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 الملخص: 

تيدف ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى أىمية النقود اإلسالممية ووساليلة إعمميالة  
والتاريخيالالة  و الالد أرخالالالت النقالالود لةتالالرة اوريالالالة باإلضالالا ة إلالالى وونيالالا سالالالًًم مواقالالًا لسيالالداث السياسالالالية 

على والي سًستان الغزنوي وذلك  ي أعقاب    صيرة وىي  ترة خروج أبو بور ميمد بن عبد اهلل
ومالالالا أرخالالالت ايضالالالًا لسالالالت ادة السالالالاللطان  ىالالالال 393سالالاليطرة الغزنويالالالون منةالالالردين علالالالى سًسالالالتان سالالالالنة 

 ميمود الغزنوى إل ليم سًستان مرة أخرى.
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Abstract: 

This study aims to she light on the importance role that Islamic money play in 

the media. In addition to being a document record of political and historical events. 

The coinage chronicled a short revolutionary period; which is the period of Abu 

Bakra Muhammad bin Abdullah's departure  from the governor of Sijistan Ghaznavi, 

in the wake of the Ghaznavids dominance over Sijistan in the year 393 AH.  As well, 

it was also antedate to when Sultan Mahmud al-Ghaznawi restored the control of 

Sijistan province again. The study can be divided into four phases, which are:  

 The first stage: The submission of the second Saffarid dynasty in Sijistanto 

The Ghaznavid dynasty. 

 The second stage: the fall of the second Saffarid dynasty and the control of 

the Ghaznavid dynasty over Sijistan.  

 The third stage: the revolution of Princ Abu Bakra the hopefulness for the 

return of the glories of the Saffarid dynasty. 

 The fourth stage: the failure of the revolution and the return of Ghaznavi's 

authority. 

Keywords: The revolution of Abu Bakra, Safarid dynasty, Sijistan, Dirham. 

 المرحلة األولى خضوع الدولة الصفارية الثانية بسجستان للدولةالغزنوية:
م( لسالالالاللطان 3004-923/الىالالالال393-333الدولالالالالة الصالالالةارية الاانيالالالالة بسًسالالالتان  خضالالال ت 
    نالدما علالم الساللطان ميمالالود الىال390م( منالذ سالالنة 3030-997/الىال423-387ميمالود الغزنالوى  

الالالو لميارب   الالالىتالالالو بقتالالل عمالالالو بغراىالالال  علالالالى يالالالد طالالالاىر بالالالن خلالالالف ابالالن األميالالالر خلالالالف بالالالن أيمالالالد ات
سالالالتان لونالالو طلالالالب الصالالل  مالالالن سًذ به  وتيصالالن خلالالالف  الالى يصالالالن أصالالبيب390سًسالالتان سالالالنة 

 . 3السلطان ميمود  أًابو مقابل مال
                                                                 

، راجعه وصححه حممد يوسف  الفدقا ، رار 8، جالكامل ىف التاريخ: (م9030ه /532أبى الحسن على بن أبى الكرم ) ت )ابن األثير  -9
روضة :ه(823محمد بن خاوندشاه المعروف بخواندمير ت )خواندمير؛71م ص 7881ه/7041األوىل، بريوت، الكتب العلمية، الطبعة 

، ترمجة عن الفارسية وعلق عليه الصفا ىف سرية األنبياء وامللوك واخللفا تاريخ الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية وآل بويه واالمساعيلية واملالحدة
م، ص 7888، 7طبد القارر الشاذىل، راجعه وقدم له الدكتور السباعى حممد السباعى، الدار املصرية لكتاب، القاهرة، وترمجه وقدم له ر/ أمحد ع

شرح اليميىن املسمى بالفتح الوهىب على تاريخ أىب نصر : م(9563ه/9207أحمد بن على بن عمر بن صالح بن أحمد )ت )العتبى؛98
 .194-151ص ، ر.ط، ر.ت ،7ج ،العتىب
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وعنالدما ىالادر الساللطان ميمالود سًسالتان عيالد خلالف بالن أيمالد إلالى ابنالو طالاىر وساللم إليالالو 
سًسالالتان وعوالالف خلالالالف علالالى ال بالالادة وال لالالالم ييالالث أراد بالالالذلك أن يالالوىم السالاللطان ميمالالالود أنالالو تالالالرك 

