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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم الأولي للمقالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
Chicago Manual of Style مع اإدخال بع�س التعديالت التي 

�شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  يقدم   •
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
فقط،  الوجهين  اأحد  على  الكتابة  وتكون   ،American

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

• ل ُت�شتخدم األقاب مثل .Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل: )    (.
• ت�شتخدم عالمات التن�شي�س المفردة دائًما مثل: ‘    ’.

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  تكتب   •
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
• يتم تزويد هيئة التحرير باأي نوع من الخط غير القيا�شي 

اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�شي ال�شفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  تكتب   •

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  تكون   •

تو�شع بين قو�شين.
• ل يت�شمن عنوان المقال اأية اإ�شارة اإلى حا�شية، واإذا كان 
وما  ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك 
اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون قبل 

الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�س
• يقدم ملخ�س )بحدٍّ اأق�شى 150 كلمة( وذلك فـي مقدمة المقال، 
بحيث  ويكتب  المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم 

يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

الخت�شارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  بالن�شبة لخت�شارات   •

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques et 

collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le Caire, 2003). 

www.ifao.egnet.net :ويمكن الح�شول عليها من الموقع
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تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار اإليها كثيًرا فـي المقالت 
المقبولة  ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية، 
الطوبوغرافـي القامو�س  مثل  عليها(،   )المتعارف 
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ’The Voice of Authority: Papyrus Leiden I  

382‘, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson, ’Magnetometer Surveys on Kiln Sites 

at Amarna‘, in B.J. Kemp (ed.), Amarna Reports VI,  

EES Occasional Publications 10 (London, 1995), 

218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd, ’The Late Period, 664-323 BC‘, 

in B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O‘Conner and  

A.B. Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V, 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V, 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�شل�شلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12 

(London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�شائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (PhD. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قواعد الن�سر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�شائل الإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .o rg / a r t emi s / fu l l r e co rd .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى؛  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار. 
 Ibid, Op. cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc. cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�شور
بدقة �شوئيًّا  م�شًحا  مم�شوحة  والأ�شكال  ال�شور  تقدم   • 
ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة   300

.TIFF نوع
• ل يزيد حجم ال�شور على ثلث حجم البحث.  

بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •
الإلكتروني. 

تعليقات ال�شور والأ�شكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى الطالع على:
http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat/
static/home.aspx

قواعد الن�سر
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المـقدمـــــــــة

ا عن مركز درا�شات الخطوط – ليعبر عن ا�شتمرارية مركز درا�شات  ياأتي العدد العا�شر من حولية اأبجديات – التي ت�شدر �شنويًّ
درا�شات  مجال  في  والمتخ�ش�شة  مة  المحكَّ العلمية  باإ�شداراته  المهتمين  الباحثين  بثقة  يحظى  اأن  على  الدائم  وحر�شه  الخطوط 
الكتابات والنقو�س. لقد حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها منذ اإ�شدارها الأول في عام 2006م م�شئولية �شد الثغرة القائمة في 
مجالت درا�شات الكتابات والخطوط؛ حيث تحمل حولية ‘اأبجديات’ اأهم اأهداف مركز درا�شات الخطوط؛ وهو اإمداد المتخ�ش�شين 
بالنادر من الكتابات والنقو�س التي يحتاجون اإليها في درا�شاتهم، ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها. فبالرغم من اأنها كلها تحمل هدًفا واحًدا هو 
الهتمام بالنقو�س والكتابات، فاإننا نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة. فقد حملت حولية ‘اأبجديات’ روح التنوع، 
وقيم الختالف، وثقافة ا�شتيعاب الآخر. وياأتي العدد العا�شر من الحولية حاماًل بين دفتيه اأبحاًثا متميزة ومتنوعة تغطي مو�شوعات 
متعددة ومجالت مختلفة للباحثين في م�شارق الأر�س ومغاربها؛ حيث يحتوي على اأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية ا�شتملت على 
درا�شة مو�شوعات �شتى؛ منها ما يتعلق بالكتابات الإ�شالمية، �شواء تلك التي ظهرت على العمالت باليمن في الفترة ما بين عام 696هـ 
وعام 721هـ ، اأو تلك الكتابات التي ظهرت في عهد ال�شحابة، اأو تلك الكتابات التي ظهرت على م�شجد بدم�شق في الع�شر الأيوبي؛ ومنها 
ما يتعلق بالنقو�س الم�شرية القديمة، �شواء تلك النقو�س التي ظهرت في محاجر وادي الهودي وما بها من عنا�شر فلكية وكونية، اأو تلك 
التي تقدم درا�شة للوحة جنائزية ترجع لع�شر الدولة الو�شطى؛ ومنها ما يتعلق بجوانب الح�شارة اليونانية والرومانية والحتفالت 
التي كانت تقام لالإلهة نيت في �شاي�س واإ�شنا في م�شر في الع�شرين اليوناني والروماني، اأو تلك النقو�س الكتابية التي ظهرت في مدينة 
ق�شنطينة الموجودة �شرق الجزائر منذ نهاية القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن الرابع الميالدي. وهو ما يوؤكد اأنها حولية عالمية ت�شم 

كلَّ الأبجديات والكتابات التي ظهرت في تاريخ الب�شرية، كما ُي�شكل توازًنا  لكافة محاور البحث العلمي.

ودائًما ما يحر�س مركز درا�شات الخطوط على ا�شتمرارية �شدور تلك الحولية؛ لكي ت�شد ثغرة وا�شحة في البحث الأكاديمي، 
برغم ما يتطلبه اإخراج الحولية من جهد م�شاعف من فريق التحرير، الذي يتعامل مع لغاٍت متعددة، ونقو�س ٍمختلفة تتباين في طريقة 

تحرير ن�شو�شها.

ع�شام ال�شعيد
مدير مركز درا�شات الخطوط
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The present study sheds light on a rare type of Rasulid dinars, namely the coins of Sultan El Mu’ayyad 
Da’ud, which were the first to represent the type and to imitate the Hafsid and Merinid dinars that are 
distinguished by their square-in-circle design. The present study tackles various issues in an attempt to 
explain this phenomenon. The first issue concerns the reasons that led to the appearance of this type of 
square-in-circle Rasulid dinars for the first time in the Sultanate of Sultan El Mu’ayyad Da’ud. The second 
issue concerns clarifying the reasons why the examples of this type of coins were restricted only to Aden’s 
mint. The third issue focuses on why this type of dinars reached Yemen. In order for the study to reach 
conclusions, the researcher adopts an analytical approach that relies on induction and on analyzing what 
historians and modern authors wrote, as well as on examining examples of the coins that resembled the 
type of Sultan El Mu’ayyad Da’ud’s coins in the world coinage catalogs and coinage auctions. The present 
study, which relies on analyzing and discussing the issues mentioned, reached certain conclusions, the 
most important of which is that the square-in-circle design type of coins imitated the types of Marinid 
and Hafsid dinars which represented the square type. The study also postulates that this type of Sultan 
El Mu’ayyad Da’ud’s square-in-circle dinars are referred to as Royal Dinars in historical sources, and they 
were not issued until 720 AH/1320 CE, in El Mu’ayyad Da’ud’s Sultanate. They were also issued in 
Aden’s mint, which is proved as the striking of this type of square-in-circle coinage continued in Aden’s 
mint in the Sultanate of Al-Mujahid Sayf al-Islam Ali, son of Sultan El Mu’ayyad Da’ud.

دنانري ر�س�لية للحاكم الر�س�يل امل�ؤيد داود )696–721هـ/ 1297–1321م( 
على الطراز املربع �سرب عدن 

 Square Type Rasulid Dinars Struck in Aden for the Rasulid Ruler,

Sultan El Mu’ayyad Da’ud (696–721 AH/1297–1321 CE)

�أ�سامة �أحمد خمتار*



�أبجديات 742015 

�أ�سامة �أحمد خمتار

تمهيد
ظهر بنو ر�سول )626–858هـ/ 1229–1454م( 
)579هـ/  عام  باليمن  ال�سيا�سية  الأحداث  �ساحة  على 
الأيوبي  الدين  �سالح  ال�سلطان  اإر�سال  اإثر  في  1183م( 
)564–589هـ/ 1169–1193م( اأخاه العزيز طغتكين 
على  1181–1197م(  )593–577هـ/  اأيوب  ابن 
من  تمكنت  1181م(  )577هـ/  عام  لليمن  حملة  راأ�س 
الأربعة  �اأبنا�ؤه  ر�سول  بن  علي  �كان  عليها،  ال�ستيالء 
على  الأيوبيون  اعتمد  حينذاك  �من  الحملة،  هذه  �سمن 
ح�سن  �بالء  راجح،  عقل  من  منهم  راأ�ا  ِلما  ر�سول  بني 
في المعارك، �اأ�سند�ا اإليهم عديًدا من المنا�سب الإدارية 

�الع�سكرية باليمن.1

ر�سول  بنو  ا�ستطاع  1229م(  )626هـ/  عام  في 
انتزاع بالد اليمن من الأيوبيين، �ذلك عقب �فاة الملك 
الم�سعود �سالح الدين يو�سف )612–626هـ/ 1215–
1229م( اآخر حكام الد�لة الأيوبية باليمن، �ابن ال�سلطان 
1218–1237م(،  )615–635هـ/  الأيوبي  الكامل 
الذي عهد قبل �فاته بولية اليمن لنور الدين عمر بن علي 
ابن ر�سول )626–647هـ/ 1229–1249م( الم�سئول 
عن دار ال�سرب �الخطبة باليمن حينذاك، الذي ما اإن علم 
بوفاة الملك الم�سعود حتى اأر�سل للملك الكامل الأيوبي 
ُمظهًرا الطاعة لالأيوبيين، �جعل الخطبة �ال�سكة با�سمهم، 
فثبَّته الملك الكامل على حكم اليمن، ثم اأخذ نور الدين 
ن لنف�سه حتى ا�ستقل بحكم اليمن عام )628هـ/  عمر ُيمِكّ
تعز  من  �اتخذ  المن�سور«  »بالملك  �تلقب  1230م(، 

