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        الملخص:
                                                                                       للصور الشخصية أهميتهاا، قداد دا دي الصاورة رساالغ أبلار ماب سارد ثياارات ك يارة، ولاد اثتماد ثليهاا 

    ُ                                      م، ونُدشااص رااوردش الشخصااية ثلاا  اااراز مااب الكلااوس    754     هااا /    137                                  الخليكااة )أبااو جعكاار المفصااور( قاا  ساافة 

                                                       ُ                             مديفة شيراز لصية إلليم قارس، وقق حملة إثالمية مدروساة  اساُتخدمص قيهاا الصاور الشخصاية لماا          ضربص ق 

                                                                                                  لها مب أهمية، وكذلك ألاغ قةاة نددياة قاك دلاك الكتارة )الكلاوس( لماا لهاا ماب سارثة انتشاار وساهولة قاك التاداول 

ُ                               واالسااتخدام باايب قةااات الملتمااف المختلكااة، وُسااللص ثليهااا ثيااارات مدصااودة دخاادم ا                   لغاارض الااذي ضااربص مااب                                       
                                                        أجلش هذه الكلوس. وهو ما سوف يتم دكصيلش خالل هذه الدراسة.

    ها.   137                                                                         كلمات مكتاحية: الصور الشخصية، أبو جعكر المفصور، الكلوس، شيراز، قارس، سفة 

Abstract: 

Portraits are important as they can reveal messages that are more eloquent than 

mere words. Therefore, Abu Ja'far al-Mansur utilized them in 137H./754A.D. His 

portrait was inscribed on fals minted in Shiraz, the main city in the Persian Province 

according to planned media campaigns. Because of their importance, al-Mansur's 

portraits were inscribed on the fals, the cheapest and the most widely used money 

 مصر - اإلسالمية المسكوكات مركز مللة

Journal of Islamic Numismatics Center, Egypt 

JINCE 

Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/english/


JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 198   

denominations. Additionally, certain phrases were inscribed to serve the purpose. 

Thus, the present study was conducted. 

Keywords: Portraits, Abu Ja'far al-Mansur, Fals, Shiraz, 137H. 

         المددمة:
عالنيػ       إعالمػ        كػدداة           المسكوكات         استخدمت       رمػو        عمييػا       فنقشػت           اختراعيػا      منػ    ة   ميمػ   ة       وا 

         السػمطاف     أىػؿ       وأدرؾ       رسػوؿ      خيػر       فكانػت        نقشوىا    مف       أىداؼ    عف      عبرت      وصور        وكممات       وحروؼ
       وآيػات        عبػارات       تسػييؿ   ؛    لػؾ     ومػف        النػا،      إلػ        معينػة       رسػالؿ       إليصاؿ           المسكوكات        استغالؿ       أىمية
      دعػػاة    بػػو     قػػاـ    مػػا      لػػؾ       ومثػػاؿ         بسػػيولة        النػػا،     الػػ          قضػػاياىـ      وصػػوؿ      تيسػػر      معػػاف          وتحميميػػا         قرآنيػػة 
ااوأَدةأ ًقااك   :         القرآنيػػة      اآليػػة       تسػػييؿ    مػػف          العباسػػية        الدولػػة ااًرا ًإاَل اللمأ ُأُلُكمل ثألأيلااًش أأجل اا َ  أ ً   )لُاااغ اَل أأسل ً   أ ل ً  ً  َ   ل أ أ ُ  ل  أ أ ل ( ُ    َ  أ ل أُ    لُ  ل أ   اللُدرلبأاا  

     التػػػ      
    .1        العباسية        لمدعوة       ً شعاراً          اتخ وىا

    فػػػ        وخاصػػػة         اإلسػػػالمية        الدولػػػة      حكػػػاـ        اسػػػت اد     فقػػػد           الحضػػػارات؛     بػػػيف        متبػػػادؿ         التػػػدثير     وألف
     نقػػ     مػػف            والبي نطيػػة           الساسػػانية     مثػػؿ       عمييػػا         السػػابقة          الحضػػارات      اليػػو      وصػػمت     ممػػا       األولػػ          مرحمتيػػا
      ليػػـ     ُ  ّ   الُممّيػػ ة        مالمحيػػـ      تحمػػؿ       شخصػػية     صػػور     نقػػ      الػػ         فعمػػدوا            مسػػكوكاتيـ      عمػػ         لمحكػػاـ     صػػور
  .    ن اع     بيا     كاف      الت          ال ترات    ف       خاصة           بدوصافيـ        النا،        وتعريؼ       حكميـ       إلثبات

     سػنة       شػيرا  )-      ضػربو        وتػاري       مكػاف     حمػؿ       والػ ي          الدراسػة؛      موضػ         ال مو،      طرا       لؾ     ومف
  -     736 )         المنصػػور      يع ػػر     أبػػو         الخمي ػػة     عيػػد    فػػ   ُ   ُضػػرب     أنػػو      يثبػػت    مػػا     وىػػو  - (    وملػػة        وثمثػػيف     سػػب 
      تحمػػؿ       شخصػػية      صػػورة      عميػػو   ُ   وُنقػػ            العباسػػية         لمدولػػة        ال عمػػ         المؤسػػ،  ( ـ    775  –     753  /      ىػػػػ   758
       أيميا    مف     ضرب      الت         ال كرة      تخدـ        كتابية      نصوص      يانب     إل      لو     ُ  ّ   الُممّي ة         المنصور         الخمي ة      مالمح
  :   عم          االعتماد    تـ         البحثية        النقطة     ى ه         ولتناوؿ   .      ال مو،     ى ه
   هاا ونُدش ثليش رورة شخصية للخليكة أبك جعكر المفصور.   137          شيراز سفة                          اراز الكلوس المضروبة ق                                             ُ      

  .المصادر والمراجف التاريخية واللغراقية                                       
                                                           

-   23                 سورة الشوري، آية  .  
                                                                                           المهدى والمهدوية ثل  المسكوكات اإلسالمية دراسة داريخية ألثر قكرة المهدي المفتظر ثل  الفداود قاك                          رمضان )ثااف مفصور محمد(،   -1

     قلاوس                                     زرازيار )محماود أحماد محماود أحماد(،    156  –     151     م، ص     2013                                            ، الطيعة األول ، مكتياة زهاراا الشارا، الدااهرة،             العصر اإلسالمك
     م، ص     2016                              ، رسالة دكتاوراة، جامعاة ساوهاج،                م( دراسة آثارية   833  -     749     ها /    218  -     132                                     إلليم خراسان خالل العصر العياسك األول )

131     –  133    ،  193     –  197   .  
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                                                                        وتتضمن الدراسة المحاور التالية وذلك لتغطية جوانب الموضوع بصورة متكاممة4
                                                                  بيان مختصر لألحداث التاريخية التك سيدص وواكيص قترة ضرب هذه الكلوس.  . 1

                          لطراز الكلوس محغ الدراسة.           ورف دكصيلك   . 2

                                  دحليغ ما جاا قيش مب ندوش وكتابات.  . 3

                              اإلاار التاريخك لكترة الدراسة:

            وبالمرايعػػة           العباسػػية         الدولػػة       فتػػرات    مػػف       عصػػيبة      فتػػرة    فػػ         ال مػػو،    مػػف     ا     الطػػر    ا  ىػػ      ضػػرب
     حيػػث          المنصػور؛      يع ػر     أبػ          لمخمي ػة        الثػان        العػاـ      نيػده     ىػػ    737     فيػو      ضػربت      الػ ي       لمعػاـ           التاريخيػة

     سػنة      الحػ     مػف       ً عالػداً       يع ػر      وأبػو      تػوف       الػ ي       عبػداه        العبػا،     أبػ       أخيػو    مػف       بوصػية        الخالفة      تول 
    بف       عبداه     عمو       بخروج       خالفتو        استقبؿ     ّ  ولكّنو  . 1      البيعة      موس     بف      عيس     لو      فدخ     ـ    753  /     ىػ   736
ّ  تخّوؼ      يانب     إل     2     بيعتو      ورفض        بالشاـ      عميو     عم      فػ     ّ  لكّنػو            الخراسػان        مسػمـ     أب     مف         المنصور    
    3   ىػػػػ   737     سػػنة       ثورتػػو     عمػػ         لمقضػػا       مسػػمـ      بػػدب         اسػػتعاف       عبػػداه     عمػػو        انشػػقاؽ    مػػف        الػػتخمص      سػػبيؿ
  .    مسمـ     أب       ن و      عم         لمقضا       ت رغ    ثـ     ومف

         العبػا،؛     أبػ          الخمي ػة      أخيػو     عيػد     منػ            الخراسػان       مسػمـ     أبػ      عمػ         القضػا          المنصور      حاوؿ
      شػ         األمػر    مػف      يممػؾ   ال          والخمي ػة      مسػمـ     أبػ       يريػد    مػا     وفؽ      تسير        الدولة      شلوف    أف      يوقف     كاف     ألنو
       بينيـ      يبمغ      يعمو      ال ي         المشرؽ      أىؿ       وعامة        واليند         بالقادة       مباشر        واتصاؿ       وطاعة       مكانة    مف    لو     لما

     بعػد         الثانيػة       لممرة        خراساف     إل       يع ر     أب        ىاب     بعد     أنو   ُ    فُي كر       ن سو          الخمي ة        بمثميا     يحظ    لـ       مكانة
      وقػاؿ        العبػا،     أبػ      إلػ       يع ػر     أبػو     ريػ        كثير     بف         لسميماف      مسمـ     أب       وقتؿ        الخالؿ       سممة     أب      قتؿ

                                                           
         هااا، دار    136                                           ، دحدياق: محماد أباو الكضاغ إباراهيم، أحاداث سافة  7                      دااري  الرساغ والملاوج، ج     هاا(،    310  –     224                     الطيري )محمد بب جريار   -1

  .   470     م، ص     1962     مصر،   -       المعارف
             أن ثياد اب بااب                                                                                       ً                      ثاار ثياد اب باب ثلاك  ثاام الخليكاة أباك جعكار المفصااور ورقاف الييعاة لاش قااور دولياش الخالقاة االيااً الخالقااة لفكساش، حيا  ورد  -2

   ل                                                                                                                     )بلغين أن عيسي بن على قال أليب العباس4 يا أمًن ادلؤمنٌن؛ اذكر رجال ميد  النداس إليدع أعنداقعد بعد ن  لدان ذلدم و ييد ر  و يدؤ ر  ليدا          جعكر لال: 
                           ي  بدن عمدر  بدن جعد ة ادلي  مدي                                أن أ ليع اخلاللة بع ي  ليال لع سدع  -                      حرب مر ان بن حمم   قتلع  –                                       كنت  ع ت عب  اهلل بن على إن قار هبذا األمر 

                                                                                  وكانص الييعة للمفصور قخرج لذلك ثمش ثيد اب بب ثلاك   الايالذري )أحماد باب يحاك باب جاابر ت                                        و خترجعا من  ل  حمم  بن على؛ ليبل قولع(
  .   239    م، ص    1996       ليفان،   -                                               ، دحق د سهيغ ذكار، رياض زركلك، دار الككر، بيروت 4                      جمغ مب أنساب األشراف، ج    م(،    892  –  ها   279

  -   732                                           ابب خلدون )ثيد الرحمب باب محماد باب خلادون    494  –     479       هاا، ص      137            ، أحداث سفة  7   ، ج                   داري  الرسغ والملوج        الطيري،   -3
                                                                                                 داري  ابب خلدون المسم  بكتاب العير ودياوان الميتادأ والخيار قاك أياام العارب والعلام واليربار وماب ثارارهم     م(،     1406  –    1332     ها /    808

  .   229  –     227     م، ص     2001  –      1431       ليفان،   –                   ، دار الككر، بيروت  3                        ، مراجعة د. سهيغ ذكار، ج ر                   مب ذوي السلطان األكي
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                                                                                           لسص خليكة وال أمرج بشكا إن دركص أبا مسلم ولم ددتلش. لال: وكيف؟ لال: واب ما يصفف إال ماا أراد،   )   :   لو

     ىػ ا    فػ        النظػر      يؤيػؿ     كاف        الدولة      ضياع    مف        العبا،     أب        ولخوؼ   .1 (                            لال أبو العياس: اسكص قاكتمها
        لخالفتو       ً منقصةً        ويوده    أف      يعمـ     وىو       مسمـ      أب      مثؿ       بويود       ليرض      يكف    لـ         المنصور     لكف       األمر 
      مسػمـ     أبػ     مػف        الػتخمص        الخالفػة       توليػو     عند        الرلي،      ىدفو     يعؿ      ل لؾ     بو         يستياف   ال     قوة      مرك      فيو

  .      الدولة    ف         ون و ه

    ألف          المػػػدالف     فػػػ       عميػػػو        القػػػدوـ     عمػػػ        أيبػػػره     حتػػػ        الحيػػػؿ      أعمػػػؿ      لػػػؾ    مػػػف       يػػػتمكف      ولكػػػ 
     أبػو     قضػ     أف     بعػد      و لػؾ       قوتػو       موضػ         المشػرؽ        أقػاليـ     إل         مسمـ     أب    ة   عود      يخش      كاف         المنصور

     إلػ         يرسػموف      ىاشػـ     بنػ     مػف      حولػو    مػف         المنصػور     يعػؿ ف         بالشػاـ      ّ عمػ ّ     بػف    اه     عبػد      ثورة     عم       مسمـ
      تدكػد       بعػدما        ويالط ػو        يطملنو      إليو      أرسؿ       وك لؾ          ومكانتو         لمكانو        حافظوف       وأنيـ          بالتعظيـ      مسمـ     أب 
       عمييػػا       اعتمػػد      التػػ          الوسػػالؿ     أىػػـ     ومػػف  .       خراسػػاف     إلػػ          والتويػػو      عميػػو       الخػػالؼ       وع مػػو     منػػو      خوفػػو    مػػف

      ومػدف        أقػاليـ     عمػ    و    نوابػ       إغػرا        إليو؛         والريوع    لو        الخضوع     عم       مسمـ     أب        إليبار         المنصور         الخمي ة
     حكػػـ         بتوليتػػو        خراسػػاف     عمػػ       مسػػمـ     أبػػ       نالػػب    2      ّ الػػ ىم ّ          إبػػراىيـ    بػػف      خالػػد      داود     أبػػو        ومػػنيـ؛        المشػػرؽ
       إنا لم  )  :     مسمـ     أب      إل        داوود     أبو     كتب      لؾ      سبيؿ     وف        عميو؛        القضا     ف        ساعده    إف     بق     ما        اإلقميـ

  .3 (                                     ، قال دخالكب  إمامك وال درجعب  إال بإذنش                                    نخرج لمعصية خلكاا اب وأهغ بيص نيي ش 

     عمػ         وأيبره         خراساف      إل         التويو    عف      مسمـ     أب        إثنا     مف         المنصور      تمكف        األسموب      بي ا  
     منػو      خمػوف      ليػاؿ      لسػب          األربعػا      يػوـ      وقيػؿ        شػعباف     مػف      بقػيف      لخمػ،        الخمػي،     يػوـ       فقتمػو      إليو        القدوـ

                                                           
                                                              ، دحديااق: ثياد المافعم ثااامر، مراجعاة جماال الااديب الشايال، دار إحياااا              األخياار الطاوال     هااا(،    282                                    الاديفوري، )أباو حفيكااة أحماد باب داود ت   -1