ن أ   و الالد ذوالالر صالالايب تالالاري  سًسالالتان3الملالك وأ بالالل علالالى طلالالب اقخالالرة ليقطالالال طم الالو  الى بالالمده
ساللطان ميمالالود ويوتالب اسالالم لاألميالر خلالف  بالالل الصالل  مقابالل أن يالالد ال مارالة ألالف درىالالم والخطبالة ل

الالو السالالوة   وبالالذلك  قالالد تنالالازل خلالالف بالالن أيمالالد عالالن شالالارتين مالالن شالالالارات 2السالاللطان ميمالالود علالالى و
 الة ذلك:ومن أم سلطان ميمود الغزنوى وىما الخطبة وضرب السوة.لوالسلطان ل ملكال

 :ـه4:3درهم صفارى باسم طاهر بن خمف وباسم السمطان محمود ضرب سجستان سنة 
الو والظيالر   ورد الشول ال ام ليذا الطراز عبارة عن داررتين متيالدتي المروالز بوالل مالن الو

 :ُسًلت وتابات المروز داخل الداررة الداخلية  بينما وردت وتابات اليامش  يما بين الداررتين
 الظهر الوجو

 المركز

 ال الو اال
 اهلل وحده

 طاىر بن ولى
 الدولة ابى

 احمد

 هلل
 محمد

 رسول اهلل
 القادر باهلل
 يمين الدولة

 محمود

 الهامش
بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم بسجستان سنة 

 اثنين وتسعين وثلثمائو
محمد رسول اهلل ارسلو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين  

   كلو ولو كره المشركون

 ـى380درىم طاىر بن خلف والسلطان محمود ضرب سجستان سنة (: 1)لوحة 
Wilkes & Curtis December 2014, no 274 (3.58g). 

                                                                 
تفففاريخ ابففن  لففدون املسفففمى  (: م9025-9330ه/727-630ابــن خلدون)عبــد الـــرحمن بــن محمــد )؛21 – 22، ص 8، ج الكامفففلابــن االثيــر:  -9

، ضفب  املفو ووضفحل اشواشفى والف فارس  ليففل 0، جكتفاب العفو وريفوان املبتفدأ واخلفو ىف أيفام العفرب والعبف  والوبفر ومفن عاصفره  مفن ذوى الشف ن األكفو
 .111-198، ص 7، ج شرح اليميىنالعتبى:  ؛015 – 010م، ص2444ه/7027مراجعة س يل زكام، رار الفكر، بريوت، شحارة، 

 .287، ص م2449، نقله من الفارسية العربية حممور عبد الكرمي على، اجمللس األعلى للثقافة، صاحب تاريخ سبستان:مؤلف مجهـول -0
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 رسم توضيحى لكتابات الدرىم السابق(: 1)شكل

ايتوى ىذا الطراز علالى شاليادة التوييالد  الي السالطرين األوليالين  بينمالا ورد اسالم طالاىر بالن 
الاالالالث ولقالب وونيالالة أبيالالو ىابالالن ولالى الدولالالة أبالالى أيمالدى بالسالالطرين الرابالالال والخالالامس خلالف بالسالالطر 

و اسم موان وتاري  الضرب. و وُسًل بيامش الًو  بمروز الًو
أمالالالالا الظيالالالالر  قالالالالد ايتالالالالوى بالالالالالمروز علالالالالى لةالالالالظ الًملالالالالة ىهللى بالسالالالالطر األول  يليالالالالو الرسالالالالالالة 

اء لقب ا لخليةة ال باسالى ىالقالادر بالاهللى بالسالطر الميمدية موزعة على السطرين الااني والاالث  ًو
الرابالالالال  بينمالالالا ورد لقالالالب السالالالاللطان ميمالالالود ىيمالالالين الدولالالالةى بالسالالالالطر الخالالالامس وايتالالالل اسالالالم السالالالاللطان 
ىميمودى السطر السادس واألخير بوتابات مروز الظيالر  ومالا سالًل ال تبالاس القرمنالي مالن سالورتي 

ُضالالرب بسًسالالتان مالالنرخ بسالالنة  الةالالت  والصالالف بيالالامش الظيالالر  و الالد وصالاللنا مالالن ىالالذا الطالالراز درىالالم
 .(3  شول3لوية   3الى392

 :المرحلة الثانية: سقوط الدولة الصفارية الثانية وسيطرة الدولة الغزنوية على سجستان
ولمالا اسالتقرت سًسالتان لسميالر طالاىر بالن خلالالف عال  أبيالو خلالف بالن أيمالد وأىملالو  أرسالالل 

