤيدين له، والنقيود التيي وصيلتنا تحميل اسيمه ضيربت جميعهيا فيي أربيع دور         لمحاولة  و       ثورته

                 ضيرب المحمديية سينة                                 وهذه النقود عبارة عن دينار وحييد                                المحمدية، مرو، نيسابور، هراة،   :     سك هي

          ه ، وهراة    870                 ه ، ونيسابور عام    862                                            ، ومجموعة من الدراهم الفضية ضربت في مرو سنة   ه    828

     سييتم                      ، ولكين فيي هيذا البحي 5                                 ه ، وهذه النقيود تيم دراسيتها مين قبيل   874    ه ،    862    ه ،    862         في أعوام 
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                                                                               خمسة نماجد جديدة لنقود رافع بن هرثمة التيي سيبه نشيرها ودراسيتها مين قبيل، وهيي عبيارة       إضافة 

                      هي ، وآخير ضيرب هيراة سينة    875                      ه ، ودرهم ضرب ميرو سينة    862                        عن درهم ضرب نيسابور سنة 

                           يمثيل إضيافة جدييدة لنقيود هيذا     ميا     وهيو     هي ،   872                   ن ضيرب المحمديية سينة  ي     دينيار       ل    ه ، فضالل عين    875

                                                                                     يبرز ويوثه بعض الجوانب التاريخية والسياسية الجديدة المتعلقة بثورته، وهذه النقيود يمكين  و   ،      الثائر

ل لتاريخ سكها من األقدم لألحدث علي النحو التالي: ل                                             تناولها وفقا             - 

ً        أواًل: درهم        هـ      869                ضرب نيسابور سنة                   باسم رافع بن هرمثة   

                                          من دراهم رافيع بين هرثمية المضيروبة فيي دار سيك         الخامس                          يعد هذا الدرهم هو النموجد 

   هي     870    سينة          نيسيابور    ضيرب                رافع بن هرثمة                                      ، فقد سبه نشر ودراسة أربعة دراهم باسم        نيسابور

      من قبل
8

                 قام بإصيداره رافيع            األقدم الذي        الدرهم                          يمثل أهمية كبيرة ألنه يعد        الدرهم                 ، ولذلك فإ  هذا 

                   ، ومحفوم في مجموعية    ملم    86       / قطره     جرام      8442          يبلغ وزنه     ه ،   62 8            نيسابور سنة           في دار سك 

                                                                               األستاج يحيي جعفير الخاصية بيدبي، ليم يسيبه نشيره أو دراسيته مين قبيل وينشير وييدرس فيي هيذا 

             البح  ألول مرة
8
 .   

                لمركيز فيي الوجيه،                                 عبيارة عين دائيرتين خطيتيين متحيدتي ا       الدرهم                       وجاء الشكل العام لهذا 

                                                                                          تحيط الدائرة الداخلية بكتابيات المركيز والهيامش اليداخلي، بينميا تحييط اليدائرة الخارجيية بكتابيات 

                                                                             الهييامش الخييارجي، ويحتييوي اليهيير علييي ثييالث دوائيير خطييية متحييدة المركييز، تحيييط الييدائرتا  

             لهييامش، وجيياءت                                                                         الييداخليتا  بكتابييات المركييز، بينمييا تحيييط الييدائرة الثالثيية الخارجييية بكتابييات ا

  . ( 8                  كما يلي: )لوحة رقم       الدرهم                 نصوص كتابات هذا 

  

                                                                                                                                                                      
Tornberg, Carolus Johannes: Numi Cufici Regii Numophylacii Holmiensis, Quos Omnes in Terra 

Sueciae Repertos, Opsalias, 1848, p. 148, no. 10; Friedländer, Julus: Der Münzfund von Terbenow, 

ZDMG, 1876, p. 277, no. 6; Markoff, Alex.: Inventary of Mohammedan Coins in The Hermitage 

Museum, Saint-Petersbirg, 1896 (en Russian), p. 847; Vasmer, R.: Über die Münzen der Saffariden 

undi hrer Gegner in Fars und Hurasan, NZ, Wiener, Vol. XLIII, 1930, p. 139, no. 18; Zambaur, E.: 

Die Münzprägungen Des Islams, Herausgegeben von: Peter Jacckel, Wiesbaden, 1968, p. 239. 
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ل وجديدال عن  ل مختلفا ل       ل    يمثل هذا الدرهم نمطا ل                 نيسيابور            المضيروبة فيي                     دراهم رافع بن هرثمة                     

                                                                            ه  والسابه نشرها ودراستها من قبل، ويعتبر هيذا الينمط هيو اإلصيدار األول لرافيع فيي   870    سنة 

                    علي نيسابور مباشرة،                    ه  في أعقاب سيطرته    862                        ، فقد أصدره رافع في سنة        نيسابور        دار ضرب 

                                                                                   وهذا التاريخ يؤكد ميا ورد فيي المصيادر التاريخيية والتيي أشيارت إليي نجياي رافيع فيي االسيتيالء 

                                               هي  بعيدما اسيتطاع طيرد أبيي طلحية منصيور بين شيركب منهيا   862                        علي نيسابور ودخولها سنة 
8

 ،  

     ل     ودلييالل عليي                                                                           وبالتالي قيامه بضرب المسكوكات لإلعال  عن كيانه السياسي المستقل في نيسابور،

                                                                                  سيطرته علي نيسابور في تليك السينة، وجليك أل  النقيود هيي أهيم شيارات المليك والسيلطا  والتيي 

                                           يسعي كل حاكم إلي إصدارها بمجرد اعتالئه الحكم
8

   .     