       المكتب                         داري  الدولة العياسية،   5                                   التاري  اإلسالمك )الدولة العياسية(، ج                  شاكر )محمود(،    356     م، ص     1960  ،  1                        الكتب العربك، الداهرة، ط
  .  95  -  94     م، ص     2000  ،  6         اإلسالمك، ط

                                                                                          داوود خالد بب إبراهيم ويددمش ثل  غيره لماا كاان لاش ماب قضاغ قاك إلفااا الفديااا بديولاش حايب أرسالش                                     كان أبو مسلم الخراسانك يميغ إل  أبك     -2
     األمار                                                                                                                              إليهم اإلمام ليتول  أمر الشيعة بخراسان قك مرحلة ال ورة العياسية، قخش  الفدياا وثل  رأسهم سليمان بب ك ير أال يدوى أبو مسالم ثلا 

        ، أحداث  7   ، ج                   داري  الرسغ والملوج                                                                  اد وثلم ألفعهم بديولش ورده، قحكظها لش أبو مسلم... للمزيد  الطيري،                           ً       قردوه وكان أبو داوود غالياً قلما ث
  .   262  –     361       هاا، ص    139    سفة 

     هاا(،    597                                           ابب اللوزي )ثيد الارحمب باب ثلاك باب محماد ت   486  –   485      هاا، ص   137            ، أحداث سفة  7   ، ج                   داري  الرسغ والملوج        الطيري،   -3
       ليفاان، –                      هاا، دار الكتاب العلمياة    137            ، أحداث سافة  8                                          دراسة ودحديق: محمد ومصطك  ثيد الدادر ثطا،ج-         ج واألمم                       المفتظم قك داري  الملو 

                      ، راجعاش وراححش د. محماد                  الكاماغ قا  التااري      هاا(،    630                                               ابب األثيار )ثاز الاديب أباو الحساب ثلاك باب محماد ت  10-   9    م، ص    1992  ،  1 ط
                              الاذهيك )شاما الاديب محماد باب    108    م، ص      1،1987        ليفاان، ط  –     بياروت–   ياة                    هاا، دار الكتاب العلم   137            ، أحداث سافة  5             يوسف الدلاا،ج

        هااا، دار    137            ، أحااداث ساافة  8                            ، دحااق:ثمر ثيااد السااالم داادمري، ج                                  داااري  اإلسااالم ووقيااات المشاااهير واألثااالم     هااا(،    748  -   673      أحمااد ت
  .   107  –  97   ، ص    اسية                   ، داري  الدولة العي 5                 التاري  اإلسالمك، ج          شاكر،    356    م، ص    1991      ليفان،  -                    الكتاب العربك، بيروت
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    هاا/    129                                     )ظهر أبو مسلم لخماا بدايب ماب رمضاان سافة    :     السير       عمما      قاؿ    1       المدالف        برومية     ىػ    737     سنة

  .2   ً  يوماً(    13   ً     شهرًا غير  78                  قيد  قيما كان قيش    ،           ها بالمدالب   136                                           م، ثم سار إل  أبك العياس أمير الم مفيب سفة    746

        وفػػػار،         خراسػػػاف     مثػػػؿ        المشػػػرؽ        أقػػػاليـ         فاضػػػطربت       مسػػػمـ      أبػػػ      قتػػػؿ     عنػػػد      األمػػػر      ينتػػػو    لػػػـ
         ويبطنػػػوف       اإلسػػػالـ        يظيػػػروف         أصػػػحابيا     كػػػاف       اإلسػػػالـ    عػػػف       غريبػػػة       دينيػػػة     فػػػرؽ      لػػػؾ      يػػػرا        وظيػػػرت
         القديمػة         ديانتيـ       إلحيا        وسيمة        مدساتو    مف         واتخ وا        الثورة        اعمنوا   ُ  ُقتؿ      فمما   ؛       القديمة          الميوسية         ديانتيـ
      نسػبة           بالمسػممية          المعروفػة        ال رقػة         الحركػات     تمػؾ     بػيف     ومػف  .        اليدامػة         الدينيػة          لحركػاتيـ      ً رم اً           واعتبروه

ّ    الخّرميػة    ىػ          مبادليػا       وكانت       مسمـ      أب      إل      مػف     ريػؿ          المسػممية      حركػة     ّ  وتػ ّعـ    3       القديمػة           والم دكيػة     
   :    وقػاؿ      مسمـ     أب         بإمامة       ونادي     ىػ    737     سنة         نيسابور    ف        ثورتو     بدأ       سنبا       يدع       مسمـ     أب        صنال 

     ممػؾ       وي يػؿ        الميػو،      دولة       ويعيد       ورحمة     ً عدالً       األرض      ويمأل      يظير     حت       يموت     ولف     يمت    لـ      بدنو )
         طبرسػتاف        بنػواح        وقتمػو        ى يمتػو    مػف      تمكػف       ً كبيػراً       ً ييشػاً       إليػو      يرسػؿ    أف         المنصػور      اضػطر ف  .  (     العرب
  .4     حركتو      قياـ    مف      ً يوماً        سبعيف     بعد

    :    ها   137                          اراز الكلوس ضرب شيراز سفة 

       ظيرىػػا    فػ      نقػ      ىػػ    737     سػنة       شػيرا        مدينػة    فػ       ضػربت         ال مػو،؛    مػف       أربعػة         الدراسػة     ىػ ه        تتنػاوؿ

       العػاـ       الشػكؿ     عمػ          ً اعتمػاداً         نمطػيف؛     إلػ         قسػمتيا     فقػد        ال مػو،     ىػ ه       تحويػو    ما      ووفؽ        نص ية؛       شخصية      صورة

  :   يم       فيما     ليا       العرض      سيتـ     (     برون –    نحا، )       الصن        ومادة       منيا      فم،    كؿ    ف          الشخصية        لمصورة

                                                           
ُ                                                   وها  بلادة بااالدرب ماب بغااداد ثلا  دجلااة باللاناب الغربااك معادودة مااب مادالب ضكسارىض. رُوميااة: بضام الااراا وساكون الااواو وكسار الماايم وقات  الياااا   -1                                                                          

  –     608                                                .  ابب خلكاان )أباو العيااس شاما الاديب أحماد باب محماد                                در ذو الدرنيب لما ألام بالمدالب                                              الم فاة مب دحتها وبعدها هاا ساكفة، بفاها اإلسكف
  ،        المفاتظم                اباب اللاوزى،    155  ،    154    م، ص    1978       ليفاان،   –                ، دار راادر بياروت 3                      ، دحديق: إحسان ثياس، ج                          وقيات األثيان وأنياا الزمان     ها(،    681
-   660                              يااياا )محماد باب ثلاك باب ايااياا        باب ا   359      ها، ص    137            ، أحداث سفة  8   ، ج     داري             الذهيك،   13  –    12      ها، ص    137            ، أحداث سفة  8  ج 

  .   171  –     168    م، ص    1997      ليفان،  –        ، بيروت                                         الكخري قك اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية     ها(،    709
  .   232  -     229    ، ص  3   ، ج     داري                ابب خلدون،   18      ها، ص    137            ، أحداث سفة  8    ، ج        المفتظم            ابب اللوزى،   -2
                                   م ماب المادالب إلا  الاري واساتمرت ديشار    531                                 جة مزدج، هربص بعد مدتغ زوجها سفة                                                 ذكر نظام الملك ق  كتابش سياسة نامة أن خرم هك زو   -3

       لخرمياة                                                                                                                           بميادئ زوجها التك ددوم ثل  شيوثية األموال والفساا كوسيلة إلزالة الخالقات بيب الفاس، قسمك أدياثها بالمزدكية نسية إل  زوجهاا وبا
                                                               كا أبااك مساالم الااذي نلاا  قاا  ضاام هااذه العفاراار إلاا  دثااوة بفااك العياااس...      ً                             ً                 ديعاااً الساامها، واسااتمر هااذا المااذهب حياااً قاا  خراسااان حتاا  ملاا

  .  50         م، هامش ص    1972       ليفان،   -                           ، دار الفهضة العربية، بيروت                              (، قك التاري  العياسك والكاامك                   العيادي )أحمد مختار
                        ، الاادار ال داقيااة للفشاار،                            رااالت باايب العاارب والكاارس والتاارج                        المصااري )حساايب مليااب(،   50  -    49   ، ص                  قااك التاااري  العياسااك         العيااادي،     -4

  ،   16        ، العاادد                                                       (، الرواندياة قروثهااا وأهاداقها، مللاة كليااة العلاوم اإلساالمية                       المحمادي )ثماااش قرحاات  53  –    52    م، ص    2001  ،  1          الدااهرة، ط
  .   339     م، ص     2008                    جامعة بغداد العراا، 
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            الفمط األول:
  :     و نػػو )         البرونػػ     مػػف    رب ُ ُضػػ       واحػػد؛     فمػػ،       الػػنمط     ىػػ ا     تحػػت       ينػػدرج        السػػابؽ         التصػػنيؼ     وفػػؽ

      مركػػ     أف      كػػر     حيػػث    1   شػػما      سػػمير         كتاباتػػو      نصػػوص     نشػػر   ( 7      لوحػػة )   ؛ (  مػػـ  3.  :      وقطػػره     يػػـ     2.3.
    يؿ ُ ُسػ         واليػام   (     لػو      شػريؾ   ال  /       وحػده    اه  /     إال     الػو   ال )  :        بالصػيغة         التوحيػد       شػيادة    بػو    يؿ ُ ُسػ       الويو

    أف      فػ كر       الظيػر      نقو      أما   (.     وملة        وثمثيف     سب      سنة        بشيرا        ال م،     ى ا     ضرب    اه     بسـ )   :    النص    بو
      حكمػو     سػبب     شػما  ُ    ُيعمػؿ    لػـ      وىنػا     ( ؟      ىامشيف    مف      إطار   : )   بيا       ويحيط   ؟ (       ساسانية       نص ية      صورة )     بيا

     !!.        الشخصية        الصورة     حوؿ          المويودة    ات      الكتاب      يقرأ     ولـ    !!       ساسانية       بدنيا        الصورة     عم 

Morton & Eden Ltd       بمػ اد         أحػداىما        الػنمط؛     ىػ ا    مػف      ل مػ،        صػورتاف  ُ    ُنشػرت     كمػا  
2    

Zeno       بموقػػ           والثانيػػة
      يع ػػر     أبػػ       فتػػرة    مػػف       عباسػػ      فمػػ،   )     أنػػو        منيمػػا؛    كػػؿ       توصػػيؼ    فػػ       ويػػا    ؛3

    مػػػف       الػػػنمط     ىػػػ ا     عمػػػ   ُ   ُنقػػػ       فيمػػػا         التػػػدقيؽ     خػػػالؿ     ومػػػف   (.         الساسػػػان        الػػػنمط     عمػػػ     رب ُ ُضػػػ         المنصػػػور
  :   يم     ما     إل         الباحث      يخمص       واضح       بشكؿ          وت ريغيا         محتويات

  .     الويو         لكتابات       قرا ة    مف     سبؽ    ما    م       يت ؽ   4   ا أولا   
        السػتيال          التدقيؽ    مف     ش       إل        تحتاج        فنقوشو        الظير؛       محتوى       ت سير    ف        يختمؼ   4     ا ثانياا   
      مالمػح      تحمػؿ   ال     ىنػا      نقشػت      التػ          الشخصية        الصورة    ألف  !     منيا         المقصود     عم          والتعرؼ           محتوياتيا
نمػػا           الساسػان         الػنمط     عمػػ     رب ُ ُضػ      بدنػو        الطػرا      ىػػ ا     عمػ        خالليػا    مػف       الحكػػـ     يػتـ     حتػ           ساسػانية          وا 

       عربيػػة       لنصػػوص      كػػوف      بخػػط         بكتابػػات       محاطػػة       عربيػػة       ورمػػو       مالمػػح      تحمػػؿ       شخصػػية      صػػورة    ىػػ 
        ال كرة     حيث    مف        ساسان        تدثير      وى ا         ال ترة      تمؾ    ف         الحاكـ    عف         لمتعبير      نقشت      ب لؾ     في          إسالمية 
          الػػػدراىـ      عمػػػ          الشخصػػػية       صػػػورىـ     نقػػػ     فػػػ          الساسػػػاف       عواىػػػؿ      لػػػؾ     قبػػػؿ          اسػػػتخدميا     حيػػػث       األولػػػ 
       شخصػػية      صػػورة    لػػو  ُ    ُنقشػػت      الػػ ي         ال بيػػر؛    بػػف    اه     عبػػد     بػػيف        الصػػراع       مرحمػػة    فػػ     ُ    اسػػُتغمت    أف      وسػػبؽ
      صػػػورة    لػػػو  ُ    ُنقشػػػت      الػػػ ي        مػػػرواف؛    بػػػف       الممػػػؾ      وعبػػػد          والعنػػػ ة          المحػػػراب      طػػػرا          الػػػدراىـ     عمػػػ        نصػػػ ية
  .4       وال مو،          الدنانير     عم         الواقؼ         الخمي ة      طرا      عم        كاممة       شخصية

                                                           
1-

  . 1     ، رلم   261    (، صA catalogue of Abbasid copper coins    م. )    1998        ، لفدن،                    ثيص الكلوس العياسية              شما ) سمير (،   
2-

 Morton & Eden Ltd, Auction. 85, Lot 255, 26 April 2017.  
3
-Zeno, no. 182400. 

