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       امللخص:

                                       من نقود الثورة العباسية، ضربت في مدينة             دراهم جديدة                     البحث دراسة لمجموعة     هذا        يتناول 

                                        هرر ، بعاررحا يحمرر  لررعار الثررورة العباسررية وهررو    033    هرر ،    031    هرر ،    030    هرر ،    031               مرررو فرري السررنوات 

ا ةال المررودة فرري القربرر  "    33                                    االقتبرراا القرينرري مررن سررورة الةررور   ييررة     "،                    م                     قرر  ال أسررلكم عليررا أجرررم

        نقولررحا،        وتحليرر                                                لررا، وسرروو أقرروذ فرري هررذا البحررث بعررر  لتلرر  الرردراهم                 والرربعا اآل ررر ال يحم

                                                                                 واألسباب السياسية التي كانت وراء سكحا، وأثر تداولحا في مدينة مرو  الل فترة البحث. 

  .                           دراهم، الثورة العباسية، مرو                      الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The research deals with a study of a new collection of dirhams from the coins of 

the Abbasid revolution. These coins are struck in the years 130 AH, 131 AH, 132 AH, 

133 AH,  These dirhams minted in Merv, some of them bear the slogan of the Abbasid 

revolution, which is the Qur’anic quote from Surah Al-Shura: Verse 34: “Say: No reward 

do I ask of you for this except to be kind to me for my kinship with you”, Others do not 

have the slogan, In this paper, i will present these dirhams and analyze their inscriptions, 

in terms of the political reasons that were behind its minting, and the effect of their 

circulation in the city of Merv during the research period. 

Keywords: Dirhams, Abbasid revolution, Merv.  
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  :               الثورة العباسية

                      وكانرت موجحرة ضرد الةالفرة    ، ذ   807   هر     011    سرنة      كانرت                 الردعوة العباسرية               يذكر أن بداية 

                                                               أبي عبد هللا محمد بن علي بن عبد هللا بن العباا بن عبرد المللرا الحالرمي    ل   رسا               األموية، وبدأ بإ

م لنةررر الرردعوة          وا تيررار                            الرردعاة ةلرر  العررراس و راسرران،  م            اثنررا عةررر نقيبررا               
0

                      ، واسررتند العباسرريون فرري 

                                                                                  ملالبتحم بالةالفة عل  تنازل عبد هللا بن محمد بن علي بن أبي طالا لمحمد بن علي برن عبرد هللا 

                                                      حق العلويين في الملالبة بالةالفة عندما قابلة في الحميمة            بن عباا عن
1
 .   

                       أعلن أبو مسلم الةراساني  
3
                                                     الدعوة العباسية في  راسان بعرد د ولرا ةليحرا فري األول مرن   

  ه    011          رماان سنة 
3

                                                                  ، وذل  بعد ما وصلا  لاب من ةبراهيم اإلماذ يقول فيا "ةني قد بعثرت لر  

                                                 ر الردعوة"، فةررأ أبرو مسرلم الةراسراني مرن الكوفرة ةلري                    رجع ةل   راسان وأظحر ا             براية النصر ف

        لمبايعتا                          والمدن والمناطق المجاورة                 تا  الناا من مرو  أ                       راسان وأعلن الثورة، و
5

             ، ثم تحرر  مرع 

  ه    031    سنة         المسلحة      ثورة  ل                             فوص  جرجان وأمرهم باالستعداد ل         ة الةالل       أبي سلم
6
.  

                          بني العبراا مرن يحمر  السرال ،                                                   انتةرت الدعوة العباسية حتي صار في ك  بلد من ليعة

                                     راسران، وذلر  فري مسرتح  ربيرع اآل رر سرنة        أنحراء                                  عدوا عل  قت  والة بنري أميرة فري سرا ر  ا   فتو

               مراذ أبري العبراا                                ا بالسواد عل  المنرابر و لبروا لإ                                     ه ، فثار وقت  أه  ك  بلد واليحم وصعدو   031

                        الحادي المحردي مرن يل محمرد
8

                         تقر فيحرا العررب، واسرتالوا                                   ، وانتةرروا فري المردن والقرر  التري اسر

                                                                               أسررباب التررذمر الترري يعرراني منحررا هرركالء محرراولين كسرربحم بةررت  الوسررا   والةررعارات والوعررود 

                      ومنددين بالسللة األموية
7
.  
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                     نقود الثورة العباسية

                                                                          سرجلت النقررود اإلسررالمية عبررر تاريةحررا اللويرر  كافررة األحررداي التاريةيررة الترري مرررت بحررا 

م هي أ                         الدول اإلسالمية، حيث كانت م     النقود دا ما                              ، ومن هذا المنللق ظحر الصررا                هم لارات المل             

                                                     ن، واتةذ هذا الصرا  عدة ألكال ما بين العصيان والقترال                             الكبير بين األمويين والعباسيي        السياسي 