                                                                           ويتشابه طراز هذا الدرهم مع الطراز العام لدراهم الخالفة العباسية في جلك الوقيت
8

      ، فقيد 

                   بالخط الكيوفي البسييط                   ربعة أسطر متتالية                           وردت كتابات مركز الوجه في أ
4

                  ، تحتيوي عليي شيهادة 
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                                           التوحيد كاملة "ال إله إال/ ن وحده/ ال شريك له"
8

                                     ، وهي تمثل اإلعال  عين عقييدة وميذهب رافيع 

                                                                                 بن هرثمة وأنه يعتنيه اإلسيالم عليي ميذهب أهيل السينة والجماعية، يليهيا اسيم "رافيع بين هرثمية" 

                                            هييامش الوجييه الييداخلي البسييملة غييير كامليية "بسييم ن"                           اآلميير بسييك هييذا الييدرهم، وسييجل ب
8

        ، يليهييا 

                                                                               العبييارة الداليية علييي فقيية النقييد بصييياة "ضييرب هييذا الييدرهم"، ثييم مكييا  وتيياريخ السييك بصييياة 

                                                                                        "بنيسابور سنة تسع وستين ومأتين"، ويمثل هذا التاريخ أهمية كبري ألنه العام الذي استطاع فييه 

                   ه  كانت قصيرة وغيير    862                             لرغم من أ  هذه الفترة من عام                                 رافع السيطرة علي نيسابور، وعلي ا

                                                                               كافييية، إال أ  رافييع حييرص علييي إصييدار النقييود لإلعييال  عيين كيانييه السياسييي الجديييد والمسييتقل، 

  هلل    ( " 5             وجيزء مين اآليية    4                                                            ودو  بهامش الوجه الخارجي االقتباس القرآني من سورة اليروم )آيية 

    ".           نو  بنصر ن                                     األمر من قبل ومن بعد ويومقذ يفري المؤم

ل،                                   أسطر متتالية بالخط الكوفي البسيط                                          ونقشت كتابات مركز مهر هذا الدرهم في خمسة ل  أيضا     

        ، ومهيرت 8                                                                               يتصدرها كلمة "هلل"، والتي تشير إلى أ  هذه النقود كانت تعتبر زكاة أموال المسيلمين هلل

     أسيطر                                    ، ثم سيجلت الرسيالة المحمديية فيي ثالثية 4  ه    862                                    ألول مرة علي دراهم كرما  المضروبة سنة

  -   270   هيي /   872  -   856 )             المعتمييد علييي ن                            ، يليهييا لقييب الخليفيية العباسييي 5               "محمييد/ رسييول/ ن"         متتالييية

                                                                                 م( وهو أبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل على ن بن محمد المعتصيم بياهلل بين هيارو  الرشييد    228

                                             محميد بين عليى بين عبيد ن بين العبياس بين عبيد المطليب                                    بن محمد المهدى بين عبيد ن المنصيور بين 

                                                           

Nützel, Heinrich: Katalog der Orientalischen Münzen. Ernst Band: Die Münzen der Ostlichen 

Chalifen, Berlin 1898, p. 144, no. 922; Artuk, Ibrahim and Artuk, Cevriye: Istanbul Arkeoloji 

Müzelere Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Cilt 1. Istanbul 1970, pp. 66-67, no. 217. 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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                                              ، فقد حرص رافع بن هرثمة علي تسجيل لقب الخليفية 8                                       العباسي، الخامس عشر من خلفاء بنى العباس

                                                                                       العباسييي علييي نقييوده إلمهييار تبعيتييه السياسييية والدينييية للخالفيية العباسييية، وكييذلك حتييي يميين  نقييوده 

                                                      جييذب الكثييير ميين المؤيييدين لييه ولثورتييه، وتسييجيل لقييب الخليفيية                                   الشييرعية الالزميية للتييداول، وبالتييالي

ل إليي تبعيية رافيع بين هرثمية السياسيية والدينيية للخالفية العباسيية  ل                                                           العباسي علي هذا الدينار يشير أيضيا                                  

  ،                      الخليفيية المعتمييد علييي ن                                                            وخضييوعه لهييا، وأ  سيييطرته علييي نيسييابور وحكمييه لهييا برعاييية وموافقيية 

                                                                 هشة والتعجب أ  واليية رافيع بين هرثمية عليي خراسيا  ثيم اليري ليم تليه قبيول                     ولكن األمر المثير للد

                              واليية رافيع عليي خراسيا  بعيد مقتيل                المعتميد عليي ن                                          وموافقة الخالفة العباسيية، فقيد رفيض الخليفية

                             ه ، حيين عهيد الخليفية إليي محميد    878                                                   أحمد بن عبدن الخجستاني واستمر جلك حتي شهر شعبا  سنة

  .8                                              راسا  فاستخلف محمد بن طاهر عليها رافع بن هرثمة              بن طاهر بحكم خ

                                                                                  ولكن قيام رافع بنقش لقب الخليفة العباسي علي نقوده علي اليرغم مين عيدم اعتيراخ الخليفية 

                                                                                         العباسي بحكمه وواليته علي المد  التي استولي عليها يعود إلي سببين رئيسيين هما: األول هو سبب 

                                                   لخليفة العباسي المعتميد عليي ن، وحتيي يعلين للخليفية أ                                    سياسي وهو رغبة رافع في كسب تعاطف ا

                                                                             ل         حكمييه لهييذه الييبالد ال يعنييي االنفصييال عيين كيييا  الخالفيية العباسييية، ولكنييه يعتبيير نفسييه عييامالل للخليفيية 

                                                                                 العباسييي علييي تلييك المييد ، والثيياني سييبب اقتصييادي فقييد رغييب رافييع ميين خييالل تسييجيل لقييب الخليفيية 

                                                        زميية لتييداول نقييوده بييين الرعييية لتلقييي نقييوده الييرواد االقتصييادي                             العباسييي فييي تييوفير الشييرعية الال

                                                                                    والتجاري ومن ثم تحقه له الزخم اإلعالمي المطليوب إلنجياي ثورتيه، فليم يكين مين المقبيول فيي تليك 

                         ، وخصييه هييامش اليهيير لتسييجيل 8                                                       الفتييرة تييداول النقييود بييدو  وجييود لقييب الخليفيية العباسييي عليهييا

                   "محمييد رسييول ن أرسييله    (  88      )اآلييية              وسييورة التوبيية    (  82      )اآلييية                                االقتبيياس القرآنييي ميين سييورة الفييت 

   . 4                                                       بالهدى ودين الحه لييهره علي الدين كله ولو كره المشركو "

                                                                        ويالحظ عليي طيراز هيذا اليدرهم فيي شيكله العيام ومضيمو  كتاباتيه أنيه يتفيه ميع طيراز 

                                                  الدراهم المضروبة باسم رافع بن هرثمة في دار سك هراة
5
                 ار هيذا اليدرهم فيي              والمعاصيرة إلصيد  
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                                                                 ه ، كما يختلف هذا الدرهم في طرازه مع طراز الدراهم األخري المضروبة    862    ه ،    862     عامي 

  ه    862                            باسم رافع في دار سك مرو سنة 
8
.  