عا�سمة لد�لته.2

الأيوبيين  طاعة  عمر  الدين  نور  المن�سور  خلع  ثم 
�سائر  على  له  ُيخطب  اأن  �اأمر  1232م(  )630هـ/  عام 
ا�ستقالله  لُيعلن  با�سمه  ال�سكة  ُت�سرب  �اأن  اليمن،  منابر 
ببالد اليمن �ز�ال حكم بني اأيوب عنها.3 �حتى ُي�سفي 
1234م(  )631هـ/  عام  اأر�سل  ال�سرعية  ُحكمه  على 

)623–640هـ/  باهلل  الم�ستن�سر  العبا�سي  للخليفة 
لليمن  بحكمه  العتراف  منه  يطلب  1226–1243م( 
فوافق الخليفة العبا�سي، �اأر�سل له التفوي�س بحكمها عام 
ر�سول  بني  حكُم  حينها  فاأ�سبح  1234م(،  )632هـ/ 
الخليفة  دعم  اإلى  �سرعيته  ت�ستند  �سرعًيّا  حكًما  لليمن 
اإنه �ساحب الحق في  اأمير الموؤمنين لهم؛ حيث  العبا�سي 

منح هذه ال�سرعية.4

�لقد ا�ستمر حكم بني ر�سول لليمن اأكثر من قرنين �ربع 
ا�ستطاعوا خالل  يقُرب من 230عاًما،5  ما  اأي  الزمان  من 
القرن الأ�ل اأن يوحد�ا اليمن �يب�سطوا نفوذهم على كامل 
اأرا�سيه، �تمتعت البالد في عهدهم با�ستقرار �سيا�سي. ��سعت 
الد�ل الأخرى اإلى التقرب منهم بعدما �سيطر�ا على باب 
المندب المتحكم في عبور التجارة بين ال�سرق �الغرب،6 
�رغم َفقد بني ر�سول لبع�س البالد اليمنية ال�سمالية منذ نهاية 
الربع الأ�ل من القرن )8هـ/ 14م(، فاإنهم ظلوا م�سيطرين 
على معظم بالد اليمن الجنوبية حتى �سقوط د�لتهم على يد 

بني طاهر عام )858هـ/ 1454م(.7

ع�سر  ثالثة  ر�سول  بني  من  اليمن  حكم  على  تعاقب 
�كان  باليمن،8  الع�سور  اأزهى  من  حكمهم  كان  �سلطاًنا 
 El–Malik دا�د  الدين  هزبر  الموؤيد  الملك  ال�سلطان 
يو�سف  بن   al–Mu’ayyad Hizibr al–din Da’ud
–1297 )696–721هـ/  ر�سول  بن  علي  ابن  عمر  ابن 

الحكم  تولى  حيث  الد�لة؛  هذه  حكام  رابع  1321م( 
الفتح  اأبي  الدين  ممهد  الأ�سرف  الملك  اأخيه  �فاة  بعد 
)696هـ/  عام  عمر )694–696هـ/ 1295–1296م( 
الر�سولية  الد�لة  اأمراء  اجتمع  عندما  �ذلك  1296م(، 
�اأعيانها على توليته الحكم لغياب �لَدي الملك الأ�سرف، 
النا�سر �العادل في �لياتهما حينذاك،9 �عندما علم �لدا 
ال�سلطان  لعمهما  توجها  �الدهما  بموت  الأ�سرف  الملك 
الموؤيد بغر�س ال�سلح فاأكرمهما �اأعلنا له الطاعة، اإل اأنهما 
رف�سا ال�ستمرار في حكم �لياتهما بحجة اأنهما ل يريدان 

الخدمة بعد �الدهما.10
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التي  البالد  اإخ�ساع  من  الموؤيد  ال�سلطان  تمكن  �لقد 
عام  �قمع  الأ�سرف،  الملك  اأخيه  حكم  تحت  كانت 
حاكم  الم�سعود  الملك  اأخيه  تمرد  1296م(  )696هـ/ 
اأدرك �سعف قوته فا�ست�سلم  الع�سيان ثم  اأعلن  �سردد الذي 
لل�سلطان الموؤيد الذي �سجنه ��لده اأ�سد الإ�سالم بدار الأدب 
بح�سن تعز عام )697هـ/ 1297م( ثم اأطلقهما بعد اأقل من 
الموؤيد عام )716هـ/ 1316م(  ال�سلطان  ثم قمع  �سنة،11 
تمرد النا�سر ابن اأخيه الأ�سرف الذي انتهز فر�سة مر�س عمه 
في العام نف�سه �ثار عليه لنتزاع ال�سلطة منه، �انتهى به الأمر 
بال�ست�سالم �طلب الأمان من عمه الموؤيد دا�د الذي اأمنه 
�عفا عنه؛12 كما �اجه ال�سلطان الموؤيد عديًدا من الثورات 
مثل ثورات الأئمة الزيدية، �الأكراد، �اأ�سراف المخالف 
ال�سيا�سي  �دهائه  بخبرته  �ا�ستطاع  �غيرها،  ال�سليماني 

الق�ساء عليها �فر�س �سيطرته على البالد.13

اأقرته  ما  �هو  �ال�ستقرار،  بالقوة  حكمه  ات�سم  كما 
الملك  �سعر ��سف  من  بها  �ما جاء  التاريخية،  الم�سادر 
الأمن  ا�ستتباب  الم�سادر  اأقرت هذه  كما  بالأ�سد،  الموؤيد 
الملك  توفي  فقد  حال  اأية  �على  حكمه.14  فترة  في 
الحجة  ذي  اأ�ل  الثالثاء  يوم  في  دا�د  الدين  هزبر  الموؤيد 
عام )721هـ/ 22 دي�سمبر1321م(، �ُدفن في مدر�سته 
المعر�فة بالموؤيدية التي اأن�ساأها بتعز بعد فترة حكم دامت 
الت�سدي  من  خاللها  تمكن  اأ�سهر،  �خم�سة  عاًما   25
للثورات التي قامت �سده، �اإحكام قب�سته على البالد التي 

عا�ست في ا�ستقرار طيلة فترة حكمه.15

اأن  اإل  �الفلو�س  �الدراهم  الدنانير  ر�سول  بنو  �سرب 
نظامهم النقدي اعتمد بالأ�سا�س على الدراهم الف�سية التي 
رت على اأ�سا�سها اأثمان ال�سلع، �قيم المبيعات، �مثلت  ُقِدّ
القاعدة النقدية للتعامالت بالأ�سواق؛16 اأما الدنانير فكانت 
في  المتمثلة  ال�سيا�سية  الأحداث  اإلى  ذلك  �يرجع  نادرة، 

الغز� ال�سليبي للبالد العربية الإ�سالمية، �ن�ساط ال�سليبيين 
اإلى  اأدى  مما  �البندقية؛  مر�سيليا  اإلى  الذهب  تهريب  في 
قلته بالأ�سواق العربية،17 ف�ساًل عن اأ�سواق الد�لة الر�سولية 
التي كانت تفتقر لمعدن الذهب �هو ما ت�سهد عليه ُندرة 
الدنانير التي �سربها ُحكام هذه الد�لة، التي كانت تعتمد 
عما  ف�ساًل  الذهب،  من  القليل  مخز�نها  على  بالأ�سا�س 
ُتح�سله من دنانير ذهبية من المكو�س �الع�سور �غيرها من 

ال�سرائب المتح�سلة من المواني اليمنية.

الم�ستدير  الت�سميم  ذات  داود  الم�ؤيد  ال�سلطان  دنانير 
المنق��ش عليه �سكل مربع18

تعر�س الدرا�سة قيد البحث لطراز نادر من دنانير ال�سلطان 
الموؤيد دا�د اتخذ ت�سميًما م�ستديًرا ُنق�س عليه �سكل مربع 
متما�سة  ُحبيبات  من  دائرة  تليها  بارزة  دائرة  اأطرافه  ُتالم�س 
نقود  على  مرة  لأ�ل  يظهر  طراز  �هو  الدينار.  حافة  تليها 
الد�لة الر�سولية في �سلطنة الموؤيد دا�د، �في حد�د علمي فاإن 
المعر�ف على م�ستوى العالم من دنانير ال�سلطان الموؤيد دا�د 
الم�سر�بة على هذا الطراز اأربعة نماذج، كلها من �سرب عدن 
Aden، الأ�ل �سرب عام 718هـ ن�سره عالم الم�سكوكات 
�ستانلي لينبول الذي ُيعد اأ�ل من اهتم بن�سر نقود بني ر�سول، 
�ذلك في الجزء الخام�س من كتالوجه عن مجموعة نقود 
�الثاني  ال�سادر عام 1880م،19  بلندن  البريطاني  المتحف 
ا �ُن�سر في مزاد بلد�ين عام 2012م،  �سرب عام 718هـ اأي�سً
��زنه 4.34 جرامات،20 �الثالث �سرب عام 719هـ ن�سره 
نوتزل في مقالته عن نقود بني ر�سول عام 1892م، ��زنه 
عام  �سرب  �الرابع  30مم،21  �قطره  جرامات،   5.01
��زنه  2013م،  عام  بلد�ين  مزاد  في  ُن�سر  ا  اأي�سً 719هـ 
4.92 جرامات.22 �لقد جاءت ن�سو�س كتابات هذه الدنانير 

على النحو التالي:
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هام�ش

امللك املظفر/ امل�ستع�سم باهلل / اأمري املوؤمنني �رضب بعد
/ ن �سنة ثمان ع�رض ��سبعمائة.

دينار ال�سلطان الم�ؤيد داود �سرب عدن عام 719هـ، ال�زن: - 2
4.92 جرامات24 )ل�حة 2، �سكل 2(.

