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قــــواعد الن�شــــــــــر

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

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
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	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

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. 

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

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

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
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

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

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

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
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, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 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.

�سل�سلة 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�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

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

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

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

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
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  لبد  	•
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 االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
Coins are important evidence which cannot be easily challenged because it bears the date 

of minting,  as well as the minted  place  (for  silver). The coins in Iraq, at the beginning of 
Islam, included some names of princes; and the Umayyad coins did not include  names of any 
successor or prince, as well as the Abbasid coins were the same as the Umayyad coins; but it 
changed at the time of the second Abbasid Caliph (al-Mansur) 136-158 AH. As well, the silver 
dirham included the name of the Prince of Caliph al-Mansur, therefore the words (the Mahdi 
Mohammed, Commander of the Faithful) appeared, especially on Mohammedia dirham in 
Iran since the Year 145/762.

�شناعة الم�شكوكات في مدينة ال�شالم
خالل ع�شر الخليفة هارون الر�شيد170 -193هـ

 Coin Industry in El-Salam city during the Era of

Caliph Harun Al-Rashid, 170-193 AH

ناه�ض عبد الرازق دفرت
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83 �لعدد �ل�ساد�س 

�لثالث  �لقرن  من   – �لبلد�ن  فتوح   – �لبالزري   -1
�لهجري/ �لتا�سع �لميالدي.

في  م�ستعملة  كانت  �لتي  �لأوز�ن  بع�س  ذكر   
زمن  وكذلك  �لإ�سالم،  �سبقت  �لتي  �لفتر�ت 

�لخالفة �لأموية.

�لقرن  في   – �ل�سلطانية  �لأحكام   – �لماوردي   -2
�لخام�س �لهجري/ �لحادي ع�سر �لميالدي. 

ذكر في �لف�سل �لثالث ع�سر من كتابه ذي �لع�سرين   
ف�ساًل بع�س �لنقاط عن �سناعة �لم�سكوكات �لذهبية 

و�لق�سية في ذلك �لوقت.

�لقرن  في   – �لدو�وين  قو�نين  مماتي-  بن  �أ�سعد   -3
في  ذكر  �لميالدي  ع�سر  �لثالث  �لهجري/  �ل�سابع 
د�ر  عن  �لمعلومات  بع�س  كتابه  من  �لتا�سع  �لف�سل 

�ل�سرب.

�بن خلدون – �لمقدمة - من �لقرن �لثامن �لهجري/   -4
�لر�بع ع�سر �لميالدي.

بمعنى  وذكرها  �ل�سكة  معني  عن  فنيَّة  نقطة  ناق�س   
منقو�سة  معدنية  قطعة  عن  عبارة  وهي  �لقالب، 

ت�ستعمل ل�سرب �لنقود.

من   – �لنقود  ذكر  في  �لعقود  �سذوذ   – �لمقريزي   -5
�لقرن لتا�سع �لهجري/ �لخام�س ع�سر �لميالدي.

عن  �لب�سيطة  �لمعلومات  وبع�س  �لأوز�ن  و�سف 
بالتف�سيل عن  �لعبا�سيين ولكن  �لم�سكوكات زمن  �سناعة 

م�سكوكات م�سر.

بع�س  �حتوت  �أعاله  �لمذكورة  �لم�سادر  تلك 
�لمعلومات �لمتفرقة عن �سناعة �لم�سكوكات؛ لكن هناك 
ثالثة م�سادر مهمة و�سحت �سناعة �لم�سكوكات بتف�سيل 
�أكثر ومعلومات �أوفر، وذكرت ما كان يدور من عمليات 

في �سوء �ل�سرب في �أزمانهم وهي:

من �لمميز�ت �لمهمة للخليفة �لعبا�سي: �لخطبة و�ل�سكة؛ 
�أما  �لجمعة،  �سفاًها خالل �سالة  تذكر  كانت  �لأولى حيث 

�لثانية فهي �لمهمة ومنها و�سلنا �لعديد.

فيها  �لطعن  يمكن  ل  مهم  دليل  و�لم�سكوكات 
مكان  كذلك  معها،  �سكها  تاريخ  تحمل  لأنها  ب�سهولة؛ 
�لعر�ق  في  �لم�سكوكات  كانت  للف�سة.  بالن�سبة  �ل�سرب 
�أ�سماء  بع�س  ن�سو�سها  بين  تحمل  �لإ�سالم  �سدر  في 
�لم�سكوكات �لأموية فكانت خالية من ذكر  �أما  �لأمر�ء، 
��سم �أي خليفة �أو �أمير، كذلك �لم�سكوكات �لعبا�سية فقد 
�لأموية. غير  �لم�سكوكات  ما كانت عليه  ��ستمرت على 
)�لمن�سور(  �لثاني  �لعبا�سي  �لخليفة  تغييًر� حدث زمن  �أن 

136- 158هـ.

 – برقم 13673  �لعر�قي  �لمتحف  في  دينار  فيوجد 
م�س موؤرخ �سنة 139هـ يحمل ��سم )جعفر(، ولربما كان 
ولية  على  �أميًر�  كان  حيث  �لمن�سور؛  �لخليفة  بن  جعفر 

�لمو�سل بين �سنة145هـ-147هـ.