ً        ثانيًا: درهم       هـ   872            ضرب مرو سنة                   باسم رافع بن هرمثة     

                                                                              يتميز الشكل العام لهذا الدرهم بوجيود دائرتيا  خطيتيا  متحيدتي المركيز بالوجيه، تحييط   

                                                                                       الييدائرة الداخلييية بكتابييات المركييز، بينمييا تحيييط الييدائرة الخارجييية بكتابييات الهييامش ميين الخييارد، 

                                                                                    ويوجد باليهر دائرة خطية واحدة تحيط بكتابات كل من المركيز والهامشيا  اليداخلي والخيارجي، 

   (. 8         )لوحة رقم  -                               نصوص كتابات هذا الدرهم كما يلي:      وجاءت 

 

 

   

Zeno. Ru, Oriental Coins Database, no. 210140.

ل مع دراهيم رافيع بين هرثمية المضيروبة فيي دار سيك ميرو خيالل  ل                                                   يتماثل هذا الدرهم تماما                        

                           رة عين دراهيم فضيية فقيط، وسيبه                                                        فترة ثورته في الشكل العام ومضمو  الكتابات، والتي هي عبيا

               ضيربت جميعهيا فيي                      تتبع نمطا  مختلفا ، و                                               نشرها ودراستها من قبل، ويبلغ عددها خمسة دراهم

  ه    862    سنة 
8
  ه    875                                                        ومن هنا تأتي أهمية هذا الدرهم المضروب في دار سك مرو سنة    ،

8
        ، الوز  

                  علي مدينة مرو ميرة                                              ملم، والذي يؤكد علي عودة سيطرة رافع بن هرثمة   85            جرام/ القطر       8404

                      هي ، ومين ثيم قيام بإصيدار    862                          ، وجلك بعد خروجه منها سنة                 أو قبل جلك بقليل    ه    875         أخري سنة 

                                                           

3-
 Zeno. Ru, Oriental Coins Database, no. 210140. 
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             المعتميد عليي ن                                                 النقود فيها مرة أخري باسمه واسيم الخليفية العباسيي
8

                       ، وهيو األمير اليذي ليم ييرد 

         بييرهن علييي   وي                                       سيواء حييدث جلييك بشييكل مقصيود أو غييير مقصييود،                           جكيره فييي المصييادر التاريخييية، 

   .                            الجديد من الحقائه التاريخية       وتوثيه       إضافة                                       أهمية النقود اإلسالمية ودورها الكبير في 

ً        ثالثًا: درهم       هـ     872             ضرب هراة سنة                   باسم رافع بن هرمثة     

ل يضياخ    هي     875         هراة سنة                                   يمثل هذا الدرهم المضروب في دار سك  ل جدييدال ومختلفيا ل      نمطيا ل      ل             

                                                 مة المضروبة في هراة والسابه نشرها ودراستها مين قبيل                                 لألنماط الثالثة من نقود رافع بن هرث
8

 ،  

 م    8088    سينة   Baldwin              ل         جيرام، وعيرض أوالل فيي ميزاد       8477                      وهذا الدرهم يبلغ وزنيه 
8

          ، ثيم أعييد 

 م    8085    سينة   St. James                       عرضيه ميرة ثانيية فيي ميزاد 
4

 Stephen        فيي ميزاد                  ، وعيرض ميرة ثالثية 

Album   م    8086       في عام 
5

  . ( 8                         الدرهم كما يلي: )لوحة رقم                      وجاءت نصوص كتابات هذا   ، 

 

 

  

St. James Auctions Ltd, Auction 34, 21.09.2015, Lot. 690. 

ل ميع دراهيم رافيع بين هرثمية األخيري المضيروبة فيي دار سيك      ل                                                 يتشابه هذا اليدرهم تماميا                        

                                                                                     هراة خالل فترة ثورته في الشكل العام ومضمو  الكتابات، والتي سبه نشرها ودراستها من قبل، 

                                                           

3-
 Baldwin's Auctions Ltd, Islamic Coin Auction 20, 08- 05- 2012, Lot. 573 (3.77g). 

4-
 St. James Auctions Ltd, Auction 34, 21- 09- 2015, Lot. 690 (3.77g). 

5-
 Stephen Album Rare Coins, Horizon Auction 1, 02- 10- 2016, Lot. 468 (3.77g).   



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

36 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

  هي    874    هي ،    862    ه ،    862      سنوات                ضربت جميعها في                     ثالثة أنماط مختلفة، و                   وتتبع هذه الدراهم
8

 ،  

ل في نقش لقب "المنصور" أعليي كتابيات مركيز اليهير، وهيذا  ل                                                   ولكن هذا الدرهم يتميز عنها جميعا                                 

                                                                            يشير إلي أ  صاحبه مؤيد من ن وجلك أل  النصير مين عنيد ن، كميا أنيه يشيير إليى المنقيذ       اللقب 

                                  المنتير فى األساطير العربية القديمة
8

ل فيي                     هذا اللقب علي نقيوده      رافع        ، ودو   ل    خيالل ثورتيه طمعيا               

    وأ     ،                                                      وهييذا اللقييب يييرتبط ارتبيياط وثيييه بيييروخ سيييطرة رافييع علييي هييراة                  تأييييد ونصيير ن لييه،

                                                                                    انتصاره علي جيش الخالفة العباسية وسيطرته علي المدينة إنما هو بتأييد ونصر مين ن سيبحانه 

ل علييى                وتعيالي، ويعتبيير ل    لقييب المنصييور ميين أهييم ألقياب المهييدويين وأكثرهييا شيييوعا               النقييود الخاصيية                                                   

                                               عبدالرحمن بن األشع  أول من اسيتعمل هيذا اللقيب عليي       وكا               العصر اإلسالمي،      خالل          بالمهدية

      الرحمن              بالمنصور عبد          علي نقوده      تلقب       حينما                         النقود في العصر اإلسالمي، 
8
 .         