  ،                                          رؤية جديدة دفسيش للخليكة ثيد اب بب الزبير  -                           اراز دراهم المحراب والعفزة                                                      دفاول هذا الموضوا بالتكصيغ  ث مان )محمد ثيد الستار(،   -4
   م.    2016  ،  1 ط                       دار الوقاا، اإلسكفدرية، 
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       كثيػرة       قضػايا ل         االنتبػاه     يػ ب     منو  ُ   ُقصد       الظير     عم   ُ   ُنق     ما    أف      نالحظ       األول         الوىمة     ومف
     غطػػت       مركػػ ي      بشػػكؿ       شخصػػية      صػػورة     نقػػ      خػػالؿ    مػػف      و لػػؾ        الػػبالد       وىػػ ه        ال تػػرة     تمػػؾ     أىػػؿ        يػػدركيا
           )محماد رساول   :         المحمديػة         الرسػالة      يحػوي        البسػيط        الكوف        بالخط       كتاب      بنص  ُ     ُأحيطت         أي الو       معظـ
  .       الشخصية        الصورة     رأ،      غطا       أعم     مف         يقطعيما         دالرتيف    مف       م دوج      إطار      داخؿ     ى ا    كؿ       اب(

      موضػ         ال مو،       لطرا          السابقة          الدراسات    م         الباحث       اختالؼ        ت اصيؿ       إيضاح      سبيؿ     وف   
  ُ    ُنقشػػت       عربيػػة      صػػورة      أنيػػا       إثبػػات     يػػتـ    كػػ   ُ    ُم صػػؿ      بشػػكؿ          محتوياتػػو     وصػػؼ     ىنػػا     يػػتـ     سػػوؼ          الدراسػػة؛

  :       ساسانية       وليست          المنصور       يع ر     أب          لمخمي ة    ُ  ّ   الُممّي ة        المالمح    عف        ً تعبيراً 

      يتيػو      لشػخص        يانبية       بييلة       ويييا       نص ية       شخصية      صورة    عف       عبارة   4       الشخصية        الصورة
            الساسانية          النص ية         الشخصية       الصور       تصميـ       يماثؿ     ىنا     وىو         أمامية        بييلة       وصدره         اليميف        ناحية
       اتيػاه      ىيلة    ف          والعن ة         المحراب      طرا      عم   ُ    ُنقشت      الت         ال بير    بف    اه      لعبد         الشخصية        الصورة      وك ا

      صػػػية     الشخ        المالمػػػح     حيػػػث    مػػػف     ىنػػػا         الشخصػػػية        الصػػػورة        ت اصػػػيؿ       تختمػػػؼ  !    لكػػػف         والصػػػدر        الويػػػو
   .      ال كر       سال ة         المواض     ف          مثيالتيا    عف          المالب،       وىيلة        الرأ،        وغطا 

        انسػػحاب     خػػالؿ    مػػف      ً يميػػاً       لػػؾ       يبػػدوا       ً نسػػبياً       طويػػؿ         الشخصػػية        الصػػورة     ىػػ ه    فػػ    4     الوجههو  * 
      أسػ ؿ     إلػ       األ ف      أمػاـ    مػف      يمتػد      رمػ ي      بشػكؿ        المحيػة    عػف        النقػا       وعبر        واسعة      ىنا        والعيف       األنؼ 
         الصػورة     مػف        الواضػح         اليػانب        الي      مف       يبدوا        مستقيـ     شبو     بخط        الشارب    عف     عبر     أنو     كما        ال قف 
   .       أس ميا         والباق       األ ف      أعم      ي       منو      يبدو     حيث     ىنا       يتدل        الرأ،      وشعر

     حيث     (       العمامة       وقما     1      قمنسوة    : )      ي ليف    مف       تتكوف       عمامة    عف       عبارة   4     الرأس      غطاء  * 
      بشػػكؿ        يمت ػػاف       بخطػيف          القمنسػػوة       و ينػت        ل ػػالؼ      ثػالث      ىيلػػة    فػػ          العمامػة      قمػػا           القمنسػوة     حػػوؿ      يمتػؼ

    .     الرأ،     خمؼ         لمعمامة         متشابكة        ؤابة       ويويد       عرض  

نمػا           الػ راعيف      ىنػا      يوضػح     فمػـ       رمػ ي       بشػكؿ        النقػا    ا   عنيػ     عبر   4      المالبس      ىيئة  *       ركػ         وا 
َ  الػػَ َرد      قمػػيص      تشػػبو       والتػػ          الصػػورة       صػػاحب         يردتييػػا      التػػ         المالبػػ،      ىيلػػة     عمػػ   َ      عبػػر     حيػػث         الػػواق      

                                                           
                أساود أو غيرهماا،                                                . لال الدزاز: غشاا ميطب يستر بش الرأس أبيف أو                               ن الفون وضم المهملة وقت  الواو.                      بكت  الداف والالم وسكو           الدلفسوة:)  -1

  .  33     ها، ص    1343                        ، مطيعة الكيحاا، الشام،  1 ط  ،                             الدثامة قك أحكام سفة العمامة                            .(  الكتانك )محمد بب جعكر(،               مب لماش أو جلد
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      مكػػاف     حػػوؿ        يمت ػػاف       آخػػريف       وخطػػيف         الرقبػػة       أسػػ ؿ       الصػػدر      أعمػػ     مػػف          متيػػاوريف      خطػػيف      برسػػـ      عنيػػا
  .      الصورة   ؿ   أس          يمتقياف          ال راعيف

        الكػػوف        بػػالخط        كتابػػات         الشخصػية        الصػػورة       يػػانب      عمػػ    4      الصههورة     حههو          الكتههاب       الههنص  * 
      يسػػػار     عمػػػ   (     محمػػػد )      كممػػػة      نقشػػػت     حيػػػث     (  اه      رسػػػوؿ  /       محمػػػد )          المحمديػػػة         الرسػػػالة      نصػػػيا        البسػػػيط
   (. 7     شكؿ  )           يمينيا     عم   (     اه      رسوؿ )        وعبارة        الصور 

 الظهر: داخغ دالرديب متلاورديب الوجش: داخغ دالرديب متلاورديب

 المركز
 ال الش إال
 اب وحده
 ال شريك لش

ُ                                        نُداااش بالوساااط راااورة شخصاااية نصاااكيش وجههاااا بهيةاااة 
                                         للخليكة أبك جعكر المفصور، وهو يتلش ناحياة        جانيية 

ُ     اليماايب، وراادره بهيةااة أماميااة. وثلاا  جانييااش ُسااللص                                          
 الهامش                                   الرسالة المحمدية: )محمد / رسول اب(

بسم اب ضرب هذا الكلا بشيراز )سفة سااا(اايف وثل يب 
   ومةة

   الياح هاا. ثمغ 137(: دكرير ندوش وكتابات قلا ضرب شيراز سفة  1) شكغ 

 ها  ثب:137(: قلا ضرب شيراز سفة 1) لوحة 

Morton & Eden Ltd, Auction. 85, Lot 255, 26 April 2017; Zeno, no. 182400. 
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              الفمط ال انك:
     ىػػػ؛   737     سػػنة       شػػيرا        مدينػػة    فػػ         النحػػا،    مػػف      ضػػربت        ال مػػو،    مػػف      ثالثػػة       الػػنمط     ىػػ ا      يمثػػؿ

      األوؿ       النمط    عف       الش       بعض       يختمؼ      ال ي       الرأ،      غطا       وشكؿ        الصن        مادة    ف        بينيا      فيما      تت ؽ
     عدا    ما        والظير        الويو         كتابات       محتوي    ف         يت قاف        السابؽ        والنمط       النمط     ى ا     لكف        الشكؿ      حيث    مف

      ن  ت      ال ي      لمخط       مخالؼ     بخط      الحقة      فترة    ف         كتابات       إضافة    تـ     فقد        الثان        النمط    ف       األوؿ       ال م،
  .    األوؿ       النمط    م        شكميا    ف       تت ؽ        المالب،    أف     كما  .        توضيحيا     يم      سوؼ       األول           الكتابات    بو

Treadwell      نشػػػػػره   ( .      لوحػػػػػة )     (  مػػػػػـ    7923  :      وقطػػػػػره     يػػػػػـ     268.  :     و نػػػػػو   : )    األو        الفمهههههس
1    

Stephen Album       بم اد    لو        صورتاف   ت ُ    وُنشر 
Zeno      موق   و     2

3.  

          كاسػػتمرار  ُ   ُضػػرب     أنػػو     عمػػ        ال مػػ،      ليػػ ا     عػػرض   ؛Treadwell     بيػػا     قػػاـ      التػػ          الدراسػػة     وفػػ 
        ال مػػػو،    مػػػف      بطػػػر          ً مستشػػػيداً           العباسػػػ ؟       العصػػػر        بػػػدايات     حتػػػ           االسػػػتخداـ    فػػػ           الساسػػػان         لمطػػػرا 
       تشػابو      يويػد     حيػث    Miles  4       نشػرىا  (   ىػػ  96  –    86 )       الممػؾ     عبػد    بػف        الوليد         الخمي ة      فترة    ف       ضربت

     قاـ      ال ي    أف      و كر    ؟  (                                                 بعف كتابات الوجش، وندش رورة شخصية نصكية ثل  الظهر   : )  ف         الطرا      ى ا    م 
        تناولػػو     عنػد    ّ  لكّنػو        الشػػخص؟     ن ػ،     أنػو      يػريح           الطػػرا يف       ىػ يف     عمػ            والكتابػػات        النقػو       وح ػر      بػنق 

    عػف       تختمػؼ      أنيػا      كػر        شػيرا ؛     ضػرب       ال مػ،     ىػ ا     ظيػر     عم           المنقوشة         النص ية         الشخصية        لمصورة
         الوليػد؛      فتػرة     إلػ       تريػ       التػ         ال مػو،    عػف       وك لؾ            الساسانية          الدراىـ     عم   ُ    ُنقشت      الت        الصور     شكؿ
          الساسػػان        التػػاج     شػػكؿ    عػػف       الػػرأ،      غطػػا      شػػكؿ        واخػػتالؼ         الصػػورة      ويػػو     شػػكؿ         اسػػتطالة     حيػػث    مػػف

      التػػ         ال مػػو،       نمػا ج     ضػػرب      الػػ ي        النقػا     أف     إلػػ       تشػػير       األدلػة     ىػػ ه    أف         النيايػػة    فػ       و كػػر  .       الميػنح
    فػ         ال مػو،     ىػ ه      بضػرب     قػاـ    مػف    ىػو     أنػو        المػريح    مف        اصطخر        مدينة    ف         الوليد     عيد    ف       ضربت
  .       شيرا ؟؟       مدينة

                                                           
1-

 Treadwell (Luke), The Copper Coinage of Umayyad Iran, In The Numismatic Chronicle, 

no. 168 (2008), pp. 331-381;  Zeno, no. 8917;   Stephen Album Auction 12, lot. 192, January 

13-14, 2012.  
2-

Stephen Album Auction 12, lot. 192, January 13-14, 2012.  
3-

  Zeno, no. 8917.  
4-

  Miles (George-C), Excavation Coins from Persepolis Region, The American Numismatic 

Society, New York, 1959, p. 38 - 39, nos 155–159;   Zeno, no. 8917;  Stephen Album Auction 

12, lot. 192, January 13-14, 2012.  

https://www.academia.edu/30934430/The_Copper_Coinage_of_Umayyad_Iran._In_The_Numismatic_Chronicle_no._168_2008_pp._331-381
https://www.academia.edu/30934430/The_Copper_Coinage_of_Umayyad_Iran._In_The_Numismatic_Chronicle_no._168_2008_pp._331-381
http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
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       كػػػره     ومػػػا          الدراسػػػة       موضػػػ     ىػػػػ   737     سػػػنة       شػػػيرا      ضػػػرب       ال مػػػ،         محتويػػػات    فػػػ            وبالتػػػدقيؽ
   :   أف      نالحظ         معمومات    مف        تردويؿ
        المػادة    فػ         االخػتالؼ  :      أوليػا           اعتبػارات       لعػدة          الساسػان         لمطػرا           ً اسػتمراراً      يعػد   ال       ال مػ،     ى ا  *
    مػػف     فمػػ،     عمػػ   ُ   ُضػػرب      وىػػ ا         ال ضػػية          الػػدراىـ     عمػػ   ُ   ُضػػرب        معظميػػا           الساسػػانية        فػػالطر         الخػػاـ 
            المسػػػتخدمة          الكتابػػػة     نػػػوع    فػػػ            الساسػػػانية         الػػػدراىـ    عػػػف       يختمػػػؼ       ال مػػػ،     ىػػػ ا    أف  :        وثانييػػػا  .       النحػػػا،
    عػػف        مختم ػػة      مالمػػح      تحمػػؿ     ىنػػا         الشخصػػية         فالصػػورة          الشخصػػية؛        الصػػورة     بيػػا  ُ    ُن ػػ ت      التػػ          والييلػػة
    عػػػف       ً تمامػػػاً        مختمػػػؼ       الػػػرأ،      غطػػػا     أف     كمػػػا            الساسػػػانية        الطػػػر      عمػػػ       تػػػنق       كانػػػت      التػػػ         المالمػػػح
     ورد    ما     بيف       قارنا    ما       وا  ا       كبير        اختالؼ      فييا        المالب،       وك لؾ           الساسانية       الطر     ف        الرأ،       أغطية

        تتطػابؽ       نيػدىا         المنصػور      يع ػر     أبػ          لمخمي ػة         المميػ ة         والمالمػح        لمييلػة       أوصػاؼ    مف         المصادر    ف 
  .    ً الحقاً         اثباتو      سيتـ    ما     وىو        الصورة     ى ه    م 

         الخمي ػػة      فتػػرة    فػػ       ضػػربت      التػػ         ال مػػو،      بطػػر        ال مػػ،    مػػف        الطػػرا      ىػػ ا     ربػػط     حيػػث    مػػف     أمػػا  *
     عمػػ        نصػػ ية       شخصػػية      صػػورة      ونقػػ         الويػػو         كتابػػات     بعػػض    فػػ           والتشػػابو        الممػػؾ      عبػػد    بػػف        الوليػػد

        الطػػرا       وبػػيف         العربيػػة       الطػػر      ىػػ ه         المويػػود        االخػػتالؼ     الػػ          االنتبػػاه     ل ػػت     الػػ       أدعػػ       فيػػ ا        الظيػػر 
          الشخصػػية         الصػػورة       تن يػػ         ت اصػػيؿ    فػػ         االخػػتالؼ        لمعرفػػة         التػػدقيؽ        يسػػتويب    مػػا     وىػػو           الساسػػان  
      وكػػ ا       عيػػده     فػػ   ُ    ُضػػربت    مػػف      ىيلػػة    عػػف         المصػػادر    فػػ        أوصػػاؼ    مػػف     ورد     بمػػا    يػػا      مقارنت         ومحاولػػة
        يميػػؤوف        الحكػػاـ      ىػػؤال      مثػػؿ      يعمػػت      التػػ          ال تػػرات     تمػػؾ    فػػ           السياسػػية         واألحػػداث          المالبسػػات       معرفػػة
  .       التعريب     بعد        السالد        العرب         الطرا          ومخال ة           المسكوكات     عم      صور     ن       ال 

       شػيرا      ضػرب       ال مػ،     ى ا       تن ي        أسموب    ف          التشابو    أف    مف        تريدوؿ       ريحيا      الت          النتيية     أما  *
     ال       تري        بدنيا        اصطخرر       مدينة    ف        الممؾ     عبد    بف        الوليد         الخمي ة     عيد    ف   ُ    ُضربت      الت          وال مو،

         ال منيػػة        ال تػػرة  :    ً أوالً           التاليػػة            بالمعطيػػات       أخػػ نا     إ ا        مرايعػػو     الػػ        يحتػػاج      األمػػر      فيػػ ا  .    ّ   النقّػػا      ن ػػ،
     فمػو     ىػػ    737       ال مػ،     ىػ ا     فيػو  ُ   ُضرب      ال ي       العاـ      وبيف  (   ىػ  96  –    86 )        الوليد         الخمي ة      فترة     بيف       كبيرة

        فسػػيكوف     ىػػػ  92     عػػاـ    فػ       ً عامػػاً     2.      عمػره     كػاف        الوليػػد         الخمي ػة     عيػػد    فػ         ال مػػو،   ّ   نقّػا     أف         افترضػنا
      بيػ ه      أخػري      فمػو،     نقػ         لعممية         مباشرتو     أمر    مف      ييعؿ    ما     وىو     ً  عامًا   67      عمره     ىػ    737     عاـ    ف 

       اصػطخر     بػيف      ً أيضػاً         اعتبػار    لػو         المكػان        البعػد    أف     كمػا       الشػ،      بعض     صعب        ال ترة     تمؾ    ف         الييلة
      فتػرة    فػ          اليديػدة          العباسػية        الدولػة     بػيف         السياسػ         االخػتالؼ     وىػو     آخػر     ميػـ      عامؿ       وك لؾ         وشيرا  
  .        وأتباعيا        األموية        الدولة      وبيف        شيرا       فم،     ضرب
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    فػ      ىػػ    737     سػنة       شػيرا      ضػرب       ال مػ،     عم         كتابات       إضافة    تـ     أنو      ً أيضاً         تردويؿ      كر     كما
     إل        إشارة    ف       ((   خره )       بدردشير       ال م، )       عبارة         الشخصية        الصورة      يميف     عم   ُ   ُسيؿ     حيث        متدخرة      فترة
      يسػار     عمػ   (      شػيرا  )      كممػة       تسػييؿ    تػـ     أنػو      و كػر        شيرا         مدينة        تتبعيا     انت ك      الت      خره        أردشير      كورة