عهد  ولي  ��سم  تحمل  �لف�سية  �لدر�هم  كانت  كذلك 
)�لمهدي محمد  عبارة  �لمن�سور؛ حيث ظهرت  �لخليفة 
�لم�سروبة  �لدر�هم  على  وخا�سة  �لموؤمنين(  �أمير  بن 

بالمحمدية في �إير�ن منذ �سنة 145 هـ/762م.

دلئل  من  �لم�سكوكات  تقدمه  مما  �لرغم  وعلى 
وبر�هين لخدمة �لبحوث �لتاريخية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية 
لتلك  �لالزمة  �لأهمية  يغيرو�  لم  �لعرب  �لموؤرخين  فاإن 
�لبر�هين �لمهمة، ولم نعرف �سيًئا عن �سناعة �لم�سكوكات 
خالل تلك �لحقبة �لزمنية من تاريخ �لأمة �لإ�سالمية )�لقرن 
�لثاني �لهجري( وخا�سة ما كان في مدينة �ل�سالم )بغد�د( 

عا�سمة �لعالم �لإ�سالمي حينذ�ك.

ذكرت  و�لتي  �لمهمة  �لم�سادر  بع�س  هناك  �أن  غير 
�لمو�سوع ببع�س �لقت�ساب، و�سنذكر قائمة باأ�سماء تلك 

�لكتب ح�سب ت�سل�سلها �لتاريخي:



ناه�س عبد الرازق دفرت
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هذه �لمقدمة �ل�سريعة كانت مدخاًل لمو�سوع �سناعة 
�لم�سكوكات �لعبا�سية زمن �لخليفة هارون �لر�سيد بمدينة 

�ل�سالم ما بين 170- 193هـ.

�لعبا�سي  �لخليفة  زمن  �لحو�دث  بع�س  بذكر  �سنبد�أ 
�سناعة  في  تاأثير  من  لها  لما  169-170هـ  �لهادي 
لعبته  �لذي  �لمهم  �لدور  منها  ون�ستنتج  �لم�سكوكات، 
�أكبر  ب�سكل  �ل�سيا�سية  �لعالقة  تو�سيح  في  �لم�سكوكات 
�أخيه  خلع  �لهادي  حاول  فقد  �لكتب.  بطون  في  مما 
بن  �بنه جعفر  وتن�سيب  �لعهد  �لر�سيد عن ولية  هارون 
�أن  يفلح في م�سعاه غير  �لهادي  �لهادي بدًل منه. وكاد 
�لخالفة  توليه  �لر�سيد ووزيره عند  �لبرمكي مربي  يحيى 
وبالفعل  �لعهد  ولية  من�سب  عن  �لتخلي  بعدم  ن�سحه 
للعهد،  وليًّا  �لهادي  بن  جعفر  �لجي�س  قادة  بع�س  بايع 
�ل�سر�ع؛  ذلك  لتو�سيح  �لم�سكوكات  دور  جاء  وهنا 
ففي �لمتحف �لبريطاني ديناًر� يحمل ��سم ‘جعفر’ �أ�سفل 
�سك  ول   )1 )لوحة  170هـ  �سنة  وموؤرخ  �لظهر  مركز 
للعهد.  كولي  ن�سبه  �لهادي حين  �بن  ‘جعفر’هو  �أن  في 
بالعا�سمة  م�سروب  �لدينار  هذ�  باأن  ا  �أي�سً �سك  من  وما 
)مدينة �ل�سالم(؛ حيث مقر �لخليفة �لهادي؛ حيث بقيت 
بدون  و�لعبا�سية  �لأموية  �لدولة  منذ  �لإ�سالمية  �لدنانير 
�لأولى  �ل�سنة  �سنة 198هـ وهي  �ل�سرب حتى  د�ر  ذكر 
ظهرت  حيث  �لماأمون؛  �لعبا�سي  �لخليفة  حكم  من 
ثم في  �لوجه،  �أ�سفل مركز   ) �ل�سالم  ولأول مرة )مدينة 
�سنة 199هـ ظهر ��سم ‘�لعر�ق’ بدًل من ‘مدينة �ل�سالم’ 
كذلك �نت�سر �سرب �لدنانير منذ حكم �لماأمون وكانت 
وحده  وللخليفة  �لعا�سمة  في  ت�سك  ذلك  قبل  �لدنانير 
من  �لظاهرة  هذه  �قتب�ست  وقد  عليها،  �لإ�سر�ف  حق 
�لرومانية.  كالإمبر�طورية  �لإ�سالم  �سبقت  �لتي  �لفتر�ت 
�لدنانير  �لوحيد لإ�سد�ر  �لمكان  ‘دم�سق’  كذلك كانت 
زمن �لخالفة �لأموية، وعلى نف�س �لطريقة �سار �لعبا�سيون 

حتى زمن �لخليفة �لماأمون 198- 218هـ.