                                     هي  عليي جانيب كبيير مين األهميية، فهيو يؤكيد    875                                  كما يعتبر تاريخ سك هذا الدرهم وهو 

ل لميا    874            ه  وليس حتيي    875                                         طرة رافع بن هرثمة علي مدينة هراة حتي عام           استمرار سي ل     هي  وفقيا        

                                                                            كييا  معييروخ ميين نقييوده وسييبه نشييرها ودراسييتها ميين قبييل، وهييو األميير الييذي يييدلل علييي أهمييية 

                                                                                        المسكوكات اإلسالمية ودورها الكبير في إضافة الجديد من الحقائه التاريخية وتوثيقها والتي غفل 

                                                  في مصادرهم سواء حدث جلك بشكل مقصود أو غير مقصود.                    عن جكرها المؤرخو 

ً           رابعًا: ديناران     هـ   872                                 باسم رافع بن هرمثة ضرب احملمدية سنة     

                       ، يعتبر هذا  الدينارا    ه    872                               رافع بن هرثمة ضرب المحمدية سنة      باسم         دينارا        وصلنا 

                   ره المضيروبة فيي دار                                                                      هما النموججا  الثاني والثال  من دنانير رافع بن هرثمة بشكل عام، ودنياني

    ضييرب               رافييع بين هرثمية                                                          سيك المحمديية بشييكل خياص، فقيد سييبه نشير ودراسية دينييار وحييد باسيم 

                                                                     ه ، وكا  يعتبر هو الدينار الوحيد المعروخ في جلك الوقيت لرافيع بين هرثمية    828             المحمدية سنة 

                علي مستوي العالم
4

                                                                       ، ولذلك فإ  هذا  الدينارا  جات أهمية كبيرة ألنهما األقدم في تياريخ سيكهما، 

      8420                           هيي ، الييدينار األول يبلييغ وزنييه    872                                              فقييد قييام رافييع بإصييدارهما فييي دار سييك المحمدييية سيينة 

 م    8002                                       فيي مؤلفيه عين النقيود الذهبيية اإلسيالمية سينة              جولييو برنيارد                  جرام، وقام بنشيره 
5
      )لوحية   

                                                           

5-
 Bernardi, Jiulio: Corpus Delle Monete Cufiche D’oro, Trieste, 2008, p. 158 (3. 90g). 
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 م    8088                              جييرام، وعييرض فييي مييزاد بلييدوين سيينة       4488                    ر الثيياني فيبلييغ وزنييه              (، أمييا الييدينا 4   رقييم
8

 ،  

 م    8087                                      وأعيد عرضه في نفس المزاد مرة أخري عام 
8
   (. 5         )لوحة رقم  

ل واحدال جاء الشيكل العيام لهميا عبيارة عين ثيالث دوائير خطيية  ل      ل                                              ويمثل هذا  الدينارا  نمطا                          

                                      ت المركز، بينما تحيط الدائرة الخارجية                                                        متحدة المركز في الوجه، تحيط الدائرتا  الداخليتا  بكتابا

                                                                            بكتابييات الهييامش، ويحتييوي اليهيير علييي دائييرة خطييية واحييدة تحيييط بكتابييات كييل ميين المركييز 

                                                          والهامشا  الكتابيا ، وجاءت نصوص كتابات هذا النمط كما يلي:

 

 

 
  

Bernardi: Corpus Delle Monete Cufiche D’oro, p. 158 
  

Baldwin's Auctions Ltd: Islamic Coin Auction 19, 25.04.2012, no. 138 

                                                           
1-

 Baldwin's Auctions Ltd: Islamic Coin Auction 19, 25.04.2012, no. 138 (4.23g). 
2-

 Baldwin's of St. James's: Auction 10, 22.09.2017, no. 2021 (4.23g).  

javascript:;
javascript:;
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ل وجدييدال عين نميط اليدينار الوحييد اليذي سيبه نشيره مين  ل مختلفيا ل       ل                                        يمثل هذا  الدينارا  نمطا ل                                

                                          ه ، وتتمثل أهميية الينمط فيي كونيه يعيد اإلصيدار    828                                     دنانير رافع والمضروب في المحمدية سنة 

                                    هي ، وجياءت كتابيات مركيز وجيه هيذا الينمط    872                                           المبكر واألقدم لرافع في دار سك المحمدية سنة 

                                                                         طر متتالية بيالخط الكيوفي البسييط، تحتيوي عليي النصيوص الرئيسيية للنقيد، يتصيدرها          في ستة أس

                                                                                    كلمة "بالبركة" وهي تعني أ  رافع قد تيولي حكيم المحمديية ببركية ن تعيالي، وقيد اسيتكمل رافيع 

                                                                                        هذه العبارة أسفل كتابات مركز الوجه بكلمة "والابطة" والتي تعبر عن السيعادة التيي أصيب  فيهيا 

              ، وينفرد هيذا                             يعمل في خدمة األمراء والحكام                                      فت  المحمدية والسيطرة عليها بعدما كا            رافع بعد

                                                                                 ينارا  بتسجيل هذه العبارة "بالبركة والابطة" عن غييرهم مين نقيود رافيع بين هرثمية األخيرى  د  ال

                       ن الثياني والثالي  شيهادة  ي                                                           سواء في دار سك المحمدية أو باقي دور السيك األخيرى، ودو  بالسيطر

  .                                                         التوحيد والرسالة المحمدية بصياة "ال إله إال ن/ محمد رسول ن"

                                                                  ن الرابع والخامس لقب الخليفة العباسي وولي عهده بصياة "المعتمد عليي  ي           وجاء بالسطر

                                                                                    ن/ المعتضد باهلل"، والمعتضد باهلل هو أبو العباس أحمد بن الموفيه بياهلل اليذي تيولي الخالفية بعيد 

                              م(، ويرجيع السيبب فيى تسيجيل اسيمه    208  -   228    هي /    822  -   872 )           تميد عليي ن    المع              وفاة الخليفة

          الموفيه بياهلل                                     على النقيود بسيبب دوره الفعيال ميع واليده 
8
                         فيى االنتصيار عليى صياحب اليزن   

8
    سينة   

   مين     82                                                              م، حي  حمل أبو العباس رأس صاحب الزن  الخبي  ودخيل بهيا بايداد فيى    228   ه /   870

 م   228   هي /   870                جمادى األولى سنة 
8

        أحميد بين                                        د مهير اسيم أبيى العبياس عليى النقيود بصيياة "    ، وقي
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ُ                                 " تعبيرال عن مكانته فى الخالفة العباسية، حي  ُعد من أهم رجاالتها، وهو األمر الذى           الموفه باهلل         ل                                   

                          م، ثيم قيام عميه المعتميد عليي    228    هي /    872                                                     دفع القواد إلى مبايعته بوالية العهد بعد وفاة أبيه سينة 

                                                     البيعة ألبى العباس بوالية العهد بعده ولقبه بالمعتضيد بياهلل                         ن بخلع ابنه المفوض وأخذ
8

         ، ومين ثيم 

                     وتسجيل رافع بن هرثمة     م،   228    ه /    872                                                    بدأ نقش لقبه علي النقود "المعتضد باهلل" منذ هذه السنة 

                            الرغم مين عيدم اعتيراخ الخليفية              هيذا اليدينار بي              علي نقيوده عليي           وولي عهده                     لقب الخليفة العباسي  ل

                                     في كسب تعاطف الخليفة العباسي المعتمد     ته      هو رغب                مدينة المحمدية           وواليته علي               العباسي بحكمه 

         والتجياري           االقتصيادي                                                          توفير الشرعية الالزمة لتداول نقوده بين الرعيية لتلقيي اليرواد    ، و     علي ن

                                  ، ونقش علي يمين كتابات مركيز الوجيه                                                ومن ثم تحقه له الزخم اإلعالمي المطلوب إلنجاي ثورته

                                                                        " وهو الحسن بن علي كوره عامل رافع بن هرثمة علي اليري، فقيد واله رافيع عليهيا           اسم "الحسن

ل إلي طبرستا  والتي وصلها في شعبا  سنة  ل                                      قبل خروجه متجها  م   224    ه /    828               
8
.  

