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       امللخص:

                   ً      ً                                                      تلعب المسكوكات دوراً كبيراً فى توثيق األحداث، وهى دليل دامغ  للغى بثبات غا أو هاي غا، 

    خيغة                                                                                     وفى هذه الدراسة تم االلتماد للى أحد الائات النقدية الم مة وهى الالغوس إلثبغات حقيقغة تاري

                                                                                           لم يوثق ا المؤرخون بكامل تااصيل ا، وهى ثورة أحد الدلاة والقادة البغارزي  فغى الدولغة العباسغية 

                                                                                         وأحد مؤسسي ا، وهو أبو داود خالد ب  ببراهيم، الذي ثغار للغى التبعيغة العباسغية فغى ل غد الخلياغة 

                                        ، وحغاو  االهقغقاع لنغا والمبايعغة للعلغويي ،  ( م   335–   353  /      هـغـ   651-   631 )                أبو جعار المنصور

                                                                                 ووظف في ذلك فئة هقدية م مة )الالوس( وسجل للي ا اسما وشعار الرضا آل  محمد، وفغى هغذه 

                                                                                      الدراسة تم دراسة ثالثة أهماط م  الالوس حملت هقوش م مة تخدم الاكرة التى ضربت م  أجل ا. 

ّ                          يم الذهلّي، فلوس، المنصور، العلويي                            ثورة، خراسان، خالد ب  ببراه                   الكلمات المفتاحية:          .  

Abstract: 

Coins play a considerable role in the documentation of events. They 

are compelling evidence on confirming or refuting such events. The present study 

examines an important subdivision of currency (i.e. fulūs) to establish a historical fact 

that has not been documented in detail by historians, namely the rebellion of Abu 

Dawud Khalid ibn Ibrahim who was a prominent leader and founder of the Abbasid 

State. Abu Dawud rebelled against subordination to the Abbasid Dynasty in the 
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period of the Caliph Abu Ja'far al-Mansur (136-158A.H.- 753-775A.D.), trying to 

defect and pledge allegiance to the ʿAlawis. He used an important subdivision of 

currency (i.e. fulūs) on which he inscribed his name and the slogan of al-ridā to âl 

Muhammad. The study investigates three patterns of fulūs that had important 

inscriptions, which served the idea of their coinage. 

Keywords: Rebellion, Khorasan, Khalid ibn Ibrahim Alzuhaly, Fulūs, al-Mansur, ʿAlawis.  

ّ         الذهلّي خبراسان:        براهيم                  أبو داود خالد بن إ               عرض تارخيي لفرتة        

                                              َ  َ                                    هو أبو داود خالد ب  ببراهيم ب  لبد الرحم  ب  قَعبَل ب  ثابت ب  سالم ب  حذلم ب  الحغارث 

                 . مغ  أوالغل الغذي  6                                                                   ب  لمرو ب  سالم ب  الحارث بغ  لمغرو بغ  شغيبان بغ  ذهغل بغ  ثعلبغة بغ  لكابغة

                          كير ب  ماهغان فغى ضغم مجمولغة                                                             اهضموا الى الدلوة العباسية فى مرحلت ا األولى وذلك لندما هجح ب

                                        م، معظم غغم مغغ  العغغر؛ مغغن م  سغغليمان بغغ  ك يغغر    367    هغغـ/    606                              بغارزة مغغ  األتبغغاخ فغغى خراسغغان سغغنة 

  .2                                                                            الخزالي الذي تمك  م  ضم وجوه قبيلتا خزالة فى خراسان كان من م خالد ب  ببراهيم

                                 مرحلغغة الغغدلوة السغغرية ولنغغد بظ ارهغغا                                    ً      ً   لعغغب أبغغو داود خالغغد بغغ  ببغغراهيم دوراً كبيغغراً فغغى

ً                                                                                     أيضاً، فكان م  القادة المميزي  الذي  التمد للي م أمير آ  محمغد )أبومسغلم الخراسغاهي( لنغد بغد       

                                                                                 ال ورة المسلحة حيث أرسلا ومعا لمرو ب  ألغي  بلغى طخارسغتان فمغا دون بلغا إلظ غار الغدلوة 

 م   341   هغـ/   627                     ب ا فغى شغ ر رمضغان لغام 
3

                                               ، فتغولى أبغا داوود بظ غار الغدلوة فغى بلغا وقغام للغى 

                                                                                أمرها، وأخرج من ا لامغل هصغر بغ  سغيار، زيغاد بغ  لبغد الغرحم  الققغيري، وحينمغا اسغتتب لغا 

                                                      م، أرسل بليا أبو مسلم بالقغدوم لليغا ووجغا مكاهغا يحيغى بغ     343   هـ/   630                      األمر ب ا فى بداية لام 

ّ              هعيم أبا الميال  للى بلا، لكّ  يحيي خرج للغى                                          أمغر أبغي مسغلم واتاغق مغد زيغاد بغ  لبغد الغرحم                               

                                                                                   وم  معا وسيطروا للى بلا، فأمر أبو مسلم أبا داوود بالعودة بلى بلغا الستخالصغ ا مغرة أخغر  

                                                                                     من م، فعاد وأخرج م لن ا، ثم كتغب بليغا أبغو مسغلم يغأمره بالقغدوم لليغا بمغرو، ووجغا النضغر بغ  

                                       كرماهي مكاهغا فاسغتخلف للي غا الارافصغة بغ                                              صبيح المري للى بلا. ثم أرسل ل مان ب  جديد ال

ّ                ظ ير العبّسي، فأقبلت المضرية م  ترمذ للي م مسلم ب  لبد الرحم  الباهلّي فغأخرجوا أصغحا؛                                                            ّ          
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                                                                               ل مغغان بغغ  الكرمغغاهي لغغ  بلغغا وسغغيطروا للي غغا، ولغغاد أبغغو داوود مغغ  مغغرو بلغغى بلغغا مغغرة أخغغر  

            فأخرج م لن ا
6

                                  تقرت بلا فى أيدي م منذ ذلك الوقت.                                       ، واستتب األمر ل وار بنى العباس ببلا واس

                                                                                 واستمر دور أبغو داوود فغى ترسغيا أقغدام الدولغة العباسغية وتم يغد السغبل لتقويغة أساسغات ا 

                  وحسب  وواةبة الريب                                                                     تحت قيادة أبي مسلم الخراساهي الذي وثق با وجعلا م  قادتغا المقغربي   

                             ن لبه مبف ف بل فبي ا اباق الاقيبا                                           ةميل إلى أبي داوود وةقدمه على غي ه لما كا                فإن أبامسلم كان 

                                                                                      بقيوله حيف أوسله إليهم اإلمام ليتولى أم  الشيعة بخ اسان في م حلة الثووة العياسية، فخشى 

                                            ةقبو  أببو مسبلم علبى افمب  فب دوه وكبان أببو داوود                                       ا الاقيا  وعلى وأسهم سبليمان ببف كثيب  أ ا 

   سلم     ً                                                  غائياً فلما عاد وعلم أ اعهم بقيوله ووده، فحفظها له أبو م
2
.  

   لغغا    ة                                                                      كلغغف أبغغو مسغغلم خالغغد بغغ  ببغغراهيم بالتصغغدي لك يغغر مغغ  ال غغورات والحركغغات المناولغغ

                            خبب أ أبببو مسببلم بيببيغ كييبب  ل بب و   م    356   هغغـ/   634                                    وللدولغغة العباسغغية فغغى خراسغغان  فاغغى سغغنة 

                  ً                                                                  سم  اد، وأوسل جيشاً بقيادة خالد بف إب اهيم ف  ا ناحية كغ، واستولى على البخخائ  والتحب  

                                                                  بالبخه ، و بدم بهبا إلبى أببي مسبلم بسبم  اد، فاخت نهبا أببو مسبلم عابده ولبم                  الصياية الم صعة

              ً                                                              ً        ة سل ماها شيئاً الى بيت مال المسلميف، ثم ذه  أبو مسلم الى مب و بعبد أن  تبل عبدداً مبف أهبل 

                                                                           الصبب د وأهببل بخبباو ، واسببتخل  صةبباد بببف صببالت الخ اعببي علببى للببن الببي د، ووجبب  خالببد بببف 

               إب اهيم الى بلخ
3
                           ً م كغان لخالغد بغ  ببغراهيم دوراً    352   هغـ/   635                            ولندما ثغار زيغاد بغ  صغالح سغنة    ،

     ً                                       كبيراً فى مسالدة أبي مسلم فى القضا  للى ثورتا
4
.  

                                                                           وبعد القضا  للى ثورة زياد ب  صالح الخزالي فى بغالد مغا ورا  الن غر ضغد أبغي مسغلم 

         "إن أميب          ً  ناس قغالالً                                                                    ألل  ليسى ب  ماهان الذي كان م  أصدقالا المقربي ، ورفد صوتا أمام ال
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                                                                 ً                    المؤمايف  د أعظم  تل صةاد، وصم أبا مسلم وأنك  فعله، و ال:  تل وج ً ذا  بدم وبب   حسبف فبى 

                            ا                  دولتاا وب ئ ماه، و د عهد اليا بعهد  علبى خ اسبان"
6
                             وكغان هدفغا مغ  ذلغك تحغريا النغاس    .

                      براهيم بالتصدي لعيسى،                                                                     للى أبي مسلم وقادتا، فما كان م  أبي مسلم الى أن كلف القالد خالد ب  ب

                                                                                       فتمك  منا خالد وقتلا. ولندما للم الخلياة أبي العباس بمقتل ليسغى بغ  ماهغان الغذي تغم مغ   يغر 

                  ولمكاهغة خالغد لديغا    م                                                                    بذها استعظم  ذلك، وطلب م  أبي مسلم قتل خالد ب  ببغراهيم، ولكغ  أبغا مسغل

                                               أرسل الى الخلياة فى ذلك ولم يناذ أمره بقتل خالد
2
.  