         الشخصػية        الصػورة     صػدر     عمػ   (     محمػد )      كممػة     نقػ       يالحػظ    لػـ     ّ  ولكّنػو   (.     محمد )      كممة      أعم         الصورة
     ىػ ا      لضػرب      الحقػة      فتػرة    فػ          إضػافتيا    تػـ     حيث      فقط        ال م،     ى ا  ُ    ُتمي           الكتابات      وى ه  .       اليسار       ناحية
  : ( .     شكؿ )           والمضافة         األصمية         الكتابة        وأسموب     شكؿ     بيف        االختالؼ    مف      يتضح    ما     وىو        ال م، 

 الظهر: داخغ دالرديب متلاورديب الوجش: داخغ دالرديب متلاورديب

 المركز
 ال الش إال
 )اب وحا(اده

 )شاا(اريك لشال 

ُ                                                           ن دش بالوسط رورة شخصية نصكيش وجهها بهيةة جانيية للخليكة أبك 
جعكر المفصور، وهو يتلش ناحية اليميب، وردره بهيةة أمامية. وثل  

ُ                                            جانييش س للص الرسالة المحمدية: ))محما(ااد / رسول اب(         
 .)نُدش ثل  يميب الصورة كلمتك )الكلا بُردشير                                          ُ 

  شيراز(                 وثل  يسارها كلمة(        

 )وأثل  ردر الصورة كلمة )محمد                             

 الهامش
)با(اسم اب ضرب هذا ا)لكلا بشير(از 

 سفة سيف وثل يب ومةا)ااة(
  

   هاا. ثمغ الياح 137(: دكرير ندوش وكتابات قلا ضرب شيراز سفة  2) شكغ 

 ها  ثب:137(: قلا ضرب شيراز سفة 2) لوحة 

Stephen Album Auction 12, lot. 192, January 13-14, 2012 ; Zeno, no. 8917. 

http://www.stevealbum.com/
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  ُ   ُعػرض  (  3      لوحػة )   ؛ (  مػـ        : .....      وقطػره     يػـ     7273  :     و نو )        النحا،    مف     فم،   4      الثان        الفمس
Dr. Busso Peus Nachf       بم اد

Zeno      موق      نشر     كما    1
    مػ         مضػمونو    فػ         يتشػابو     وىػو     لػو       صورة  2

  :       كتاباتو     بعض       وطمست       مالمحو     بعض      غيرت       التمؼ       عوامؿ    أف     غير         السابؽ        ال م،

 الظهر: داخغ دالرديب متلاورديب الوجش: داخغ دالرديب متلاورديب

 المركز
 ال الش اال
 اب وحده
 ال شريك لش

ُ                                               نُدااش بالوسااط رااورة شخصااية نصااكيش وجههااا بهيةااة جانييااة 
                                     جعكااار المفصاااور، وهاااو يتلاااش ناحياااة اليمااايب،             للخليكاااة أباااك 

ُ             ورااااادره بهيةااااااة أماميااااااة. وثلااااا  جانييااااااش ُسااااااللص الرسااااااالة                                  
 الهامش                            المحمدية: ) محمد / رسول اب(

بسم اب ضرب هذا الكلا بشيراز سفة سيف 
   وثل يب ومةة

   هاا. ثمغ الياح 137(: دكرير ندوش وكتابات قلا ضرب شيراز سفة  3) شكغ 

 ها  ثب:137(: قلا ضرب شيراز سفة 3لوحة ) 
Dr. Busso Peus Nachf, Auction .388, lot. 1240.; Zeno, no. 67762. 

                                                           
1-

 Dr. Busso Peus Nachf, Auction .388, lot. 1240. 
2-

  Zeno, no. 67762.  

http://www.bussopeus.de/detail_html.asp?lid=4&nid=6
http://www.bussopeus.de/detail_html.asp?lid=4&nid=6


JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 209   

       معػروض     ( 4      لوحػة )   ؛ (  مػـ        : .....      وقطػره     يػـ     7232  :     و نػو )         النحػا،؛    مػف   4      الثالث       الفمس
Stephen Album      مػػ اد    فػػ 

    بػػو     أنػػو     غيػػر           السػػابقيف          ال مسػػيف    مػػ         مضػػمونو    فػػ         يتشػػابو     وىػػو    1
      وك ا      ً كامالً        شكميا     بدا     حيث           ت اصيميا       وضحت    قد     ىنا        المالب،    أف     غير  .      نقوشو     بعض    ف      طم،

      يؤكػد    مػا     وىػو       مثمثػة      ىيلػة      أخػ ت        الصػدرة      خطػوط       تقػاط        أركػاف    ف       وضعت       حمقات     ثالث      وضحت
   (. 4     شكؿ )      رد      قميص       بدنيا

 الظهر: داخغ دالرديب متلاورديب الوجش: داخغ دالرديب متلاورديب

 المركز
 ال الش إال
 اب وحده
 ال شريك لش

ُ                                                       نُدش بالوسط رورة شخصية نصكيش وجهها بهيةة جانيياة للخليكاة 
                                                     أباااك جعكااار المفصاااور، وهاااو يتلاااش ناحياااة اليمااايب، ورااادره بهيةاااة 

ُ                  أمامياااة. وثلااا  جانيياااش ُسااااللص الرساااالة المحم               دياااة: ) محمااااد /                     
 الهامش         رسول اب(

بسم اب ضرب )هذا الكلا( بشيراز سفة 
   سيف وثل يب ومةة

   هاا. ثمغ الياح 137(: دكرير ندوش وكتابات قلا ضرب شيراز سفة 4)شكغ 

 ها  ثب:137(: قلا ضرب شيراز سفة  4) لوحة 
Stephen Album Auction 31, lot. 393, 17-19 May 2018. 

                                                           
1- 

Stephen Album Auction 31, lot. 393, 17-19 May 2018. 

http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
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                                  هاا، ماب كتاباات ونداوش بماا يتفاساب ماف    137                                           دحليغ ماا ورد ثلا  ااراز الكلاوس ضارب شايراز سافة 
                      األحداث ق  دلك الكترة:

                                 المرحمػػػة األولػػػ  مػػػف الدولػػػة العباسػػػية                          ف مػػػف ال مػػػو، العباسػػػية فػػػ       النمطػػػا      ىػػػ اف    ضػػػرب 
     بػػيف       ً تػػداوالً       األكثػػر         النقػػود                     ً                                        )مرحمػػة التدسػػي،(  ونظػػرًا لمػػا لم مػػو، مػػف أىميػػة فػػ  االسػػتخداـ إ  ىػػ  

                                                                                    عامػػػة النػػػا،  فقػػػد درج القػػػالموف عمػػػ  أمػػػر الدولػػػة العباسػػػية عمػػػ  اسػػػتخداميا منػػػ  مرحمػػػة الػػػدعوة 
ااااوأَدةأ ًقااااك   {                                                 وسػػػػيموا عمييػػػػا شػػػػعار الثػػػػورة العباسػػػػية اآليػػػػة الكريمػػػػة: ااااًرا ًإاَل اللمأ ُأُلُكمل ثألأيلااااًش أأجل اااا َ  أ ً   لُااااغ اَل أأسل ً   أ ل ً  ً  َ   ل أ أ ُ  ل  أ أ ل ُ    َ  أ ل أُ 

                                                           (؛ يؤكػػد  لػػؾ نمػػا ج ال مػػو، التػػ  ضػػربت فػػ  مػػدف إقمػػيـ خراسػػاف مثػػؿ   23             )الشػػورى: آيػػة } أ   بأاا     لُ  ل اللُدرل 
                         كمػا أف أقػاليـ المشػرؽ 2   ىػػ(   130                   ومدينػة بمػ  سػنة)1    ىػػػ(   131     ىػػػ     130                      مدينة مرو فػ  السػنوات) 
                                                                   كػ  القػوة لمدولػة العباسػية  فييػا شػيعتيـ ودعػاتيـ  لػ ا كػاف حػرص الخم ػا                    اإلسالم  كانت ى  مر 

قنػػاع                                                                                          األوالػػؿ عمػػ  وال  ىػػ ه األقػػاليـ  لػػ ا وظ ػػوا كػػؿ إمكانػػات الدولػػة لمحاربػػة األفكػػار الخاريػػة  وا 
                                                                         عامة النا، بخطواتيـ اإلصالحية لتثبيت الخالفة الت  ساندوىا من  أف كانت فكرة.

                                                   لمسػػػكوكات ب لاتيػػػا المختم ػػة اسػػػتخدمت لضعػػػالف عػػػف القضػػػايا                       وقػػد أكػػػدت الدراسػػػات أف ا
     ا      رب طػػر          ُ ىػػػ  حػػيف ُضػػ   131                     ومػػف  لػػؾ مػػا تػػـ فػػ  سػػنة                                     واألحػػداث الميمػػة التػػ  تمػػر بيػػا الػػدوؿ؛

                                                                                 ال مػػو، موضػػ  الدراسػػة فػػ  مكػػاف ميػػـ فيػػو ثقافػػات متنوعػػة أدت لويػػود اختالفػػات كثيػػرة وأفكػػار 
                                     خػػارؼ وتحميػػؿ وتوضػػيح أسػػباب نقشػػيا عمػػ                                              متضػػاربة  وفيمػػا يمػػ  ت صػػيؿ مػػا ورد مػػف كتابػػات و 

                      ى ا اإلصدار مف ال مو،:

ً                أواًل: كتابات الوجش:    

                                   تمثػػؿ ىػػ ا الطػػرا  مماثمػػة لكتابػػات ويػػو                                          يػػا ت كتابػػات الويػػو فػػ  ميموعػػة ال مػػو، التػػ 
                                                                                      الدراىـ العباسية؛ إ  احتوت عم  مرك  تحيط بو كتابات ىامشية  داخؿ إطار عبػارة عػف دالػرتيف 

                             متياورتيف  ونص ى ه الكتابات:
ُ                                                         سُيؿ بو ى ه الصػيغة مػف شػيادة التوحيػد: )ال الػو إال / اه وحػده /                     كتابات مركز الوجو4  
                                                        طر؛ وىػػػ ه الصػػػيغة مت ػػػؽ عمػػػ  تسػػػييميا منػػػ  ظيػػػور الطػػػرا  العربػػػ                       ال شػػػريؾ لػػػو( فػػػ  ثالثػػػة أسػػػ

                                                           
  .   197  –     193    ، ص                  قلوس إلليم خراسان        زرازير،   -1

  .   133  –     131    ، ص                  قلوس إلليم خراسان        زرازير،   -2
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                                                                                   الخػػالص مػػف المسػػكوكات الرسػػمية لمدولػػة اإلسػػالمية )الػػدنانير و الػػدراىـ(  لتضػػمنيا عمػػ  رسػػالؿ 
                            تخدـ ال كر والعقيدة اإلسالم .

                                                                       وبمػػا أف ال مػػو، لػػـ يكػػف اإلشػػراؼ عمػػ  تسػػييؿ النصػػوص عمييػػا يػػتـ بشػػكؿ مركػػ ي مثػػؿ 
                                                                          راىـ؛ كمػػا أف المػػادة الخػػاـ المصػػنوعة منيػػا وكػػ ا ىيلتيػػا وحيميػػا ووظي تيػػا تختمػػؼ              الػػدنانير والػػد

ُ                                          عنيما أيضًا  فإف العبارات الت  ثبػت أنيػا ُسػيمت عمييػا قػد يحػدث بيػا اختصػار أو اخػتالؼ عػف                                ً         
                          مػػػف شػػػيادة التوحيػػػد لػػػو أىػػػػداؼ          ه الصػػػيغة                               مسػػػكوكات الرسػػػمية؛ لػػػ ا فتسػػػييؿ ىػػػػ               المعتػػػاد عمػػػ  ال

                                                              ا  عم  أب  مسمـ الخرسان  مباشرة وظيػور كثيػر مػف الحركػات واألفكػار                    مقصودة؛ إ  عقب القض
                                           كػػػاف البػػػد مػػػف اتبػػػاع أسػػػموب مػػػدرو، لتصػػػحيح األفكػػػار                                    المارقػػػة فػػػ  أقػػػاليـ المشػػػرؽ اإلسػػػالم 

                                                                                         المغموطػػة لػػدي العامػػة ونشػػر الػػديف القػػويـ وتبرلػػة سػػاحة الخمي ػػة والدولػػة العباسػػية ممػػا يشػػاع عنيػػا 
                     مف قبؿ أصحاب األىوا .

                                           ً                                  خاصة وأف بالد إيراف وأقاليـ المشرؽ عانت كثيػرًا خػالؿ ال تػرة األخيػر مػف الحكػـ األمػوي 
                                                                                        مف المتشدديف الم يف ضيقوا عم  أىال  تمؾ المناطؽ  وكانػت معانػاتيـ الكبػرى مػف الت رقػة بيػنيـ 

         وىػػ ا 1                                                                           وبػػيف العػػرب وضػػياع حقػػوقيـ بسػػبب  لػػؾ مػػا أدي بيػػـ إلػػ  النػػ وع إلػػ  حضػػاراتيـ القديمػػة
                                                                                  يـ التبػاع الػدعوة العباسػية وخاصػة عنػدما رأوا أف الػ ي يتػول  قيػادة ييوشػيا ويؤسػ، ليػا مػف    دفع

                                                               فتحمسوا لبنا  الدولػة اليديػدة وفػ  اعتقػادىـ أنيػا دولػة العػدؿ التػ                        )أبو مسمـ الخراسان (          أبناليـ 
   اب                              كثير منيـ األمؿ فاستغؿ  لؾ أصح        فقد  و        ميرد قتم                                   سوؼ يستعيدوف ف  ظميا أميادىـ  لكف ب

                                                               الدعوات واألىوا  وأخ وا يرويوف ألفكار مضممو واتبعيـ ف   لؾ كثير.
                                                                            وقػػػد تنػػػاوؿ ىػػػ ه ال تػػػرة بالدراسػػػة والعػػػرض كثيػػػر مػػػف المػػػؤرخيف والبػػػاحثيف ومػػػف  لػػػؾ قػػػوؿ 
                                                                                 أحدىـ: ) ومف تماـ القوؿ ف  أب  مسمـ أف المنصور قتمو فكػاف لمقتمػو صػدي فػ  ن ػو، ميػو، 

                                                  وطبرستاف  وقد التقوا حوؿ ريؿ ميوس  مف أىؿ نيسػابور                                  ال ر، مف أىؿ فار، وخراساف والري
                                                                                        يسم  سنبا  فغمبوا عم  مدينة الري وقتمػوا العػرب أيػف ويػدوىـ وأسػروا نسػاليـ فكانػت ثػورة لم ػر، 

                                                           
                                                                                                   مداوماة ضاد المسالميب ماب أهاالك إياران وكاان الحكام اإلساالمك إلياران بالفساية ألهاغ الذماة المسايحييب واليهاود موضاف                   أبادي الزرادشاتييب -1