  .0                         والثورة عل  الدولة األموية

                    أقرو  أداة ةعالميرة فري     هر    011    عاذ    ن و        ضد األموي                 منذ ةعالن ثورتحم                  استةداذ العباسيون 

                        م       م                      هي الوسيلة األوسع انتةارام وتداوالم برين يردي النراا فري ذلر      حا                             ذل  الوقت وهي النقود، وذل  ألن

               م      م           ، حيث لعبت دورام مكثرام في الثرورة        قتصادية ا               ةعالمية ودينية و                                  الوقت، ولما تمثلا النقود من أهمية 

                                        سياسية، فقد حملت هذ  النقود لعار الثرورة                                                 العباسية ضد الةالفة األموية من الناحية اإلعالمية وال

                   العباسررية منررذ ةعالنحررا
1
                                                             قرراذ العباسرريون بإصرردار الرردراهم فرري المنرراطق الترري سرريلروا عليحررا مررن   . 

                                                                                    األمويين ومنحا مدينة مرو، وكانت تةبا في طرازهرا اللرراز األمروي التقليردي المترداول فري تلر  

                                   من سورة الةور  من القررين الكرريم    13     اآلية                                               الفترة، غير أنحم أضافوا بالحامش الدا لي للوجا 

 قُْ  ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِا أَْجرام ةِالا اْلَمَوداةَ فِري اْلقُْربَر َ  ْ َ  ا َ  ِ   ْ  ُ  َ ْ   م  ِ ا  ْ  َ   ِ  َْ َ   ْ  ُ ُ َ  ْ َ     ْ ُ 
3

ِ                               ، ويقصرد منحرا هنرا قربري يل محمرد  ِ قُْربَر  النابِري  ْ  َ     ا ِ   ُ 

ُ َعلَْيِا َوَسلامَ  َ  َ ا َ َصلا  َّللاا   ِ  َْ َ  ُ                                   ، والعم  باللاعة التي تقربكم عند هللاَ  ا   ا
3

                  فكرة المحدية التي                    ، وتمث  اآلية مالمح

                             سجلت عل  نقود الثورة العباسية
5
 .   

                                                                             وكان الحدو الحقيقي من وراء نقش هذ  اآلية علر  المسركوكات العباسرية فري تلر  الفتررة 

                                                                                 هو تذكير المسرلمين برأن علريحم االمتثرال ألمرر هللا ونصررة أهر  الرسرول الكرريم وهرم العباسريون، 

                                            علريحم مسراعدة العباسريون بصرفتحم أقربراء الرسرول                                         وهو ما يمث  استقلاب للرعية وتذكيرهم بأن 

       األمرويين    ضد
6

                                                                      ، واعتبررت هرذ  اآليرة بمثابرة لرعار للردعوة العباسرية فري مرحلرة دعروتحم األولر ، 

             م                    لةالفة اعتمادام عل  قرابتحم لرسول هللا    ف  ا                    وللداللة عل  أحقيتحم 
8

                             ، كما أن هذا الةرعار كران يتفرق 
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م مع لعار دعوة الرضا من يل  م                          أياا                                                      محمد، وذل  لحرص العباسريين علر  تأييرد العلرويين لثرورتحم     

                ضد الةالفة األموية
0

                                                                   ، كما كانت هذ  اآلية من اآليرات التري استةرحد بحرا أبرو العبراا السرفا  علر  

  ه    031                                                                              أحقية يل البيت في الةالفة في  لبتا بالكوفة بعد أن تلق  البيعة في ربيع األول سنة 
1
.  

                                                في العديد مرن دور سر  النقرود فري لررس العرالم اإلسرالمي                            وضربت نقود الثورة العباسية 

                                         بعررد سرريلرة أبررو مسررلم الةرسرراني علرر  هررذ  المرردن
3

ُ                                ُسرركت هررذ  النقررود علرر  اللررراز األمرروي    ، و

                 هر ، والتيمررة سرنة    031    هر  و   030 و     031                   دراهم بلر  فري سرنوات      )       ، ومنحا                     المتداول في تل  المدن

 (  ه    011
3

                    قرد سرجلت ألول مررة علر      م                رام للردعوة العباسرية                        القرينية التي اعتبرت لرعا              ، وكانت اآلية

          التر  سركحا                                                                           النقود حينما نقةحا عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر برن أبري طالرا علري نقرود  

  هر    011  –   018                                  أثناء ثورتا علر  الةالفرة األمويرة سرنة 
5
                                 وقرد اسرتمر العباسريون فر  تسرجي  هرذ    ، 

                   عندما استقرت الةالفة                          ه ، حيث توقفوا عن تسجيلحا    036             اآلية حت  سنة 
6
.  