ل  8- 8       اآليتيين  )                                                    وخصه هامش الوجه لنقش االقتباس القرآني من سورة الفت  ل ( "ا  فتحنيا            

ل ليافر لك ن ما تقدم  ل مبينا ل                    لك فتحا ل                    رافيع نقيش هيذا                                           من جنبك وما تأخر ويتم نعمته علييك"، واختيار       

                                                                                   االقتباس علي هذا اإلصدار المبكير ليه فيي دار سيك المحمديية لييعلن مسياندة ن ليه فيي فيت  مدينية 

                                                                                   المحمدية وأ  سيطرته علي المدينة كانت بمساعدة وفضل ن عليه، كما أ  االقتباس توقيف نقشيه 

                                                                    كد علي أ  ربنا أتم عليه النعمة ورفع قدره وشأنه بحكم المحمديية بعيد أ                           في نهاية اآلية الثانية ليؤ

                                                وسجل هذا االقتباس علي النقيود اإلسيالمية ألول ميرة عليي                               يعمل في خدمة األمراء والحكام،    كا  

                                                                                   هذا الدينار، ثم مهر بعد جلك علي نقود السالجقة وبنيي ميرين بيالمارب وأسيرة السيادات سيالطنة 

     الهند                 دهلي وحكام أوده ب
8

                                          القرآني علي نقود تلك اليدول ولكين بشيكل أكبير          االقتباس        مهر هذا       ، وقد 

    هييذا                                                                            حيي  نقيش أول ثيالث آييات مين سيورة الفيت  وليييس أول آيتيين فقيط كميا هيو الحيال هنيا عليي 

                                                                             ، وقييد اتخييذ رافييع هييذا االقتبيياس علييي هييذا الييدينار للدالليية علييي سيييطرته علييي إقليييم الييري      دينار  اليي

                                              م، وهذه هي المرة الثانية التي يسيطر فيهيا رافيع    228    ه /    872                              وعاصمته المحمدية في تلك السنة 

                م، لكنه لم يمكي     222    ه /    875                                                         علي الري، فقد استطاع السيطرة علي الري في للمرة األولي سنة 

ل طويالل فقد عادت مرة أخري إلي سيطرة الخليفة العباسي المعتمد عليي ن، ويسيتدل عليي        بها وقت ل     ل                                                                       ا  
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                                 هي  محفيوم فيي مجموعية جامعية تييوبنجن    876                                      جلك من خالل درهيم نيادر ضيرب المحمديية سينة 

        بألمانيا
8

                                                                                 ، وييهر عليه اسم الخليفة العباسي المعتمد علي ن واسم أخيه الموفه باهلل ولقبيه الناصير 

ل"   لدي ل ن ن واسم ابنه أحميد بين الموفيه بياهلل، فضيالل عين االقتبياس القرآنيي "القيوة هلل جميعيا                                      ل                                  
8
    حيول   

  .                 كتابات مركز اليهر

                                                                              وقد أصدر رافع هذا اليدينار بمجيرد سييطرته عليي المدينية لييعلن جليك للجمييع أل  النقيود 

                     مسجد الخليفة العباسي                                                                     هي أهم شارت الملك والسلطا ، كما أنه قام خالل تلك المرحلة بإعادة بناء 

                   م، وهيو ميا ليم يسيتطع    775    هي /    852                   م( اليذي بنيي فيي عيام    726  -   775    ه /    862  -   852        المهدي )

                           م، حييي  عيادت لسييطرة الخليفيية    222    هي /    875                                           فعليه فيي الميرة األولييي أثنياء سييطرته عليهييا سينة 

                                           العباسي المعتمد علي ن مرة أخري بعد وقت قصير
8
.  

ل، دو                               وجاءت كتابات مركز اليهر في خم ل      سة أسطر متتالية بيالخط الكيوفي البسييط أيضيا                                         

                                                                                   بالسطر األول كلمة "بالسنا" والسنا هو الضوء، كما أنه يعنيي االرتفياع والسيمو، وهيي جيزء مين 

                                                                                       دعاء استكمل أسفل كتابات مركز اليهر بكلمة "والبها" أي بالحسن والجمال، ويرتبط هذا اليدعاء 

                                                    فع بن هرثمة أثناء مبايعته بوالية خراسا  من قبل أتبياع                                      "بالسناء والبهاء" باليروخ المحيطة برا

                                  م( لييذلك دعييا لنفسييه بهييذا الييدعاء، أي    228  -   220    هيي /    862  -   867                        أحمييد بيين عبييد ن الخجسييتاني)

                                                                                        بالسمو والعو واالرتفاع في هذه المنزلة الكبيرة وهي والية الري، كما أ  إضافة كلمية "والبهياء" 

ل وجمياالل، فقيد كيا  رافيع كرييه                                جات مازي مهم فقد دعا رافع من خال ل      ل                    لها ن بأ  يضفي عليه حسينا                         

                                                                                   الوجه، قليل الطالقة، طويل اللحيية، وهيو ميا جعيل يعقيوب بين الليي  الصيفاري ينفير منيه وييأمره 

             ل                                                                  بالرحيل بعيدال عنه، لذلك توجه رافع إلي ن بهذا الدعاء حتي يحيى بالقبول بين الرعية
4
 .   