رقم  ال�سابق  الدينار  لكتابات  م�سابهة  كتاباته  جاءت 
)1(، فيما عدا �سنة ال�رضب، �هي على النحو التايل:

ال�جه

مركز

ل اإله اإل اهلل
حممد ر�سول اهلل

�سلى اهلل عليه �اآله
هام�ش 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ الأئمة الرا�سد�ن / اأبو بكر 
�عمر/ �عثمن �علي.

دينار ال�سلطان الم�ؤيد داود �سرب عدن عام 718هـ، ال�زن: - 1

4.34 جرامات،23 )ل�حة 1، �سكل 1(.
ال�جه

مركز 

ل اإله اإل اهلل
حممد ر�سول اهلل

�سلى اهلل عليه �اآله
هام�ش

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ الأئمة الرا�سد�ن / اأبو بكر 
�عمر / �عثمن �علي.

الظهر

مركز 

ال�سلطان امللك
املوؤيد هزبر

الدين دا�د بن

)ل�حة 1( دينار ال�ضلطان الم�ؤيد داود، �ضرب عدن عام 718هـ، نقاًل عن:
Baldwin’s, Classical Rarities of Islamic Coinage, 25 April 2012, No. 123.

)ل�حة 2( دينار ال�ضلطان الم�ؤيد داود، �ضرب عدن عام 719هـ، نقاًل عن:
 Baldwin’s, Islamic Coin Auction 24, Tuesday, 9 May 2013, No. 4907.

)�ضكل 2( ر�ضم ت��ضيحي للدينار العل�ي )عمل الباحث(.)�ضكل 1( ر�ضم ت��ضيحي للدينار العل�ي )عمل الباحث(.



77 العدد العا�شر 

دنانري ر�ش�لية للحاكم الر�ش�يل امل�ؤيد داود )696–721هـ/ 1297–1321م( على الطراز املربع �رضب عدن 

الظهر

 مركز 

ال�سلطان امللك
 املوؤيد هزبر
 الدين دا�د 

هام�ش

 بن امللك املظفر/ امل�ستع�سم باهلل 
/ اأمري املوؤمنني �رضب بعد

/ ن �سنة ت�سع ع�رض ��سبعمائة.

الدرا�سة التحليلية والنتائج
ُي�سكل  البحث  قيد  للدنانير  العام  ال�سكل  لأن  نظًرا 
له  تعر�س  ف�سوف  الدرا�سة  ُتناق�سها  التي  الأ�سا�سية  الق�سية 
الدرا�سة بعد عر�س �تحليل الكتابات المنقو�سة على هذه 

الدنانير، �التي جاءت على النحو التالي:

�سهادة  ال�سابقين  الدينارين  �جه  مركز  على  ُنق�س 
الر�سول  على  ال�سالة  ثم  المحمدية  �الر�سالة  التوحيد 
الكريم  بالعبارات التالية »ل اإله اإل اهلل/ محمد ر�سول 
اهلل/ �سلى اهلل عليه �اآله«، اأما الهام�س فقد ا�ستملت كتاباته 
الرا�سدين ب�سيغة  اأ�سماء الخلفاء  يليها  الب�سملة كاملة،  على 
بكر  اأبو   / الرا�سد�ن  الأئمة  الرحيم/  الرحمن  اهلل  »ب�سم 
�عمر / �عثمن �علي«، �من المعر�ف اأن اأ�سماء الخلفاء 
الرا�سدين قد ظهرت على نقود د�لة بني ر�سول منذ تاأ�سي�س 
ال�سني،25  للمذهب  حكامها  اعتناق  عن  اإعالًنا  د�لتهم؛ 
�تعبيًرا عن مخالفتهم للمذهب ال�سيعي الذي اعتنقه ُحكام 
الد�لة الزيدية ب�سعدا باليمن، التي ن�سب بينها �بين الد�لة 
�قد  المذهبي.  الختالف  هذا  ب�سبب  �سراع  الر�سولية 
انت�سر بعد ذلك تقليد ت�سجيل اأ�سماء الخلفاء الرا�سدين على 
النقود التي �سكها ُحكام د�لة اإيلخانات المغول في اإيران 
)654–754هـ/ 1255– 1353م(، �بخا�سة الحكام 
ال�سني، �الذين كان  المذهب  الإ�سالم على  اعتنقوا  الذين 

اأ�لهم ال�سلطان اأحمد تكودار )680–683هـ/ 1281– 
 –1303 )703–716هـ/  اأ�لجايتو  ثم  1284م(،26 
المذهب  فيها  يعتنق  كان  التي  الفترة  في  1316م( 
)709هـ/  عام  اإلى  1303م(  )703هـ/  عام  من  ني  ال�سُ
736هـ/   -  716( خان  بهادر  �سعيد  �اأبا  1309م(،27 
�سقوط  ذلك حتى  على  الأمر  �ظل  1316– 1335م(، 

الد�لة المغولية.28

نقود  على  الرا�سدين كذلك  الخلفاء  اأ�سماء  ثم ظهرت 
الد�ل المختلفة التي قامت على اأنقا�س الد�لة المغولية مثل 
الد�لة الجالئرية، �المظفرية، �اآل كريت في هراة، �الد�لة 
التيمورية، �د�لة اآق قيونلو، �د�لة قراقيونلو، �بني �سيبان؛ 
كما ظهرت على نقود الد�ل الإ�سالمية في الهند منذ عهد 
ا  د�لة بني ُتغلق حتى عهد د�لة اأباطرة المغول، �ظهرت اأي�سً

على اإ�سدارات قليلة من نقود الد�لة العثمانية.29

الموؤيد  ال�سلطان  ا�سم  عليه  جل  ف�سُ الظهر،  مركز  اأما 
ذاته  الأ�سلوب  �هو  ر�سول،  لبني  �ن�سبه  �األقابه  دا�د 
عهد  قبل  الر�سولية  الدراهم  في  م�ستخدًما  كان  الذي 
ال�سلطان الموؤيد؛ حيث �ُسجل بكتابات هذا المركز ما يلي 
»ال�سلطان الملك/ الموؤيد هزبر/ الدين دا�د«. �يالحظ اأن 
المعر�ف لحكام  البر�توكول  �سار على  الموؤيد  ال�سلطان 
الدالة  الألقاب  فاتخذ  الألقاب؛  حيث  من  ر�سول  بني 
لقبا  �هما  الر�سولية،  للد�لة  كحاكم  الجديد  موقعه  على 
»ال�سلطان �الملك«. �جدير بالذكر اأن لقب »ال�سلطان« 
اأعم �اأ�سمل من لقب »الملك« لذلك فهو ياأتي قبله، فيقال 
ترتيب  مع  يتفق  ما  �هو  العك�س،  �لي�س  الملك  ال�سلطان 

الألقاب على مركز ظهر الدنانير قيد البحث.30 

التلقب  على  باليمن  ر�سول  بني  ُحكام  حر�س  �قد 
ال�سيا�سية  النظم  �سمن  من  كان  حيث  ال�سلطان؛  بلقب 
نقودهم  يظهر على  لم  اأنه  اإل  الأيوبيين،  التي �رثوها عن 
الأ�ل  يو�سف  الدين  �سم�س  المظفر  الملك  ع�سر  منذ  اإل 
)647–694هـ/ 1250–1295م(،31 �اإن كانت بع�س 
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الم�سادر التاريخية ذكرت اأن المن�سور نور الدين عمر اأ�ل 
حكام بني ر�سول باليمن قد اتخذ لقب »ال�سلطان«،32 اإل 
هذا  عليها  ُي�سجل  لم  الآن  حتى  نقوده  من  المعر�ف  اأن 

اللقب – �ذلك في حد�د علمي –.

ال�سلطان الموؤيد على نقوده بع�س الألقاب  كما اتخذ 
الخا�سة به مثل لقب »الموؤيد«، ثم لقبه الم�ساف اإلى الدين 
»هزبر الدين«، يلي ذلك ا�سمه »دا�د«، ��سجل على هام�س 
المظفر  الملك  الر�سولي  الحاكم  اإلى  ن�سبه  ُيثبت  ما  الظهر 
يو�سف الأ�ل )647–694هـ/ 1250–1295م(، ليوؤكد 
اأحقيته في ملك بني ر�سول، يلي ذلك ا�سم الخليفة العبا�سي 
اأمير الموؤمنين الم�ستع�سم باهلل )640–656هـ/ 1242–
1257م(، اآخر الخلفاء العبا�سيين ببغداد، الذي ا�ستمر ا�سمه 
ُينق�س على نقود الد�لة الر�سولية على الرغم من �فاته عام 
لتاأكيد �لئهم  التتار؛ �ذلك  يد  )656هـ/ 1258م( على 
للخليفة العبا�سي �ساحب البيعة لهم، �ليجد�ا �سنًدا �سرعًيّا 
لحكمهم لليمن بعد �سقوط الخالفة العبا�سية في بغداد التي 
كانت توؤيد �سرعية حكمهم لليمن، يوؤكد ذلك قول العامري 
اإل بف�سل  ُي�سبح �سرعيًّا  لم  اليمن  بني ر�سول في  اأن حكم 

اعتراف خلفاء بني العبا�س ب�سالطينهم.33

هذا ف�ساًل عن تاأكيد بني ر�سول على ا�ستقاللهم ال�سيا�سي 
ن�سبه  الذي  العبا�سي  بالخليفة  اعترافهم  عدم  خالل  من 
1250–1382م(  )648–784هـ/  البحرية  المماليك 
ُيجِنّبهم  ذلك  اأن  �بخا�سة  م�سر،  في  الخالفة  عر�س  على 
تدخل �سمن  اليمن  اأن  اعتبار  على  لم�سر  المبا�سرة  التبعية 
الأقطار التي قلدها الخليفة العبا�سي بم�سر اأبو القا�سم اأحمد 
1260–1262م(  )659–661هــ/  باهلل  الم�ستن�سر 
)658–676هـ/  البندقداري  بيبر�س  الظاهر  لل�سلطان 
عام  بم�سر  العبا�سية  الخالفة  ُمحيي  1260–1277م( 

)659هـ/ 1260م(.34

باإر�سال  باليمن  ر�سول  بني  د�لة  �سالطين  قام  �قد 
الهدايا �الأموال اإلى �سالطين المماليك البحرية في م�سر 

يتغا�سوا  كي  �ال�سليبيين؛  المغول  �سد  جهادهم  لدعم 
العبا�سي  باهلل«  »الم�ستع�سم  للخليفة  ر�سول  بني  دعاء  عن 
للخليفة  الدعاء  �تجاهلهم  الجمعة،  خطبة  في  المتوفى 
يلي  المماليك،35  ال�سالطين  قبل  من  ب  المن�سَّ العبا�سي 

ذلك ذكر مكان ال�سرب »عدن« ثم تاريخ ال�سرب.