                            نقود الثورة العباسية يف مرو:

             تقع مدينة مرو
8
م    م حاليا                   في منلقة التركستان     

7
                                     ، بآسيا الوسل ، وهي في أقص  لرمال نحرر 

                 مورجرراب أو المرغرراب
1

                                           ، وكانررت عاصررمة ةقلرريم  راسرران بعررد الفررتح اإلسررالمي
01

            ، وعرفررت مرررو 

                                                           

 

Miles, George; The Numismatic History of Rayy, American Numismatic Society, New York, 1938, p.15.

8-
 Eugene, Leggett: Nots on the mint towns and coins of the Mohamedans, London, 1885, pp. 63 - 64. 

Walker John: A Catalogue of the Arab- Byzantine and post-reform Umaiyad Coins, published by 

Trustees of the British Museum, 1965, p. LXXXIX.
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                                     الكبر  في العصرور الوسرل  بمررو الةراهجان
0

                             سر  مررو واحردة مرن أهرم دور السر             ، وتعرد دار 

                                     التي ضربت بحا النقود  الل العصر اإلسالمي
1
.  

ُ                                          وتعررد مدينررة مرررو مررن أهررم المرردن الترري ُسرركت بحررا نقررود الثررورة العباسررية بدايررة مررن سررنة                                   

                                       العباسية في سرية تامة، وبدأت فري محاربرة         الثورة                          ذ، حيث ا تيرت كمكان إلعالن   836   ه     011

 ذ   838   هرر     031                           أبررو مسررلم الةراسرراني مرررو سررنة                         جيرروا الةالفررة األمويررة فررد   
3

              ، وترروالي سررقوط 

                                                                                      المدن، وبعد أن سيلر العباسيون عل  العراس تمت البيعة بالةالفة ألبو العبراا السرفا  فري ربيرع 

 ذ   831           ه   أكتوبر    031         األول سنة 
3

                 وي، حيرث حرافأ أبرو                                  ، وضربت هذ  النقود علر  اللرراز األمر

                                            وا ولررم يايرهررا، وربمررا يررأتي ذلرر  لحرصررا علرر  عرردذ                      علرر  الةررك  العرراذ والنقرر               مسررلم الةراسرراني 

                                                                                          أربا  عملية التداول النقردي فري الربالد التري انتةررت فيحرا فكررة الثرورة العباسرية، فربمرا لرم يتقبر  

                                                                        الناا أي نقود جديدة مةتلفة عن اللراز األموي ولن يكون لحا أي قوة لرا ية. 

ُ            التي ُسكت بمرو من                دراهم أب  مسلم        وتميزت              الثالي مثلثرات                 العاذ بوجود        حيث الةك     
5
 ،  

     كانرت             وهرذ  الحليرة        الوجرا،                                                    حليرة ز رفيرة تتكرون مرن ثرالي حلقرات دا ريرة منقولرة بحرامش      وهي

                              فتقسرمحا ةلر  أربعرة أجرزاء نتيجرة    ي           لوجرا الةرارج ا      هامش               فص  بين كتابات  ي                  بمثابة لك  ز رفي

                                   أحد العالمات المميزة لدراهم أبي مسلم            هذ  الحلية     تعد   ، و                  لتكرارها أربع مرات
6
.  

     ُ                                                                     ولم يُسرج  علري دراهرم الثرورة العباسرية أسرماء ألرةاص، وةنمرا أكتفري فقرر برنقش لرعار 

                                                                                   الثررورة عليحررا لحةررد التأييررد الةررعبي لرردعوة الرضررا مررن يل محمررد، وأنحررا دعرروة العررتالء يل البيررت 

ُ              ما لو ُعررو هرذا الةرةص                 لةص معين، ألنا رب                 الحكم، دون تحديد            معارضرة مرن              لصرادو توليرا      

                         بعا األطراو المكيدة للثورة
8

                                           ، ويمكن تناول هذ  النقود علي النحو التالي 

  

                                                           

5-
 Miles: The Numismatic History of Rayy, p.16.
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ً                    أواًل: درهم ضرب مرو سنة      هـ    031  

                                              مجموعة السيد عبد هللا بن جاسم المليري الةاصة بردبي                   هذ الدرهم محفوظ ف  
0

        ، الروزن 

                             دوا ر مرن حبيبرات بالوجرا، تحرير                                    ملم، والةك  العاذ لا عبارة عن ثالي    15            جراذ  القلر       1871

                                                                                         الرردا رتان الرردا ليتان بكتابررات المركررز والحررامش الرردا لي، بينمررا تحررير الرردا رة الةارجيررة بكتابررات 

                        ، تحررير الرردا رة الدا ليررة       متماسررة                                                    الحررامش الةررارجي، ويحترروي اليحررر علرري دا رررتين مررن حبيبررات

  . ( 0               كما يلي  )لوحة    ا    نصوص   ، و  مش                                  تحير الدا رة الةارجية بكتابات الحا                      بكتابات المركز، بينما 

 
 

 