نو مريض ولطةو واستدعى خلف ابنو طاىر ليقالول لالو وصاليتو ولوالن ىالدر خلالف بابنالو أإليو أبيو 
طاىر وسًنو يتى مات وعندما علم ًيش سًستان بما  ام بو خلف نيو ابنو طاىر أرسلوا إلى 

وعالالزم  ال ىال393ن يالأتى ليسالالتلم سًسالتان وأتالالى  الى سالالنة أالساللطان ميمالالود وخطبالوا لالالو وطلبالوا منالالو 
أيمالد ليالتخلص منالو وتيصالن خلالف بيصالن الطالا   يصالاره الساللطان على التًاه إلى خلالف بالن 

  وباسالتيمء الساللطان ميمالود الغزنالالوى 2مالان  أيسالن إليالالو الساللطان ميمالودميمالود وطلالب خلالف األ
 الدولة الصةارية الاانية. ال سقطتى393على سًستان سنة 

أصالالالبيت سًسالالالتان ضالالمن أمالالالمك الدولالالالة الغزنويالالة ومالالالن االالالم  الالام السالالاللطان ميمالالالود  وبالالذلك
الى ًو الل علالى الووالالة أبالى علالى أولية  بًى الياًب على إ ليم سًستان وأمر بت ن يخطبالوا لقب

                                                                 
1- 

Wilkes & Curtis, December 2014, no 274 (3.58g). 
 . 111-198،ص 7، ج شرح اليميىنالعتبى: ؛ 015 – 010، ص 0ج ،تاريخ، ابن خلدون؛ 21 – 22، ص 8ج  ،الكامل: ابن االثير -0
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  و الد  الام الساللطان ميمالود بضالالرب 3الىال393 الى صالالةر سالنة  شالاد وتالرك الساللطان ميمالود سًسالتان
النقالود بالالي ليم سًسالالتان م لنالالًا بالالذلك سالالقوط الدولالة الصالالةارية الاانيالالة ودخالالول إ لالاليم سًسالالتان ضالالمن 

 غزنوية.أممك الدولة ال
 :ـه4:4درهم غزنوى باسم السمطان محمود ضرب سجستان سنة 

الو والظيالر   ورد الشول ال ام ليذا الطراز عبارة عن داررتين متيالدتي المروالز بوالل مالن الو
 :ُسًلت وتابات المروز داخل الداررة الداخلية  بينما وردت وتابات اليامش  يما بين الداررتين

 الظهر الوجو

 المركز

 االال الو 
 اهلل وحده

 يمين الدولة
 وأمين الملة

 هلل
 محمد

 رسول اهلل
 القادر باهلل
 محمود

)بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم( بسجستان سنة  الهامش
 ثلث وتس)عين وثلثمائو(

)محمد رسول اهلل ارسلو بالهدى( ودين الحق ليظهره على 
   الدين كلو ولو كره )المشركون(

 ه383محمود ضرب سجستان سنة درىم السلطان (: 0)لوحة 
Zeno, no 159289 (4.35g).   

 رسم توضيحى لكتابات الدرىم السابق(: 0)شكل
                                                                 

 .288،صصاحب تاريخ سبستان؛ مجهول: 189،ص7، جشرح اليميىنالعتبى: ؛21، ص 8ج ، الكامل: ابن االثير -9
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ايتوى ىذا الطراز على شيادة التوييد  ي السطرين األوليين  بينما وردت ألقاب السلطان 
الو   3ميمود ىيمين الملة /وأمين الدولةى الو وسالًل بيالامش الو بالسطرين الاالث والرابال بمروالز الو

 .(2  شول2لوية  اسم موان وتاري  الضرب
أمالالالالا الظيالالالالر  قالالالالد ايتالالالالوى بالالالالالمروز علالالالالى لةالالالالظ الًملالالالالة ىهللى بالسالالالالطر األول  يليالالالالو الرسالالالالالالة 

اء لقب الخليةة ال باسالى ىالقالادر بالاهللى بالسال طر الميمدية موزعة على السطرين الااني والاالث  ًو
الرابالال  بينمالالا ايتالل اسالالم السالاللطان ىميمالودى السالالطر الخالامس واألخيالالر بوتابالالات مروالز الظيالالر  ومالالا 