المعر�فة  الأربعة  النماذج  اأن  بالمالحظة  الجدير  من 
حتى الآن من دنانير ال�سلطان الموؤيد دا�د الم�سر�بة على 
ربت في دار  الطراز الم�ستدير المنقو�س عليه �سكل مربع �سُ
�سرب عدن كما �سبقت الإ�سارة. �الحق اأن اختيار ال�سلطان 
الموؤيد دا�د لدار �سرب عدن لإ�سدار هذا الطراز المميز 
من الدنانير جاء في اإطار اأهمية ثغر عدن بو�سفه العا�سمة 
التجارية للد�لة الر�سولية كما كانت تعز العا�سمة الإدارية 
لها؛ هذا اإ�سافة اإلى اأن اأهمية ثغر عدن قد ازدادت في فترة 
اليمن  لموقع  كان  اأنه  المعر�ف  فمن  دا�د؛  الموؤيد  حكم 
ال�ستراتيجي في الركن الجنوبي الغربي من جزيرة العرب 
�تحكمها في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر اأعظم الأثر 
في قيامها بد�ر رئي�سي في تجارة هذا البحر، �كانت عدن 
اأهم ثغور اليمن، �اأعظم مركز تجاري في المحيط الهندي، 
فهي المر�سى الرئي�سي لبالد اليمن التي تتردد عليها مراكب 

الهند �ال�سند �ال�سين �كرمان �فار�س �ُعمان.36

منذ  اليمنية  المواني  اأهم  من  عدن  ميناء  كان  كذلك 
ازدادت  اليمن  لبالد  الإ�سالم  دخول  �بعد  الع�سور،  اأقدم 
اأهميته، �بخا�سة منذ القرن )4هـ/ 10م(،37 كما ُعد ميناًء 
 عالمًيّا منذ القرن )8هـ/ 14م(، حتى الربع الأ�ل من القرن 
)9هـ/ 15م(،38 يوؤكد ذلك ما كان يدره هذا الميناء من اأموال 
على خزانة الد�لة الر�سولية؛ حيث كانت الأموال ُتر�سل من 
مرات  اأربع  الر�سولية  الد�لة  عا�سمة  تعز  اإلى  عدن  خزانة 
�سنويًّا؛ حيث بلغ المتح�سل من ثغر عدن في ع�سر ال�سلطان 
عام  �في  دينار،39   500.000 الأ�ل  يو�سف  المظفر 
)718هـ/ 1318م( من �سلطنة الموؤيد دا�د بلغ المتح�سل 
من هذا الثغر 300.000 دينار ملكي، �لي�س اأدل على اأهمية 
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دنانري ر�ش�لية للحاكم الر�ش�يل امل�ؤيد داود )696–721هـ/ 1297–1321م( على الطراز املربع �رضب عدن 

ثغر عدن بالن�سبة للد�لة الر�سولية في �سلطنة الموؤيد دا�د من 
اأنه رد الهدايا التي قدمها اإليه التجار عند ��سوله اإليها عام 
)698هـ/ 1299م(، �زادهم من الخلع النفي�سة �المراكب 
�الخيول، �غيرها من الهدايا، �اأ�سقط عنهم بع�س المكو�س 
ارها لما يجلبونه لخزانة الد�لة الر�سولية  تقديًرا منه لعدن �ُتجَّ
من اأموال؛40 كما ��سلت النقود المتح�سلة من ثغر عدن في 
عام )813هـ/ 1411م( من �سلطنة الملك النا�سر �سالح 
ابن  1400–1424م(  )803–827هـ/  اأحمد  الدين 
)778–803هـ/  اإ�سماعيل  الدين  ُممهد  الأ�سرف  الملك 
ما  �هو  دينار،41   1.470.000 اإلى  1377–1400م( 
جعل حكام بني ر�سول يولون هذا الثغر �ميناءه اأهمية كبيرة، 

اره.42  �يوفر�ن الحماية الالزمة لُتجَّ

الدنانير  على  الُم�سجلة  الكتابات  يخ�س  ما  هذا  كان 
الق�سية  ُيعد  الذي  العام  اأما ما يخ�س �سكلها  البحث،  قيد 
الأ�سا�سية التي ُتناق�سها هذه الدرا�سة فُيالحظ ت�سابه ال�سكل 
اأن الدينار الثاني الم�سر�ب  اإل  العام للدينارين ال�سابقين، 
زخرفة  ُت�سبه  زخرفية  حلية  فيه  ُثِبّتت  819هـ  عام  بعدن 
التَّزّين؛ �ذلك  بغر�س  في �سد�رهن  الن�ساء  لُتعلقه  الميمة 
لجمال هيئته الزخرفية �نقو�سه الكتابية. �ُيالحظ اأنه ر�عي 
في تثبيت هذه الحلية التجاه ال�سحيح لكتابات �زخارف 
الو�سع  تمييز  يراه  لمن  ُيمكن  بحيث  الذكر  �سابق  الدينار 
اإ�سافة  اأن  �الحق  �زخارفه.  لكتاباته  �الُمعتدل  ال�سحيح 
هذه الحلية لتلك الدنانير لُتعلَّق منها في �سد�ر الن�ساء تعد 
تطوًرا في ��سيلة تعليق الدنانير اإذا ما ُقورن بذلك الأ�سلوب 
في  الن�ساء  لُتعلقها  نف�سها  الدنانير  فيه  ُتخرم  الذي  الُمتبع 
بع�س كتابات  يت�سبب في فقد  ما  للَتّزيُّن؛ �هو  �سد�رهن 

اأ� زخارف هذه الدنانير.

كتابات  من  ال�سابقين  للدينارين  العام  ال�سكل  يتكون 
ثالثة  بها  ُيحيط  اأفقية،  اأ�سطر  ثالثة  على  جاءت  مركزية 
�ُيالحظ  متما�سة.  حبيبات  من  الأ��سط  بارزة  مربعات 
الداخلي  البارز  المربع  بين  المح�سورة  الم�ساحة  اأن 

من  المتكون  له  التالي  �المربع  المركز  بكتابات  الُمحيط 
ُحبيبات متما�سة جاءت �سغيرة، في حين جاءت الم�ساحة 
المتما�سة  الحبيبات  من  المتكون  المربع  بين  المح�سورة 
كتابات  تليه  �الذي  له،  التالي  الخارجي  البارز  �المربع 
على  م�ساحات  اأربع  ذلك  يلي  كبيرة.  جاءت  الهام�س- 
المربع  التقاء ز�ايا  الدائرة تكونت من  اأرباع  اأربعة  �سكل 
الداخلية  بالدائرة  المركز  بكتابات  الُمحيط  الخارجي 
الأربع  الم�ساحات  هذه  على  ُنق�ست  للدينار،  البارزة 
ال�ساعة  عقارب  اتجاه  عك�س  تمتد  التي  الهام�س  كتابات 
�التي ُيحيط بها دائرتان الأ�لى بارزة �الثانية من حبيبات 

متما�سة يليها حافة الدينار.

ال�سابقين   )2  ،1( للدينارين  العام  ال�سكل  اتخذ 
الت�سميم  هذا  �ُيعد  مربع.  �سكل  داخله  م�ستديًرا  ت�سميًما 
من الت�سميمات المبتكرة بالن�سبة للدنانير الر�سولية باليمن 
الم�ستدير  الت�سميم  تفا�سيله  في  ُي�سبه  �هو  حينذاك، 
المنقو�س داخله �سكل مربع، الذي ظهر على دنانير الد�لة 
1196–1464م(،  )592–869هـ/  بالمغرب  المرينية 
��سرق  تون�س  في  الحف�سية  الد�لة  دنانير  على  �كذلك 
ما  �هو  1288–1574م(؛  )625–982هـ/  الجزائر 

�سُتناق�سه الدرا�سة في ال�سفحات التالية.