ُ             من أقدذ نقود الثورة العباسية الت  تحم  لعارها ما ُضرب بمرو سرنة                 هر ، والرذي منحرا    031                                                 

ُ                                                                       ، وقد ُسجلت النصوص الكتابية عليحا كما يلي؛ لحادة التوحيد في ثالثة أسلر متتالية 1          هذا الدرهم    "ال       

                                          وهرر  تمثرر  الررركن األول فرر  العقيرردة اإلسررالمية وال              بمركررز الوجررا،                            ةلررا ةال  هللا وحررد   ال لررري  لررا" 

           حرد الةليفرة                                                           نقةت ألول مرة عل  النقود بحذا الترتيا بعد تعريا النقود ف  ع و   ،3                يصح اإلسالذ ةال بحا

                                               ، وقرد وردت برنفه هرذا الترتيرا بمركرز وجرا الردنانير 3                                          عبد المل  بن مروان عل  الدنانير ثم الدراهم

  .5                                                                     والدراهم العباسية، كما سبق تسجيلحا بمركز وجا الدنانير والدراهم األموية

                                                           

.
2-

 Wurtzel, Chall: The Coinage of the Revolutionories in the Late Umayyad Period. ANSMN 23, 

1978, no. 22; Eshragh, A. Shams: Silver Coinage Of The Caliphs, Second Edition, Spink, 2010, 

no.701; Klat, G. Michel: Catalogue of the Post-reform Dirhams, London, 2002, p. 238, no. 604; 

Stevealbum: Islamic Coin Auction 21, January 15-16, 2015, lot.181 (2.56g).   
2 
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            " بةرك  مربرع                    ةال المودة في القرب                       م ق  ال أسلكم عليا أجرام                            وسج  لعار الثورة العباسية "

                                                                                 عل  هيئة تةبا الةر الكوفي المربع أو الحندسي بحامش الوجا الردا لي، و صرص هرامش الوجرا 

                 ين ومئرة"، ويتةلر   ث                                                                   الةارجي لتسجي  البسملة غير كاملة ومكان وتاري  الس  وهو "بمرو سنة ثل

              عل  لك  مثلث.                                             حلية ز رفية تتكون من ثالي حلقات دا رية منقولة              هذ  الكتابات 

                             تةرتم  علر  االقتبراا القرينري مرن              أسلر متتاليرة                 اليحر في أربعة                   وجاءت كتابات مركز

        النقرود         علر  غررار   "            لا كفروا أحرد                   لم يولد ولم يكن                  الصمد لم يلد و           هللا أحد هللا            سورة اإل الص "

                                                                                    ة، ويةير هذا االقتباا ةلي تفرد المولي سبحانا وتعالي بالوحدانية وأنا لم يتةذ صاحبة وال      األموي

م مرن أسراا العقيردة اإلسرالمية، وقرد جعر  الرسرول )              ولدا، وذل  أيا م                                          ا                    ( قرراءة سرورة اإل رالص  ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                       بأنحا توازي ثلث القرين الكريم، ألنحا تةرتم  علري أهرم مبرادع العقيردة اإلسرالمية
0

             ، ودون بحرامش 

                                   ( "محمررد رسررول هللا" وسررورة التوبررة )اآليررة   11                    مررن سررورة الفررتح )اآليررة          القرينرري               اليحررر االقتبرراا

33  ) 
1
         االقتبرراا                                                         ن الحررق لييحررر  علرر  الرردين كلررا ولررو كررر  المةررركون"، ويمثرر  هررذا           بالحررد  وديرر  

                 ال يصرح اإلسرالذ ةال برا      الرذي                   ف  العقيردة اإلسرالمية         الثاني      الركن 
3

                           ، وقرد ظحرر هرذا االقتبراا بحرذ  

  ه   87                                      الصياة عل  الدراهم منذ تعريبحا ف  سنة 
3
 .     

                 وةنمررا ضرررب الفلرروا                                                       لررم يكتررف أبررو مسررلم الةراسرراني بإصرردار الرردراهم الفاررية فقررر، 

م، باإلضرافة ةلر  تسرجي     031                    النحاسية في مرو سنة  م                    ه ، والتي حملت لعار الثرورة العباسرية أيارا                                         

                         اسما ولقبة "أمير يل محمد"
5

       الذين     عمر    بن              معاوية ويزيد    بن   هللا     عبد    من    ك       فلوا    عن           ، ليميزها

      األمير" "      بلقا        تلقبوا
6

                      أبرو مسرلم الةراسراني فري                                            ، وييحر لقا "أميرر يل محمرد" الردور الرذي لعبرا 

        البيت،    يل    في        الةالفة      وجع               الحكم األموي،     عل     وا  قا       الذين    حا                                 قيادة هذ  الحركة، وأنا أحد قا دات

                                         (، ويتفرق ذلر  مرع أسرلوب الردعوة العباسرية فري                 الردعوة آلل محمرد )    أن        العبارة      هذ      توح       حيث

                         ة فاء حقيقة من يدعون ةليا
8
.  