                               ي داود خالد بن إبراهيم خلراسان:       والية أب  

                                                                                 م  خال  ما سبق تتضح مكاهة ودور القالد أبوداود خالد ب  ببراهيم فى بقليم خراسان منذ 

                                                                                         هقأة الدولة العباسية، وكغذلك ثقغة قالغد الدولغة األو  أبغو مسغلم الخراسغاهي الغذي لغم يغري أكاغأ منغا 

                   وقالغغد كغغأبي مسغغلم لغغ     ، م   353 /  هغغـ   631                                              ليسغغتخلاا للغغى خراسغغان لنغغدما خغغرج الغغى الحغغ  فغغى سغغنة 

                                                                    يسغتخلف للغى أهغم بقلغيم فغى الدولغة ومركغز قوتغا بال مغ  ي غق بغا وبقدرتغا وواللغا
3

            ، لكغ  األمغغور 

                                                                                  اختلاغغت لنغغدما تغغولى الخلياغغة أبغغي جعاغغر المنصغغور الحكغغم، وهتيجغغة للخغغال  بينغغا وبغغي  أبغغي مسغغلم 

                      با للى خراسان أبغوداود                                                                ومحاولتا القضا  لليا وللى هاوذه وخاصة فى بقليم خراسان، راسل هال

                                                                                        خالد ب  ببراهيم وأطمعا فى حكم اإلقليم بن سالده فى بقناخ أبي مسغلم بطالتغا، وبغي  لغا أهغا يغرد 

                                 "أن لن إم ة خ اسبان مبا بقيبت، فكتب                                                      أبا مسلم لحكم بالد القام، وكتب المنصور الي أبي داود  

                     ( ف  لخالفف إمامن و          يت نييه)                        ا                               أبو داود الى أبي مسلم إناا لم نخ أ لمعصية خلفا  هللا وأهل ب

              ل جعف إ  بإذنه
4
                                                 ً                      فكان ل ذه الرسالة دور كبير فى هاس أبي مسلم، وسبباً م  األسبا؛ التى دفعتا    ،

                                        يغوم الخمغيس لخمغس بقغي  مغ  شغعبان، وقيغل يغوم                                          للذها؛ الى المنصور وم  ثم تمكغ  منغا وقتلغا 

                          ، وكان قتلا برومية المدال ـ  ه   631           ، وقيل سنة   هـ   633                               األربعا  لسبد ليا  خلون منا سنة 
5
.  
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      ّ                                                                          وقد وفّى الخلياة المنصور ألبي داود بولده وأرسل بليا بع غد توليتغا بقلغيم خراسغان، بعغد 

 م   344 /  هـ   633    سنة                         مقتل أبي مسلم الخراساهي 
6
    خغرج    ذ        ً            لغك هالبغاً ألبغي مسغلم منغ ذ            حيغث كغان قبغل    ،

                                        ً     ً                 م، ولعل الخلياة المنصور واله خراسان مجبراً خوفغاً منغا وممغ  معغا مغ     343   هـ/   631         للح  لام 

                                                                                       قادة أبي مسلم، لذا فقد تعامل معا بحذر شديد، وتايدها األحداث أن المنصور حاو  التضغييق للغى 

    دلغة                                                                               أبي داود والتضييق لليا وسلب سلطاتا حتى ال يستاحل أمره ويصير م غل أبغي مسغلم، مغ  األ

                                                                                  للغى ذلغك  أهغا لغم يعتمغد لليغا بقغكل رلغيس لنغد مواج غة الاغت  التغى اهتقغرت فغى بقلغيم خراسغان 

                            وهواحي ا منذ مقتل أبي مسلم.

                                                                          حيث أرسل المنصور حمالت لسكرية بقيادة قادة م  بالط الخالفة، ومن ا  لند التصدي 

ّ       ج ور ب  مّرار العجلّى فى لقغ            م، وجا اليا    344   هـ/   633    سنة         ُ    ل ورة سنُباذ           ّ       رة أال          
2
          ويبغدوا أن   - ،

ّ                                                              ج ور ب  مّرار العجلّى الحظ ذلك الخال  والتربص بي  الخلياغة المنصغور وأبغي داود، حغاذ كغل           ّ          

                        ُ                                                          ما وجغده بعغد قضغالا للغى سغنُباذ وأللغ  ثورتغا ضغد الخالفغة، ولغو أهغا رأ  توافغق بغي  أبغي داود 

        محمغد بغ             لندما أرسغل                            ، وأكد ذلك الخلياة المنصور -                                       والخلياة لخقي للى هاسا م  أن يقد بين ما

                               لقتا  ج ور ف زما وقضى للى ثورتا             فى جيش لظيم         الخزالي      األشعث 
3

                    ، ولم يترك األمر ألبي 

                                                                       داود لقتا  ج ور، هذا كلا يؤكد وجود خال   ير معل  بي  الخلياة وأبي دواد.

                                                                           ومد ذلك  ف ناك بشارات أوردها المؤرخون تد  للى طموح أبي داود وتطلعغا للسغيطرة 

                                                                             خراسان وبزاحة أبي مسلم لنا، م  قبل ذلك، ولعل البالث للى ذلك حسده لا لمغا هالغا            للى بقليم

                                                                                         م  مكاها كان ألبي دواد الاضل في ا لندما أقند النقبا  بقبولا ولدم رده  وم  هذه اإلشارات  مغا 

                                                   لما مات أبو العياس السفاح باة  أبو داود فبي جعفب                                      أورده البالذري والمقريزي حي  ذكرا أها  
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                                                                     ً    الماصوو ب ي  أم  أبي مسلم ولبم ةكتب  إليبه ةعلمبه بالييعبة إ  بعبد حبيف خوفباً مابه
1

           . وهغذا يغد  

                                                                                       للى أن أبا دواد كان يريد أن تكون لا سلطة مطلقة  ير مقيغدة برقابغة أبغي مسغلم وأراد أن يكسغب 

       ، لكنغا                                                                                ود الخلياة الجديد، وأتم ذلغك بتعاوهغا مغد الخلياغة المنصغور إلبعغاد أبغي مسغلم لغ  خراسغان

                          ً      ً                ؛ أنك ه، وذك  الماصوو ذكب اً  ييحباً ونسبيه البى ال بدو                           لندما وصلا خبر قتل أبي مسلم
2
      وكاهغت   . 

 م   355 /  هغغغـ   631    م، و   354    هغغغـ/    633                                     فتغغغرة حكغغغم أبغغغي داود لخراسغغغان خغغغال  األلغغغوام 
3
  /   هغغغـ   637 و  

 م   351
4
 م   353    هـ/    640  ، 

5
.  

                                                                     ً       ولندما تحقق ألبي داود ما كان يطلب طمح الى أبعغد مغ  ذلغك بغأن يكغون لغا دوراً أكبغر، 

                                                                                    خاصة وهو يحكم أهم أقغاليم الدولغة العباسغية ومركغز قوت غا وهقطغة تجمغد أكبغر لغدد مغ  شغيعت ا، 

        ً                                                                                  والتماداً للى أها أحد الدلاة والقادة فى آن واحد، فقد ثار ضغد الدولغة العباسغية واسغتخدم فغى ذلغك 

                                                    وثورتا تلك يبدوا أه ا كاهت ألسبا؛ اتاق للي ا ك ير م  ((، )                        ر دلوة )الرضا م  آ  محمد   شعا

لبوا بهبا شبيعتهم                            قادة الدلوة بخراسان، من ا                                                 ا               عدم وفا  خلفا  الدولبة العياسبية ببالوعود التبى أما

                      وهذا ما جعل أبغا دواد                                         ائهم على بعض  ادلهم ودعالهم بخ اسان،       وكذلك                     أثاا  فت ة الدعوة،

   أن        افول:                                                                         يرتب األمر ضد الخلياة المنصغور، مغ  هنغا فغون ثورتغا تلغك كغان ل غا أحغد افتراضغي   

                                                                                    لكون ثووله ضد الدولة العياسية فقط لمحاولة لصحيت المساو ولخكي  الخليفة الماصوو بوعود 

له الااس مف الياق دعبولهم مبف الق با  علبى الظلبم                                            ا                                            افئمة أثاا  فت ة الدعوة باش  العدل وما أما

                                                          ً          وهو الخ  لميل اليبه الدواسبة؛ أن ةكبون أببو داود  بد ثباو ل ةيبداً للعلبوةيف           والثاني:            ونش  العدل. 

                ً                                                                     لاص لهم ا تااعاً ب نهم افحق فى الخ فة مف العياسييف خاصة بعدما وأ  حكمهم وما  اموا به.

       ه، لذا                                                                             وتؤكد األحداث التاريخية أن الخلياة المنصور كان يدرك ما يقوم با أبو داود ويخقا

                            ة م ه ب  و ما ووا  الاه  ثبم                                                          حاو  بشغالا ل  خططا، وبعد ذلك حاو  استدراجا اليا، فأرسل  

                  ا            "ما ةقدماي عليه إ ا لمس لتي عف                                               ً      ً       كت  إليه فى القدوم عليه، ووجه بكتابه إليه وسو ً مف داً فقال: 
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                 "ةبا أببا جعفب ؛ غب                               ثم ةف    أصابعه وة  ص وةقول:                                          أموو أبي مسلم وأمواله، ثم  تلى بعد ذلن"، 

                                                                               غي  "، وال سول ة اه ف ج  الى الماصوو ف خي ه بما عاةف، ولم ةي  الماصوو على كتابه
1
 .   

                                                                              وهذه الروايغة تنقغل لنغا صغورة الوضغد بغي  الخلياغة المنصغور وأبغي داود  ولعغل أبغا دواد 

         دا  رأيغا                                                                             التمد للى موقعا وم  معا م  أتباخ فى لدم االستجابة ألمر الخلياغة، يغد  للغى ذلغك ببغ

                                                                                         صراحة فى استدلا  الخلياة لا، وتصرفاتا أمام الرسو  مد للما أها سينقل ما يراه الغى الخلياغة، 

                                                         للى الخالفة العباسية، ولم يعد يعنيغا  ضغب المنصغور، ولعغل أبغا    ج                           وهذا يؤكد أن أبا داود قد خر

           وحغات شخصغية                                            ً                          داود سعى فى ترتيب أمغر الغدلوة للعلغويي  مسغتغالً كوهغا مغ  النقبغا  لتحقيغق طم

                                                                                   وأفكار أيدها واقتند ب ا، خاصة بعد الخال  الغذي د؛ بغي  البيغت العباسغي والعلغوي لقغب بلغالن 

                                  ً                                                     الخالفة العباسية، ووجود اهقسام أيضاً بي  بعا النقبا  والقيعة، وما ورد ل  محاولة أبغي سغلمة 

         هغذا الخغال                                                                      الخال  تحويل الخالفة الى العلويي  أكبر دليل للى دور النقبغا  والقغيعة فغي 
2

       ، وهغذا 

                                                                                      يؤكد أن أبا داود كان للى رأي أبي سلمة أو اقتند با بعد ذلك فى أحقية العلويي  فى الحكم.