تي الةت  والصف بيامش الظير  و د وصلنا من ىذا الطراز درىم ر ُسًل ال تباس القرمني من سو 
 .2الى393ُضرب بسًستان منرخ بسنة 

 :أمجاد الدولة الصفاريةالمرحلة الثالثة: ثورة األمير أبو بكر واألمل في عودة 
االالار أبالو بوالالر ميمالالد بالن عبالالد اهلل يةيالالد خلالف بالالن أيمالالد   الىالال393سالنة  ة الى ًمالالادى اقخالالر 

الالالب  ارالالالد ًيشالالالو وأيضالالالروا ال يالالالارين  ميالالالاوًل أييالالالاء الدولالالالة الصالالالةارية وبصالالاليبتة أبالالالو اليسالالالن اليا
م وا الناس  ولم يًدوا طبًم   ًاروا بقدر وبير مالن النيالاس وطر وىالا وىتةالوا ألبالو  بوالر   اقلالة ًو

مالن وسالارل اإلعالمم عالن األخبالار  واإلعالمم مالن شالارات الملالك والساللطان واليالدف مالن الطالر  علالى 
الالل الةالالرح والطالالرب  يصالاليب مالزاج الالالروح نشالالوه يستسالاليل بيالالا  الطبالل سالالماع الالالنغم واألصالالوات مالن أ
 الص ب   قد وان األمراء  ى المشر  يبالغون  ى أخذ الطبول ويسمونيا الووسات ويبييون لوالل

الى . 3أمير و ارد عسورى أن يتخالذ منيالا مايشالاء وبالة الل اسالتولى الاالوار علالى سًسالتان  وخالرج  ب
والالى سًسالتان مالن  بالل الساللطان ميمالود الغزنالوى منيزمالًا  ودخالل األميالر أبالو بوالر يةيالد خلالف بالن 

 .4أيمد  ل ة أرك واستقر بيا وأ ام خطبة الًم ة باسمو
أنالو ضالرب  ييالا النقالالود باسالمو م لنالًا عالالودة  وعلالى الالرىم مالن  صالالر  تالرة يوالم أبالو بوالالر  إل

سًسالتان إلالالى يوالم الدولالالة الصالالةارية  و الد اسالالتغل أبالالو بوالر أىميالالة النقالالود ووساليلة إعمميالالة ميمالالة  
 ضرب النقود تيمل اسمو ونسبو وونيتو  وبذلك أعلن رسميًا انتصاره على الغزنويين  بخلو ىذه 

 ان.النقود من اسم السلطان الغزنوي أو واليو على سًست

                                                                 
العباسى القادر باهلل السلطان محمود ألقاب "يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود ولى أمير المؤمنين" وذلك عندما منح الخليفة  -9

السلطان محمود الخطبة فى خراسان باسم الخليفة العباسى القادر باهلل بعد أن اسقط الدولة السـامانيةفى خراسـان وسـيطر عليهـا سـنة 
ذيل : م(9256/ـى077الروذراورى )أبى الشجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد اهلل ت ؛017،ص 0ج ،يختار : ابنخلدونـ؛ى378

 .244ص، م2441، حتقيق سيد كسروى حسن، رار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، 9، ج جتارب األم 
2-

 Zeno, no 159289 (4.35g). 
 .178،127،ص7ج ،تاريخ: ابن خلدون -3
 .147-288،صصاحب تاريخ سبستانمجهول:  -0
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وعلالالى  الةضالالية  ربمالالا لقصالر  تالالرة وليتالالو. ولالم يصالاللنا مالالن نقالود أبالالو بوالالر إل طالراز وايالالد مالالن الالدراىم
الالالرىم مالالالن ضالالرب النقالالالود الًديالالدة باسالالالم أبالالو بوالالالر  إل أنالالو اتخالالالذ نةالالس الطالالالراز الغزنالالوي  الالالي ضالالرب الالالالدراىم  

الو والظيالر  ُسالالًلت ييالث يتميالز الشالول ال الام ليالذا الطالراز عبالارة عالالن دارالرتين متيالدتي المروالز بوالل مالن  الو
 وتابات المروز داخل الداررة الداخلية  بينما وردت وتابات اليامش  يما بين الداررتين.