     انياك                                                                       ً                                                   الرضا واالرديااح مدارناة باُحوال الزرادشاتييب التاك داردت وسااات أحاوالهم ك ياراً قا  األدوار األخيارة ثفادما آل الحكام إلا  المسالميب اإلير 
                                                                                                  انتهم اإلساالمية وضاغطوا ثلا  األللياة الزرادشاتية اللاذيب دركاص اوالاف مافهم قاارس وخراساان أوااانهم محاقظاة ثلا                       األرغ الذيب دعصايوا لادي

                                                                                         ً                                ديفهم وظهروا سفلان بالدرب مب خواف بالدرب مب نيسابور وهااجروا الا  األحاواز وجزيارة هرماز وأخياراً حاط بهام الرحاال قا  كاوجرات بالهفاد 
                           موساوثة دااري  إياران السياساك                                                                بديتهم ق  إيران وأرغمص ثل  دقاف اللزياة.....ض  اللااف )حساب كاريم(،                                 وأسسوا لهم جالية هفاج قيما مك ص 

  .   159  –     158     م، ص     2008       ليفان،   -                                ، الدار العربية للموسوثات، بيروت 1    ، مج                                            مب التاري  األسطوري حت  نهاية الدولة الطاهرية
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ـّ السػػخط أقػػاليـ المشػػرؽ حيػػث كػػاف ألبػػ  مسػػمـ ىنػػاؾ آالؼ مؤل ػػة مػػف األتبػػاع               ّ                                                                عمػػ  العػػرب  وعػػ
                                                  ف لـ يصدؽ أنو قد مات  وانتظر ريعتػو فػ  آخػر ال مػاف                                      ال يف تربطيـ بو روابط كثيرة  ومنيـ م

                                                       ً                            ومػف ىنػا اسػتغؿ سػنبا  وىػو مػػف أتباعػو  لػؾ الموقػؼ وثػار مطالبػػًا بثػدر أبػ  مسػمـ  فكانػت حركػػة 
                                                                    ً               قوميػة كبيػرة  وتقػػدـ سػنبا  بييشػػو نحػو المدينػة ولكػػف المنصػور ييػػ  إليػو ييشػًا شػػتت يمعػو كمػػا 

   . 1                الخالفة مرة أخري(                                         بح سنبا  وعادت أقاليـ المشرؽ إل  حو ة
   فػػ                                                                         كػػؿ ىػػ ا يؤكػػد أف القػػالميف عمػػ  ضػػرب المسػػكوكات وخاصػػة ال مػػو، فػػ  تمػػؾ ال تػػرة و 

                                                عمػػػ  تسػػػييؿ شػػػيادة التوحيػػػد بمػػػا تحمػػػؿ مػػػف معػػػان  كبيػػػرة                              ىػػػ ه األمػػػاكف  حرصػػػوا بشػػػكؿ كبيػػػر
                                                                                    لوحدانية اه وكونيا ى  الركف األوؿ ف  اإلسالـ لمخاطبة أصحاب األلباب بدف ينتبيوا لما ينشر 

                                                                                         بينيـ مف مغالطات وأف يتبعوا دعوة ودولة الحؽ  وال ينساقوا ورا  ما يتـ بثو بينيـ مف أفكار. 
                                           بسه  ا  ضهرب ىهذا الفمهس بشهيراز سهنة سهبن وثمثهين  )ُ              ُسيؿ بػو عبػارة:              ىامش الوجو4

              ومعػػروؼ أف        )الفمهس    ُ              ثػػـ ُ كػر نػوع النقػػد            )بسه  ا                                    ؛ افتتحػت العبػػارة بيػ   مػف البسػػممة      ومئهة 
                  وكػاف الغالػب عمييػا                       )الهدنانير والهدراى                                                    ال مو، كانت قيمتيا االقتصادية أقؿ مف ال لات األخرى 

                                           وى  تصن  مف النحػا، أو البرونػ   ومػف ىنػا 2     درىـ(   1          فم، مقابؿ     00                     ف  تمؾ ال ترة صرفيا )
                                                                                        يمكف تحديد ال لة الميتمعية المقصود إيصاؿ الرسالؿ الت  تحمميػا ىػ ه ال مػو، إلييػا  وىػـ عامػة 
                                                                                   النا، )الطبقات البسيطة مف الميتم (  وقود الثورات  وعصػب ومتكػد أصػحاب الػدعوات  المػ يف 

                                              اقتنعوا بيا  فمف يكوف لبن  العبا، بينيـ مكاف.               ُ                     إف تدثروا بما ُينشر بينيـ مف أفكار و 
ُ               ثػػـ ُسػػيؿ مكػػاف الضػػرب                                               ومدينػػة شػػيرا  ليػػا أىميػػة كبػػرى  لػػدى المسػػمميف مػػف            )بشههيراز     

                                                                                  العػػػرب وال ػػػر،؛ إ  إنيػػػا قصػػػبة إقمػػػيـ فػػػار،  حيػػػث اتخػػػ ىا المسػػػمموف قاعػػػدة ليػػػـ منػػػ  ال توحػػػات 
                                تػ كرة ليػـ بػدف ىػ ه المدينػة انطمػؽ                                                       األول  لبالد المشرؽ ف  عيد الخمي ة عمر بف الخطاب  وىػ ه

                                                          ُ                     ً        منيا اإلسالـ إل  أقاليـ المشرؽ ف  البداية  فكػاف مػا كػاف مػف اليُػدى واليدايػة  وىػ  أيضػًا قاعػدة 
                                                               ى ه الحممة لمقضا  عم  المخال يف لضسالـ والطاعنيف والمحرفيف فيو.

                                                           
            المصااري،    172  –     171                         بااب اياايااا، الكخااري، ص    333  :      331    ، ص             أنساااب األشااراف                                      للمزيااد حااول ساافياذ وحركتااش دلااك  الاايالذري،   -1

     هاا(،    774-   701                                                                                  بب ك ير)الحاقظ ثماد الديب أبو الكداا إسماثيغ ابب ثمر بب ك ير الدرشاك الدمشادك.  55    ، ص                     رالت بيب العرب والكرس
  .   328  –     327     م، ص     1997       داهرة،   ال  -                                                        ، دحديق: د. ثيد اب بب ثيد المحسب الترك ، دار هلر، الليزة  13   ، ج                اليداية والفهاية
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         ا فػ  وسػط                                                                    ولعؿ ما بمغتو مدينة شيرا  مػف من لػة يريػ  عمػ  مػا  كػر المقدسػ  إلػ  كونيػ
                                ً                                                   البالد إ  يقاؿ أنيا عم  ستيف فرسخًا مف الحدود فػ  كػؿ ييػة مػف الييػات األربػ   وعمػ  ثمػانيف 

                                            . ويؤكػػد أىميػػة موقعيػػا وتوسػػطيا بػػيف مػػدف أقػػاليـ 1    ً                                   فرسػػخًا مػػف كػػؿ  اويػػة مػػف  وايػػا اإلقمػػيـ األربػػ 
                                                    لشبكة الطرؽ الت  كانت تصػميا بالمػدف المختم ػة المحيطػة                                 المشرؽ وخاصة إيراف وصؼ لستران 

ّ   بيا عند قولو: ).... ومف واسط والبصرة  كاف يصؿ طريؽ إل  األىػوا  فػ  خو سػتاف  ثػـ يشػّرؽ                                                                                 
                ا     4 طريههي يههذىب شههمالا  لهه                                 ً                فػػ  فػػار،  وكانػػت ىػػ ه المدينػػة مركػػ ًا لكثيػػر مػػف الطػػرؽ       شههيراز    إلػػ  

                    ا                         شرق  يمر بيزد مخترقاا المفهازة الكبهر   حته  يصه                                        أصفيان ث   ل  الري  طريي نحو الشما  ال
                                                                                ل  طبس  وىذه تتص  بنيسابور  ويص  شيراز بالسيرجان وكرمان ف  الشري جممة طري  ث  
                                                                                  ف  شرقييا يصميا بزرنج ف  سجستان طريي يختري المفازة الكبر   ويتفرع من شيراز طريقان 

                               فهاس  أحهدىما يمهر بهدار أبجهرد  له                                                   نحو الجنوب الشهرق  والجنهوب  ييديهان  له  مهوانج خمهيج 
  .2                                        سورو قرب ىرمز والثان   ل  سيراف         

                                                                        مف خالؿ العرض السابؽ يتضػح أىميػة موقػ  شػيرا  إ  أنيػا حمقػة وصػؿ بػيف غيرىػا مػف 
                                                                                    المدف ونقطة المرور لمعظػـ مػدف أقػاليـ المشػرؽ  وعاصػمة إقمػيـ فػار، الػ ي كػاف يتػواله فػ  تمػؾ 

ّ   ال تػػرة إسػػماعيؿ بػػف عمػػّ  عػػ                                   وىػػ ا يؤكػػد أف ىنػػاؾ مصػػالح كثيػػرة 3                          ـ الخمي ػػة أبػػ  يع ػػر المنصػػور                    
                                                                                        تربط أىال  األقاليـ والمدف المحيطة بشيرا   أىميا كونيا عاصمة إقميـ فار، ومقػر ويػود الػوال  

      ّ                                                                                 وىو عـّ الخمي ة ولو مكانتو ف  الدولة  كما أنيا عم  طريؽ التيارة بيف ى ه المدف واألقاليـ.
                                                            الدولػػة العباسػػية فػػ  تمػػؾ ال تػػرة وىػػ ه الظػػروؼ تحتػػاج الػػ  السػػيطرة                    ويسػػتنت  مػػف ىػػ ا؛ أف 

                                                                                     عمػػ  أوضػػاع أقػػاليـ المشػػرؽ فكػػاف الميػػو  الػػ  ىػػ ه المدينػػة  ات الموقػػ  المتميػػ ؛ وىنػػا يػػا  دور 
                                                                                      استخداـ األداة اإلعالمية واسعة االنتشار المتمثمػة فػ  )ال مػو،(  حيػث أف الوافػديف الػ  البػد ليػـ 

                                                                 إقامتيـ فييا مف أف يحولوا ما معيـ مػف فلػات نقديػة أعمػ  إلػ  فمػو، كػ                        عند التعامؿ ف  فترات
                                                                     ً              يستطيعوا العػي  خاصػة عنػد شػرا  أشػيا  ثمنيػا أقػؿ مػف الػدرىـ  ومػف ىنػا فم امػًا عمػييـ االطػالع 

                                                           
           لسااترنج    236   ، ص   234     م، ص     1992                                  ، دار مكتيااة الحياااة، بيااروت، ليفااان،     األرض     رااورة                                        ابااب حولااغ )أبااك الداساام بااب حولااغ الفصااييك(،  -1

              ، درجماة: بشاير                                                                                                           بلدان الخالقة الشرلية، يتفاول ركة العراا واللزيرة وإيران وألاليم آساية الوساط  ماب الكات  اإلساالمك حتا  أياام ديماور      )كك(، 
  .   290  -     283                             مزيد حول شيراز خالل العصور، ص      ، ولل   285–   284     م، ص     1985  ،  2                                     قرنسيا وكوركيا ثواد، م سسة الرسالة، ط

  .  25   ، ص            بلدان الخالقة         لسترانج،   -2
              ، دار المعتز،  1   ، ط  م(   861–     749     ها /    247-   132                                                      سياسة دعييب والة الشام واللزيرة قك العصر العياسك األول )                       إبراهيم )سكيان ياسيب(،   -3

  .  54      م، ص.     2017       األردن،   -    ثمان
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ُ                                                                            عم  ما ُسيؿ عم  ى ه ال مو، مف كتابات ونقو   كما أف احت اظيـ بيا ونقميػا إلػ  بالدىػـ لػف         
   ر.                   يضي  مف أمواليـ كثي

                                ؛ فيػ  مػف األعػواـ الميمػة وال اصػمة     ىههه    731                                   أما سنة الضرب وىو) سبن وثمثين ومئهة 
                                                                                     ف  تاري  الدولة العباسية عامة وخالفة أب  يع ر المنصور خاصة؛  لؾ ألنػو العػاـ الػ ي تػـ فيػو 
                                                                                 القضػػػا  عمػػػ  أىػػػـ مراكػػػ  القػػػوي فػػػ  الدولػػػة العباسػػػية  بدايػػػة بعبػػػد اه بػػػف عمػػػ   ثػػػـ أبػػػو مسػػػمـ 

                                                                          ؛ الػػ ي بميػرد قتمػػو عصػػ ت بالدولػة العباسػػية مويػة مػػف االضػػطرابات كػادت تػػودي بيػػا         الخراسػان
                                                           ً                            لوال اإليرا ات الت  اتخ ىا المنصور ومعاونيو لمتصدي ل لؾ. ونظرًا ألف اعتمػاد الدولػة العباسػية 

                                                           ً                    بشكؿ رلي، عم  بالد المشرؽ اإلسالم  فإف االىتماـ األكبر كاف موييًا ليا ف  تمؾ ال ترة.
             ً                                                                لعاـ كاف شاىدًا عم  بداية التحوؿ ف  سياسة الدولة العباسية  وأساليب التعامؿ م        في ا ا

                                                                                 األ مػػات  ألنػػو يعتبػػر نيايػػة عقبػػة كانػػت أمػػاـ الخالفػػة وىػػ  ن ػػو  أبػػو مسػػمـ  وبدايػػة اضػػطرابات 
                                                                                        وأ مات كثيرة عص ت بالدولة وكاف ليا آثارىا فيما بعد  خاصة انتشار األفكػار المارقػة والحركػات 

               ُ              تبعتيا  والت  ُلخصت فيما يم :     الت  
                                                                            كاف فػ  ىػ ا العػاـ بدايػة ظيػور الصػراع ال عمػ  المباشػر بػيف عنصػري الدولػة مػف العػرب   . 1

                                                                                    ال ر،  حيث أف عامة ال ر، قػاموا ضػد العػرب بالحركػات الشػعوبية والثػورات المختم ػة  فػانتي  
               ة بالمعتصػػػـ بػػػاه                                                                 الصػػػراع بتحػػػوؿ الخم ػػػا  إلػػػ  األتػػػراؾ فػػػ  نيايػػػة العصػػػر العباسػػػ  األوؿ بدايػػػ

    ـ(.   141  –     233    ىػ/    221  –     212 )
                ً                                                                ف  ى ا العاـ أيضػًا كانػت بدايػة لمصػراع ال عمػ  بػيف البيػت العباسػ   والػ ي كانػت بدايتػو   . 2

                                                                                 بالمنصور وعمو عبد اه بف عم  ثـ بيف المنصور وابف أخيو موس  بف عيس   ثـ بيف اليادي 
          والمدموف.                                              وأخيو الرشيد وصوال إل  ال تنة الكبرى بيف األميف 

                  ً                                                        وكػػاف ىػػ ا العػػاـ أيضػػًا نقطػػة تحػػوؿ وظيػػور عمػػ  السػػاحة لمصػػراع بػػيف الطبقػػات الحاكمػػة   . 3
داراتيػا وبػيف الطبقػات المحكومػة مػف الشػعب: فػإ ا كػاف الخػوارج فػ  نيايػة                                                                                        متمثمػة فػ  الخالفػة وا 
                                                                                   العصر األموي قد تحولوا إل  الدفاع عف المظموميف بيانب رفضيـ لمبدأ اإلرث ف  الحكـ  فقد 