                                      نشاط العلويني  فى خراسان فى تلك الفرتة:    

                                                                               ً كان إلقليم خراسان منذ بداية دلغوة )الرضغا مغ  آ  محمغد( ثغم قيغام الدولغة العباسغية دوراً 

                                                            تى مرت بالدولة العباسية، خاصة محاوالت الخلياة المنصور القضا       ً       ً             كبيراً ومؤثراً فى األحداث ال

ً                  للى مراكز القوي بالدولة والتى أحدثت هزة كبيغرة كغادت تقضغي للي غا تمامغاً، كغان أبرزهغا قتلغا                                                                     

                                                                                       ألبي مسلم الخراساهي الذي هت  لنا اهتقار ال ورات والات  فى أماك  ك يرة أبرزها خراسان ومغا 

                ً                                          تلغك المنغاطق أرضغاً خصغبا للعلغويي  ومؤيغدي م لنقغر دلغوت م لعل غم                        جوارها، وهو مغا جعغل مغ 

ُ                                                    يحققوا م  ورا  ذلك ما ظنوه حقاً ُ صب مغن م، فغاهخرط مع غم فغى ذلغك الطغامحي  الغذي  اقتنعغوا   ً                              

                                                                                   بدلوت م، وكغذلك البغاح ي  لغ  األمجغاد القخصغية بعغدما أيقنغوا بغأن الخلياغة المنصغور لغ  يسغمح 

                        بمراكز قوي ت دد سلطتا. 

                                                  ً      ً                     وم  هؤال  أبو داود خالغد بغ  ببغراهيم الغذي كغان لغا دوراً كبيغراً فغى مراحغل همغو الغدلوة 

                مغا أحدثغا فغى      أولهبا                                                                     والدولة العباسية، ولوجود أك ر م  سابقة تجعلا ال يأم  جوار بني العبغاس، 

                      مغا كغان منغا مغد الخلياغغة           وثانيهببا:                                     ً                 ل غد الخلياغة أبغي العبغاس جعلغا يصغغدر أمغراً ألبغي مسغلم بقتلغا. 

                                                                                  المنصور ورفضا االستجابة الغى دلوتغا للغذها؛ اليغا، ولغدم ال قغة بينم غا  كغل هغذا و يغره جعغل 

                                                                        الدراسة تتبني فكرة دلوتا للعلويي  ومحاولة مسالدت م فى الوصو  الى الحكم.
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                                                                          وبغغالنظر الغغى حركغغة العلغغويي  فغغى تلغغك الاتغغرة وترصغغد الخلياغغة المنصغغور ل غغا  هجغغد أن 

ُ                                     العباسية شعروا بأه م قد ُخدلوا لندما اهضموا لغدلوة الرضغا مغ  آ                           العلويون منذ بلالن الخالفة                          

                                                                                    محمد وظنوها ل م، ولك  لندما سيطر بنو لم م العباس للى األمر، ه   العلويون وخاصة أبنا  

                                                                                 الحس  والحسي )رضى هللا لن مغا( هاغس الغن   السغابق وأكملغوه بالغدلوة ألهاسغ م مسغتغلي  تأييغد 

                                                             لسابقة، وكذلك تاسير ك ير م  القيعة لمصطلح )آ  البيت( "فغى ضغو                          بعا أتباخ وقادة الدلوة ا

ّ                                    حديث الكسا  و يره م  األحاديث بأه م هم )للّي وفاطمغة والحسغ  والحسغي ( ولغيس  يغرهم"                                          
6
 .  

                                                                                    وم  هنا هجدهم قد رتبوا الغدلاة وارسغلوهم الغى األقطغار المختلاغة ومن غا خراسغان، حيغث ورد أن 

        ً                                         ده وبعضاً م  بخوتا الى األمصار للحصو  للى المؤيدي "                           "محمد الناس الذكية أرسل أوال
2
 .   

ً                        وكان للخلياة المنصور ليون ترصد تحركات العلغويي  جميعغاً، وكغان يتوقغد ثغورت م لغذا                                                      

  ّ                                                                                     ضيّق للي م الخناع وتتبع م خاصة محمد الناس الذكية وأخوه ببراهيم الذي كان ل م كما ذكر أحغد 

 "     ً                               مضغافاً بلغى أهصغارهما فغى الحجغاز والعغراع                                   الباح ي  أهصار فى خراسان وبالد فغارس 
3

       ، يؤكغد 

                                                                               للغغى ذلغغك مغغا ذكغغره األصغغا اهي مغغ  أن المنصغغور كغغان يعلغغم القريغغة التغغى ب غغا مؤيغغدي العلغغويي  

                                                                                    بخراسان، وأها دس الي م لقبة ب  سلم ب  هافد م  األزد م  بني هنغا ة، حيغث ذكغر أن المنصغور 

ً                                             "إني فو  لن همة وموضعاً، وإني أوةدك فم  أنا معاي به".  بال: "أوجبو أن                 أرسل اليا فقا                          

       ا                                                                           أصدق ظفا أمي  المؤمايف".  ال: "ف خ  شخصن وائتاي فى ةوم كخا"، ف ليته، فقال: "إن باي 

                    ا     ً                                                              عماا هؤ    د أبوا إ ا كيداً لملكاا، ولهم شيعة بخ اسان بق ةة كبخا ةكباليونهم، وة سبلون إلبيهم 

                                       ً                               اف، ف خ أ بكسي وألراف حتى ل ليهم متاك اً بكتبا  لكتيبه عبف أهبل الق ةبة، ثبم             بصد ات، وألر

                                                                               لسببي  نبباحيتهم، فببإن كببانوا ن عببوا عببف وأةهببم ف حيبب  وهللا بهببم وأ بب  ، وإن كببانوا علببى وأةهببم 

ً            علمت ذلن وكات على حخو ماهم، فاشخص حتى للقى عيد هللا بف الحسف متخشبعاً، فبإن جيهبن،                                                                  

".                       وهو فاعل فاص ، وعاوده أ           فاعغل ذلغك،      ً                                          ا  بداً حتى ة نس بن فإذا ظه  لبن مبا  يلبه فاعيبل علبىا

                                                                                     وفعل با حتى آهس لبد هللا بناحيتغا، فقغا  لغا لقبغة  الجغوا؛، فقغا  أمغا الكتغا؛ فغوهي ال أكتغب الغى 

                                                                                   أحد، ولك  أهت بكتابي الي م فأقرأهم السالم، وأخبغرهم أن ابنغي خغارج لوقغت كغذا وكغذا، فقغخص 

               ار فأخبره الخبر                       لقبة حتى قدم للى أبي جع
4
.  
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                                                                          وقغغد تنغغاو  المؤرخغغون والبغغاح ون قضغغية تأييغغد الاغغرس للعلغغويي  فغغى خراسغغان واألقغغاليم 

                                                                                  المختلاة في دراسات ماصلة، أيدت معظم غا محغاولت م تحويغل الخالفغة مغ  بنغي العبغاس الغى بنغي 

                                                                                للى اب  أبي طالب، بالر م ممغا هغالوه مغ  لطغف وميغل ومغا وصغلوا اليغا مغ  هاغوذ وسغلطان فغى 

                                                      "ميل الف س الى العلوةيف  دةم، ة ج  الى أةام الحسيف بف                                     الدولة العباسية، ودللو للى ذلك بأن  

                                                                                    على، و  غ و فقد شاة  الف س العلوةيف، لما كانوا ةعتقدونه مف أنهم وحدهم ةملكون حق حمل 

  ه                                                                                  التاأ، لكونهم واوثي آل ساسان مف جهة أمهم شه  بانوه ابابة ة دجب د الثالبخ آخب  ملبوك هبخ

ً                                                  افس ة، وفنهم افئمة وؤسا  الدةف حقباً، وذلبن ةتفبق مب  معتقبدالهم الدةايبة: إذ كبانوا ةاظب ون                                    

                                                                               الى ملبوكهم نظب ة لقبدةس وإكيباو، وةعتقبدون أنهبم ظبل هللا فبى افوا، كمبا كبانوا ةعتقبدون أن 

  (                                                                                 العلوةيف وبخاصة أباا  الحسيف بف على ةمثلون حق الايوة والملن، فنهم مف سب لة الايبي)

                                                                                وآل ساسان وهخا ةفس  لاا سي  ميل الف س الى العلوةيف وعملهم على لحوةل الخ فة اليهم
6
.  

                                                          ً                 كل هذه المعطيات تغد  للغى أن الوضغد فغى بقلغيم خراسغان كغان مم غداً للمعغادي  للخالفغة 

                                                                                     العباسية السغتغاللا، وهغو مغا تأكغد مغ  لغدد ال غورات التغى قامغت فغى تلغك الاتغرة ب غذا اإلقلغيم ومغا 

                                                    ً                           ، وهو ما شجد أبو داود خالد ب  ببراهيم للغى المضغي قغدماً فغى محاولتغا هقغل الخالفغة الغى      جاوره

                           ً                                    ً                        العلويي ، والدلا  ل م موظااً الائة الم مة التى لا حق سغك ا مناغرداً )الالغوس( كجغز  مغ  السغالح 

                      اإللالمي فى تلك الاترة.