                       هلل القييدرة والعيميية/ ومنييه                       ميين كتابييات مركييز اليهيير "                 ن الثيياني والثاليي   ي           ودو  بالسييطر

                             " هيي تمجييد هلل بصيفاته فهيو صياحب                 هلل القيدرة والعيمية                   " والجيزء األول وهيو "               السعادة والنعمية

                                   فيي األرض وال فيي السيماء، وصياحب العيمية    ء             ، وال يعجيزه شيي ء                        القدرة والقيادر عليي كيل شيي

                                      تفه مع والية رافع للري وخراسا  فقيد رفيع                                                الذي يعز من يشاء ويرفع بقدرته من يشاء، وهو ما ي
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                                                                                   ن منزلته وعيم شأنه بقدرته بين الناس بعيد أ  كيا  يعميل فيي خدمية األميراء والحكيام، والجيزء 

                                                   " يعلين مين خالليه رافيع اعترافيه بفضيل ن علييه واليذي أسيبغ                     ومنه السعادة والنعمية            الثاني وهو "

            خدمية األميراء                             جليك بعيد قضيائه فتيرة طويلية فيي                                            عليه نعمة الملك والسيلطا  وكتيب ليه السيعادة، و

                                                                            ، لذلك أعلن أ  السعادة والنعمة من ن وحده الذي منحه حكم اليري وخراسيا  دو  سيعي        والحكام

   منه
8

  "                                      هلل القيدرة والعيمية ومنيه السيعادة والنعمية                                              ، وقد انفردت نقود رافع بن هرثمة بهذه العبارة "

                                   فلم تسجل علي النقود اإلسالمية بعد جلك
8
 .   

                                                                      ونقييش بالسييطر الرابييع اسيييم رافييع بيين هرثمييية اآلميير بسييك هيييذا الييدينار ولقبييه بصيييياة 

                                                                                  "المنصور رافيع بين هرثمية" واتخيذ رافيع لنفسيه عليي هيذا اليدينار لقيب "المنصيور" وهيذا اللقيب 

                                                                             يرتبط ارتبياط وثييه بييروخ سييطرة رافيع عليي اليري فيي تليك السينة وأ  انتصياره عليي جييش 

                                                           ه عليي اليري إنميا هيو بتأيييد ونصير مين ن سيبحانه وتعيالي، وقيد سيبه                       الخالفة العباسية وسيطرت

                     هيي ، وسييجل بهييامش اليهيير    875                                                   مهييور هييذا اللقييب علييي دراهييم رافييع المضييروبة فييي هييراة سيينة 

                     "، يليها مكا  وتاريخ               ضرب هذا الدينر                                                     الداخلي البسملة غير كاملة "بسم ن"، وفقة النقد بصياة "

                                            "، ونقيش بهيامش اليهير الخيارجي االقتبياس القرآنيي           عين ومقتيين                      بالمحمدية سنة ثما  وسب      السك "

   ".                                                 هلل األمر من قبل ومن بعد ويومقذ يفري المؤمنو  بنصر ن               من سورة الروم "

       اخلامتة:

o  أضافت الدراسة خمسة نمياجد جدييدة لنقيود رافيع بين هرثمية، وهيي عبيارة عين درهيم ضيرب                                                                          

    هي ،    875                      هي ، وآخير ضيرب هيراة سينة    875                      هي ، ودرهيم ضيرب ميرو سينة    862            نيسابور سنة 

                                  بعضيها ليم يسيبه نشيره مين قبيل، واليبعض      هي ،   872                   ن ضرب المحمدية سنة  ي     دينار   ل    فضالل عن 

                                 ثل إضافة جديدة لنقود هذا الثائر.                                   اآلخر يدرس ألول مرة، وهو األمر الذي يم

o  تتشابه النقود المنشورة في هذا البح  في طرازها العام ميع غيرهيا مين نقيود رافيع بين هرثمية                                                                                   

                              السابه نشرها ودراستها من قبل.

o مباشيرة    هيا   علي   ة    سييطر           نجاحيه فيي ال            ه  في أعقاب    862       في سنة                              أصدر رافع النقود في نيسابور        

  .              ر بن شركب منها                              بعدما استطاع طرد أبو طلحة منصو

o  في شكله العام ومضمو  كتاباتيه ميع    ه     862                  في نيسابور في سنة         المضروب      رافع      درهم      يتفه                                

                                                                        طييراز دراهمييه األخييرى المضييروبة فييي دار سييك هييراة والمعاصييرة إلصييدار هييذا الييدرهم فييي 
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                                                        هيي ، كمييا يختلييف هييذا الييدرهم فييي طييرازه مييع طييراز الييدراهم األخييرى    862    هيي ،    862     عييامي 

    ه .   862                      افع في دار سك مرو سنة                المضروبة باسم ر

o  هي ،    875                                                                      تأكد من خالل البح  عودة سيطرة رافع بن هرثمة علي مدينة مرو مرة أخري سينة    

                                                      ه ، ومن ثم قام بإصدار النقود فيهيا ميرة أخيري باسيمه واسيم    862                        وجلك بعد خروجه منها سنة 

                                           ، وهو ما لم يرد جكره في المصادر التاريخية.               الخليفة العباسي

o  عين دراهيم رافيع بين هرثمية    هي     875         هيراة سينة                          اليدرهم المضيروب فيي دار سيك           اختلف نميط                       

                                                المضروبة في هراة والسابه نشرها ودراستها من قبل.

o  هي ، ودنيانيره المضيروبة فيي    875                                                   اتخذ رافع بن هرثمة علي دراهمه المضروبة في هراة سنة                         

ل جديدال له وهيو "المنصيور" وهيو لقيب ليم ييهير ع   872             المحمدية سنة  ل      ل                                   ه  لقبا                 ليي نقيوده السيابه        

                       نشرها ودراستها من قبل.

o  ولييس    ،  هي    875                                           سيطرة رافيع بين هرثمية عليي مدينية هيراة حتيي عيام                       أثبتت الدراسة استمرار     

ل لما كا  معروخ من    874    حتي  ل                  ه  وفقا     وهيو                             سبه نشرها ودراستها مين قبيل،     التي       نقوده     خالل        

                                     ما لم يرد جكره في المصادر التاريخية.

o  أقدم إصدارته النقدية بها.    ه    872             المحمدية سنة     في   ة             هرثمة المضروب               دنانير رافع بن      تمثل                          

o  ل وجديدال عن نمط    ه     872                في المحمدية سنة    ة                            دنانير رافع بن هرثمة المضروب     تمثل ل مختلفا ل       ل        نمطا ل            

     ه .    828                                                                     الدينار الوحيد الذي سبه نشره من دنانير رافع والمضروب في المحمدية سنة 

o  ألول                        عبارة غير قرآنية جدييدة     نقش  ب    ه    872             المحمدية سنة                               تميزت دنانير رافع المضروبة في    

                                            وهي تعنيي أ  رافيع قيد تيولي حكيم المحمديية ببركية                        وهي "بالبركة والابطة"،               مرة علي نقوده 