          أفريقيػا                                                                            استمرو طواؿ العصر العباس  ف  حركاتيـ ف  خراساف وف  الي يػرة والبحػريف وشػمال  
                                    البمداف لالن صاؿ عف الدولة العباسية.     تمؾ      معظـ        فميدوا
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                ً                                                              ف  ى ا العاـ أيضًا وضػح الصػراع بػيف العقيػدة اإلسػالمية والعقالػد األخػرى: سػيما العقالػد   . 4
                                              ال ندقػػة  وخػػرج اإلسػػالـ مػػف الصػػراع ب مسػػ ة المعت لػػة                                      ال ارسػػية القديمػػة  حيػػث ظيػػر بتػػدثير  لػػؾ 

  .2                             والخرمية والبابكية... ال 1                                                      وبعدد مف األفكار الدخيمة المارقة الت  تيمت ف  الراوندية

                                                                          ومػػػف ىنػػػا فػػػإف ىػػػ ا الطػػػرا  مػػػف ال مػػػو، دليػػػؿ قػػػوي عمػػػ  السياسػػػة التػػػ  اتبعتيػػػا الخالفػػػة 
                                              اـ األوؿ لظيور الحركات المناولة ليا ولسياستيا.                                               العباسية لتثبيت دعالميا وتقوية أركانيا  من  الع

     ً                      ثانياً: ندوش وكتابات الظهر:
ُ         القضػػػية األساسػػػية التػػػ  ُضػػػرب مػػػف أيميػػػا ىػػػ ه الطػػػرا  مػػػف ال مػػػو، ُسػػػيمت عمػػػ                                     ُ                     
                                                                         الظيػػػر  حيػػػػث حػػػوي الكتابػػػػات المعتػػػادة فػػػػ  مركػػػ  ظيػػػػر المسػػػكوكات العباسػػػػية: الرسػػػػالة 

                                لالنتبػػاه حيػػث و عػػت عمػػ  يمػػيف ويسػػار                                       المحمديػػة )محمػػد رسػػوؿ اه(  لكػػف بشػػكؿ الفػػت 
ـّ حػػػ ؼ الكتابػػػات اليامشػػػية  كػػػ  يػػػوفر مسػػػاحة كافيػػػو لعػػػرض                       ّ                                                  الصػػػورة الشخصػػػية  كمػػػا تػػػ
ُ                                                 ُ َ   الموضوع الرلي، ال ي ُضرب مػف أيمػو ىػ ا الطػرا   وىػو نقػ  ) صػورة شخصػية (  ُتنَقػؿ                      

       لمطبقػة                  ُ                                                        مف خالليا رسالؿ يسُيؿ عم  يميػ  المتعػامميف بيػ ه ال مػو، معرفتيػا  وىنػا مراعػاة 
                                                                               الميتمعيػػػة المتعاممػػػة بيػػػ ه ال لػػػة النقديػػػة البسػػػيطة  خاصػػػة وأف معظميػػػـ ال يييػػػد القػػػرا ة 
                                                                               والكتابػػة  وبمػػػا أف المكػػاف بػػػالد فػػار، فمػػػف الطبيعػػ  أف يكػػػوف القميػػؿ مػػػنيـ يييػػد التعامػػػؿ 
                                                                              بالمغػػة العربيػػة. ومػػف ىنػػا فالتصػػوير ىػػو الوسػػيمة البسػػيطة التػػ  مػػف خالليػػا يسػػيؿ مخاطبػػة 

                                                                           وف  بمداف ال ر، خاصة  لتعودىـ منػ  القػدـ عمػ  التعامػؿ بالػدراىـ الساسػانية           ى ه ال لات
                                               الت  كانت تضرب عندىـ وعمييا صور شخصية لحكاميـ.

                          ُ                                         وظيػػر ىػػػ ا الطػػرا  مػػػف ال مػػػو، ُنقػػ  فػػػ  وسػػطو صػػػورة شخصػػػية نصػػ ية ويييػػػا بييلػػػة 
        حيػث  ة           الة المحمديػ                                                                    يانبية لشخص يتيو ناحية اليميف  وصدره بييلة أمامية  وعم  يانبييػا الرسػ

    عػػفُ                                                                            ُسػػيؿ اسػػـ )محمػػد( عمػػ  يسػػار الصػػور  وعبػػارة ) رسػػوؿ اه ( عػػف يمينيػػا. وفيمػػا يمػػ  بيػػاف 
                                                                     صاحب ى ه الصورة الشخصية؟؟ وداللة تسييؿ الرسالة المحمدية عم  يانبييا؟؟

                                                           
  .   320  -     315    ، ص  4   ، ج            أنساب األشراف                 واندية  اليالذري،                                لمزيد مب التكاريغ ثب االكة الر   -1
        ، وكالاة  1   ، ج               دولاة بفا  العيااس                                                                                        لمزيد مب التكارايغ حاول الكاتب والصاراثات التا  انتشارت خاالل العصار العياساك األول  مصاطك  )شااكر(،   -2

  .   182  -     180     م، ص     1973        الكويص،   –          المطيوثات 
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                الصورة الشخصية:  
        الشخصية                      ً                     ُ                          وفؽ ما تـ وص و سابقًا ى ه الصورة الشخصية ُنقشت ىنا لمتعبير عف المالمح

                ىػػ  فػػ  بػػالد فػػار،    131                                                          لمخمي ػة أبػػ  يع ػػر المنصػور  ضػػمف حممػػة دعاليػػة كبػري تمػػت فػػ  سػػنة 
        ّ               و لؾ لعّدة أىداؼ أىميا:  -                             ولد دم بيان أهمية هذه المديفة  –                                والت  كاف مقرىا اإلداري ف  شيرا  

ُ                                               نشر المالم  الشخصية الُمميزة للخليكة المفصور بيب الفاس قك دلك األلطار.  -   أ                       

                                                                                     ما انتشر مب أقكار مخالكة، وخاراة ماا انتشار ماب أقكاار نادلاة ثاب العدالاد الكارساية الدديماة،        مداومة  -   ب

                                                      وكذا قرا ضالمسلميةض وأقكارها المارلة، وغيرها.... ال .

                                                                           والصػػورة الشخصػػية التػػ  نقشػػت ىنػػا مماثمػػة لييلػػة الصػػور الشخصػػية النصػػ ية الساسػػانية 
              . غطااا الارأس،  2                  . المالم  الشخصاية،  1 )        مف حيث:                                           ف  اتياه الويو والصدر  لكف تختمؼ ت اصيميا 

  .                                                                      . هيةة المالبا الصدرية. وهك دعير بشكغ دليق ثب الخليكة أبو جعكر المفصور( 3

ً                               أواًل: مالم  الوجش:  المدارنة جدول )   1 )  
          ُ                                                               ىناؾ مالمح ُممي ة نستطي  مف خالليا بسيولة الت ريؽ بيف شخص وآخر؛ وىو ما حاوؿ 

                 فنيػده عبػر عػف        الشخصػية                 الخمي ػة المنصػور      مالمػح               ُ    لينقػؿ لنػا مػا ُيميػ                        النقا  ىنػا التعبيػر عنػو 
                               ً                                              الويػػو بػػدف نقشػػو بييلػػة طويمػػو نسػػبيًا وضػػح  لػػؾ مػػف خػػالؿ انسػػحاب األنػػؼ  ونقػػ  ىيلػػة العػػيف 
                                                                                  بشكؿ متس   وعبر عف المحيػة بشػكؿ رمػ ي يمتػد مػف أمػاـ األ ف إلػ  أسػ ؿ الػ قف  كمػا أنػو عبػر 

                                                     مف الي   اليانب  الواضح مف الصورة  وشعر الرأ، الطويؿ                                 عف الشارب بخط شبو مستقيـ يبدوا
                             وىػػ ه مالمػػح تشػػير فػػ  ميمميػػا الػػ                                                         يتػػدل  ىنػػا حيػػث يبػػدو منػػو يػػ   أعمػػ  األ ف والبػػاق  أسػػ ميا

                                        وسػػوؼ نحػػاوؿ التعػػرؼ عمػػ  مػػا ورد فػػ  المصػػادر                                        الطػػوؿ الػػ ي كػػاف يتمتػػ  بػػو صػػاحب الصػػورة
                        ُ               المنصور لمقارنتيا مػ  مػا ُنقػ  مػف مالمػح فػ                                             التاريخية مف أوصاؼ خاصة بالخمي ة أب  يع ر

                    ى ه الصورة الشخصية:
ً       ً                كااااان أساااامر اااااوياًل، نحيكااااًا، خكيااااف العارضاااايب  )              الطبػػػػري بدنػػػػو:                 فػػػػ  البدايػػػػة وصػػػػ و       و كػػػػر     1 (            

ٌ       وقػد يػا  فػ  وصػؼ ابػف كثيػر ت صػيٌؿ دقيػؽ    2 (             ثياد اب الطوياغ )                             الػبال ري وغيػره أنػو كػاف يعػرؼ بػػ                             

                                                           
  .  62      هاا، ص   158            ، أحداث سفة  8   ، ج                   داري  الرسغ والملوج        الطيري،   -1
     ماارآة      هااا(،    654  –   581                                               ً  لُ        ساايط ابااب اللااوزي )شااما الااديب أبااو المظكاار يوسااف بااب ًلزلُأوغلااك    243    ، ص  4   ، ج              ، أنساااب األشااراف       الاايالذري  -2

  .  42  -  41    م، ص    2013      سوريا،  -                            ، دار الرسالة العالمية، دمشق 1   ، ط  12                           ، دحق، أنور االب وآخرون، ج                        الزمان قك دواري  األثيان
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    ً        ُ                                      تمامًا مػ  مػا ُنقػ  فػ  ىػ ه الصػورة الشخصػية؛ حػيف  كػر أف                              ألوصاؼ الخمي ة المنصور تتطابؽ 
                                ).. كان أسمر اللون، موقر الل م ة                         مف رأى المنصور وص و بػػ: 

                                    خكيف الل حية، رحب الليهة، ألف  األناف     1

         وىػػ ا 4                                                                            كااُن ثيفيااش لسااانان ناادااان، دخالطااش أب هااة الملااك، ودديلااش الدلااوب ودتيعااش العيااون...(  3    أثاايب    2          بااي ب الدفااا
                                            أي كثيػر شػعر الػرأ، لدريػة أنػو يصػؿ إلػ  منكبيػو     (          ماوقر اللماة )                             معناه أف الخمي ػة المنصػور كػاف 

       أي             )رحاب الليهاة(                                                      وىو ما يبػدو مػف خػالؿ الصػورة بػدف شػعر لحيتػو غيػر كثيػؼ   (            خكيف الل حية )
            أي كبيػر       ااداان(                        )أثايب كاُن ثيفياش لساانان ن                         أي طويػؿ األنػؼ دقيقيػا                        )ألف  األناف باي ب الدفاا(        واسعيا  

                                  ً                سواد العيف واسعيا وىو ما يبدو يميًا مف خالؿ الصورة.
                                                                              ومف البديي  أف تنق  صورة الخمي ة ف  ىيلتو الرسمية  وف  وصػؼ ىػ ه الييلػة لمخمي ػة 

                                                             )..... وذكار العيااس باب الكضاغ ثاب ساال م األبارش لاال: كفاص وأناا ورايف                            المنصور ي كر الطبػري وغيػره: 

ً                                    ُ                            ور داخااًل قا  مفزلاش  وكاناص لاش حلارة قيهاا بياص وُقساطاط وقاراش ولحااف يخلاو قياش،                    وغالم آخر نخادم المفصا       

ً                                          وكان مب أحسب الفاس ُخُلداً ما لم يخرج إل  الفاس، واشد  احتمااًل لما يكون مب ثي  الصييان، قإذا ليا ثيابش                                    ً   ُ ُ                    

                  لسااش رجااف بم ااغ ذلااك          ُ                                                                      دغي اار لونُااش ودرب ااد وجهااش، واحماار ت ثيفاااه، قيخاارج قيكااون مفااش مااا يكااون، قااإذا لااام مااب مل

                                               ً                                                      قفستديلش ق  ممشاه، قربما ثاديفاه... ولال لك يومًا: يا بفك  إذا رأيتفك لاد ليساص ثياابك أو رجعاص ماب مللساك  

      ُ  أ                                     قال يدنُاوأن  مف ك أحد مفكم مخاقة أن أثر ه بشكا(
5   

                                                                           كؿ ى ه المالمح الشخصية الت   كرىػا المػؤخروف لمخمي ػة أبػ  يع ػر المنصػور  تتطػابؽ 
             ُ                                                          الشخصية الت  ُنقشت عم  ى ا الطػرا  مػف ال مػو،  وىػ ا يؤكػد أف تمػؾ الصػورة ىػ             م  المالمح

  .                                         ُ          حاوؿ فييا النقا  إبرا  مالمحو الشخصية الُممي ة لو             صورة شخصية لو

                                                           
ااة: شااعر الاارأس،  -1 ااة الااوقرة، وليااغ: إذا جاااوز شااحمة األذن،                     اللم                                                                                                       بالكساار، إذا كااان قااوا الااوقرة، وقاا  الصااحاح يلاااوز شااحمة األذن.... واللم 

ُ                            الُلم ة.... واللمف لمم ولمام...            وليغ هو دون                                   ، اللم ة ماب شاعر الارأس دون اللماة،                                                .. وق  الحدي : ما رأيص ذا لم ة أحسب مب رسول اب   
                                                                                   ...  ابااب مفظور)محمااد بااب مكاارم بااب ثلاا  أبااو الكضااغ جمااال الااديب ابااب مفظااور األنصاااري الرويكعاا             بااالمفكييب..                  ص بااذلك ألنهااا أل مااص    ساامي

  .   551     م، ص     1984                                                         ، دحديق: ثيد اب ثل  الكيير وآخرون، دار المعارف، الداهرة،           لسان العرب     ها(،    711-   630         اإلقريدك. 
                                                                  قاا  أثاااله باايب الدصااية والمااارن مااب غياار لااي ، والدفااا اردكاااا قااك أثلاا  األنااف                                                    الدفااا: مصاادر األلفاا  مااب األنااوف، واللمااف لفااو، وهااو اردكاااا   -2

   قاك                                                                                                                              واحديداب ق  وسطش وسيوغ ق  ارقش، وليغ هو نتوا وسط الدصية وإشراقش وضيق المفخريب، رجغ ألف  وامرأة لفواا بيفة الدفا...... والدفا 
  .   203    ، ص  ب          لسان العر                                                   األنف: اولش ودلة أرنيتش مف حدب ق  وسطش. ابب مفظور، 

ٌ                          العيب: ًثظُم سواد العيب وسعتها.... وإنش ألثيأُب إذا كان ضخم العيب واسعها، واألن   ثيفاا واللمف ًثيٌب .... ومفش لياغ ليدار الاوحش  -3   ً                                                 ُ ُ                                أ   ً ٌ   ًثايٌب،             ً
ُ                         لال اب ثز وجغ : ضوحوٌر ًثيٌبض ورجغ أثيُب: واسف العيب بي ُب العيب...... ابب مفظور،                   ُ            ٌ   ً   .   302    ، ص           لسان العرب                    ٌ  

  .   459    ، ص   13   ، ج                اليداية والفهاية      ير،     بب ك  -4
  .   159    ، ص       الكخري               بب اياايا،   64  –    63     ها، ص   158            ، أحداث سفة  8   ، ج                   داري  الرسغ والملوج        الطيري،   -5
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  ( 1    ً                                 ثانياً: غطاا الرأس:    المدارنة جدول )
    عػػػف       عبػػارة                                                       مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ مػػػف وصػػؼ اتضػػح أف غطػػا  الػػػرأ، لمصػػورة الشخصػػية 

         النمطػػػيف     لكػػػف        كػػػورات      ثػػػالث      ىيلػػػة    فػػػ        حوليػػػا      يمتػػػؼ       وقمػػػا         قمنسػػػوة        يػػػ ليف؛    مػػػف       تتكػػػوف       عمامػػػة
  :      ىيلتيف    ف      ىنا         العمامة      يا ت     حيث           القمنسوة      شكؿ    ف        اختالؼ      ىناؾ    أف      يالحظ         الدراسة      موض 

                                                    عبارة عف قمنسوة يمتؼ حوليا قما  العمامة ف  ىيلة ثالث                         العمامة ف  النمط األو 4  - 7
                                                   أعمػػ  الػػرأ،  ويويػػد  ؤابػػة متشػػابكة خمػػؼ الػػرأ، تمثػػؿ طػػرؼ                             ل ػػالؼ تبػػدأ مػػف مسػػتوي اليبيػػة

                                ُ                                               العمامػة  والالفػت ىنػا أف القمنسػوة تُػ يف بخطػوط تمتػػؼ حوليػا بشػكؿ عرضػ  وتنتيػ  مػف أعمػػ  
             بييلة مقوسة.