                                                                         كل هغذه األحغداث واألجغوا  المصغاحبة ل غا أكغدت للغى أن أبغا داود قغد خغرج للغى الحكغم 

                                                                                  العباسي، ولكي يتارد باألمر دون منازخ لمل للغى التصغدي لكغل مراكغز القغوة والخغارجي  التغى 

                                                                             م  الممك  أن تنازلغا فغى سغيطرتا للغى خراسغان ومغا ورا  الن غر، فقضغى للغى حركغة اسغحاع 

  م(   351–   355   هغغغـ/   640–   633 )                     التغغغرك بمغغغا ورا  الن غغغر 
2

                                 . كمغغغا أهغغغا ولغغغى للغغغى المغغغدن المغغغوالي  

                                                                                    والمؤيغغدي  والتغغابعي  لغغا، أكغغد ذلغغك مغغا قغغام بغغا لبغغد الجبغغار بغغ  لبغغد الغغرحم  األزدي الغغذي أرسغغلا 

                                             فلما  دمها أخبخ جماعبة مبف  بواد أببي داود الهمهبم              ً                           المنصور والياً للى خراسان بعد أبى داود  "

                                              ، مبباهم مياشبب  بببف ح ةببخ افنصبباو  عامببل بخبباوا، وأبببو                                بالببدعا  الببى ولببد علببي بببف أبببي  البب 
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                                                                                   الم ي ة خالد بف كثي  مولى باي لميم عامل  وهستان، والح ةغ بف محمد الخهلي وهو ابف عبم 

                                                                        ا          أبي داود فقتلهم وحيس جماعة غي هم، كما حيس اليايد ببف خالبد ببف هب ةم الت ليبيا ومعيبد ببف 

ً   الخليل الم نيا بعبدما ضب بهما ضب باً مي حباً، و                                     حبيس عبدة مبف وجبوه أهبل خ اسبان وألبت علبى              ا                  ً      

                                           عمال أبي داود فى استخ اأ ما عادهم مف افموال
6
 .   

                                                                             ولعلم الخلياة أبو جعاغر المنصغور بمغا يقغوم بغا أبغي داود، حغاو  معالجغة األمغر، حتغى ال 

                                                                              تخغغرج األمغغور لغغ  سغغيطرتا، فكغغان دالغغم المراسغغالت لغغا فغغى الظغغاهر، والحقيقغغة أهغغا كغغان يخاطغغب 

                                                                        فة العباسية بخراسان لامغة وبحاشغية أبغي داود خاصغة، ولتأكيغد ذلغك وتعميغة األمغر              الموالي  للخال

                                                                   ً          للى أبغي داود أشغركا فغى لقغا؛ بعغا قغواد لمغا لبغد هللا بغ  للغى الغذي كغان ثغالراً ضغده بغبالد 

                                                                                 القام، بعدما قبا للي م، حيث أرسل بعض م اليا كي يقتل م بخراسان ليكوهوا لبرة لغيرهم
2
.  

                                                      صغور صغاحب شغرطة أبغي داود  )أبغي لصغام لبغد الغرحم  بغ  سغليم(                 كذلك استما  المن

                  "إن  تلبت أببا داود                                                                   مولى لبد هللا بغ  لغامر بغ  كريغز، ولنغدما أيقغ  بتمغام المغؤامرة أرسغل بليغا  

                                                                           ف نببت أميبب  خ اسببان. فخبب أ أبببو عصببام الببى كشببماهف و ببد دس الببى أهلهببا مببف هببييهم ليخبب أ 

                                      عد ةاظب ، فمشبى علبى جاباح داوه وكبان ضبعي                                          أبوداود فيفتن به، وسم  أببو داود ال بية فصب

                                                                                       اليص  فسقط على ولد فقالت ام أله: مف ذا؟ فقال: أنا أبو داود  بد نب ل ببي مبا ة ةبد أببو جعفب ، 

                 م كما ذك  الي ذو    757   هـ/   131                          واحتمل فمات ودفف وذلن ساة 
3

                          ، وذكر الطبري واب  الجوزي 

 م   351  /   هـ   640                                             واب  األثير و يرهم، أن وفاة أبي داود كاهت سنة 
4

                          ، وكتب أبو لصغام بموتغا الغى 

                                                                         المنصور، واجتمد الناس الى أبي لصام فبايعوا المنصور وأخذ البيعة لا للي م.

                                                                              ومما يؤكد ك رة أتباخ العلغويي  بخراسغان مغا قغام بغا لبغد الجبغار بغ  لبغدالرحم  األزدي 

                                          حيث خلد طالة الخلياة المنصور وثار ضده سغنة                                          الذي تولى خراسان بعد أبي داود وأبي لصام، 

                              لنغغدما تأكغغد مغغ  قغغوة وك غغرة أتبغغاخ     ذلغغك                أبغغي داود، ولعغغل                 قضغغالا للغغى أتبغغاخ       م بعغغد    357    هغغـ/    646

ّ                   العلغويي  هنغاك وا تغر ب غم وطمغد فيمغا أّملغا مغ  ورا  تأييغدهم                              لغذا لمغد الغى قتغل مؤيغدي وأتبغغاخ   ،                                    
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                                      صور ابنا محمد الم دي للغى رأس جغيش كبيغر     المن     اليا     وجا     لذا   ،           فى كل مكان        تتبع م           العباسيي  و

                       استطاخ القضا  للى ثورتا
6
 .   

                                                                          وسو  هتناو  هنا بالدراسة مجمولغة مغ  المسغكوكات النحاسغية )الالغوس( التغى ضغرب ا 

                                                                                           أبي داود خالد ب  ببراهيم خال  فترة توليا بقليم خراسان وما ورا  الن ر، ودلوتا للعلويي ، وهذه 

        واثنغي   ، Zeno                         فلس( بقالدة بياهات وموقد   64                 فلس( تم هقر لدد )   1 6                  ولة لبارة ل  لدد ) م    المج

Vladimir N Nastich   ا          من م هقرهم
2
       أهمغاط     ثالثغة                                         وتم تقسيم هغذه المجمولغة لنغد دراسغت ا للغى   ،

 ُ                                       ُسجل للى للي ا م  هقوش وكتابات، كما يلي        حسب ما 

 :النمط األول            
     فلغغوس(   5        ضغغم لغغدد )

3
، 
  
     هقغغوش                        ، يميزهغغا لغغ   يرهغغا وجغغود  ( 5  ،  4  ،  3  ،  2  ،  6       لوحغغات   )

        فغى أللغى    ( )                        ثغالث دوالغر صغغيرة متجغاورة          مكوهة مغ         هندسية        زخرفة          لبارة ل       الظ ر  ب

                    كمغغا تميغغز هغغامش الظ غغر                         ، بمغغا مجمولغغا سغغت دوالغغر،   ا     بأسغغال         ثالثغغة أخغغر                    كتابغغات مركغغز الظ غغر و

      ، وقد  ( )   رات                                           دالرة بداخل ا هقطة مطموسة تم تكرارهم أربد م                   أربعة أجزا  بواسطة             بتقسميا بلى 

Wurtzel    قام 
4
     حغو           فى دراسغتا                                                          بدراسة فلس تتقابا هصوصا الكتابية مد فلوس هذا النمط، وذلك   

                                             وي، لكغغ  لنغغد وصغغاا للغغدوالر المنقوشغغة أللغغى وأسغغال    األمغغ           واخغغر العصغغر                    مسغغكوكات ال غغوار فغغى أ

           تأخغغذ القغغكل           ثغغالث هقغغاط                                                            الرسغغالة المحمديغغة المنقوشغغة فغغى مركغغز الظ غغر، ذكغغر أه غغا لبغغارة لغغ 

                                                                             ال رمي! وهو ما ال ينطبق مد الزخار  الموجودة فى هاس المكان للى فلوس هذا النمط.

                ، فقغغد لغغرل لالسغغي Vladimir N Nastich    أمغغا 
5
              فغغى دراسغغتا حغغو         الغغنمط       مغغ  هغغذا   

  Tiesenhausen                                                                         المسكوكات النحاسية العباسية فى بالد ما ورا  الن ر، وتناو  فى وصاا ما ذكغره 

       الغنمط                                                              اإلشغارة الغى وصغف ال غامش الغذي يحغوي اآليغة القرآهيغة لالغس مقغابا ل غذا      لند  Wurtzel و

                                                 ، بأن الذي ياصل بي  الكتابات زخرفة لبارة ل  ثالثة Fraehn                                بأه ما اتبعا لند وصا ما ما ذكره 

                 مغ  صغورة الالغس أن        يتأكغد                                                            دوالر تأخذ شكل هرمي تقسم ال امش الى أربد مساحات، بينمغا الغذي 

                                                           

2-  Nastich,.Vladimir N, A Survey of the Abbasid Copper Coinage of Transoxiana, published recently 

in: 3rd Simone Assemani Symposium on Islamic Coins (Trieste: EUT, 2012), pp. 144‒90. 
3-  Zeno, no. 141708, 108508, 241265; Nastich , Abbasid Copper Coinage, no. 5. a,b. 
4-  Wurtzel, C., The Coinage of the Revolutionaries in the Umayyad Period, The American Numismatic 

Society, Museum Notes 23, New York, 1978, p. 196 - 197, no. 46. 
5-  Nastich , Abbasid Copper Coinage, no. 5. a,b. 
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                ال غامش الغى أربغد     مت            أربغد مغرات قسغ       مكررة                           دالرة بداخل ا هقطة مطموسة  م               الذي ياصل بين 

              مساحات متساوية
6
   (  2  ،  6                                               وفيما يلى دراسة تاصيلية لالوس النمط األو ، )شكل    .

 
2

 
  

Zeno, no. 141708

 
 

                                                           
1-  Nastich , Abbasid Copper Coinage, pp. 144‒90. 
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Zeno, no. 241265

                                                                     م  خال  لرل محتويات هذا النمط يتضح أن هناك بشغارات م مغة مقصغودة مغ  ورا  

                                            تسجيل ما با م  لبارات وزخار ، تتضح مما يلي 

      الوجه ومضمونه:        شكل نقش               

                                                                       سجلت با كتابات مركزية فى ثالثة أسطر مضغموه ا صغيغة مغ  صغي  شغ ادة التوحيغد)ال         املركز:

                                                                                       الا / اال هللا / وحده( داخل دالرة م  حبيبغات متماسغة، وهنغا تأكيغد أن القغ ادة ماتغاح الغدخو  الغى 

                                          الدي  اإلسالمي، وكذا اتباخ الدلوة المقصودة.