الم�ستدير  الت�سميم  ذات  للدنانير  ظهور  اأ�ل  اإن 
الموحدية،  الدنانير  على  كان  مربع  �سكل  عليه  المنقو�س 
�ذلك منذ عهد اأبي محمد عبد الموؤمن بن علي )524–

مكان  يحمل  ل  دينار  على  1130–1163م(  558هـ/ 
ال�سرب، اأ� تاريخ ال�سرب؛43 حيث اإنه من المعر�ف اأن 
معظم النقود الموحدية خلت من مكان �تاريخ ال�سرب، 
�هي �سمة �رثتها النقود المرينية �الحف�سية بعد ذلك ف�ساًل 

عن غيرها من د�ل بالد المغربين الأ��سط �الأق�سى.44

الت�سميم  ذات  الدنانير  لطراز  ظهور  اأ�ل  كان  �لقد 
الد�لة  نقود  على  مربع  �سكل  عليه  المنقو�س  الم�ستدير 
فترة  في  1196–1464م(  )592–869هـ/  المرينية 
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حكم اأبي يحيى اأبي بكر بن عبد الحق )642–656هـ/ 
ا من مكان  1244–1258م(، �ذلك على دينار يخلو اأي�سً
�تاريخ ال�سرب؛45 اأما الد�لة الحف�سية )625–982هـ/ 
1288–1574م( فاإن اأ�ل من اتخذ الت�سميم الم�ستدير 
ذا الر�سم المربع على دنانيرها هو اأبو زكريا الأ�ل يحيى بن 
عبد الواحد )625–647هـ/ 1228–1249م(، �ذلك 
ال�سرب.46  �تاريخ  مكان  من  كذلك  يخلو  دينار  على 
�جدير بالمالحظة اأنه على الرغم من اأن الد�لة المرينية يبداأ 
تاريخها قبل تاريخ الد�لة الحف�سية، فاإن الد�لة الحف�سية 
ذات  الدنانير  �سرب  في  المرينية  الد�لة  من  اأ�سبق  كانت 
ما  �هو  مربع؛  �سكل  عليه  المنقو�س  الم�ستدير  الت�سميم 
جعل عاِلم الم�سكوكات هازرد في كتابه عن تاريخ نقود 
عند  يذكر  الو�سطى  الع�سور  اأ�اخر  في  ال�سمالية  اإفريقيا 
المنقو�س  الم�ستدير  الطراز  ذات  المرينية  للنقود  ت�سنيفه 
الذي  نف�سه  الطراز  على  �الُم�سممة  مربع،  �سكل  داخله 
اأي  اأنها   – المثال  �سبيل  على  البحث  قيد  الدرا�سة  ُتناق�سه 
اأن  على  يدل  ما  �هو  الطراز؛  حف�سية  المرينية  الدنانير 
عليه  المنقو�س  الم�ستدير  الدنانير  ت�سميم  من  النمط  هذا 
نظًرا  الحف�سية؛  بالنقود  ل�سيقة  �سمة  اأ�سبح  مربع  �سكل 
الُمميز  الطراز  هذا  كان  �لقد  عليها.47  ظهوره  لأ�سبقية 
الذي  النموذج  هو  الحف�سية  �الدنانير  المرينية  للدنانير 
اتخذه ال�سلطان الموؤيد دا�د طراًزا لدنانيره ذات الت�سميم 

الم�ستدير المنقو�س عليه �سكل مربع. 

�في اإطار ما قامت به الدرا�سة قيد البحث من مقارنة 
��سكل  مربع،  �سكل  عليه  المنقو�س  الم�ستدير  للت�سميم 
 ،3 )لوحة  الحف�سية  الدنانير  على  المنفذين  الكتابات 
مع  �سكل4(  )لوحة4،  المرينية48  �الدنانير   ،)3 �سكل 
الر�سولية  الدنانير  المنفذين على  الكتابات  ت�سميم ��سكل 
قيد البحث – ات�سح اأن دنانير ال�سلطان الموؤيد دا�د �سابقة 
الدنانير  العام  ت�سميمها  في  ُت�سبه   )2  ،1( رقمي  الذكر 
كتاباتها  �سكل  في  �ُت�سبه  الحف�سية،  �الدنانير  المرينية، 

 )ل�حة 3( دينار حف�ضي لل�ضلطان اأبي زكريا يحيى الأول، نقاًل عن:
Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, vol. V, 52, 
No. 158, pl. III. 

 )ل�حة 4( دينار مريني لل�ضلطان اأبي يحيى اأبي بكر بن عبد الحق، نقاًل عن:
Baldwin’s, Islamic Coin Auction 24, Tuesday, 9 May 2013, No. 4546. 

)�ضكل 3( ر�ضم ت��ضيحي للدينار العل�ي )عمل الباحث(.

)�ضكل 4( ر�ضم ت��ضيحي للدينار العل�ي )عمل الباحث(.
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الدنانير الحف�سية،49 �عليه فاإن الدرا�سة قيد البحث انتهت 
اإلى اأن دنانير الموؤيد دا�د الر�سولية ذات الت�سميم الم�ستدير 
المنقو�س عليه �سكل مربع قد اأخذت هذا الت�سميم الُمنفذ 
على الدينارين ال�سابقين )1، 2( من الت�سميم العام لكلٍّ من 
دنانير  تاأثرت  كما  الحف�سية؛  �الدنانير  المرينية،  الدنانير 
البحث في طراز كتاباتها بطراز كتابات  الموؤيد دا�د قيد 

الدنانير الحف�سية.

من  الآن  حتى  معر�ف  هو  لما  علمي  حد�د  �في 
المنقو�س  الم�ستدير  الطراز  ذات  الر�سولية  الدنانير 
قيد  الدرا�سة  عليه  اطلعت  ما  ��فق  مربع،  �سكل  عليه 
ل  �اأجنبية،  عربية  �مراجع  تاريخية  م�سادر  من  البحث 
مبا�سًرا  �سبًبا  �المراجع  الم�سادر  هذه  في  الدرا�سة  تجد 
الر�سولية  الدنانير  على  المربع  الت�سميم  هذا  لظهور 
عامي )718– في  دا�د  الموؤيد  ال�سلطان  اأ�سدرها  التي 

الدرا�سة  �سُتناق�س  الظاهرة  هذه  �لتف�سير  719هـ(، 
اأمرين:

الذي  الملكية«،  »الدنانير  با�سطالح  يتعلق  الأ�ل: 
الر�سولية  الد�لة  في  مرة  لأ�ل  التاريخية  الم�سادر  ذكرته 
الدنانير  من  معين  نوع  على  1298م(50  )698هـ/  عام 
ال�سلطان الموؤيد دا�د، مع تحديد ل�سنوات  اأ�سدرها  التي 

ذكر هذا ال�سطالح في الم�سادر التاريخية.

الثاني: تحليل �مناق�سة ل�سطالح »الدنانير الملكية«، 
ال�سلطان  في ع�سر  الدنانير  من  الطراز  ��سبب ظهور هذا 

الموؤيد، �كيفية انتقاله للد�لة الر�سولية في ع�سره.

الذكر فقد لحظت  �سابقة  الأ�لى  بالق�سية  يتعلق  فيما 
التاريخية  الم�سادر  ذكر  تكرار  البحث  قيد  الدرا�سة 
ال�سلطان  حكم  فترة  في  الملكية«  »الدنانير  ل�سطالح 
اأحداث عام )698هـ/  الموؤيد دا�د، �ذلك لأ�ل مرة في 
1298م(،51 ثم في اأحداث اأعوام )711هـ/ 1311م(،52 

)718هـ/ 1318م(،53 )720هـ/ 1320م(.54

هذا  �ر�د  كان  1298م(،  )698هـ/  عام  ففي 
لل�سريف جمال  الموؤيد  ال�سلطان  ال�سطالح بمنا�سبة منح 
دينار  يفوق 70.000  مبلًغا  اأ�سراف ظفار  الدين علي من 
الأ�سراف  مع  لحربه  من خ�سائر  ناله  عما  كتعوي�س  ملكية 
الميقاع،  ح�سن  من  اإخراجهم  من  �تمكنه  الظفاريين 
لح مع ال�سلطان الموؤيد.55 اأما  �نز�لهم بعد ذلك على ال�سُ
»الدنانير  ا�سطالح  فيه  فقد �رد  عام )711هـ/ 1311م( 
اأحمد  �لد  دا�د  الموؤيد  ال�سلطان  منح  عندما  الملكية« 
الرفاعي القادم عليه للحج، الذي اأقام عنده ثالثة اأيام مبلغ 
1000 دينار ملكية في كل يوم على �سبيل الهبة �ال�سيافة.56

�كلتا الحادثتين ال�سابق ذكرهما في عامي )698هـ/ 
ماهية  عن  ُتف�سحان  ل  1311م(  )711هـ/  1298م(، 
م�سكوكات  من  اأثرية  اأدلة  توافر  لعدم  الملكية«  »الدنانير 
ال�سطالح،  هذا  لتف�سير  بها  ت�ستدل  اأن  للدرا�سة  يمكن 
هذه  باأن  التنويه  يجب  الظاهرة  هذه  مناق�سة  قبل  �لكن 
�لي�س  متعددة  اأ�سكاًل  اتخذت  ربما  الملكية  الدنانير 
الم�ستدير  الطراز  على  م�سر�بة  تكون  اأن  بال�سر�ري 
الطراز  هذا  يكون  �ربما  مربع،  �سكل  داخله  المنقو�س 
الم�ستدير المنقو�س داخله �سكل مربع من الدنانير الر�سولية 
تك�سف  �ربما  عام )698هـ/ 1298م(  منذ  اإ�سداره  تم 
ا اأن لينبول  لنا الحفائر الم�ستقبلية عنه. �جدير بالذكر اأي�سً
عر�س في الجزء العا�سر من كتالوجه الخا�س بم�سكوكات 
المتحف البريطاني لدينار �سرب عام 710هـ،57 اإل اأنه لم 
يعر�س له �سورة ت�ستطيع الدرا�سة من خاللها معرفة طراز 
هذا الدينار �اإن كان عر�س لكتابات الهام�س التي جاءت 
كتابة  �طريقة   .»... �سبعما  ع�سر  �سنة  ن   | »بعد  بال�سيغة 
هذا الهام�س مع �جود هذا الفا�سل بين كتاباته ُت�سير اإلى 
اأن كتابات الهام�س ُمق�سمة، اأي اأنه طراز م�ستدير منقو�س 
عليه �سكل مربع؛ لأن كتابات الهام�س في الطرز الأخرى 
من الدنانير غير المربعة الطراز تاأتي مت�سلة ل فا�سل بينها، 

اإل اأن ذلك ل ُيمكن الجزم به مع غياب �سورة النقد. 



�أبجديات 822015 

�أ�سامة �أحمد خمتار

»الدنانير  ل�سطالح  التاريخية  الم�سادر  ُت�سر  لم  كما 
حتى   – علمي  حد�د  في   – 710هـ  عام  في  الملكية« 
ت�ستدل الدرا�سة منه على �سكل هذا الدينار، �اإن كان ذكرها 
ل�سطالح »الدنانير الملكية« في العام التالي 711هـ ربما 
ا،  ي�سير ل�ستمرار اإ�سداره، �لكنه اأمر ل ُيمكن الجزم به اأي�سً
�هو ما يقود الدرا�سة لمناق�سة هذه الظاهرة في �سوء الأدلة 
ذات  الر�سولية  الدنانير  هذه  من  بالفعل  الموجودة  الأثرية 
ال�سكل الم�ستدير المنقو�س داخله �سكل مربع، �هو ما يوؤدي 
ل�سطالح  �مناق�سة  تحليل  �هو  الثاني؛  الأمر  لعر�س  بنا 
»الدنانير الملكية« ��سبب ظهور هذا ال�سطالح اأ� الطراز 

من الدنانير في ع�سر ال�سلطان الموؤيد دا�د. 