  

                                                           

  



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

 

54 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

ً                     ثانيًا: مخسة دراهم ضرب مرو      هـ:   033  -   هـ    030    

  بمزاد          ه  معرو     030                 درهم ضرب مرو سنة       Baldwin's
0

   (. 1           جراذ )لوحة       1873        ، الوزن 

  هر  محفوظران بمجموعرة السريد عبرد هللا برن جاسرم المليرري    031                   درهمان ضرب مررو سرنة                                               

           جرراذ  قلرر        1861                  ملرم، والثراني وزنرا     16           جراذ  قلر        1871                       الةاصة بدبي، األول وزنا 

    (.  3  ،  3           ملم )لوحات     15

  ه ، محفوظ بمجموعة السيد عبد هللا بن جاسم المليري الةاصة    033                 درهم ضرب مرو سنة                                                     

    (.  5          ملم )لوحة     16            جراذ  القلر       1811   زن          بدبي، الو

  ه ، محفوظ بمجموعرة جامعرة تيروبنجن بألمانيرا   033                 درهم ضرب مرو سنة                                        
1

      1875        ، الروزن 

    (.  6          ملم )لوحة     16            جراذ  القلر 

                                                                              جاءت هذ  المجموعة من الدراهم وفق طراز واحد، جاء الةك  العاذ لا في الوجا عبرارة 

         مجموعرات                                    المركرز والحرامش، ويحرير بالوجرا ثمراني                                     عن ثالي دوا ر من حبيبات تحرير بكتابرات

                                                        ما بين الدوا ر الثالي ودا رة رابعة من حبيبات، أما كتابرات         الفراغ         نقةت في         الثالثية         الحلقات    من

                                                                              مركررز اليحررر فجرراءت دا رر  دا رررة مررن حبيبررات، ويحررير بكتابررات الحررامش دا رترران مررن حبيبررات 

      يلي                                              يتةللحم  مه حلقات، وجاءت نصوص الكتابات كما

 
 

 

  

                                                           
1-

 Baldwin's Auctions Ltd, Islamic Coin Auction 13, 30.10.2007, Lot. 79  (2.76g).  
2-

 Universität Tübingen, Nr. AE4C1.  
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  ، 1  هرر    031  ، 0  هرر    030                                                        يةتلررف هررذا اللررراز الررذي تررم اصرردار  فرري مدينررة مرررو فرري السررنوات 

ُ                                                               ، عن النقود التي ُسكت في مرو في األعواذ السابقة، و لت كتابات الوجا بحذا اإلصردار مرن 3  ه    033                  

ا ةال المررودة فرري القربرر           القرينيررة "         نقررش اآليررة            وجررود حليررة                  "، مررع اإلبقرراء علرر                     م                     قرر  ال أسررلكم عليررا أجرررم

            ، ويمثر  هرذا 3     الوجرا                    دا رية منقولة بحامش          الثالثية         الحلقات    من         مجموعات       ثماني    عن       عبارة       ز رفية 

      .5                  التي ضربت فيما بعد       الةالص    ي                                                  مرحلة انتقالية سبقت ظحور الدراهم ذات اللراز العباس        اللراز

     ةنمرا                في تل  السنوات             سورة الةور     من                  من اآلية القرينية     مرو       نقود       أن  لو       العش    ير   و

                                                 عل  مدينة مرو، مما دعا  ةلر  ترر  نقرش هرذ  اآليرة علر             الةراساني                         يرجع ةل  سيلرة أبو مسلم

                                                  دراهما، لعردذ حاجترا ةلر  مرا تكديرا مرن دور سياسري دعرا ي
6

    أن                          ، ويرر  الربعا اآل رر احتمرال

م          قرد أصربح     مررو    فري        اللرراز     هذا       ةنتاأ     بدأ      الذي       الارب      فريق      يكون م فريقرا      أبري      قروات    مرع       م متجروالم        

م،         المتجحة      مسلم م غربا       اللراز     هذا      بارب                   النقالين المحتمين      وجود    من     مرو      لت       وبذل       
8
.  