 :ـه4:4ضرب سجستان سنة  درهم باسم األمير أبوبكر
 الظهر الوجو

 المركز

 ال الو اال
 اهلل وحده

 محمد بن عبد
 اهلل

 هلل
 محمد

 رسول اهلل
 القادر باهلل
 ابو بكر

)بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم بس(جستان سنة  الهامش
 ثلث وتسعين وثلثمائو

محمد رسول اهلل ارسلو )بالهدى(ودين الحق )ليظهره على 
   الدين كلو ولو كره المشركون(

 ه383درىم أبو بكر محمد بن عبد اهلل ضرب سجستان سنة (: 3)لوحة 
Album 24, no 382 (4.35g).   

 لكتابات الدرىم السابقرسم توضيحى (: 3)شكل

ايتوى ىذا الطراز على شيادة التوييد  ي السطرين األوليالين  بينمالا ورد اسالم األميالر ىميمالد 
و اسم موان وتاري  الضرب. و وُسًل بيامش الًو  بن عبد اهللى بالسطرين الاالث والرابال بمروز الًو
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ول  يليالالالالو الرسالالالالالالة أمالالالالا الظيالالالالر  قالالالالد ايتالالالالوى بالالالالالمروز علالالالالى لةالالالالظ الًملالالالالة ىهللى بالسالالالالطر األ
اء لقب الخليةة ال باسالى ىالقالادر بالاهللى بالسالطر  الميمدية موزعة على السطرين الااني والاالث  ًو
الرابال  وبينما ايتلت ونية األمير ميمد بن عبد اهلل ىأبو بورى  السطر الخامس واألخير بوتابات 

يامش الظيالر و الد صاللنا مالن وما ُسًل ال تباس القرمني من سوتي الةت  والصف ب مروز الظير 
 .(3  شول3لوية 3الى393ىذا الطراز درىم ضرب سًستان منرخ بسنة 

أرخ ىذا الدرىم ألستيمء ميمد بن عبالد اهلل علالى سًسالتان مالن الساللطان ميمالود الغزنالوى 
ميالالاوًل أييالالاء الدولالالة الصالالةارية ييالالث أنالو يةيالالد خلالالف بالالن أيمالالد االالانى يوالالام الدولالالة  ال ىالال393سالنة 

الصةارية الاانية  وما أن ىذا الدرىم صي  اسم  ىميمد بن عبد اهللى وذور ونيتو ىأبو بورى ييث 
نمالالا 2ذوالره صالايب تالالاري  سًسالتان ىأبالالو بوالر بالالن عبالد اهللى   ومالالا لالم يالالذور اسالمو مالالنرخين مخالرين وا 

  ومالا أىةالل ب الض المالنرخين 3الىال393سًستان وذىاب السلطان ميمود إلييا سنة  ذوروا عصيان
اسالم الاالارر ىأبالو بوالر بالن ميمالدى واسالم اخيالو  Stephen Album  ومالا ذوالر4خالروج ميمالد بالن عبالد اهلل

 .5الى393ىعبد اهللى وأن أبو بور لم يسًل اسم أخيو ىعبد اهللى على الدرىم الذى ضربو سنة 
 :الثورة، وعودة النفوذ الغزنوي المرحلة الرابعة: فشل

ىلقد انتيت ىذه الدولالة ول : إل أن أمراء سًستان ر ضوا ما  ام بو أبو بور  و ال أيدىم
الالى والالالى سًسالالتان الغزنالوي ويالالاربوا أبالالو بوالالر و ارالالد   يموالن أن يالالدوم ىالالذا ال مالاللى وانضالموا إلالالى  ب

 الى اليالوم  إلالى سًسالتانًيشو أبو اليسن وياصروه  الى  ل الة أرك  يتالى وصالل الساللطان ميمالود 
بًيش وبير وياصر األمير أبو بور وأبو اليسن الياًب  ال ى393الاانى من عيد األضيى سنة 

الالأ الى  ل الالة أرك االم  الالى علالى الخطبالالة ًو الالل م  نيم علالالى أرواييالم  نزلالالوا  وعالالين الساللطان ميمالالود  ب
  و د  ام السلطان 6الى394 ى شير ذى اليًة سنة  ميمد أبا يةص ومنة عامًم على سًستان

                                                                 
1- 

Album 24, no 382 (4.35g); Album 1998, (unique dirham in Tubingen Collection). 
 .288،صصاحب تاريخ سبستانمجهول:  -0
، ترمجة عفاف السيد زيدان، زين األ بار: م(9259-9252ه/003-000أبو سعيد عبد اهلل بن الضحاك بن محمود )ت )الكرديزى -3