عام  في  اأنه  التاريخية  الم�سادر  بع�س  ذكرت 
في  دا�د  الموؤيد  ال�سلطان  اأر�سل  1318م(،  )718هـ/ 
المال  بيت  كاتب  الوا�سطي  اهلل  عبد  الدين  �سفي  طلب 
بطرابل�س �ال�سام لخبرته في الأمور المالية، ��له �سبط 
الأمور المالية للد�لة الر�سولية، كما �له الإ�سراف على 
د�ا�ينها، ثم اأر�سله في العام نف�سه اإلى عدن؛ حيث اأح�سر 
له 300.000 دينار ملكية، فاأكرمه ال�سلطان �عظمه،58 
ا قام الأتابك عالء الدين ك�ستغدي –   �في العام نف�سه اأي�سً
�اأتابكية  ال�سلطنة  نيابة  الموؤيد  ال�سلطان  �له  الذي 
الجي�س  بتنظيم   59،  – عام )719هـ/ 1319م(  الع�سكر 
اأنه كان  �سيما  الم�سري،60 ل  الجي�س  قاعدة  اليمني على 
في  البحرية  المملوكية  بالد�لة  الر�سولية  الد�لة  يجمع 
�الم�ساركة  الحربي،  المجال  في  للخبرات  تبادل  م�سر 

في الجهاد �تدريب الجند.61 

)718هـ/  عام  اأحداث  فاإن  ذكره  �سبق  ما  اإطار  �في 
الم�ستدير  الطراز  لظهور  الأ�لى  ال�سنة  �هي  1318م( 
المنقو�س عليه �سكل مربع على الدنانير الر�سولية �فق ما هو 
 معر�ف من هذه الدنانير حتى الآن – في حد�د علمي – 
ل�سرب  �سبًبا  كانتا  ربما  مهمتين،  حادثتين  اإلى  ُت�سير 
الم�ستدير  الدنانير  من  الطراز  لهذا  دا�د  الموؤيد  ال�سلطان 

الم�سادر  فته  عرَّ ربما  �الذي  مربع،  �سكل  عليه  المنقو�س 
اإح�سار  هي  الأ�لى  فالحادثة  الملكي؛  بالدينار  التاريخية 
الوا�سطي 300.000  الدين  الد�لة �سفي  متولي د�ا�ين 
الذي  دا�د،  الموؤيد  ال�سلطان  باأمر  عدن  من  ملكية  دينار 
مه �رفع قدره لقيامه بهذه المهمة، �الحادثة الثانية في  كرَّ
العام نف�سه هي �سبط ُنظم الجي�س اليمني �فق ُنظم الجي�س 
�سبب  ما  الآن  نف�سه  يطرح  الذي  �ال�سوؤال  الم�سري. 
دار �سرب عدن  دينار ملكية من  ا�ستجالب 300.000 

بثغر عدن، �لي�س من اأي دار �سرب يمنية اأخرى؟

لعل اإجابة هذا ال�سوؤال تكمن في اأن المبلغ الُمتح�سل 
عدن  ميناء  من  الأخرى  الر�سوم  جانب  اإلى  الع�سور  من 
عام )718هـ/ 1318م( من ع�سر ال�سلطان الموؤيد دا�د 
كان 300.000 دينار ملكية،62 �هو المبلغ نف�سه الذي 
باأمر ال�سلطان الموؤيد دا�د  اأح�سره �سفي الدين الوا�سطي 
اأمر  من ثغر عدن كما �سبق القول. �لعل ال�سلطان الموؤيد 
�سابقة  الع�سور  من  الُمتح�سلة  الدنانير  هذه  �سرب  باإعادة 
الُمتاألف  المميز  ال�سكل  ذي  الملكي  الطراز  على  الذكر 
ربما  �الذي  مربع،  ر�سم  داخله  ُنق�س  م�ستدير  �سكل  من 
الملكية«،  »الدنانير  با�سطالح  التاريخية  الم�سادر  ميزته 
الجي�س  بتطوير  ابتهاًجا  �الجند؛  القادة  كبار  ليوزعه على 
اليمني �جعله على نف�س نظام الجي�س الم�سري الذي تميز 
بقوته ��سهرته العالمية حينذاك. �لعل ذهاب �سفي الدين 
الوا�سطي لعدن �انتظاره حتى تم اإعادة �سرب هذه الدنانير 
على الطراز الملكي، �اإ�سرافه على ذلك بنف�سه - كان �سبًبا 

لتقدير �تعظيم ال�سلطان الموؤيد له. 

دار  اأن  من  اإليه  الدرا�سة  خل�ست  ما  يوؤكد  ما  �لعل 
الطراز  ذات  الملكية  الدنانير  ت�سرب  كانت  عدن  �سرب 
الُم�ستمل على �سكل مربع ما ر�اه الخزرجي في اأحداث 
القا�سي  ��سول  ذكر  حيث  1320م(؛  )720هـ/  عام 
الديار  من  التكريتي  اللطيف  عبد  بن  يحيى  الدين  محيي 
الم�سرية على طريق مكة الم�سرفة �اإح�ساره جواهر كثيرة 
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الوزارة:  ��له  ال�سلطان  فقدمه  الموؤيد  ال�سلطان  لمقام 
»��سلم اإليه ال�سلطان من خال�س ماله ماية األف دينار ملكية 
اإلى عدن  من المال الحالل على حكم التجارة �كتب له 

بخم�سين األًفا«.63 

�فق ما جاء بالن�س ال�سابق اإ�سافة اإلى الأحداث ال�سابق 
الإ�سارة اإليها التي عر�ست للدنانير الملكية يمكن للدرا�سة 
الم�ستدير  الطراز  الملكية ذات  الدنانير  اأن  اإلى  اأن تخُل�س 
عام  حتى  اإ�سدارها  ا�ستمر  مربع  �سكل  عليه  المنقو�س 
الر�سولي  دا�د  الموؤيد  �سلطنة  من  1320م(  )720هـ/ 
كانت  الملكية  الدنانير  هذه  �اأن  تقدير،  اأقل  على  �ذلك 
�سرب  ا�ستمرار  ذلك  يوؤكد  عدن،  �سرب  دار  من  َت�سُدر 
هذه الدنانير الملكية ذات الطراز الم�ستدير المنقو�س عليه 
علي  الدين  �سيف  المجاهد  �سلطنة  في  بعدن  مربع  �سكل 
–1322 )721–764هـ/  دا�د  الموؤيد  ال�سلطان  ابن 

1363م( كما �ستو�سح الدرا�سة.

ثغر عدن  اأهمية  عن  ا  اأي�سً ذكره  �سبق  ما  لنا  �يك�سف 
الر�سولية ل �سيما في  التجارية للد�لة  العا�سمة  الذي كان 
اليمن في  اأهم ثغور  الموؤيد دا�د، �الذي كان  فترة حكم 
القرن  منذ  عالمًيّا  ميناًء  ُعـدَّ  حيث  الر�سولية؛  الد�لة  عهد 
القرن )9هـ/ 15م(  الأ�ل من  الربع  )8هـ/ 14م(، حتى 
تجاري  مركز  اأعظم  كونه  عن  ف�ساًل  القول،64  �سبق  كما 
اليمن الذي  الرئي�سي لبالد  الهندي �المر�سى  في المحيط 
تتردد عليه مراكب الهند �ال�سند �ال�سين �كرمان �فار�س 
ا.65 �لعل ذلك كان �سبًبا في  اأي�سً �ُعمان كما �سبق القول 
اختيار ال�سلطان الموؤيد دا�د لدار �سرب ثغر عدن ل�سرب 
�سكل  عليه  المنقو�س  الم�ستدير  الطراز  ذات  الدنانير  هذه 
مربع؛ حيث تتوافر فيها كميات الذهب التي قد يحتاجها 
الذي  المطلوب  بالوزن  الدنانير  هذه  لإ�سدار  ال�سرابون 
المكو�س  من  ُجمعت  التي  الدنانير  �زن  على  يزيد  ربما 
�الع�سور �غير ذلك مما ُيتح�سل بثغر عدن من �سرائب. 

كان هذا ما يتعلق بال�سبب الُمحتمل ل�سرب ال�سلطان 
الموؤيد دا�د لهذا الطراز من الدنانير الر�سولية الملكية ذات 
ال�سكل الم�ستدير المنقو�س عليه ر�سم مربع �فق ما اأ�ردته 
الم�سادر التاريخية من اإ�سارات تخ�س هذا ال�ساأن؛ اأما عن 
كيفية ��سول هذه الدنانير ذات الطراز الم�ستدير المنقو�س 
عليه �سكل مربع اإلى بالد اليمن فيمكن للدرا�سة اأن تطرح 

في هذا ال�ساأن الحتمالت التالية:

الم�ستدير  الطراز  ذات  الدنانير  هذه  ��سلت  ربما 
المنقو�س عليه �سكل مربع اإلى ميناء عدن مع بع�س التجار 
تجارتهم  نوع  يقت�سي  �الذين  بعدن،  المقيمين  المغاربة 
ال�سفر اإليها، �ل �سيما اأن بع�س الدرا�سات ذكرت اأن عدن 
�اأن  اأر�س،  كل  �من  بقعة  كل  من  التجار  اإليها  ياأتي  كان 
غالب اأهلها من البرابرة �الحب�س، �كان ُيقيم بها �ساميون 

�مغاربة.66

الطراز  ذات  الدنانير  هذه  تكون  اأن  ُي�ستبعد  ل  اأنه  كما 
الم�ستدير المنقو�س عليه �سكل مربع قد ��سلت اإلى ميناء عدن 
عن طريق بع�س تجار بالد الحجاز الذين اأخذ�ا هذه الدنانير 
من بع�س ُحجاج بالد المغرب في مو�سم الحج، ثم جلبوها 
معهم اإلى عدن اأثناء عقدهم ل�سفقاتهم التجارية ببالد اليمن. 