                      قرد يفسرر نقةرحا علر  هرذا              سرورة الةرور    من               اآلية القرينية                             لكن هذ  النقود التي تةلو من 

      رفاحم                                                                من ةصدار بعا الثوار ضد الةالفة العباسية في تل  الفترة وذل  بسبا                الةك  عل  أنحا 

                                                            وعدذ اقتناعحم بفكرة الدولة العباسية واستمرار تأييدهم لألمويين          للعباسيين 
7
.  
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       اخلامتة:

                                                                           يتضح من خالل العرض الذي تم لدراهم الثورة العباسية في مدينةة مةرف فةي الفتةرة مةن 

             هـ عدة أمور:   911  -   هـ    921

                 أربعرة منحرا محفروظ    ،      من قب      ةرها  ن        م يسبق  ل       فاية       دراهم      مه   ةر  ن           هذا البحث ب    في    قمت      ً أفالً:

                                                                         بمجموعة السيد عبرد هللا برن جاسرم المليرري الةاصرة بردبي، والةرامه محفروظ فري مجموعرة 

          بألمانيا.                                       مركز المسكوكات اإلسالمية بجامعة تيوبنجن

ً ثانياً:                 ق  ال أسرلكم عليرا                                                                     وثقت الثورة العباسية دعوتحا وانتةارها بين الناا بكتابة لعارها اآلية "       

ا ةال المودة في القرب                         هر ، ويتوافرق هرذا اإلصردار    031                              "، والذي نقش عل  نقود مرو سنة    م                     أجرم

           بمقردور أبرو      يكرن            هر ، حيرث لرم   031                                                مع د ول أبو مسلم الةراساني مرو في ربيرع اآل رر سرنة 

   ذ.   838    ه      031       العاذ     قب       نقود     أية      يارب    أن        راساني        مسلم الة

ً ثالثةاً:                                        أبرو مسرلم الةراسراني فري االسرتفادة مرن اآليررة      بحرا                                     أكردت الدراسرة مرد  العبقريرة التري اتسرم       

ْ  َ قُْ  ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِا أَْجررام ةِالا اْلَمرَوداةَ فِري اْلقُْربَر         الكريمة  َ  ا َ  ِ   ْ  ُ  َ ْ   م  ِ ا  ْ  َ   ِ  َْ َ   ْ  ُ ُ َ  ْ َ     ْ ُ    والتري نقةرحا ألول مررة عبرد هللا برن                             

                                                                              معاويررة ليتفررق مررع لررعار دعرروة الرضررا مررن يل محمررد، وتأييررد العلررويين لثررورتحم ضررد الةالفررة 

        القرب .     ذوي                                                     األموية، واإلبقاء عليحا ونقةحا عل  دراهم مرو بوصفا من

ً رابعاً: ُ                            لت دراهم مرو التي ُسكت في الفترة من بين أعواذ              ت فر           والت  عرضر-    ه    033  –     030                   

م من الةعار القريني "  -           هذ  الدراسة م                    تماما ا ةال المودة فري القربر               "، وذلر                     م                     ق  ال أسلكم عليا أجرم

                                        من ةصدار بعا الثوار ضد الةالفة العباسية.                 قد يفسر عل  أنحا 

ً خامساً:                                        التي حملت لعار الدعوة العباسية لرم تحمر    -           مح  الدراسة-                         أكدت الدراسة أن دراهم مرو       

                                                                  اسراني، وهرذا يككرد أنحرا لرم تكرن دعروة فرديرة وةنمرا هري فكررة لبنراء أركران                  اسم أبو مسلم الةر

                                                الدولة التي توجت بعد ذل  بقياذ الةالفة العباسية.

ً سادساً:                                                                             ضربت نقود الثورة العباسية عل  اللراز األموي، حيث حافأ أبو مسلم الةراساني عل         

                        عردذ أربرا  عمليرة الترداول                                                           الةك  العاذ والنقوا ولم يايرها، وربمرا يرأتي ذلر  لحرصرا علر 

                                                                                          النقدي في البالد التي انتةرت فيحا فكرة الثورة العباسية، فربما لم يتقب  النراا أي نقرود جديردة 

                                                   مةتلفة عن اللراز األموي ولن يكون لحا أي قوة لرا ية.
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ً سابعاً:     ريرة                      لتعام  مرع النقرود بعبق                               المراح  األول  للثورة العباسية ل                           سع  أبو مسلم الةراساني منذ        

                                                                                 بوصفحا أحد لارات المل  حيث ضرب النقود الفاية والنحاسية، ولم يارب النقرود الذهبيرة، 

                                                                      م         وربما حرص علي اصردار الفلروا النحاسرية ألنحرا أقر  النقرود قيمرة وأكثرهرا ترداوالم برين يردي 

                                م                                                 الناا وبةاصة اللبقات الفقيرة جدام، وهذا يعني أن الفلوا سوو يتعامر  بحرا قاعردة عريارة 

م وتداوالم كبيرام مما سيكون لا برال  األثرر فري نةرر الردعوة الجديردة مرن        من النا م       م      م                                                 ا، وتلق  رواجا               

                              الل الكتابات المنقولة عليحا.

        اللوحات

                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  1      لوحةةة   

                            هـ، ةحفم   مةمة ةم  سي معد ةممد    130

                               هللا من ما مر سيةيعمرا سيصا م  ممدم ، 

    ةلمممر     25            ممممرسرل سي يمممر       2880      سيممم  ن 

               )ع شر أل ل ةرة(
 

 

                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  2      لوحةةة   

          ً    مرسر،   الً ةن:      2883          هـ، سي  ن    131
Baldwin's Auctions Ltd, Islamic 

Coin Auction 13, 30. 10. 