،ص 0ج تفاريخ،: ابـن خلـدون ؛21-22، ص 8ج  الكامفل،: ابـن االثيـر؛250م،ص2449اجمللفس األعلفى لثقاففة، القفاهرة، الطبعفة األوىل، 
 .188-181،ص7ج، شرح اليميىنالعتبى: ؛087

م(، ترمجة حممد عالء 7825-824ه/7101-245)تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاهرية إىل هناية الدولة القاجارية إقبال )عباس(:   -0
، 2تاريخ رول اإلسالم، جمنقريوس)رزق اهلل(، ؛710-711م،ص7888الدين منصور، راجعه السباعى حممد السباعى، رار الثقافة، القاهرة، 

 .14،صروضة الصفاخواندمير:؛5م،ص7841الطبعة األوىل، مطبعة اهلالل بالفبالة، 
5- 

Album 1998, P 22. 
 .147-288،صصاحب تاريخ سبستانمجهول:  -5
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وىالى ضالرب النقالود بسًسالتان إعمنالًا عالن اسالت ادتو   الساللطان ميمالود بممارسالة أىالم شالارات الملالك
 إلى يوم الدولة الغزنوية. تو ليم وعودإلل

 :ـه4:6درهم باسم السمطان محمود الغزنوى ضرب سجستان سنة 
ال و والظيالر  ورد الشول ال ام ليذا الطراز عبارة عن داررتين متيالدتي المروالز بوالل مالن الو

 :ُسًلت وتابات المروز داخل الداررة الداخلية  بينما وردت وتابات اليامش  يما بين الداررتين
 الظهر الوجو

 المركز

 ال الو اال
 اهلل وحده

 ال شريك لو
 يمينى

 هلل
 محمدرسول اهلل

 القادر باهلل يمين الدولة
 وأمين الملة
 أبو القسم

 الهامش
بسجستان سنة بسم اهلل ضرب ىذا الدرىم 

 خمس وتسعين وثلثمائو
محمد رسول اهلل ارسلو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين  

   كلو

 ىـ385درىم ضرب سجستان باسم السلطان محمود سنة (: 0)لوحة 
No 618 (3.26g, 28mm).Classical Numismatic Group402, 26 July 2017. 

 

 

 الدرىم السابقرسم توضيحى لكتابات (: 0)شكل

ىيمينالالالىى  ايتالالالوى ىالالالذا الطالالالراز علالالالى شالالاليادة التوييالالالد  الالالي االالالمث اسالالالطر  بينمالالالا وردت ولمالالالة
الالالو اسالالم موالالان وتالالاري  الضالالرب الالو وسالالًل بيالالامش الو أمالالا الظيالالر  قالالالد   بالسالالطر الرابالالال بمروالالز الو
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ايتالالوى بالالالمروز علالالالى لةالالظ الًملالالالة ىهللى بالسالالطر األول  يليالالالو الرسالالالة الميمديالالالة بالسالالطر الاالالالاني  
الاء لقالالب الخليةالالة ال باسالالى ىالقالالادر بالالاهللى بالسالطر الاالالالث  وبينمالالا وردت ألقالالاب السالاللطان ميمالالود  و
ىيمالين الملالة /وأمالين الدولالةى موزعالة بالسالطرين الاالالالث والرابالال وونيتالو ىأبالو القسالمى بالسالطر الخالالامس 

 الد بوتابات مروز الظيالر  ومالا سالًل ال تبالاس القرمنالي مالن سالوتي الةالت  والصالف بيالامش الظيالر و 
 .(4  شول4لوية  3الى395صلنا من ىذا الطراز درىم ضرب سًستان منرخ بسنة 

 :  النتائج
تناولالت ىالالذه الدراسالالة بالبيالالث والتةصالاليل ويالالف اسالالتخدمت النقالالود ووسالاليلة إعمميالالة ىامالالة  

ىالذه الاالورة مياولالة ألييالاء   أرخت لقيام اورة على الغزنوييين  ي سًسالتان عقالب اسالتيمريم علييالا
الصالالةارية الاانيالة  ومالالا أرخالت النقالالود ايضالًا لسالالت ادة الساللطان ميمالالود إل لاليم سًسالالتان و الالد الدولالة 

أوضيت الدراسة تقارب النقود الصةارية  ي عصر دولتيا الاانية من ييث الشول ال ام مال النقود 
 ووذا األمر بالنسبة لنقود أبو بور.  ال ى393الغزنوية  ي عام 

 بور ميل الدراسة ىو الوييد الم روف يتى اقن. وُي د الدرىم الذي ييمل اسم أبو
توضي  أىميالة النقالود وذلك النادر من نايية  و  الدرىمالدراسة الضوء على ىذا  و د ألقت

 ووايقة تاريخية  ي ىاية األىمية  ترصد ما يطرأ على الساية السياسية بول د ة.
 