�قد ا�ستمر ال�سلطان الموؤيد دا�د في اإ�سدار هذا الطراز 
�سكل  عليه  المنقو�س  الم�ستدير  الطراز  ذات  الدنانير  من 
مربع حتى عام )720هـ/ 1320م(، كما اأ�سدره من بعد 
)721–764هـ/  علي  الدين  �سيف  المجاهد  الملك  ابنه 
الطراز  على  دنانير  �سرب  الذي  1322–1363م(، 
الم�ستدير المنقو�س عليه �سكل مربع في عامي 735هـ،67 
في  الم�سر�بة  الدنانير  اأن  بالذكر  �جدير  �739هـ.68 
ا �هو  اأي�سً دار �سرب عدن  في  ربت  �سُ ال�سابقين  العامين 
ع�سر  في  عدن  ثغر  اأهمية  بل  الدار،  هذه  اأهمية  يوؤكد  ما 
ال�سلطان  د�لة بني ر�سول باليمن. �يمكن عر�س ديناري 
المجاهد �ما �ُسجل عليهما من كتابات على النحو التالي: 
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عام - 1 عدن  �سرب  علي،  الدين  �سيف  املجاهد  امللك  دينار 
كتاباته  ال�زن 4.20 جرامات، )ل�حة 5(، جاءت  735هـ، 

على النح� التايل:

ال�جه:

 مركز:

 ل اإله اإل اهلل 

 حممد ر�سول اهلل

 �سلى اهلل عليه �اآله
هام�ش:

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ الأئمة الرا�سد�ن / اأبو بكر 
�عمر / �عثمن �علي.

الظهر:

 مركز:

 ال�سلطان امللك

 املجاهد �سيف الإ�سالم

 على بن امللك

هام�ش:

�رضب  املوؤمنني   / اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  دا�د/  املوؤيد   
بعدن/ 

�سنة خم�س �ثلثني ��سبعمائة.

عام - 2 عدن  �سرب  علي،  الدين  �سيف  املجاهد  امللك  دينار 
739هـ، جاءت كتاباته هكذا:

ال�جه:

 مركز:

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 ل اإله اإل اهلل 

 �حده ل �رضيك له

 حممد ر�سول اهلل

 �سلى اهلل عليه �اآله

هام�ش:

اأبو بكر عمر عثمن / علي ليظهره على / الدين كله   
الأمري / بقي اهلل عنهم.

الظهر:

 مركز:

 ال�سلطان امللك

 املجاهد �سيف الإ�سالم

 اأبو احل�سن على

 بن امللك املوؤيد

 دا�د بن يو�سف

هام�ش

 المام امل�ستع�سم )؟(/ باهلل اأمري املوؤمنني/ �رضب بعدن 
�سنة/ ت�سع ثلثني �سبعمائة.

)ل�حة 5( دينار الملك المجاهد �ضيف الدين علي، �ضرب عدن عام 735هـ، نقاًل عن:
Baldwin & Son, Islamic Coin Auction 20, Tuesday, 8 May 2012, No. 521.

)�ضكل 5( ر�ضم ت��ضيحي للدينار العل�ي )عمل الباحث(.
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دنانري ر�ش�لية للحاكم الر�ش�يل امل�ؤيد داود )696–721هـ/ 1297–1321م( على الطراز املربع �رضب عدن 

اله�ام�ش
اأ�ستاذ امل�سكوكات الإ�سالمية امل�ساعد بق�سم الآثار الإ�سالمية، كلية   *

 .‘boushnaq@gmail.com’ الآداب، جامعة �سوهاج؛
947هـ/  ت.  اأحمد،  بن  اهلل  عبد  بن  الطيب  اهلل  عبد  )اأبو  خمرمة   1
1540م(، تاريخ ثغر عدن �تراجم علمائها، حتقيق علي ح�سن علي 
)القا�سي  العر�سي  عبد احلميد )بري�ت، 1987م(، 133–136؛ 
يف  املرام  بلوغ  20م(،  14هـ/  القرن  اأهل  من  اأحمد،  بن  ح�سني 
حتقيق  �اإمام،  ملك  من  اليمن  ملك  توىل  فيمن  اخلتام  م�سك  �رضح 
الأب اأن�ستا�س ماري الكرملي )القاهرة، 1939م(، 41، 44؛ حممد 
عبد العال اأحمد، بنو ر�سول �بنو طاهر �عالقات اليمن اخلارجية 
)الإ�سكندرية،  )628–923هـ/1231–1517م(  عهدهما  يف 
حممد  الغني  عبد  فوؤاد  65،73–103؛   ،37–33 1980م(، 
العربية  النقود  خالل  من  �اإعالميًّا  �سيا�سيًّا  اليمن  تاريخ  ال�سمريي، 
الإ�سالمية للفرتة ما بني القرنني الثالث �التا�سع الهجريني )9–15م( 
)�سنعاء، 2004م(، 134؛ حممد بن يحيى الفيفي، الد�لة الر�سولية 
يف اليمن درا�سة يف اأ��ساعها ال�سيا�سية �احل�سارية )803–827هـ/ 

1400–1424م( )بري�ت، 2005م(، 32–33؛
 H. Nützel, Munzen der Rasulden nebst einem Abriss der
 Geschichte dieser Jemenischen Dynastie ZFN 1892, Coins
 of the Rasulids, translated by Alfred Kinzelbach (Mainz,
 1987), 29; N.A. Al–Shamroukh, The Commerce and Trade
 of the Rasulids in the Yemen, 630–858/1231–1454 (State of
Kuwait, 1996), 55, 57.

2  اأبو الفدا )امللك املوؤيد عماد الدين اإ�سماعيل بن علي �ساحب حماة، 
الثالث  اجلزء  الب�رض،  اأخبار  يف  املخت�رض  1331م(،  732هـ/  ت. 
)القاهرة، د.ت.(، 142؛ الزبيدي )اأبو ال�سيا عبد الرحمن بن علي 
الديبع ال�سيباين، ت. 944هـ/ 1537م(، قرة العيون باأخبار اليمن 
امليمون، حتقيق حممد بن علي الأكوع احلوايل )�سنعاء، 1988م(، 
–205 علمائها،  �تراجم  عدن  ثغر  تاريخ  خمرمة،  300–301؛ 

اإ�سماعيل بن حممد بن يحيى الكب�سي،  207؛ ال�سنعاين )حممد بن 
املمالك  اأخبار  يف  ال�سنية  اللطائف  1890م(،  1308هـ/  ت. 
املرام،  بلوغ  العر�سي،  78–79؛  1984م(،  )القاهرة،  اليمنية 
�عالقات  طاهر  �بنو  ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  حممد  44؛ 
بن  يحيى  اخلارجية يف عهدهما، 37–39، 334–337؛  اليمن 
القا�سم بن حممد بن علي )ت. 1100هـ/ 1688م(،  احل�سني بن 
غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين، حتقيق �سعيد عبد الفتاح عا�سور 
)القاهرة، 1968م(، 418، 420؛ ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا 
�اإعالميًّا من خالل النقود، 134–137؛ الفيفي، الد�لة الر�سولية 

يف اليمن، 41–43؛
 R.W. Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic
 (Westview Special Studies on the Middle East), Westview Press
 Boulder (Colorado, 1980), 106–108; Nützel; Munzen der
 Rasulden nebst einem Abriss, 9–10; Al–Shamroukh, The
Commerce and Trade of the Rasulids in the Yemen, 59–60, 63–70.

الع�سجد  1409م(،  812هـ/  ت.  احل�سن،  بن  )علي  اخلزرجي    3
امل�سبوك فيمن �يل اليمن من امللوك، تاريخ اخلزرجي، ن�سخة خمطوطة 
علمائها،207؛  �تراجم  ثغر عدن  تاريخ  م�سورة، 190؛ خمرمة، 
الزبيدي، قرة العيون باأخبار اليمن امليمون، 302؛ العر�سي، بلوغ 
املرام، 44؛ يحيى بن احل�سني، غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين، 
�عالقات  طاهر  �بنو  ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  حممد  421؛ 
اليمن اخلارجية يف عهدهما، 53؛ ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا 
�اإعالميًّا من خالل النقود، 134–137؛ الفيفي، الد�لة الر�سولية 
امل�سكوكات  طرز  خليفة،  حامد  ربيع  43–44؛  اليمن،  يف 
الر�سولية )262–858هـ/ 1292–1454م(، بحث من�سور يف 

جملة الإكليل، العدد الثاين، ال�سنة ال�سابعة )1989م(، 42؛
 Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic,
 108; Nützel, Munzen der Rasulden nebst einem Abriss, 10;
 Al–Shamroukh, The Commerce and Trade of the Rasulids in
 the Yemen, 71.

اخلزرجي، الع�سجد امل�سبوك، 295–296؛ الزبيدي، قرة العيون   4
�تراجم  عدن  ثغر  تاريخ  خمرمة،  امليمون،303؛  اليمن  باأخبار 
القطر  اأخبار  الأماين يف  غاية  احل�سني،  بن  يحيى  علمائها، 207؛ 
�بنو  ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  حممد  421–422؛  اليماين، 
 ،63–59  ،40 عهدهما،  يف  اخلارجية  اليمن  �عالقات  طاهر 
344–345، 393–394؛ ال�سنعاين، اللطائف ال�سنية يف اأخبار 
�سيا�سيًّا �اإعالميًّا من  اليمن  تاريخ  ال�سمريي،  اليمنية،79؛  املمالك 

خالل النقود، 137؛ الفيفي، الد�لة الر�سولية يف اليمن، 44؛
 Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic,
108; Nützel, Munzen der Rasulden nebst einem Abriss, 10–
 11; Al–Shamroukh, The Commerce and Trade of the Rasulids
 in the Yemen, 71.