2007, Lot. 79  (2.76g)   

  

                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  3      لوحةةة   

                            هـ، ةحفم   مةمة ةم  سي معد ةممد    132

                                هللا من ما مر سيةيعمرا سيصا م  ممدم ،

    ةلمممر     26            ممممرسرل سي يمممر       2880      سيممم  ن 

               )ع شر أل ل ةرة(
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                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  4      لوحةةة   

                            هـ، ةحفم   مةمة ةم  سي معد ةممد    132

                               هللا من ما مر سيةيعمرا سيصا م  ممدم ، 

    ةلمممر     25            ممممرسرل سي يمممر       2860      سيممم  ن 

               )ع شر أل ل ةرة(

  

                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  5      لوحةةة   

                            هـ، ةحفم   مةمة ةم  سي معد ةممد    133

                      سيةيعمرا سيصا م  ممدم ،            هللا من ما مر 

    ةلمممر     26            ممممرسرل سي يمممر       2890      سيممم  ن 

               )ع شر أل ل ةرة(

 
 

                 درهمممر  مممرس ةمممر   ممم     (  6      لوحةةة   

            مممرسرل سي يممر       2885          هممـ، سيمم  ن    133

                    ةحفمممم   مةمة ةمممم  ماة مممم    ،    ةلمممر    26

                                تع م من مأيةا عا )ع شر أل ل ةرة(

  

                املصادر واملراجع:

ً   أواًل:          املصادر:  

   .القرآن الكريم               

   0                            ، راجعا  محمد يوسرف الردقاس، ط 3   ، أ                 الكام  في التاري     (:ـ  ه   016               )على بن أحمد، ت           ابن األثير  ،  

   ذ.    0178                                 دار الكتا العلمية، بيروت، لبنان، 

   تحقيرق  سرحي  ذكرار ريرا              أنسراب األلرراو  :  ( ه   271                           )أبو الحسةن أحمةد بةن يحيةى، ت          البالذرى ،                        

   ذ.    0116                    ، دار الفكر، بيروت،  0        زركلي، ط

   دار طيبرة  1                          تحقيق  أكرذ ضرياء العمرري، ط  ،                    تاري   ليفة بن  ياط  :  (ـ  ه   246          )خليفة، ت           ابن خياط ،           

   ذ.    0175                        للنةر والتوزيع، الريا ، 

   تحقيررق  عبررد المررنعم عررامر،              األ بررار اللرروال    (: ه   282                           )أبةةو حنيفةةة أحمةةد بةةن دافد، ت           الةةدينورى ،                          

   ذ.    0151                                                                 راجعة  جمال الدين الةيال، وزارة الثقافة واإلرلاد القومي، القاهرة، 



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

 

59 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

 حققررا  ةسررماعي                كترراب الجارافيررا     هةةـ(:    086  ت    ،                     أبةةي الحسةةن علةةي بةةن موسةةى )              سةةعيد المبربةةي   بةةن  ا ،                

   ذ.    0181                                                        ، المكتا التجاري لللباعة وللنةر والتوزيع، بيروت، لبنان،  0         العربي، ط

 دار صرادر،  0   ، ط                        أثار البالد وأ برار العبراد     هـ(:    082                               )أبو زكريا بن محمد بن محمود، ت           القزفيني ،            

    .            بيروت، د.ت

  سامي بن محمرد           ، تحقيق  8   ، أ                البداية والنحاية   (:  ه   774                               )عماد الدين إسماعيل الدمشقى، ت       كثير    ابن             

   ذ.    0111                             ، المملكة العربية السعودية،                       دار طيبة للنةر والتوزيع   ، 1   ، ط    سالمة

    3   ، أ                        مررروأ الررذها ومعررادن الجرروهر    (: ه   140                                     المسةةعودى )أبةةو الحسةةن علةةى بةةن الحسةةين، ت  ،  

   ذ.    1115                  ة العصرية، بيروت،                            راجعا  كمال حسن علي، المكتب

 تحقيرق  سريد  1   ، أ                       تجارب األمم وتعاقرا الحمرم    (: ه   429                         )أبو على أحمد بن محمد، ت              ابن مسكافيه ،             

   ذ.    1113                                   ، دار الكتا العلمية، بيروت، لبنان،  0            كسروي حسن، ط

    :تحقيررق  عبررد العزيررز الرردوري، عبررد الجبررار المللبرري، دار                      بررار الدولررة العباسررية أ            مؤلةةم مولةةول ،                                                    

  . ذ    0180                               اللليعة لللباعة والنةر، بيروت، 

   وضررع حوالررريا  محمرررد أمرررين        البلررردان    (: ه   282                              )أحمةةةد بةةةن أبةةةى يعقةةوت بةةةن  عفةةةر، ت           اليعقةةوبى ،                        