 :مراجعالمصادر و ال
 :اواًل: المصادر

 راً الو 8  جالوامالل  الى التالاري م(: 2343هــ  746ابن األثير)أبى الحسن عمـى بـن أبـى الكـرم ) ت  
 م. 3987ىال/3407وصييو ميمد يوسف الد ا   دار الوتب ال لمية  الطب ة األولى  بيروت  

 ( تالاري  ابالن خلالدون: المسالمى م(: 2567-2443هــ 969-843ابن خمدون)عبد الرحمن بـن محمـد
الالالم والبربالالالر ومالالالن عاصالالالرىم مالالالن ذوى الشالالالأن وتالالالاب ال بالالالر وديالالال وان المبتالالالدأ والخبالالالر  الالالى أيالالالام ال الالالرب وال 

  ضالالالالبط المالالالتن ووضالالالالال اليواشالالالالى والةيالالالارس خليالالالالل شالالالاليادة  مراً الالالة سالالالالييل زوالالالالام  دار 4-3  جاألوبالالالر
 م.2000ىال/3423الةور  بيروت 

  بيالالالاء روضالالة الصالالةا  الالى سالاليرة األنهـــ(: 64:خواندمير)محمــد بــن خاونداــار المعــروف بخوانــدمير ت
مالالة والملالوك والخلةالا تالالاري  الدولالة الطاىريالة والصالالةارية والسالامانية ومل بويالو والسالالماعيلية والمميالدة   تًر

مالالو و الدم لالالو أيمالد عبالالد القالالادر الشالاذلى  راً الالو و الدم لو:السالالباعى ميمالالد  عالن الةارسالالية وعلال  عليالالو وتًر
 م.3988  3السباعى  الدار المصرية للوتاب  القاىرة  ط
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Classical Numismatic Group 402, 26 July 2017, No 618 (3.26g,28mm). 
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 الارب م(: 2668هـ 599بى الاجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد اهلل ت الروذراورى )أ ذيالل ت
 م .2003  تيقي  سيد وسروى يسن  دار الوتب ال لمية  الطب ة األولى  بيروت  6األمم  ج 

  شالرح اليمينالى المسالمى م(: 2784ه 2659العتبى)أحمد بن عمى بـن عمـر بـن صـال  بـن أحمـد )ت
   د.ط  د.ت.أبى نصر ال تبىبالةت  الوىبى على تاري  

  زيالالن م(: 2662-2666ه 554-553الكرديزى)أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن الضــحاك بــن محمــود )ت
مة عةاف السيد زيدان  المًلس األعلى لاقا ة  القاىرة  الطب ة األولى  األخبار  م.2006  تًر

 :الوالريم علالى  المًلالالس   نقلالو مالن الةارسالالية ال ربيالة ميمالود عبالالد صالايب تالاري  سًسالالتانمؤلـف مجــــول
 م.2006األعلى للاقا ة  

 ::المراجع العربيةثانياً 
 :)م.3907  الطب ة األولى  مطب ة اليمل بالةًالة  2  جتاري  دول اإلسمممنقريوس)رزق اهلل 
 )205إيالالران ب الد اإلسالالمم مالالن بدايالة الدولالالة الطاىريالة إلالالى نيايالة الدولالالة القاًاريالالة   تالاري  إقبال)عبــاس-

مالالة ميمالالد عالالمء الالالدين منصالالالور  راً الالو السالالباعى ميمالالد السالالالباعى  دار م(3925-820ه/3343   تًر
 م.3989الاقا ة  القاىرة  

 ثالثًا : المراجع األجنبية 
 Album 1998; Stephen Album, An Over view of The Coinage of Sistan: I. Before 

The Mongols, Yarmouk Numismatics, Volume 10, 1998. 

 Album 24, Stephen Album rare Coins auction 24, January 14-16, 2016. 

 Classical Numismatic Group 402, 26 July 2017. 

 Wilkes & Curtis; December 2014. 

 ZenoDatabase. Ru. 
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