الأ�ل  اجلزء  ال�سليماين،  املخالف  تاريخ  العقيلي،  اأحمد  حممد   5
)الريا�س، 1982م(، 210؛

 Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic,
 108.

الفيفي، الد�لة الر�سولية يف اليمن، 5.   6
7  العر�سي، بلوغ املرام، 48؛ الفيفي، الد�لة الر�سولية يف اليمن،5؛ 

ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا �اإعالميًّا من خالل النقود، 135؛
 Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic,
 107.

8  العر�سي، بلوغ املرام، 48؛ ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا �اإعالميًّا 
من خالل النقود، 135. 

تاريخ  امليمون، 339؛ خمرمة،  اليمن  باأخبار  العيون  قرة  الزبيدي،   9
ثغر عدن �تراجم علمائها، 105–106، 212–214؛ العر�سي، 
بلوغ املرام، 45؛ موؤلف جمهول )عا�س يف القرن التا�سع الهجري(، 
احلب�سي  حممد  اهلل  عبد  حتقيق  اليمن،  يف  الر�سولية  الد�لة  تاريخ 
الأماين  غاية  احل�سني،  بن  يحيى  50–51؛  1984م(،  )�سنعاء، 
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اأحمد،  العال  عبد  حممد  477–478؛  اليماين،  القطر  اأخبار  يف 
عهدهما،  يف  اخلارجية  اليمن  �عالقات  طاهر  �بنو  ر�سول  بنو 
166–167؛ العقيلي، تاريخ املخالف ال�سليماين، 216؛ الفيفي، 

الد�لة الر�سولية يف اليمن، 56–57؛
 Nützel, Munzen der Rasulden nebst einem Abriss, 14; 
 Al–Shamroukh, The Commerce and Trade of the Rasulids in
 the Yemen, 80–83.

املجيد  بن عبد  الباقي  الدين عبد  تاج  )اأبو احل�سن  املجيد  10  ابن عبد 
اليماين، ت. 743هـ/ 1343م(، تاريخ اليمن امل�سمى بهجة الزمن 
1985م(،  )�سنعاء،  حجازي  م�سطفى  حتقيق  اليمن،  تاريخ  يف 
103؛ اخلزرجي )علي بن احل�سن، ت. 812هـ/ 1409م(، العقود 
الأكوع  علي  بن  حممد  حتقيق  الر�سولية،  الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية 
احلوايل، اجلزء الأ�ل )�سنعاء، 1983م(، 252–253؛ الزبيدي، 
قرة العيون باأخبار اليمن امليمون، 342؛ ال�سنعاين، اللطائف ال�سنية 
يف اأخبار املمالك اليمنية، 93؛ حممد عبد العال اأحمد، بنو ر�سول 
يحيى  اخلارجية يف عهدهما، 167؛  اليمن  �بنو طاهر �عالقات 
ابن احل�سني، غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين، 478؛ اإ�سماعيل 
)626–858هـ/  اليمن  يف  الر�سولية  الد�لة  الأكوع،  علي  ابن 
الد�لة  الفيفي،  1228–1454م( )عدن، 2003م(، 39–40؛ 

الر�سولية يف اليمن، 57؛
Nützel, Munzen der Rasulden nebst einem Abriss, 14.

104–105؛  اليمن،  تاريخ  يف  الزمن  بهجة  املجيد،  عبد  ابن   11
 ،256 الر�سولية،  الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  اخلزرجي، 
258–259؛ الزبيدي، قرة العيون باأخبار اليمن امليمون، 342–
اليمنية،93؛  املمالك  اأخبار  ال�سنية يف  اللطائف  ال�سنعاين،  343؛ 
اليماين،479؛  القطر  اأخبار  يف  الأماين  غاية  احل�سني،  بن  يحيى 
الد�لة  الفيفي،  41–42؛  اليمن،  يف  الر�سولية  الد�لة  الأكوع، 

الر�سولية يف اليمن، 58–60.
125–126؛  اليمن،  تاريخ  يف  الزمن  بهجة  املجيد،  عبد  ابن   12
–341 الر�سولية،  الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  اخلزرجي، 

اليماين،  القطر  اأخبار  يف  الأماين  غاية  احل�سني،  بن  يحيى  342؛ 
�عالقات  طاهر  �بنو  ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  حممد  492؛ 
الد�لة  الأكوع،  183–184؛  عهدهما،  يف  اخلارجية  اليمن 
الر�سولية يف اليمن، 41–42؛ الفيفي، الد�لة الر�سولية يف اليمن، 

.60–58
 ،117–107 اليمن،  تاريخ  يف  الزمن  بهجة  املجيد،  عبد  ابن   13
الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  اخلزرجي،  121–126؛ 
 ،303–302  ،292  ،277–276  ،265–261 الر�سولية، 
اليمن  باأخبار  العيون  قرة  الزبيدي،  332؛   ،329–328  ،323
�تراجم  عدن  ثغر  تاريخ  خمرمة،  347–348؛   ،345 امليمون، 
املمالك  اأخبار  يف  ال�سنية  اللطائف  ال�سنعاين،  علمائها،236؛ 
اليمنية، 93–95؛ يحيى بن احل�سني، غاية الأماين يف اأخبار القطر 
ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  اليماين،483، 486–492؛ حممد 
�بنو طاهر �عالقات اليمن اخلارجية يف عهدهما، 171–177، 

41–42؛  اليمن،  يف  الر�سولية  الد�لة  الأكوع،  183–185؛ 
الفيفي، الد�لة الر�سولية يف اليمن، 58–60.

–251 الر�سولية،  الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  اخلزرجي،   14
252، 278، 283–284، 289؛ الزبيدي، قرة العيون باأخبار 
�تراجم  عدن  ثغر  تاريخ  خمرمة،  342–343؛  امليمون،  اليمن 
علمائها، 106–108؛ موؤلف جمهول، تاريخ الد�لة الر�سولية يف 
�بنو طاهر  ر�سول  بنو  اأحمد،  العال  عبد  اليمن، 51–53؛ حممد 

�عالقات اليمن اخلارجية يف عهدهما، 169–171.
اليمن، 128؛ اخلزرجي،  تاريخ  الزمن يف  املجيد، بهجة  ابن عبد   15
الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  380؛  امل�سبوك،  الع�سجد 
امليمون،  اليمن  باأخبار  العيون  قرة  الزبيدي،  358؛  الر�سولية، 
348؛ خمرمة، تاريخ ثغر عدن �تراجم علمائها، 109؛ ال�سنعاين، 
اللطائف ال�سنية يف اأخبار املمالك اليمنية، 95؛ يحيى بن احل�سني، 
غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين، 494؛ العر�سي، بلوغ املرام، 
الد�لة  الفيفي،  ال�سليماين، 216؛  املخالف  تاريخ  العقيلي،  45؛ 

الر�سولية يف اليمن، 60.
–275 الر�سولية،  الد�ل  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود  اخلزرجي،   16
276، 282، 299؛ ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا �اإعالميًّا من 

خالل النقود،135؛ خليفة، طرز امل�سكوكات الر�سولية، 85. 
)القاهرة،  �حا�رضها  ما�سيها  العربية  النقود  فهمي،  الرحمن  عبد   17
1964م(، 72؛ ال�سمريي، تاريخ اليمن �سيا�سيًّا �اإعالميًّا من خالل 

النقود، 135. 
املوحدية،  النقود  الإ�سالمية على  الدنانري  املربع على  الت�سميم  ظهر   18
يرتبط  حيث  الإ�سالمية؛  النقود  يف  املبتكرة  الت�سميمات  من  �هو 
التوحيد  تومرت، �ساحب مذهب  بن  املهدي  بدعوى  ابتكاره  يف 
�موؤ�س�س د�لة املوحدين باملغرب �الأندل�س، �قد ن�سب هذا الت�سميم 
املبتكر اإليه �ُنعت ب�ساحب الدرهم املرّكن، اأ� املربع، �لقد ا�ستخدم 
هذا الت�سميم املبتكر على الدنانري؛ اأما الدراهم فقد اتخذت ال�سكل 
املربع، �مل ُت�سك بال�سكل امل�ستدير املعر�ف يف النقود الإ�سالمية قبل 
ذلك، �لقد انت�رض الت�سميم املربع على نقود الد�ل التي قامت باملغرب 
�الأندل�س بعد د�لة املوحدين )524–667هـ/ 1130–1269م(، 
1195–1427م(،  )592–831هـ/  بفا�س  مرين  بني  د�لة  مثل 
)625–982هـ/  اجلزائر  ��رضقي  تون�س  يف  احلف�سية  �الد�لة 
)627–897هـ/  بالأندل�س  ن�رض  بني  �د�لة  1228–1574م(، 
)633–954هـ/  بتلم�سان  َزيَّان  بني  �د�لة  1230–1492م(، 
1233–1618م(، �د�لتي الأ�رضاف باملغرب. فقد كان الت�سميم 
ت�سميم  عليه  �سار  الذي  الأ�ل  النموذج  هو  املوحدية  للنقود  املربع 
نقود هذه الد�ل، كما انتقل هذا الت�سميم املربع اإىل امل�رضق الإ�سالمي 
�ا�ستخدمته بع�س الد�ل مثل الغوريني يف الهند �اأفغان�ستان )390–
ال�سغرى  اآ�سيا  يف  الر�م  ��سالجقة  1000–1125م(،  612هـ/ 
الأيوبية يف حلب  �الفر�ع  )470–707هـ/ 1077–1307م(، 
)579–658هـ/ 1183–1260م(، �بع�س الأُ�رض الهندية، �بني 
�اإخلانات  1229–1454م(،  )626–858هـ/  اليمن  يف  ر�سول 
�غريها.  1256–1353م(  754هـ/   –654( اإيران  يف  املغول 
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