                                                عبػػارة عػػف قمنسػػوة يمتػػؼ حوليػػا قمػػا  العمامػػة فػػ  ىيلػػة   4                        العمامههة فهه  الههنمط الثههان   - 2
                                                                              ثػػالث ل ػػالؼ تبػػدأ مػػف مسػػتوي اليبيػػة أعمػػ  الػػرأ،  ويويػػد  ؤابػػة متشػػابكة خمػػؼ الػػرأ، تمثػػؿ 
                                                                             طػػػرؼ العمامػػػة  واالخػػػتالؼ بينيػػػا وبػػػيف العمامػػػة فػػػ  الػػػنمط األوؿ أف قمػػػا  العمامػػػة ىنػػػا بػػػو 

                                ار ة  كمػػػا أف القمنسػػػوة تدخػػػ  الكػػػؿ                                                   خػػػارؼ واضػػػحة عبػػػر عنيػػػا النقػػػا  بييلػػػة دوالػػػر متيػػػاورة بػػػ
                          االسطوان  ومستقيمة الحواؼ.

                                                                        والصػػػ ة المشػػػتركة ىنػػػا ىػػػ  ارت ػػػاع ىيلػػػة العمامػػػة فػػػوؽ الػػػرأ، بشػػػكؿ ممحػػػوظ  وىػػػو مػػػا 
         المصػادر       خػرت     حيػث                                                                   يتطابؽ م  ىيلة العمامة الت  توارث شكميا المسمموف من  عيد النب  

         الواليػػات      والىػػـ       الػػ يف       وخاصػػة        أصػػحابو        ألبسػػيا  و          العمامػػة     لػػب،           النبػػ     أف     عمػػ       أكػػدت         بروايػػات
        ال تػرة    عػف       تحػدثت      التػ          المصػادر    فػ      ورد    مػا      كػر     عم      ىنا       نقتصر      وسوؼ    1        المختم ة         اإلسالمية

  .      لضطالة      ً منعاً          الدراسة     قيد

                                                                           وقػػد  كػػرت المصػػادر التاريخيػػة عػػف فتػػرة أبػػ  يع ػػر المنصػػور أنػػو اتخػػ  العمامػػة كغطػػا  
                                                                                 لرأسػػػو إ  أف العمامػػػة ىػػػ  تػػػاج العػػػرب  ومنيػػػا مػػػا ورد فػػػ  روايػػػة عػػػف رؤيػػػة رآىػػػا المنصػػػور وىػػػو 

         و                     و                         و     )    ثه  نوهودي4 أيهن  بهد ا م فقمهتو أنها و بهد ا  بهن  مه  نسهتبيو حته                       بالشراة الػ  أنػو قػاؿ: 

                                                           
           ، بداياة ماب        الدثاماة                                                  وماا دفاللاش ثفاش الصاحابة والتاابعيب الكارام  الكتاانك،                                                             للمزيد حول العمامة وركادها وهيةتها ومكونادها قك ثهد الفياك   -1

  .  70  –    64    ، ص                     اراز المحراب والعفزة                                                      وحول مدارنة هيةة العمامة ووركها بشكغ واض   ث مان،   33  ص 
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ذا برسههو  ا              صههرنا الهه  الد      يجمههس                          و           و                        رجههة  فجمههس وأخههذ بيههدي  فأوصههعدت وأدخمههتو الكعبههة  وا 
             و م منه  بيهده                                          د د        ا                   نده أبو بكر و مر وبال  )رض  ا   هني    فعقدهدد له  لهواءا  وأوصهان  بأم تهو  

هذىا  ليهك يها أبها الخمفهاء                                   ا بعمامة كهان طوليها ثالثهة و شهرين ذرا هاا                            و                          ودفهن  له  المهواء  وقها 4 خو
   1            يو  القيامة        ا    خالدةا ال 

                                                                       ويحمػػػؿ ىػػػ ا الػػػنص دليػػػؿ عمػػػ  أف الخمي ػػػة أبػػػ  يع ػػػر المنصػػػور اتخػػػ  العمامػػػة كغطػػػا  
                                                     وأخػػ  ىيلتيػا وشػكميا مػػف الرؤيػا التػػ  رآه فييػا وعممػػو                                   لرأسػو  وأنػو اقتػػدي فػ   لػػؾ برسػوؿ اه 

   صػػؼ                   (  كمػػا أنػػو أورد و                                                ا و م منهه  بيههده بعمامههة كههان طوليهها ثالثههة و شههرين ذرا ههاا                بيػده الشػػري و؛ )
                                                                                   لطوؿ العمامة  وى ا كمو واضح مف شكؿ العمامة المنقوشػة عمػ  رأ، الصػورة الشخصػية لمخمي ػة 

                                 المنصور عم  ال مو، موض  الدراسة.

           وقالنهههس طهههوا                                                                    كمػػا أف ىػػػ ا يتطػػػابؽ مػػ  مػػػا ورد مػػػف أف: المنصػػور أمػػػر أصػػػحابو بمػػػب، السػػواد 
ـُ المَُّو َوُىَو السَّػمِ         ودرارين  َ     َّ ِ كتب عمييا )َفَسَيْكِ يَكُي  ُ َ   َُّ     ُ ُ  َ   ِ ْ  َ َ ـُ(..... والتػ  وثّقيػا لنػا أبػ  دالمػة الشػاعر           َ  ُ   ْ  َِ  ُ                ّ                       يُ  اْلَعِمػي    

                                                       وكن ا نرج   من  ما  زيادة  ** فجاد بطو  زاده ف  القالنس                           :      2     بقولو

                                                        تراىا  م  ىا  الرجا  كأنيا **  دنان ييود ج ممت بالبرانس    

                         ً                                         ىكػػػػ ا يػػػػا  غطػػػػا  الػػػػرأ، مطابقػػػػًا ألوصػػػػاؼ عمامػػػػة الخمي ػػػػة المنصػػػػور فػػػػ  المصػػػػادر 
                                        التػ  ورد أنػو كػاف يرتػدييا والتػ  عممػو                                        والت  بدورىا مستمدة مف ىيلة عمامة النبػ            التاريخية  

                                                                               إياىا ف  الرؤيا الت   كرىا المنصور ليوثؽ بيا سبب لبسو لي ه الييلة مف العمالـ. 

                                                   إلػػػ  أف سػػػمطتو مسػػػتمدة مػػػف مراكػػػ  قػػػوي أىميػػػا أصػػػمو العربػػػ              إشػػػارة واضػػػحة          وفػػػ   لػػػؾ
           كما أف      صورتو                                                  أكد  لؾ بتسييؿ الرسالة المحمدية عف يميف ويسار                      وصمة قرابتو برسوؿ اه 

                                                                                    ىػ ه إشػارة أخػري إلػػ  مػف أ اع بػيف النػػا، بػدف دولػة بنػػ  العبػا، ىػ  دولػػة المػوال  وليسػت دولػػة 
                   عم  الدولة األموية.                                   العرب وأف دولة العرب انتيت بالقضا  

                                                           
  .  42    ، ص   12   ، ج           مرآة الزمان                سيط ابب اللوزي،   -1
  ،  3 ج    م، ما    1993                    ، دار الغارب اإلساالمك،  1                    ، دحاق: إحساان ثيااس، ط                                       معلم األدباا إرشااد األرياب إلا  معرقاة األدياب                الحموي )يالوت(،    -2

  .    1328  –      1327  ص 
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  ( 1                                           المالبا ق  الصورة الشخصية:   المدارنة جدول )
                                                                 النقا  بشكؿ رم ي عف المالبػ، التػ  يرتػدييا الخمي ػة المنصػور  ومػف خػالؿ           عبر عنيا

َ  قمػػػػػػيص الػػػػػػَ َرد                                                       ال مػػػػػػو، التػػػػػػ  تػػػػػػـ عػػػػػػرض ت اصػػػػػػيميا وضػػػػػػح أف ىػػػػػػ ه المالبػػػػػػ، عبػػػػػػارة عػػػػػػف   َ        1  
                                         خطػػيف متيػػاوريف مػػف أعمػػ  الصػػدر أسػػ ؿ الرقبػػة       برسػػـ        النقػػا      عنػػو              حيػػث عبػػر2   ّ    )دّراعػػة(      الواق 

                               الصػورة  وضػػحت ت اصػيميا فػػ  ال مػػ،                                                    وخطػيف آخػػريف يمت ػاف حػػوؿ مكػاف الػػ راعيف يمتقيػاف أسػػ ؿ
       أركػاف    فػ       وضػعت       حمقػات     ثػالث      وضحت      وك ا      ً كامالً       شكمو     بدا     حيث   (   4        شكؿ  4             الثالث )لوحة 

   :     مػػف أف              ً                            وىػػ ا تؤكػػده أيضػػًا الروايػػة التاريخيػػة السػػابقة   .      مثمثػػة      ىيلػػة      أخػػ ت   ة      الصػػدر       خطػػوط       تقػػاط 
ًكيكأُهُم اللَاااُش وأُهااوأ الَساااًميُف                     ولالنااا ااااوال ودراريااف                               المفصااور أماار أراااحابش بلاايا الساااواد  اايأكل ُ  كتااب ثليهاااا )قأسأ   ً  َ ُ  أ    ُ   أ  َ    ُ  ُ ً   أ             أ أ أ ل

ُ  اللعأًليُم(   .                                                                               حيث تـ نق  صورة لي ه الدراري  يرتدييا الخمي ة المنصور ف  ى ه الصورة الشخصية3  ل أ ً 

ّ  وقد صّور                                                             المالب، ف  الصورة الشخصية المنقوشة عم  ى ا الطرا  مف ال مػو،         النقا         
                                                                                       بييلة أمامية تبر  صدر الخمي ة المنصور  ولـ ينق  شكؿ ال راعيف  ويبدو ىنا أف االىتماـ كاف 
    ً                                                                                منصبًا عم  ىيلة وشكؿ المالب، الت  يرتدييا الخمي ة والت  تعبر ف  ميمميا عف مالب، حربية  

                                                                          دقيقة لماللمة المناسػبة التػ  ضػربت فييػا تمػؾ ال مػو،  وىػ  فييػا إشػارة واضػحة إلػ  ُ           ُن  ت بييلة 
                                      تدىب واستعداد الخمي ة لقتاؿ مف يخالؼ.

                                                                         وىكػػ ا يكػػوف قػػد اسػػتخدـ أسػػاليب متعػػددة مػػف خػػالؿ تمػػؾ الصػػورة لمخاطبػػة الرعيػػة  ف ػػ  
ٌ                      العبارات المويودة عم  ويو ال مو، وظيرىػا تػ كيٌر بمبػادئ الػديف اإلسػالم                    الحنيػؼ  وفػ  ىيلػة                                             

ٌ              نقػػ  الصػػورة الشخصػػية أكثػػر مػػف داللػػة  ف ػػ  غطػػا  الػػرأ، كمػػا ُ كػػر سػػابقًا بيػػاٌف بػػدف المنصػػور       ً        ُ                                                    
             وفػ  ىيلػة      ً                                  مستمدًا سمطتو مف اقتدالو وقربو لرسوؿ اه                                  خمي ة المسمميف كميـ مف عرب وفر،

     وىنػػا          وتػػ كيره.                       محاربػػة مػػف يخػػالؼ دعوتػػو                                                تن يػػ  المالبػػ، الصػػدرية إشػػارة واضػػحة الػػ  اسػػتعداده ل
                        قػد تعيػ  عبػارات كثيػره عػف        معينػة                                                    نالحظ أف الصورة الت  ن  ت كاف اليدؼ منيا إيصاؿ رسالؿ 

                       إيصاليا ف  بعض األوقات.

                                                           
  .   194    ، ص  3   ، ج          لسان العرب             أ                                                                               )الزرد والز رأد: حلق المغكر والدروا ...... وهو دداخغ حلق الدرا بعضها قك بعف ...(، ابب مفظور،   -1
ُ                                                    )الد رُا: ليوس الحديد..... .... وهك الزر دي ة(، ابب مفظور،   -2   .  82  –    81    ، ص  8   ، ج          لسان العرب      
  .    1327    ، ص            معلم األدباا        الحموي،    -3
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                 الفدوش الكتابية:
ُ                                            أما بالنسػبة لمنقػو  الكتابيػة التػ  ُسػيمت عمػ  ظيػر ىػ يف الطػرا يف مػف ال مػو، فتمثمػت                                   

           وفييػػا داللػػػت                                   )محمػػد رسػػوؿ اه(  عمػػ  يػػانب  الصػػورة.         بصػػيغة:                           فػػ  تسػػييؿ الرسػػالة المحمديػػة
       ف رسػػوؿ                                                                            اسػػتغميا بنػػو العبػػا، عمػػ  مسػػكوكاتيـ منػػ  بدايػػة الدولػػة العباسػػية لتدكيػػد قػػرابتيـ مػػ      كثيػػرة 

                                     ف عمػ  الحممػة ىػ ه بػدف الخمي ػة المنصػور  ي                        إشارة ميمة مػف قبػؿ القػالم                  وىنا يحمؿ تسييميا       اه
                                                  ؿ اه( ويتبػػرأ ممػػا انتشػػر مػػف أفكػػار مارقػػة مخال ػػة لػػ لؾ   و           ف )محمػػد رسػػ د                     وىػػ ه صػػورتو يشػػيد بػػدف بػػ
                                                                    ) بُن المفصور هو ربهم الذي يطعمهم ويساديهم الا  الحاد الاذي وراغ بهام إلا                             وأىميا ما تقولو الراوندية: 

  .1                                                   الطواف بدصره ولولهم هذا لصر ربفا ق  قترة الحدة.....(

                          الدراسة  ما عدا أحد نما ج                                                        وقد تطابؽ شكؿ تسييؿ الرسالة المحمدية عم  النمطيف موض 
ُ                                                     النمط الثان  ال ي ُسيؿ عميو ف  فترة الحقة كممات أخري تمثمت ف   كر عبارة:                     )الفمس بأردشير                   

ّ                          عمػػ  يمػػيف الصػػورة الشخصػػية وىػػ  إشػػارة واضػػحة الػػ  كػػورة أردشػػير خػػّرة التػػ  كانػػت تتبعيػػا مدينػػة                                                           
                       مػػرة أخػػري عمػػ  ىػػ ا ال مػػ،          )شههيراز            ً                      ُ                    شػػيرا  إداريػػًا فػػ  بعػػض ال تػػرات  كمػػا ُنقػػ  اسػػـ مدينػػة الضػػرب 

ُ                      ( وغطت ي   مف صدر الصورة الشخصية  وُسيؿ بدعم  الصور كممة )    محمد            بدعم  كممة )    (.    محمد                                   

                                           ُ                                وى ه الكتابات يتضح مف خالؿ شكميا والخط ال ي ُن  ت بو أنيا أضي ت فػ  فتػرة الحقػة 
       الصػػػػورة                                                                    لضػػػػرب ىػػػػ ا ال مػػػػ،؛ إ  يػػػػا ت بػػػػدعم  الكتابػػػػات األصػػػػمية وطمػػػػ، بعضػػػػيا أيػػػػ ا  مػػػػف

                                                                                    الشخصية والكتابة األصػمية المويػودة عمػ  ال مػ، منػ  بدايػة ضػربو  وىػو مػا يؤكػد احت ػاظ النػا، 
                                                  ً                                    بي ه ال مو، واستغالليا ف  فترات الحقة  ربما تدكيدًا عم  ما كانت تحمؿ مف رسالؿ قبؿ  لؾ.