  .        المحمدية            سيطرته علي                                        تعبر عن السعادة التي أصب  فيها رافع بعد     كما          ن تعالي، 

o هي  بينقش االقتبياس القرآنيي    872       يية سينة                   المضروبة فيي المحمد         بن هرثمة             دنانير رافع         انفردت                        

ل ليافير ليك ن ميا تقيدم مين جنبيك وميا  8- 8       اآليتيين  )               من سورة الفت  ل مبينيا ل ليك فتحيا ل                                ( "ا  فتحنيا ل       ل                    

                                          والذي لم يرد علي نقوده في دور السك األخرى.             بهامش الوجه                      تأخر ويتم نعمته عليك" 
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               املصادر واملراجع

ً                  أواًل: املصادر العربية:    

    د/                ، راجعييه وصييححه:  6   ، د                 الكامييل فييى التيياريخ    م(:     2131 /ـ نن ه   036  ت               )علننب بننا ،حمنن              ابننا ايرينن   

  . م    8222         ، بيروت،  8 ط                                     محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، 

   المنيتيم فيي تياريخ المليو      م(:     2162-    2166  / ـ ن ه   795                         )،بنو الفن ع ع ن  الن حما  ت             ابا الجوزى                        

                                   مصطفى عبيد القيادر عطيا، راجعيه وصيححه:   -                                   ، دراسة وتحقيه: محمد عبد القادر عطا 8 8 د        واألمم،

   م.    8228       لبنا ،    ،                          ، دار الكتب العلمية، بيروت 8 ط            نعيم زرزور، 

   تياريخ مختصيير     م(:     2180  /  ه   087                                        )غ يغوريننوأ ،بنو الفنن ع بنا ،هن طى المل ننب  ت             ابنا الب ن ى            

   م.    8000                                  ، طبعة در اآلفاق العربية، القاهرة،      الدول

   الطبعية  8   ، د                تياريخ ابين اليوردى    م(:     2348     هـنـ/    549                          )زيا ال يا عم  بنا ظففن   ت             ابا الوردى ،         

  . م    8262   ،               الحيدرية، النجف

   دييوا  المبتيدأ والخبير فيى تياريخ العيرب      م(:    2467 /ـ  ه   868                       )ع   ال حما با ظحم   ت            ابا خل طى                                    

           سيهيل جكيار،    ،          خلييل شيحاته         ، تحقييه:              المجلد الثالي                                           والبربر ومن عاصرهم من جوى السلطا  األكبر،

  . م    8228  ،        القاهرة

    تحقيييه:   84 د  ،                 البداييية والنهاييية    م(:     2351  /  ه   554                               )عمنناد النن يا عيننماعيش ال ظ نن ب  ت           ابنا ثيينن ،         

   م.    8222           ، دار هجر،  8 ط                                 الدكتور عبد ن عبد المحسن التركى، 

   أنفيس                       تياريخ الخمييس فيى أحيوال     م(:     2779    هـ/    900                          )حسيا با ظحم  با الحسا  ت              ال يار بك ى     

  . م    8225         ، بيروت،  8 ط            ، دار صادر،  8 د       نفيس،

   م.    8225         ، بيروت،  5 د                    تاريخ األمم والملو ،     م(:    911 / ه   326  ت                         )،بو جبف  ظحم  با ج ي           ال   ى   

      ترجميية:  8   ، د          زييين األخبييار    م(:     2676    هننـ/    443                              )،بويننبي  ع نن الح  بننا التننحا   ت          الك دينن ،         

   م.    8228                           عفاخ السيد زيدا ، القاهرة، 

    ه َّللاه               ، تحقييه: عبيد               التنبييه واإلشيراخ    م(:    977  /  ه   340                       الحسا علب بنا الحسنيا  ت      )،بو           المسبود 

   م.    8282  ،                        إسماعيل الصاوى، القاهرة

    نهايية األرب فيى فنيو  األدب     م(:    2331  /  ه   533                                          النوي ى )شهاب ال يا ،حم  با ع   الوهناب  ت                        ،  

  . م    8004       لبنا ،    ،       ، بيروت 8 ط                                                      ، تحقيه: األستاج عبد المجيد ترحينى، دار الكتب العلمية،   85 د

  



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

44 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

ً                  ثانيًا: املراجع العربية:      

  تيياريخ إيييرا  بعييد اإلسييالم ميين بداييية الدوليية الطاهرييية حتييى نهاييية الدوليية القاجارييية  :  (    ع نناأ )       عق ننا                                                                          ،  

  . م    8222                                      ترجمة: محمد عالء الدين منصور، القاهرة، 

 م.    8222           ، القاهرة،                                          األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائه واالثار  :  (   حسا )        ال اشا   

   م    8207           ، القاهرة،  8   ، د               تاريخ دول اإلسالم  :  (     ه        رزق َّللاه ظن  يوأ )         الصي فب .  

  :)م.    8278        ، دمشه،                  كنز أم حجرة الفضى                       البش )ظحم  ،بو الف ع   

  :)م    8224         ، الدوحة  8   ، د                                                  النقود العربية اإلسالمية المحفومة في متحف قطر الوطني                       البش )ظحم  ،بو الف ع .  

  م.    8228           ، القاهرة،  8   ، د         واالجتماعي          والثقافي         والديني         السياسي            تاريخ اإلسالم   :  (           عب اهيم حسا )    حسا   

 موسيييوعة النقيييود فيييي العيييالم اإلسيييالمي، الجيييزء األول: نقيييود الخالفييية   :  (          عنننامن ظنصنننور )       رظتننناى                                                        

   م.    8004  ،        القاهرة   ،                          دار القاهرة للنشر والتوزيع          اإلسالمية،

   ( عنننامن ظنصنننور       رظتنناى          ) :    واآلثيييار والحضيييارة                                          النقييود اإلسيييالمية وأهميتهيييا فيييى دراسيية التييياريخ                

   م.    8088  ،  8 ط                     ، مكتبة زهراء الشرق،        اإلسالمية

   ( عنامن ظنصننور       رظتناى          ) :    المهيدي والمهدويية علييي المسيكوكات اإلسيالمية "دراسيية تاريخيية ألثير فكييرة                                                               

   م.    8088   ،         ، القاهرة 8 ط             زهراء الشرق،                                              المهدي المنتير علي النقود في العصر اإلسالمي"،

 مركيز المليك فيصيل                                     على المسكوكات اإلسالمية "دراسة مقارنة"                اآليات القرآنية  :  (     ف ع هللا )      يوين ،                  

  . م    8008          ، الرياض،  8 ط                          للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