   (                                                         بسم هللا أم  به افميب  خالبد ببف إبب اهيم سباة ثمبان وثلثبيف ومئبة )                 سجلت با العبارة          اهلامش:

              ( وهغو اسغتاتاح      بسبم هللا                                                               بي  دالرتي  م  حبيبات متماسة، حيغث بغدأت العبغارة بجغز  مغ  البسغملة)

          فغي سغك هغذا                                        والتغى تعنغى أن مغ  أمغر بغذلك هغو صغاحب الحغق    (،       أم  به                     ألمر م م آت، ثم لبارة)

            ألو  مغرة للغى   -                                    والتي تد  للغى هاغس المعنغي المقصغود هنغا-    با(                لبارة )مما أمر      وردت  و  ،      النقد

                                                                             السكة اإلسالمية فى العصر األموي، حيث دوهت بالسغطر األو  مغ  كتابغات مركغز وجغا الالغوس 

            ل غد الخلياغة       ( فغى م   367  -   363 /  هغـ   606-  77                                     أمغر بضغرب ا لغد  بغ  أرطغأة والغى البصغرة )      التي

           الحغظ أن هغذه   وي  .  م   361 /  هـ   600                                                      لمر ب  لبد العزيز، وتحمل مكان سك ا البصرة ومؤرخة بسنة 

                     الحكغغم وأن هغغذه القغغارة    فغغي             هغغذه النقغغود                                               العبغغارة اسغغتخدمت للتأكيغغد للغغى أحقيغغة مغغ  يقغغوم بضغغر؛ 

                                             الرليسية م  شارات الملك تصدر بأمره وتحت تصرفا
6
   لغا                                واألمر هنا لا داللة للغى أن صغاحبا   . 

                                             ً                                          صالحيات تؤهلا ألن يطاخ فى تنايذ ما يأمر با، بذاً فعبارة )أمر با( تعد وثيقة م مة ألمغر بداري 

                                                      صادر م  خالد ب  ببراهيم فى تلك الاترة تد  للى سلطاتا.
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    تلغك      بسغك                            (  وهنغا توثيغق السغم صغاحب األمغر                      افمي  خالد ببف إبب اهيم               ثم جا ت لبارة )  

                        ( فغغى بشغغارة الغغى رتبتغغا فغغى      افميبب  )    بلقغغب        بق اسغغما        ُ ، وقغغد ُسغغ (                        أبغغو داود خالغغد بغغ  ببغغراهيم )        الالغغوس

            بشغارة وتقغبا        وفي غا                              خالد ب  ببراهيم بغي  العلغويي ،    ة                              تحمل هذه الكلمة بشارة الى مكاه و        خراسان، 

                     لرضغا مغ  آ  محمغد( حيغث         لغدلوة )ا                                                      بالعبارة التى سغج ا أبغو مسغلم الخراسغاهي فغى بدايغة بظ غاره 

        مسكوكاتا                             سجل لبارة )أمير آ  محمد( للى 
6
                                        وبالنظر الى ما جغا  فغى شغرح مصغطلح )األميغر(   . 

                                                                                    فى المصادر، هجد أن هذا اللقب كان يطلق للى م  يقوم بعدة م ام مخصوصا، فصل ا القلققندي 

                          حي  تناو  شرح مصطلح اإلمارة
2

                                                        ، وما ورد م  أحداث تاريخية وقرال  مختلاة حو  بمارة خالد 

                "التبى لاعقبد علبى                                 اسغتيال  وهغي كمغا فسغرها القلققغندي                                        ب  ببراهيم تؤكد أن بمارتا كاهت بمغارة

                                                                                  اضببر او ببب ن ةسببتولى افميبب  بببالقوة علببى ببب د ةقلببده الخليفببة إماولهببا، وةفببوا اليببه لببدبي ها، 

                     ً                  فيكون باستي ئه مستيداً بالتدبي  والسياسة
3

" .  

          لنغا وثغار   مر  أل                                                                وهو ما تم هنا حيث تولى خراسان بع د م  الخلياة المنصور ثم تحو  بغا

ً                   ً       ً            وبما أها كان قالغداً لسغكرياً فقغد جمغد أيضغ  ،                ضده، ودلا لغيره ً ا             إمباوة القتبال   
4

              حيغث قغاد جيوشغا   ، 

          لغغا بمغغارة        اهعقغغدت                           ً ولتأييغغده للعلغغويي  فوهغغا أيضغغاً    ،-        سغغبق ذكغغره-                              للقغغا  للغغى الاغغت  والمعارضغغي  لغغا 

                                           الاقابة على ذو  افنسا ، كاقابة الراليييف... "
5

                                          حينما أيدهم ودلا ل م وأقام ل م دلوة الرضا    "، 

      جياةببة    : "                                          ً      ولسغغلطتا للغغى ضغغر؛ المسغغكوكات فقغغد كاهغغت لغغا أيضغغاً بمغغارة                 آل  محمغغد لنصغغرت م، 

كببوات الواجيببة فببى المواشببي والاقببود والبب ووق، ولحصببيلها مببف أوبابهببا،                  ا                                                              الصببد ات، وهببى ال ا

   ...                    وحملهبا البى بيبت المبال
1

                      وبشغرافا للي غا وتسغغجيلا                                      "، والغدليل للغى ذلغك أمغره بضغر؛ الالغوس
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   ً                          ً                       بذاً فلقب األمير هنا كغان مقصغوداً لاشغارة الغى مكاهغة خالغد    ، ا                               لعبارات محدده ال تجوز اال بموافقت

         والديني.          واالقتصادي                                    ب  ببراهيم ومركزه السياسي والعسكري 

ُ                            ثم ُسجل بعد ذلك تاريا الضر؛ سنة  ُ                هـ، للتصريح بالعام الغذي ُجمعغت ليميغر خالغد    631                            

                                                                              السابقة. وتصريح ببداية تحو  الدلوة للعلغويي  مم لغي  لدلوة)الرضغا مغ  آ  محمغد( مغ         سلطاتا 

                          مرحلة التستر الى العل .

ُ                   وبالنظر الى أهميغة العبغارات التغى ُسغجلت للغى وجغا هغذا الغ                      مغ  الالغوس، هالحغظ أه غا      نمط                                

         ً        ً                                                           موظاة شكالً ومضموهاً إليصا  رسالل مقصودة تعبر ل  فكر وأهدا  صاحب ا، فم  المعغرو  

ُ                         أن ما يُسجل للى وجا القطعة النقدية م  لبارات تكون م مة لدي ُمسجل ا ومقصود ببال  ا الغى                                                     ُ       

                  ت للى الموضد األهم                                                                    المتعاملي ، وكما هو معتاد فون ش ادة التوحيد منذ تعريب المسكوكات حاز

                                                                                   فغغى القطعغغة النقديغغة فغغي مركغغز الوجغغا، ألهميت غغا لغغدي المسغغلمي  بالتبارهغغا المغغدخل الغغرليس لغغدي  

                                                                              اإلسغغالم، ويغغأتي اسغغتغال  األجغغزا  األخغغر  المحيطغغة ب غغا مغغ  وجغغا القطعغغة النقديغغة إليصغغا  أهغغم  

               نغا هالحغظ أهغا تغم                                                                   األفكار أو األهدا  التى يقصدها اآلمر بضر؛ هذه المسغكوكات الغى النغاس. وه

                                                            م  الالوس لتسجيل لبارة م مة تحغوي رتبغة واسغم وهسغب ال غالر خالغد        النمط                استغال  هامش هذا 

                                              ُ                                    ب  ببراهيم، وتاريا أمره بضر؛ هذه الالوس، ولم يُسجل مدينة الضر؛ كي يسغ ل لمليغة تغداو  

     مكغغان                                                                           هغغذه الالغغوس فغغى المغغدن المختلغغة، وربمغغا كغغان هنغغاك هغغد  آخغغر مغغ  ورا  ذلغغك وهغغو اخاغغا  

                                                              الضر؛ حتى ال تعر  المدينة فتأخذ للى أه ا مركز الدلوة للعلويي .

                                                                    والقغغغغارذ ل غغغغذه النصغغغغول تصغغغغلا الرسغغغغالة المقصغغغغودة كاملغغغغة بذا قرأهغغغغا مغغغغ  المركغغغغز   

                                       بسغم هللا أمغر بغا األميغر خالغد بغ  ببغراهيم سغنة                                              لل امش)الداخل للخارج( هكذا ) ال الا اال هللا وحده 

                        بسغم هللا أمغر بغا األميغر خالغد                                      ال امش للمركز )الخارج للداخل( هكغذا  )         (، أو م                  ثمان وثل ي  ومئة

                   ال الا اال هللا وحده(.                                  ب  ببراهيم سنة ثمان وثل ي  ومئة

   :شكل نقش الظهر ومضمونه                       

                  : )محمبد/ وسبول/ هللا(                                                        حو  مركز الظ ر كتابات اشتملت للى الرسالة المحمدية بصيغة        املركز:

  ،  (                 ً                           ، فغى ثالثغة أسغطر، هًقغش بألالهغا ثغالث هقغاط متجغاورة)                           داخل دالرة م  حبيبات متماسغة

    (.      ُ                                 كما هُقش بأسال ا ثالث هقاط متجاورة أخري)

    بغي     (،          في الق بي           إ  المودة           ً عليه أج اً               ) ل   أسئلكمُ                     ُسجلت با اآلية الكريمة         اهلامش:

                                             الى أربعة أجزا  بواسطة أربغد دوالغر، وهغذه اآليغة        النقش                                 ُ  دالرتي  م  حبيبات متماسة، حيث قُسم

           منغذ اتخغذها                                                                        ً      ل ا أهميت ا بالنسبة لدلوة )الرضا م  آ  محمد( منغذ بغدايت ا حيغث كاهغت شغعاراً ل غا، 
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   م((   341–   344     هغغـ /    630–   623                                    أحغغد ثغغوار العلغغويي  )لبغغد هللا بغغ  معاويغغة )
6
     ً             شغغعاراً ل ورتغغا التغغى   

    للغغى      ً              شغغعاراً ل غغا هغغذه اآليغغة      وسغغجل    ((  )    محمغغد                                     أللن غغا ضغغد األمغغويي  وكاهغغت )للرضغغى مغغ  آ  

  هـ   623                     من ا درهم ضر؛ جي سنة           مسكوكاتا، 
2

         أبو مسلم                                     سجل ا بعد ذلك قالد ال ورة العباسية     ، ثم 

                                                 الخراساهي للى المسكوكات التى ضرب ا فى بداية ثورتا
3
                                   ويبدوا أن العلويون قد حاوال اسغترداد   ، 

                                   الالغغوس محغغل الدراسغغة لخدمغغة قضغغيت م فغغى                                              هغغذا القغغعار مغغرة أخغغر  لنغغدما سغغجلا أبغغو داود للغغى

                                              ً                                       الوصو  الى الحكم، ويبغدوا أن هغذا القغعار كغان محغالً للنغزاخ بغي  العباسغيي  والعلغويي  وأن كغل 

                                          فريق حاو  توظياا لخدمة قضاياه حسب الحاجة.