   ذ.    0115  ،                                         الاناوي، دار الكتا العلمية، بيروت، لبنان

ً  ثانيًا:           املراجع:      

     ذ.    0161       باداد،               ، دار الجاحأ،  0 ط  ،                            تلور النقود العربية اإلسالمية  :            )محمد باقر(         الحسيني   

   دار كنروز المعرفرة،                                                  تلور النقود اإلسالمية حت  نحاية عحد الةالفة العباسرية  :  (          إسحاق محمد )      رباح ،                    

   . ذ    1117       األردن، 

   هر      365  -  هر    031                                              النقود ودور الارب فري االسرالذ فري القررنين األولرين  :  (             براهيم القاسم  )إ        رحاحلة    

      . ذ    0111                         ، مكتبة مدبولي، القاهرة،  0 ط   ، ذ   185  -  ذ    831

 واآلثرار والحارارة        التراري       دراسرة   فري         وأهميتحرا        اإلسرالمية       النقرود        منصةور(:       )عةاطم       رمضةان                

  . ذ    1117         القاهرة،  ، 0 ط       الةرس،      زهراء      مكتبة  ،       اإلسالمية

                                                               المحد  والمحدوية علر  المسركوكات اإلسرالمية، دراسرة تاريةيرة ألثرر فكررة   :                                  .................................

  . ذ    1103           ، القاهرة،  0 ط                     ، مكتبة زهراء الةرس،       اإلسالمي                                   المحد  المنتير عل  النقود ف  العصر 

   ذ    0177                                     ، دار الةكون والثقافة العامة، باداد،  0   ، ط               الثورة العباسية         )فارفق(:      عمر  .   

   ذ.    0181                     ، ملبعة طربين، دمةق،  0 ط  ،              أذ حجرة الفاي      كن ز  :  (              محمد أبو الفرج )      العش   

 ذ    1101              مكة المكرمة،   ،                               النقود اإلسالمية لاهد عل  التاري   :           )محمد عمر(     نتو .  



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

 

60 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

 ( (إسةةماعيل      غالةة       )   -  همةةايون         :):سرري      ملبعررة       محررران    ،                            مسرركوكات قديمررة ةسررالمية قتررالوغي        )مةةوز  ،   

   ذ.    0113          ةستانبول، 

    :)ذ    1101                                 ، وزارة الثقافة والةباب، أبوظبي،  0   ، ط       اإلسالمية              مدن س  النقود                            الوكيل )عبد المنعم ياسين  .   

 مركرز الملر                                                        اآليات القرينية عل  المسركوكات اإلسرالمية "دراسرة مقارنرة"،              )فرج هللا أحمد(:       يوسم           

  . ذ    1113          ، الريا ،  0 ط                               فيص  للبحوي والدراسات اإلسالمية، 

ً   ثالثًا:                    الدوريات العلمية:    

   المجلد                                          وجرا ف  صدر اإلسالذ، مجلة اليرمو  للمسكوكات          فلوا عمان   :  (         رأفت محمد )          النبرافى ،         

      . ذ    0171                        األول، العدد األول، يناير 

  :)ذ.    1110                                 جلة أدوماتو، العدد الثالث، يناير  م  ،                                  درهمان من مسكوكات الدعوة العباسية                   يوسم )فرج هللا أحمد   

ً   رابعًا:                   الرسائل العلمية:    

   رسرالة دكترورا  غيرر      ه ،   036  –     015                           المسكوكات اإلسالمية بين سنتي                    )عدنان أحمد قاسم(:         أبودية                  

   ذ.    1113                     منةورة، جامعة باداد، 

   30                                                            نقود مدينرة مررو منرذ العصرر األمروي وحتر  نحايرة الدولرة السرلجوقية )   :           )خلود أشرف(       بيومي    –  

  . ذ    1107                                        رسالة ماجستير غير منةورة، جامعة الفيوذ،    ،                   ذ( دراسة أثرية فنية    0058  –     671   ه     551

   السركة اإلسرالمية فري فتررات االنتقرال منرذ قيراذ الدولرة اإلسرالمية وحتر                      )أسامة أحمد مختار(:      حسن                                                            

                                رسررالة دكتررورا  غيررر منةررورة، جامعررة    ،  ذ(   736  -     611       ه     131  - 0 )                          نحايررة العصررر العباسرري األول

   ذ.    1115                        جنوب الوادي)فر  سوهاأ(، 

   العباسية حت  سرقوط دولرة السرالجقة العيراذ فر                             نقود أصبحان منذ عصر الةالفة   :  (         أحمد محمد )       دسوقى                                         

   .  ذ    1100               جامعة القاهرة،             غير منةورة،               رسالة ماجستير    ،  ذ(    0058-   851   ه     551-   031       ةيران )
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