وجش 
 المدارنة

 الفمط األول
 الفمط ال انك  

 )الكلا ال ال ( )الكلا ال انك( )الكلا األول(

غطاا 
 الرأس

    

                                                           
  .   161  -     160    ، ص       الكخري           بب اياايا،   -1
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مالم  
 الوجش

 

   

المالبا 
 الصدرية

 

 

 

 

 (: مدارنة بيب غطاا الرأس والمالم  الشخصية والمالبا الصدرية ثل  الكلوس موضف الدراسة.1جدول )

  :       الفتالج
                                            مركػػ  ظيػػر ىػػ ا الطػػرا  مػػف ال مػػو، عبػػارة عػػف صػػورة                             الصػػورة الشخصػػية المنقوشػػة فػػ 

                    ُ                                ُ                          شخصػػية تحمػػؿ المالمػػح الُمميػػ ة لمخمي ػػة أبػػ  يع ػػر المنصػػور  ُنقشػػت لػػو فػػ  ىػػ ا الموضػػ  عمػػ  
                                                                                    ال مو، ك  تعينو ف  حممتو لمتخمص مف المخال يف لو  وك لؾ مف األفكار الت  انتشرت ف  بالد 

                                 ف مالمحػػو الشخصػػية معروفػػو لمعامػػة مػػف                                            المشػػرؽ اإلسػػالم  وخاصػػة فػػار، وخراسػػاف  ولكػػ  تكػػو 
                                                                                  النا، ف  تمؾ البالد الت  مف الصعب فييا رؤية الخمي ة.. ولتحقيؽ  لؾ عمد المنصور إل :

                                                                                              . االستعانة بُحد أثمامش)إسماثيغ بب ثلك ( لحكم قارس، لمساثددش ق  السيطرة ثل  ملريات األمور هفاج. 1

                                                     ألاااليم ايااران المختلكااة بشااكغ ثااام ولربهااا مااب خراسااان وبااالد                                            . اختااار مديفااة شاايراز لمولهااا المميااز باايب ماادن 2

                                                                                           العااراا ودوسااطها إلللاايم قااارس ولكونهااا ثاراامة التواجااد اإلسااالمك قاا  ألاااليم المشاارا األولاا  قمفهااا داام قاات  
                                                                              أريهان، وذلك كك ييدأ هذه الحملة المك كة التك مب شُنها محاربة األقكار المخالكة.

                                                                    لفاااا الرثيااة، ودرهيااب الخااارجيب  مفهااا دوظيااف المسااكوكات.... وركااز هفااا ثلاا                           . اساتخدام أساااليب متفوثااة إل 3

                                                                                              الكلوس، قضربها بُسلوب يخااب بها مب خاللش، ثامة الفاس وخارة مب الكرس بما يتفاسب معهم، ويوحك لهم 
                                                                                              أن دولة بفك العياس هك دولتهم قيها إثادة ملدهم ودراثهم... وبهذا يفكذ إل  للوب وأقةدة كغ االكش.

                                              . ييااادوا أن هاااذه الحملاااة كاناااص واساااعة وضاااربص ماااب هاااذا  4  
                                      الطراز مب الكلوس أثداد ضخمة، والدليغ:

                                             أ. اختالف أوزان وألطار الفماذج موضف الدراسة. 

 الدطر الوزن نوا المعدن
 م  23 ج  23 2 نحاس
 م  3 73 ج  2. 2 برونز
         م  ج  13 7 برونز
         م  ج  31 7 برونز
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                                                                                       استخدام معادن متفوثة لضرب الكلوس: قلديفا ثالثة قلوس ضربص مب الفحاس وقلا ضرب مب اليرونز.   ب. 

                                                                                          ج. كذلك يلب أن نتفيش إل  أن الكلوس سريعة التلف وبدالها لليغ ووجود أك ر مب قلا لهذا الطراز 
                                                                      المستخدم أكير دليغ ثل  ك رة أثداد الكلوس التك ضربص مفش وسعة انتشارها.

                                                                                             االستعانة بما أثيتتش الدراسة مب إثيادات ق  التعرف ثل  الصورة الشخصية الحديدة للخليكة أبك جعكر        . يمكب  5
  .1                                                     ُ                                       المفصور، وهذا ما يلعلفا نصح  ما دم رسمش لش مب رور أو ُنحص مب دماثيغ ق  أنحاا مختلكة مب العالم

                  المصادر والمراجف:
         المصادر:

   .الدرآن الكريم               
   هدد(  الجلامدل ا التداري      036                                                    )ع  ال ين أبو احلسن علدي بدن حممد  بدن عبد  الجلدري اتد ري  ت            ابب األثير                       

   ر     1321                                    دار الجلتب العلمية  بًن ت  لبنان   1                                 راجعع  صححع د  حمم  يوسف ال قاق  ط
   هددد(     117-   161                                                                  )احلددالع عمدداد الدد ين أبددو العدد اب إعاعيددل ابددن عمددر بددن ك ددًن الير ددي ال م دديي        بااب ك ياار     

   ر     1331         الياهرة    -                                                     حتييق4 د  عب  اهلل بن عب  احملسن الرتكى  دار هجر  اتي ة  13                   الب اية  النعاية  ج
   د         حتدددق 7                         ر(  مجدددل مدددن أألسددداب األ دددرا   ج   239  –   هدددد    913                      )أمحددد  بدددن جدددي بدددن جدددابر  ت          الااايالذري  

   ر     1330       لبنان    -                                         سعيل ذكار  د  رياض زركلي  دار العجلر  بًن ت
   هد(  ادلنتظد يف تاري  ادللون  األمد  دراسة    731                                    )عب  الرمحن بن علي بن حمم  بن اتوزي ت             ابب اللوزي                                       

   ر     1339       لبنان    –                      دار الجلتب العلمية  1                                    حتييق4 حمم   مصطعى عب  اليادر عطا  ط
    دار الغرب  1                                                   ألدباب إر اد األريب إىل معرلة األديب  حتق4 إحسان عباس  ط               )ياقوت(  معجد ا        الحموي              

   ر     1333        اإلسالمي  
 ر     1339                                                                     )أيب الياسد بن حوقل النصييب(  صورة األرض  دار مجلتبة احلياة  بًن ت  لبنان            ابب حولغ   
 ر(   0   176  –      1339     هد /    262  -     139                                         )عب  الرمحن بن حمم  بن  ل  ن احلضرمي ادلغريب             ابب خلدون    

                                                                                                 تداري  ابددن  لدد  ن ادلسددمى بجلتدداب العددب  ديددوان ادلبتدد أ  اخلدب يف أيددار العددرب  العجددد  الببددر  مددن عاصددرهد مددن ذ ي 
   ر     9661       لبنان    –                                                   السلطان األكب  مراجعة د  سعيل ذكار  دار العجلر  بًن ت 

                                                           
                                                                                                           الااذي نحتاش الفحااات العرالاا  خالاد الرحااال أحاد أباارز رواد الحركاة الكفيااة الحدي ااة للخليكاة المفصااور قاك ساايعيفيات الداارن                 ماب ذلااك  التم اال  -1

                                          قك جانب الكرخ مب بغداد قك مفطدة المفصور.                      العشريب، والذي يدف
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 (   ليدات   هدد   021  –     062                                                    )أبدو العبداس  دل الد ين أمحد  بدن حممد  بدن أ  بجلدر بدن  لجلدان            اباب خلكاان         
   ر     1312                                                              األعيان  أألباب ال مان  حتييق4 إحسان عباس  دار صادر بًن ت  لبنان  

 هددد(  األ بددار الطددوال  حتييددق4 عبدد  ادلددنعد عددامر     929                                       )أبددو حنيعددة أمحدد  بددن دا د الدد ينوري  ت         الااديفوري                                          
   ر     1306                                    دار إحياب الجلتب العريب  الياهرة   1                          مراجعة مجال ال ين ال يال  ط

 هدددد(  تددداري  اإلسدددالر   ليدددات ادل ددداهًن    172  -   013                            الددد ين حممددد  بدددن أمحددد  بدددن ع مدددان  ت     ) دددل        الاااذهيك                               
   ر     1331                                                                   األعالر  حتق د  عمر عب  السالر ت مري  دار الجلتاب العريب  بًن ت  لبنان  

 هد(  مرآة ال مان    077  –     721                            ِ  ُْ                 ) ل ال ين أبو ادلظعر يوسف بن ِقْ أُ غلي بن عب  اهلل                  سيط ابب اللوزي                 
   ر     9613                                      دار الرسالة العادلية  دم ق  سوريا   1     ط  19                                    األعيان  حتق  أألور طالب  آ ر ن  ج        يف تواري
 هدددد(  العيدددري يف ا داب    163-   006                                           )حممددد  بدددن علدددي بدددن طباطبدددا ادلعدددر   بدددابن الطيطيدددي             باااب ايااياااا                    

   ر     1331                                                        السلطاألية  ال  ل اإلسالمية  دار اليلد العريب  بًن ت  لبنان  
 حتييدق4 حممد  أبدو العضدل  1                          هدد(  تداري  الرسدل  ادللدون  ج   316  –     997         ر الطدبي             )حمم  بن جري        الطيري                        

   ر     1309                          إبراهيد  دار ادلعار   مصر  
 ر     1397                                                                               )حمم  بن جععر(  ال عامة يف أحجلار سنة العمامة  الطبعة األ ىل  مطبعة العيحاب  ال ار           الكتانك   

 036                                  ن منظور األألصاري الر يععى اإللرييي                                            )حمم  بن مجلرر بن على أبو العضل مجال ال ين اب         ابب مفظور   -
   ر     1327                                                                     هد(  لسان العرب  حتييق4 عب  اهلل على الجلبًن  آ ر ن  دار ادلعار   الياهرة     111

         المراجف:
 هدددد      971-   139                                                                 )سدددعيان ياسدددٌن(  سياسدددة تعيدددٌن  وة ال دددار  ات يدددرة يف العصدددر العباسدددي األ ل )         إباااراهيم     
   ر     9611       األردن    -                   دار ادلعت   عمان 1     ر(  ط   201  –     173
 حسددن كددري(  موسددوعة تدداري  إيددران السياسددي مددن التدداري  األسددطوري حددي ،ايددة ال  لددة الطاهريددة         اللاااف(                                                                                  

   ر     9662       لبنان    -    بًن ت                             ال ار العربية للموسوعات   1  مج
 عددداطف منصدددور حممددد (  ادلعددد ل  ادلع  يدددة علدددى ادلسدددجلوكات اإلسدددالمية دراسدددة تار يدددة أل دددر لجلدددرة        رمضاااان(                                                                            

       9613                                مجلتبة زهراب ال رق  الياهرة   1                                         ادلع ي ادلنتظر على النيود يف العصر اإلسالمي  ط
 ر     9666     ص 0                        تاري  ال  لة العباسية  ط   7     مي  ج                                                    )حممود(  التاري  اإلسالمي )ال  لة العباسية(  ادلجلتب اإلسال      شاكر   

 1332                                 )عًن(   بت العلوس العباسية  لن ن       شما    (  ر    A catalogue of Abbasid copper  coins )   
 ر     1319                                                                         )أمح  خمتار(  يف التاري  العباسي  العاطمي  دار النعضة العربية  بًن ت  لبنان           العيادي   
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 رؤيددة ج يدد ة تنسددبع لليليعددة عبدد  اهلل بددن الدد بًن    -                                           )حممدد  عبدد  السددتار(  طددراز دراهددد احملددراب  العندد ة        ث مااان                                          
   ر     9610                           دار الولاب  اإلسجلن رية   1 ط

 كي(  بلد ان اخلاللدة ال درقية  يتندا ل صدعة العدراق  ات يدرة  إيدران  أقداليد آسدية الوسدطى مدن العدت          لسترنج(                                                                                         
   ر     1327                   مؤسسة الرسالة   9                             ة4 ب ًن لرألسيل  كوركيل عواد  ط                         اإلسالمي حي أيار تيمور  ترمج

 ر     9661             الياهرة   1                                                             )حسٌن جميب(  صالت بٌن العرب  العرس  الرتن  ال ار ال يالية للن ر  ط        المصري   
  ر     1313        الجلويت    –                    كالة ادلطبوعات  1                         ) اكر(  د لة بىن العباس  ج       مصطك   

                  الدوريات العلمية:
 جامعددة   10                                                          الر األ يددة لر ععددا  أهدد العا  جملددة كليددة العلددور اإلسددالمية  العدد د               )عمدداش لرحددات(           المحماادي          

   ر     9662               بغ اد  العراق  

                 الرسالغ العلمية:
 هددد /    912  -     139                                                               )حممدود أمحد  حممددود أمحد (  للدوس إقلديد  راسددان  دالل العصدر العباسدي األ ل )        زرازيار     
   ر   10  96                                             ر( دراسة آ ارية  رسالة دكتوراة  جامعة سوهاج     233  -     173

                                     المراجف األجفيك والموالف االليكترونية:
 Dr. Busso Peus Nachf, Auction .388, lot. 1240. 

 Miles (George-C), Excavation Coins from Persepolis Region, The American 

Numismatic Society, New York, 1959. 

 Morton & Eden Ltd, Auction. 85, Lot 255, 26 April 2017.  

 Stephen Album Auction 12, lot. 192, January 13-14, 2012.  

 Stephen Album Auction 31, lot. 393, 17-19 May 2018. 

 Treadwell (Luke), The Copper Coinage of Umayyad Iran, In The 

Numismatic Chronicle, 2008.  

 Zarazir (M. Ahmad),The Exchange Rate of Fals in the Islamic Orient from 

Arabicization till the End of the Umayyad period, EJARS, Volume 7, Issue 2, 

December, 2017. 

 zeno.ru, oriental coins’ data base. 

  

http://www.bussopeus.de/detail_html.asp?lid=4&nid=6
http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
https://www.academia.edu/30934430/The_Copper_Coinage_of_Umayyad_Iran._In_The_Numismatic_Chronicle_no._168_2008_pp._331-381
https://www.academia.edu/30934430/The_Copper_Coinage_of_Umayyad_Iran._In_The_Numismatic_Chronicle_no._168_2008_pp._331-381
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