                                                                              أكد ذلك تسجيل هذه اآلية مرة أخر  م  قبل العباسيي  للدلوة ليمير محمد الم دي للى 

  هـ   643        قند سنة            فلس ضر؛ سمر
4

ُ                             ، والمالحظ أن هذا الالغس ُسغجل لليغا مدينغة وتغاريا الضغر؛،                         

                                                                                      حيث تقد هذه المدينة فى هطاع الموقد الجغرافي الذي تدور فيا أحداث موضغولنا، وكغذلك الاتغرة 

ً                                       التاريخية قريبة بذ ال ياصل بين م اال ثالث سنوات تقريباً، وفى هذا بشارة الى محاولة الخلياة أبغو                                                     

                                                                          نصغغور كسغغب تأييغغد أهغغل هغغذه البلغغدان لقضغغية أحقيغغة ابنغغا محمغغد الم غغدي فغغى الحكغغم وأهغغا         جعاغغر الم

                                                                       ً        الم دي الغذي ينتظغره النغاس، ووظغف فغى ذلغك شغعار الغدلوة للرضغا مغ  آ  محمغد، رداً للغى مغا 

                                                            ً اهتقر م  قبل دلاة وثوار العلويي  واستغالل م ل ذا القعار أيضاً.

                                       قغعار المسغجل للغى الالغوس محغل الدراسغة كغان                       ً              وهو ما يحمل الينا دليالً آخر للغى أن ال  

   إ             ً عليه أج اً               ) ل   أسئلكم                                                                   لخدمة قضية العلويي  اللذي  حاولوا اإلشارة الى أهمية اآلية القرآهية 

                                                                 وما تحملا م  دالالت تؤكد أه م هم أصحا؛ الدلوة وأن حق م فغى الحكغم لغم                     المودة في الق بي(،

                     ، وتقسيم ال امش ب ذا                                               األمر مرة أخري للدلوة ر بة فى تحويل الحكم الي م      يعاد    هنا  و  ،          يصل الي م

                                                                              القكل مقصود حتى يجبر القارذ للى الوقغو  لنغد كغل جغز  ويتأمغل مغا يحمغل مغ  داللغة بقغكل 

                                                         سمالي يؤكد مغزي ومضمون اآلية وما ت د  الى بيضاحا م  معان.

                        وربطغا باألفكغار التغى كاهغت                                                   وفى محاولة لتاسير محتويغات ظ غر هغذا الغنمط مغ  الالغوس 

                                     ّ                                                 سالدة فى تلك الاترة  هجد أها تضغم  لغدةّ بشغارات ل غا ارتبغاط ببعضغ ا  أول غا بدايغة مغ  المركغز 
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                       محاولغة لاشغارة الغى رابغط           بد ةكبون                                                   الذي سجلت فيا الرسالة المحمدية )محمد رسو  هللا(، وهذا 

                                                     مبف خب ل اسبتخدام ال مب  فحبد أئمبة العلبوةيف فبى للبن الفتب ة            والعلغويي ،   (  )               النسب بي  النبغي

                        مف خ ل نقغ سبت نقبا  بشبكل   -              إذا صت ا فت اا-                                       الخ   د لكون الدعوة له، وجا  ال م  هاا 

                                                            (،  د ليلاا نفت ا أنها إشباوة البى إمبام ال مبان فبى للبن الفتب ة،   ()              مثي  ل نتياه )

                                             هيم، اإلمام السادس فى سلسلة أئمة الشبيعة ا ثابي                                         حيخ كان ةعاص  فت ة أبى داود خالد بف إب ا

                وبذا صغح ذلغك فغون     م(،    715  - م   743   هبـ/   141-  هبـ   121        الصبادق              جعف  ببف محمبد           عش ةة، وهو)

                                                              لمعنى المقصغود مغ  هغذه النقغاط السغت وهغص الرسغالة المحمديغة، وبشغارة                    هناك ربط واضح بي  ا

                                                  وأه م أصحا؛ الحق فى دلغوة )الرضغا مغ  آ  محمغد(، يغتمم    (،  )                            الى أن العلويي  م  هسل النبي

       ، التغى  (         في الق بي            إ  المودة            ً عليه أج اً               ) ل   أسئلكم                            ذلك تاسير هقش اآلية الكريمة  

                                                               ، وقد تم تقسيم ال امش الى أربعة أجزا  حسب المعنى المقصود م  كل            ً            اتخذت شعاراً ل ذه الدلوة

                                   شطر م  اآلية، كما سبقت اإلشارة اليا.

                         الضغر؛، وهغذا األسغلو؛ اتبعغا        ا مغدن        سغجل للي غ ي   لم                  ً              وم  المالحظ أيضاً أن هذه الالوس

ً                                                          أبو مسلم الخراساهي فى بداية بلغالن ال غورة العباسغية حيغث ضغر؛  ً فلوسغا                    لغم يسغجل للي غا مكغان        

                                                               ً                 ً ليس ل استخدام ا فى المدن الماتوحة دون تحديد مدينة معينة التمغاداً للغى مغا كغان سغالداً        ضرب ا

             المضروبة في ا   ن               الالوس للى المد       تداو                       فى تلك الاترة باقتصار 
6

                             ، وهي هاس الاكغرة التغى اتبع غا 

                        ولغة لاغرل قبغو  تغداو  هغذه                        ، وهذا ياسر للى أهغا محا           محل الدراسة        للالوس                  أبو داود لند ضربا 

                                                                                     الالوس فى أك ر م  مكان، وقد ورد فى وصف بياهات أحد الالوس التى تنتمغي ل غذا الغنمط بموقغد 

Zeno أها ُضر؛ بمرو، ولنغد لغرل ،                   ُ       Nastich
2
             والتراضغا هغذا                            ل غذا الالغس اسغتا م لغ  ذلغك   

              ة الضغر؛ صغراحة                                                             ُ        صحيح بذ أن هسبة هذا الالس الى مدينة مرو ليس لليا دليغل، فلغم تُسغجل مدينغ

           ُ                               لليا ولم يُقر الى المدينة بأي بشارة واضحة.

 :النمط  الثاني               
     فلوس(   4         يضم لدد )

3
  ،  3  ،  1                                         النصول الكتابية مد الغنمط السغابق، )لوحغات               ، تتقابا فى

                                                                          (، وتتميز الالغوس هنغا بوجغود زخغار  منقوشغة بمركغز الوجغا ومركغز الظ غر تميزهغا لغ   7  ،  1

     فلسغغي   Nastich                                       يرهغغا مغغ  الالغغوس محغغل الدراسغغة، وقغغد ذكغغر
4

                               ، مغغن م فغغى دراسغغتا السغغابقة، وقغغرأ 

ُ                    ً         ُضربا فى بخاري، مسغتدالً للغى ذلغك                                                   هصول كتابات ما ووصا ا، ورجح أن يكون هذي  الالسي 

                                                           

2-  Nastich, Abbasid Copper Coinage, p. 153-(10). 
3-  Zeno, no. 250327, 138001, 79762, 98962. 
4-  Nastich, Abbasid Copper Coinage, no. 6. 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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  ،  ( 6–  62  –  76 )                                                                   بوجود هقوش لزخار  مماثلة للى فلس محاوظ فى مجمولة جامعة توبينج  برقم

   (  3          تاصيل )شكل  ال              هـ. وفيما يلى    627ُ                               ُمسجل لليا مدينة ضربا بخارا سنة   ، M.Bates      وصاا

  

 

 

Zeno, no. 79762

                           وتااصيل هذا النمط كما يلي 

 :شكل نقش الوجه ومضمونه                       

              داخغل دالغرة مغ    ُ                                                            ُسجل بالمركز صيغة ش ادة التوحيد فى سطري   )ال لا اال / هللا وحده(،        املركز:

                                 ، مكوهة م  ثالثغة أجغزا   فغي المنصغف                                        حبيبات متماسة، ياصل بين ما بزخرفا مميزه

    Nastich                                                ، وللى جاهبيا شكل زهرة تتكون مغ  ثمغان بغتالت وصغا ا                     شكل هاللي يقبا الطالر

                                                                                    ه ا هجمة ثماهية، وهذا الوصف يحتاج الى مراجعة  ألها لند تاريغ  القغكل والتغدقيق فيغا اتضغح   بأ

   .                   تتكون م  ثمان بتالت      زهرة             أها لبارة ل  

      ، بغي                  تسغد وثل غي  ومئغة(                 ـ  ببراهيـغـم سغنة                    أمر األمير خالغد بـغُ                     ُسجلت با لبارة  )بسم هللا        اهلامش:

ُ                                  دالرتي  م  حبيبات متماسة، وهذه العبارة تتاق مغد مغا ُسغجل ب غامش وجغا الغنمط األو  فيمغا لغدا                                                    

                         هغـ وهغو العغام التغالي لضغر؛    637                                                   خلوها هنا م  كلمة )با(، واالختال  فى تاريا الضغر؛ سغنة 