ً                   ثالثًا: الدوريات العلمية      

  جامعة القاهرة، العيدد    ،                 ، مجلة كلية اآلثار                              الخط العربي علي النقود اإلسالمية   : (         ر،فت ظحم  )          الن  اط                     

   م.    8227        الثامن، 

 ( عامن ظنصور       رظتاى          ) :   ألقيي ضيمن     بحي     ،                                              ثورة أحمد بن عبد ن الخجستاني كميا تيهرهيا النقيود         

     م 2   822   ،             جامعية القياهرة   ،                                                        مؤتمر آثار وحضارة شرق العالم اإلسالمي الذي عقيد بكليية اآلثيار       أعمال

  . م    8222                                                               وطبعت أبحاث المؤتمر في كتاب صدر عن دار طيبة للنشر بالقاهرة سنة 

   ( عامن ظنصور       رظتاى          ) :   مجلية كليية اآلداب   ،                                    دة على نقود أحمد بن عبد ن الخجسيتاني         أضواء جدي                

  . م 2   822   ،                               جامعة جنوب الوادي، العدد التاسع   ،    بقنا

   ( عننامن ظنصننور       رظتنناى          )  :  (  226-   228   /  هيي    828-   862                                  نقييود رافييع بيين هرثميية حيياكم خراسييا   ،)م     

  . م    8002   ،                                                                    مجلة العصور، المجلد الثامن عشر، الجزء الثاني، دار المريخ للنشر، لند 
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     ( عامن ظنصور       رظتاى          )  :  (  862                             ( رافع بن هرثمة حاكم خراسيا  ) 8                          من نقود الثوار في خراسا   -

                                                         ، مجلة عالم المخطوطيات والنيوادر، المجليد الثالي  عشير، العيدد   ية              م( دراسة تحليل   226-   228   ه/    828

   .  م    8002                الثاني، الرياض، 

   ( عننامن ظنصننور       رظتنناى          )  :  (  228-  62 2    ه يي /   870-   855                               إضييافات جديييدة لنقييود صيياحب الييزن    ،)م    

   م.    8080                ، العدد الخامس،          اإلسكندرية                                        مجلة أبجديات، حولية سنوية تصدر عن مكتبة 

 دالالت سياسية دعائية لآلثيار اإلسيالمية فيى عهيد الخليفية عبيد المليك بين   :  (               ظحم  ع   الستار )       عيماى                                                             

   م.    8222                                                                        ، مجلة العصور، المجلد الرابع، الجزء األول، دار المريخ للنشر، لند ، يناير      مروا 

  جامعية بايداد،    ،                 ، مجلة كلية اآلداب                                                 ألقاب الخلفاء العباسيين ودالالتها الدينية والسياسية  :  (     فارطق )     عم             

   م.    8270                  العدد الثال  عشر، 

    :)م    8264  ،  8- 8      ، جزء   80            ، سومر، مجلد       والهادي                        فى زمن الخليفتين المهدى          العباسي       الدرهم                ال  از )طداد .  

    للخلفياء الراشيدين فيى المتحيف           الساسياني                                    الدراهم اإلسالمية المضيروبة عليى الطيراز   :  (    طداد )    از     ال                           

   م.    8262                                                  ، مجلة المسكوكات، العدد األول، المجلد األول، باداد،        العراقى

  م    8277                             ، مجلة الدارة، العدد الثال ،                           شارت الخالفة في الفن اإلسالمي  :  (    يباد )      ظاه .  

 والدعاييية المسييكوكة فيي العصيير العباسيي باسييم أبيي أحمييد طلحيية            نقييود الصيلة   :  (          ،ينناظة ،حمن  )       ظختنار                                                      

   م.    8088                            مجلة أبجديات، العدد السادس،              الموفه باهلل،

ً                  رابعًا: الرسائل العلمية      

  48                                                            نقييود مدينيية مييرو منييذ العصيير األمييوي وحتييي نهاييية الدوليية السييلجوقية )   : (         خلننود ،شنن   )       بيننوظ  -  

   م.    8082              جامعة الفيوم،    ،          غير منشورة               رسالة ماجستير   ،                   م( دراسة أثرية فنية    8857  -   620    ه /    558

  نقود أصبها  منذ عصر الخالفة العباسيية حتيى سيقوط دولية السيالجقة العييام فيى   :  (         ،حم  ظحم  )       ديوق                                                                    

  . م    8088               جامعة القاهرة،             غير منشورة،                رسالة ماجستير     م(،    8857-   750   ه /   558-   888       إيرا  )

 دراسية  "                           حتى سقوط الدولة الخوارزمية         اإلسالمي                       نقود نيسابور منذ الفت    :  (              يبي  ع  الفتاح )       ع ا هللا      

   .  م    8008               جامعة القاهرة،   ،           غير منشورة               رسالة دكتوراه    "،          أثرية فنية

ً                  خامسًا: املراجع األجنبية:      

 Artuk, Ibrahim and Artuk, Cevriye: Istanbul Arkeoloji Müzelere Teshirdeki 

Islami Sikkeler Katalogu, Cilt 1, Istanbul 1970. 

 Baldwin's Auctions Ltd: Islamic Coin Auction 19, 25-04- 2012 .    

 Baldwin's Auctions Ltd: Islamic Coin Auction 20, 08- 05- 2012. 



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

46 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

 Baldwin's of St. James's: Auction 10, 22- 09- 2017. 

 Bernardi, Jiulio: Corpus Delle Monete Cufiche D’oro, Trieste, 2008. 

 Friedländer, Julus: Der Münzfund von Terbenow, ZDMG, 1876.  

 Markoff, Alex.: Inventary of Mohammedan Coins in The Hermitage Museum, 

Saint-Petersbirg, 1896 (en Russian).  

 Nützel, Heinrich: Katalog der Orientalischen Münzen. Ernst Band: Die Münzen 

der Ostlichen Chalifen, Berlin 1898. 

 St. James Auctions Ltd: Auction 34, 21- 09- 2015 .   

 Stephen Album Rare Coins: Horizon Auction 1, 02- 10- 2016.     

 Tornberg, Carolus Johannes: Numi Cufici Regii Numophylacii Holmiensis, Quos 

Omnes in Terra Sueciae Repertos, Opsalias, 1848.  

 Vasmer, R.: Über die Münzen der Saffariden undi hrer Gegner in Fars und 

Hurasa, NZ, Wiener, Vol. XLIII, 1930.  

 Zambaur, E.: Die Münzprägungen Des Islams, Herausgegeben von: Peter 

Jacckel, Wiesbaden, 1968. 

 Zeno. Ru, Oriental Coins Database. 

 