                      مغا يعنغي تقغديد األمغر فغى                                                                   النمط السابق، والعبارة بنسق ا الحالي تقغرأ )أمغر األميغر خالغد...( وهغو 

                                                            ضرب ا ومباشرتا، وهذا اختصار المقصود با قوة التنايذ وسرلتا. 
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   :شكل نقش الظهر ومضمونه                       

                     داخغل دالغرة مغ  حبيبغات   ُ                                                   ُسجلت هنا الرسالة المحمدية فى سطري   )محمغد/ رسغو  هللا(،        املركز:

        المنتصغف                         مكغون مغ  ثالثغة أجغزا   فغى                                   متماسة، ياصل بين مغا شغكل زخرفغي مميغز 

                                                                     تتكون م  دالرة يخرج م  يمين ا ويسارها فرخ ممتد ينت غي بمغا يقغبا ورقتغي          زخرفة 

       الغنمط                                              هسبتا للالسغي  اللغذي  تناول مغا بالدراسغة مغ  هغذا      لند  Nastich                           هباتيت ، وهو ما التمد لليا 

             مجمولغة جامعغة                   للى فلس محاوظ فى         ً                           ، مستق داً فى ذلك بوجود زخرفة مقاب ة                الى مدينة بخارا

ُ   ، ُضغغر؛M. Bates       ، وصغغاا  ( 6–  62  –  76 )            تغغوبينج  بغغرقم               هغغـ، وهققغغت هغغذه    627    سغغنة         ببخغغارا    

  هغـ   641            ً                           الزخرفة ايضاً للغى فلغس آخغر ضغر؛ بخغارا سغنة 
6

                                 ، وهغو مغا يؤكغد اهتقغار اسغتخدام هغذا 

                                                                                العنصغغر فغغى دار ضغغر؛ مدينغغة بخغغارا فغغى تلغغك الاتغغرة، وذلغغك مغغا يجعلنغغا هتاغغق مغغد مغغا ذهغغب اليغغا

Nastich    هسبة الالوس المنقوش للي ا هذا العنصر الى مدينة بخارا.   م                                                        

  .                                                                          أما زخرفة الزهرة السابقة اإلشارة الي ا فقد هققت للى جاهبي الزخرفة السابقة  

  ،  (         فبي الق ببي         المبودة     إ            ً عليه أج اً                ) ل   أسئلكم ُ                      ُسجلت با اآلية الكريمة          اهلامش:

                                       أربعغغة أجغغزا  بواسغغطة أربغغد دوالغغر، واالخغغتال       الغغى ُ    قُسغغمت                               بغغي  دالغغرتي  مغغ  حبيبغغات متماسغغة، 

                                                                                       الوحيد بي  النمطي  األو  وال اهي فى شكل الدوالر التى تاصل بي  األجزا  األربعغة، ف نغا لبغارة 

  .                         ل  دالرة مار ة م  المنتصف

  الثالث:        النمط          
     فلغغوس(   3         يضغغم لغغدد )

2
   ،Nastich        (، أشغغار   61  ،   65  ،   64  ،   63  ،   62  ،   66  ،   60         ، )لوحغغات 

    مغغن م       السغغي  ل
3
                                والنباتيغغة، واقتصغغرت محتوياتغغا للغغى    ة                                 وهغغذا الغغنمط خغغا  مغغ  الزخغغار  ال ندسغغي   ،

   (  4     )شكل  ل                                  النصول الكتابية، وفيما يلي التااصي

                                                           
1-  Zeno, no. 146546. 
2-  Zeno, no. 162852, 111360, Found in the ancient settlement Saghanian,  111359, Found in 

the ancient settlement Saghanian,  203067, 191954, 152574, 152573,  
3-  Nastich, Abbasid Copper Coinage, no. 7. a- b; Zeno, no. 111359, 111360. 
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Zeno, no. 152573.

                                                                              تتقابا النصول الكتابية المسجلة للى هذا النمط الى حد كبير مد النمطي  السابقي .

 نقش الوجه ومضمونه:     شكل                   

ُ                                                                         ُسجل بالمركز صيغة مختصرة أك ر م  السابق م  صي  ش ادة التوحيد فى سطري   )ال         املركز:

                                                                              لغغا ا / ال هللا(، داخغغل دالغغرة مغغ  حبيبغغات متماسغغة، وهنغغا مالحظغغة  حيغغث تغغم هقغغش كلمغغة)بال( للغغى 

                                                    جزلي ، حر  )أ( فى السطر األو  و)ال( فى السطر ال اهي! 

                  (، بغي  دالغرتي  مغ                       ً                    قل ال أسئلكم لليا أجراً بال المودة فى القربي             اآلية الكريمة)         سجلت با        اهلامش:

                                                                             حبيبغغات متماسغغة، والمالحغغظ هنغغا أهغغا تغغم تبغغديل كتابغغات هغغامش الوجغغا والظ غغر لكغغس النمطغغي  

                                                                                    السابقي ، وحسب ترتيب أهمية النصول المسجلة هنا  فيالحظ أن فى النمطي  السابقي  كان هغذا 

ُ                              ل اسغغم خالغغد بغغ  ببغغراهيم، وكغغان ُمخصغغص ل يغغة القرآهيغغة هغغامش الظ غغر                 الجغغز  مخصغغص لتسغغجي                             

ُ                                                ومقسم الى أربعة أجزا ، وفى هذا النمط ُسجلت اآلية القرآهية فى هامش الوجا دون فواصل، وقد                                       

                                                                              ُ        ً ياسر هذا للى أها بشارة م مة الى أهمية القضية المطروحة فغى تلغك الاتغرة، بمغا قغد يعُغد تصغعيداً 

                                                                   واالهتقا  ب ا الى مرحلة متقدمغة في غا، مغا جعل غم ي تمغوا بغنقش شغعار دلغوة                      ألمر الدلوة العلوية،

                                            الرضا آل  محمد)اآلية القرآهية( فى وجا الالوس.

                                                                         وهذه الالوس لم يسجل للي ا تاريا وال مكان الضغر؛، وتغم االكتاغا  بتسغجيل النصغول 

                                              كل زمان ومكان دون تحديد، وترجح الدراسة أن هذا                                       الم مة التى تؤدي الغرل بقكل مباشر فى

ُ                                                                      النمط ُضر؛ فى الاترة األخيرة مغ  حيغاة أبغي داود خالغد بغ  ببغراهيم أي فغى أواخغر سغنة     هغـ    637      

                                                                 هغغـ، تلغغك الاتغغرة التغغى اشغغتد في غغا أمغغر ثورتغغا، وبموجغغب ذلغغك تحغغرك الخلياغغة    640            وبغغدايات سغغنة 

                                  ي العلويي  فى خراسان وفى كل مكان.                                             المنصور للقضا  للى خالد ب  ببراهيم وتتبد مؤيد
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                                                                               يؤكغغد ذلغغك مغغا تلغغى هغغذه الاتغغرة مغغ  ثغغورات للعلغغوي  وخاصغغة ثغغورة محمغغد الغغناس الذكيغغة وأخغغوه   

 م   312    هـ/    645            ببراهيم سنة 
6

     بقغاخ                                                                      ، والتى م  المؤكد أن أتبال ا فى الاترة قيد الدراسة كاهوا منتقري  فى

  -                              كمغا سغبق لرضغا فغى الجغز  التغاريخي-                                                       ك يرة مغ  الدولغة العباسغية، وأن تحركغات العلغويي  بقغكل لغام 

                                                                                    كاهت مرصوده م  قبل الخلياة المنصور الذي كان دالم البحث لن م ول  أتبال م فى كل مكان.

   :شكل نقش الظهر ومضمونه                       

                           د/ رسغغو / هللا(، داخغل دالغغرة مغغ  ُ                                            ُسغجلت هنغغا الرسغالة المحمديغغة فغى ثالثغغة أسغغطر  )محمغ          املركززز:

               حبيبات متماسة.

                         (، بي  دالرتي  مغ  حبيبغات                                       بسم هللا مما أمر با األمير خالد ب  ببراهيمُ                ُسجلت با لبارة  )        اهلامش:

ُ           متماسة، وكما سبق الذكر فون هذا النمط تميز بتبغديل هامقغي الوجغا والظ غر، وقغد ُسغجل فغى هغذا                                                                           

                                                 ملة)بسم هللا(، يلي ا التأكيد للى صاحب األمغر بضغر؛ هغذه                                   ال امش العبارة مست لة بجز  م  البس

        ( ، ولغم                      األمير خالغد بغ  ببغراهيم                                                            الالوس بعبارة )مما أمر با(، يلى ذلك اللقب الغوظياي يليغا االسغم)

 ُ                                                                                        يُسجل كالمعتاد فى الالوس السابقة تاريا الضر؛، وفي هذا بشارة الى الاترة الزمنية بواسطة اسم 

                              ، دون تحديد السنة بقكل مباشر.                     األمير خالد ب  ببراهيم

                                                                       فون هذا النمط تم تمييزه مغ  خغال  شغكلا العغام ومحتوياتغا  فلغم تغنقش لليغا أيغة         ً وإجما ً:

                بعغا األحيغان تميغز                                                      تم للى الالغوس السغابق دراسغت ا، بذ أن الزخغار  كاهغت فغى   ا          زخار  م لم

                                                                           مغغدن الضغغر؛، فتعغغر  المدينغغة مغغ  خغغال  الزخرفغغة دون التصغغريح ب غغا، وهنغغا لغغم يصغغرح بغغنقش 

                                                                           المدينة وال االشارة الي ا بنقش زخرفة تد  للي ا. وبذلك يتضح ال د  م  ذلك وهو 

o  دون التقيد بمدينة ضرب ا             فى مدن ك يرة         الالوس                بجازة تداو  تلك                       .  

o  دليل للخلياة المنصور للغى مراكغز الغدلوة العلويغة، لغذا لغم تُسغجل                         تسجيل مدن الضر؛ قد يعطى    ُ                                                       

  ،                                                يؤكد حرل العلويي  واستقعارهم األخطار المحدقة ب غم     وهذا                           مدن الضر؛ للى الالوس محل، 

                             مغغ  تتبغغد قغغواد الخلياغغة المنصغغور                  خالغغد بغغ  ببغغراهيم                            حغغداث التاريخيغغة الالحقغغة لاتغغرة   األ          أكغغدت ذلغغك

                    م وقتل ك ير من م.                             للعلويي  وأتبال م وتقصى مواضع
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      اخلامتة

o ( ُسجل للي غا اللقغب الغوظياي واسغم أبغي داود خالغد بغ  ببغراهيم،     61              تم دراسة لدد )فلس                                                       ُ      

                             تعرل ألو  مرة فى دراسة ماصلة.

o  أكدت الدراسة أن أبا داود خالد ب  ببراهيم كان م  الدلاة والقادة اللذي  ثاروا للى الحكغم                                                                                      

                                                               ل د الخلياة المنصور، وربما مم  أيدوا تحويل الحكم الى العلويي .            العباسي فى

o   تؤكد الدراسة ل ذه الالوس م  وج ة النظر اآلثاريغة مغا ورد فغى المصغادر التاريخيغة مغ                                                                              

                                                   اهتقار العلويي  ومؤيدي م فى خراسان وما ورا  الن ر.

o فتغغرة تغغولى خالغغد بغغ                                                        تغغم اسغغترداد وتوظيغغف شعار)الرضغغا مغغ  آ  محمغغد( مغغرة أخغغري فغغى                  

                                                                             ببراهيم إلقليم خراسان فى الدلوة للعلويي ، ولك  فى ظرو  تاريخية مختلاة الخصوم.

o  أكدت الدراسة م  خال  الاحص الدقيق والتاريغات  للى أها لم ينقش للى الالوس محغل                                                                            

                   الدراسة مدن الضر؛.

o . أشارت الدراسة الى بعا الرموز التى قد تكون رمزاً أللمة العلويي               ً                                               

        اللوحات

Zeno, no. 141708   . 

 
 

Zeno, no. 241265. 
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Zeno, no. 108508. 

 
 

  Nastich, no, 5- a

  

  Nastich, no, 5- b

  

Zeno, no. 250327. 
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Zeno, no. 79762. 

 

 

Zeno, no. 138001. 

 

 

Zeno, no. 98962. 

 

 

Zeno, no. 152573.
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Zeno, no. 152574.

 
 

  Zeno, no. 191954.

 
 

 

  Zeno, no. 203067.

 

 

 
Zeno, no. 111359, Found 

in the ancient settlement 

Saghanian
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Zeno, no. 111360, 

Found in the ancient 

settlement Saghanian.

  

 

Zeno, no. 162852. 

 

 

                املصادر واملراجع:

ً   أواًل:          املصادر:  

   .الق آن الك ةم               

    الكامغل فغى    :   هبـ(   136                                                                  ابف افثي  )ع  البدةف أببو الحسبف علبي ببف محمبد ببف عيبد الكب ةم اليب و . ت          

   م.    6713                                   ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  6                                  راجعا وصححا د. محمد يوسف الدقاع، ط   ،       التاريا

  ،مقاتل الّطالبيّي      هـ(:    351  –     214                  افصفهاني)أبي ف أ  ّ     ّ                                       ، تحق  السيد أحمد صقر، منقغورات القغريف         

  . م    6771  ،  2               الرضي، ايران، ط

  .تحغق   4   ، ج      األشغرا                   كتا؛ جمل مغ  أهسغا؛     م(:    112    هـ /   271                                الي ذو )أحمد بف ةحيي بف جاب  ت ،       

    م.     6771                ، بيروت، لبنان،  6                                   س يل ذكار وريال زركلي، دار الاكر، ط

  المنغتظم فغي تغاريا الملغوك    :   هبـ(   517                                                  ابف اليبوص  )عيبد الب حمف ببف علبي ببف محمبد ببف اليبوص  ت                        

  . م    6772       لبنان،    ،                   ، دار الكتب العلمية 6           قادر لطا، ط                                دراسة وتحقيق  محمد ومصطاى لبد ال        واألمم،

 م(    1461  –    1332     هبـ /    161  -   732                                              )عيد ال حمف بف محمد بف خلدون الح  مي الم  ببي.            ابف خلدون  :   

                                                                                          تغغاريا ابغغ  خلغغدون المسغغمى بكتغغا؛ العبغغر وديغغوان المبتغغدأ والخبغغر فغغي أيغغام العغغر؛ والعجغغم والبربغغر ومغغ  

   م.    2006       لبنان،    ،                                       ، مراجعة د. س يل ذكار، دار الاكر، بيروت                           لاصرهم م  ذوي السلطان األكبر

javascript:;
javascript:;


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

 

113 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

 وفيغات    :   هبـ(   111  –     161                                                        )أبو العياس شمس الدةف أحمد بف محمد بف أبى بك  بف خلكان.   ن        ابف خلكا      

   م.    6731                                            ، تحقيق  بحسان لباس، دار صادر بيروت، لبنان،                     األليان وأهبا  الزمان

 تاريا اإلسغالم ووفيغات المقغاهير    :   هـ(   741  -   173                                          الخهيي )شمس الدةف محمد بف أحمد بف عثمان. ت                            

   م.    6776                                                             تحق د. لمر لبد السالم تدمري، دار الكتا؛ العربي، بيروت، لبنان،          واأللالم،

 (  تحقيغق  محمغد أبغو  3   ، ج                   تغاريا الرسغل والملغوك      هبـ(:   316  –     224                            الري   )محمد بف ج ة  الري ،                  

  م    6712     مصر،    ،                          الاضل ببراهيم، دار المعار 

  اآلدا؛ السغغلطاهية           الاخغغري فغغي    : (  هببـ   761-   116                                          ابببف الرقرقي)محمببد بببف علببي بببف  يا يببا المعبب وف                

  . م    6773                                دار القلم العربي، بيروت، لبنان،                  والدو  اإلسالمية،

  .ببائ  ت                   ، روايغغة السغغكري لغغ             جم غغرة النسغغب     هببـ(:    264                                     ا       الكليي)أبببى الماببخو هشببام بببف محمببد بببف السا

   م.    6711          ، لبنان،       ، بيروت 6               مكتبة الن ضة، ط  -                               حبيب، تحق، هاجي حس ، لالم الكتب

 تغغاريا المقريغغزي الكبيغغر المسغغّمى )المقاغغى الكبيغغر(،   (:    145      لببي ت.                             المق ة  )لقببى الببدةف أحمببد بببف ع                   ّ                               

   م.    2060  ،  6                                    ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 4                  تحق  محمد ل مان، ج

  تغاريا اليعقغوبي     هبـ(:    212                                                            ابف واضت ا خياو )أحمد بف أبي ةعقو  ببف جعفب  ببف وهب  الكالب . ت               ،  

   م.    6740                               ، مطبعة الغر ، النجف، العراع، 3 ج

  وضغد        البلغدان     هبـ(:    214                                                           اليعقوبي) أحمبد ببف أببي ةعقبو  إسبحاق ببف جعفب  ببف وهب  ببف واضبت ت ،      

  . م    2002                    ّ                                      حواشيا، محمد أمي  ضنّاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ً  ثانيًا:         املراجع:      

    :)تعريغب                                                                  القيعة في بيران دراسة تاريخيغة مغ  البدايغة حتغى القغرن التاسغد ال جغري               جعف ةان)وسول ،         

  . م    6777  ،  2        ايران، ط   ،                             دي، مجمد البحوث اإلسالمية، مق د        هاشم الس    للى 

  :)العصغر العباسغي  2                                                 تغاريا االسغالم السياسغي والغديني وال قغافي واالجتمغالي، ج                  حسف)حسف إبب اهيم                  

       بيغروت،   ،          دار الجيغل     م(،   143  –     347    هغـ/    232  –     632                                   األو  في القرع ومصغر والمغغر؛ واألهغدلس)

   م.   771 6  ،   64          القاهرة، ط  ،             مكتبة الن ضة

 )الم د  والم دوية للى المسكوكات اإلسالمية دراسة تاريخية ألثغر فكغرة    :                       وم ان )عا   ماصوو محمد                                                              

  . م    2063                              ، مكتبة زهرا  القرع، القاهرة،  6 ط  ،                                          الم دي المنتظر للى النقود في العصر اإلسالمي

  :)مكتب وجدي للطبالغة              ، طبالة وهقر                               العباسيي  م  الدلوة الى الدولة                              العاني)وسيم وفعت عيد المييد                  

   م.    2064        العراع،    ،                 با؛ المعظم، بغداد
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  :)دار أسغغامة للنقغغر والتوزيغغد، األردن،                                         موسغغولة التغغاريا اإلسغغالمي )العصغغر العباسغغي(،            ع ام)خالببد                                 

   م.    2007      لمان، 

ً   ثالثًا:                    الدوريات العلمية:    

  صن  آ  محمد  المحاوظة بمتحف الا  اإلسالمي بالقغاهرة "دراسغة آثاريغة    : (               محمد عيد الستاو )     عثمان                                                               

   م.    2067                ، العدد ال اهي،    مصر  –         اإلسالمية           المسكوكات      مركز      مجلة  ،         تاريخية"

ً   رابعًا:                   الرسائل العلمية:    

   رسغالة                                                     الكتابات  ير القرآهية للى السكة فغى شغرع العغالم اإلسغالمي   : (               عا   ماصوو محمد )     وم ان ،        

   م.    6771               جامعة القاهرة،          دكتوراه، 

   )632                                          فلغغوس بقلغغيم خراسغغان خغغال  العصغغر العباسغغي األو  )   :                              صواصةبب  )محمببود أحمببد محمببود أحمببد     -  

   م.    2061                              ، رسالة دكتوراة، جامعة سوهاج،                م( دراسة آثارية   133  -     347     هـ /    261

ً   خامسًا:    : ة             املراجع األجنبي    

 Nastich,.Vladimir N, A Survey of the Abbasid Copper Coinage of Transoxiana, 

published recently in: 3rd Simone Assemani Symposium on Islamic Coins 

(Trieste: EUT, 2012). 

 Wurtzel, C., The Coinage of the Revolutionaries in the Umayyad Period, The 

American Numismatic Society, Museum Notes 23, New York, 1978. 

 Zeno database.  