في   – �أحمد  بن  �لح�سن  محمد  �أبو   – �لهمد�ني  �أ-  
وكتابه  �لميالدي.  �لعا�سر  �لهجري/  �لر�بع  �لقرن 
�ل�سفر�ء  �لمائعتين  �لعتيقين  بين  )�لجوهر  بعنو�ن 
�لدنانير  �سناعة  كاملة  بتفا�سيل  و�سرح  و�لبي�ساء( 
و�لدر�هم في د�ر �ل�سرب في �سنعاء باليمن خالل 

�لقرن �لر�بع �لهجري.

�لحكيم – �أبو �لح�سن بن يو�سف، من �لقرن �ل�ساد�س  ب-  
�لهجري/ �لثاني ع�سر �لميالدي. 

د�ر  �سو�بط  في  �لم�ستبكة  )�لدوحة  بعنو�ن  وكتابه   
في  �لم�سكوكات  �سناعة  بتفا�سيل  و�سح  �ل�سكة( 

دور �ل�سرب في مر�ك�س.

من�سور بن بعرة، من �لقرن �ل�سابع �لهجري/ �لثالث  ج-  
ع�سر �لميالدي.

وكتابه )ك�سف �لأ�سر�ر �لعلمية بد�ر �ل�سرب �لم�سرية( – 
حقق �لمخطوط من قبل �لدكتور عبد �لرحمن فهمي بالقاهرة 
�لم�سكوكات في  �لموؤلف �سناعة  فيها  و�سف   – 1966م 

دور �ل�سرب بالقاهرة خالل �لفترة �لأيوبية.

من  �أعاله  �لمذكورة  �لم�سادر  وفرته  مما  وبالرغم 
فتر�ت  في  �لم�سكوكات  �سناعة  عن  مهمة  معلومات 
�ل�سورة  فاإن  مختلفة  �سرب  ودور  متباينة  �إ�سالمية 
عا�سمة  بغد�د  في  كان  لما  بالن�سبة  غام�سة  ز�لت  ل 
�لهجري(  �لثاني  �لقرن  )خالل  �آنذ�ك  �لإ�سالمي  �لعالم 
�أ�ساليب في �سناعة  باأن ما كان من   ولكن ما من �سك 
ذكرناها  �لتي  �لدور  تلك  في  �لإ�سالمية  �لم�سكوكات 
عليها.  كبيًر�  تاأثيًر�    - �ل�سالم  مدينة   - للعا�سمة  كان 
�لتي  �لتكنيكية  �لطرق  نف�س  �لدور  تلك  �تبعت  وربما 
لدينا  دليل  من  وما  حينذ�ك.  بغد�د  في  تجرى  كانت 
�لدنانير  تلك  غير  �لتقنيَّة،  و�لطرق  �لأ�ساليب  يو�سح 
�لزمنية و�لمحفوظة  �لحقبة  �لمتبقية من تلك  و�لدر�هم 

�ليوم في �أغلب متاحف �لعالم.
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85 �لعدد �ل�ساد�س 

15ربيع  يوم  غام�سة  بظروف  ‘�لهادي’  توفي  وقد 
�لر�سيد  هارون  ون�سب  �سنة170هـ/786م.  من  �لأول 

خلًفا بنف�س �ليوم.

وقد �أ�سدر �لر�سيد في �ل�سنة �لأولي من حكمه 170هـ 
�سناعة  في  �لأولي  �لمرة  هي  وهذه  ��سمه،  تحمل  دنانير 
�لم�سكوكات �لإ�سالمية �لتي يظهر فيها ��سم �لخليفة على 

�لدنانير.

فقد  �ل�سالم  بمدينة  �لم�سروبة  �لف�سية  �لدر�هم  �أما 
�سنة 158هـ، وكان ذلك  ‘�لمهدي’  حملت ��سم �لخليفة 
بمدينة  م�سروب  درهم  �لعر�قي  �لمتحف  )في  مرة  لأول 

�ل�سالم موؤرخ في 158هـ يحمل ��سم �لخليفة �لمهدي(.

بمتحف  محفوظ  �لر�سيد  ��سم  يحمل  �لذي  و�لدينار 
ونقر�أ   )2 )لوحة  مرة  لأول  هنا  ويذكر  باإ�سطنبول؛  �لآثار 

�لن�س على ظهر �لدينار كما يلي:

محمد ر�سول �هلل

:ما �أمر به عبد �هلل

مرون �أمير �لموؤمنين

�لطوق: ب�سم �هلل �سرب هذ� �لدينر �سنة �سبعين ومائة 

�لدر�هم  على  هارون  �لخليفة  ��سم  ظهر  كذلك   
�أ�سماء  ظهرت  ثم  �ل�سنة،  بنف�س  �ل�سالم  بمدينة  �لم�سروبة 
عديدة على �لدنانير �لذهبية �لم�سروبة خالل حكم �لر�سيد 

�لأ�سماء على  �سنة 170 هـ و176 هـ وهذه  بين  وخا�سة 
�لتو�لي:

ا  �أي�سً 170هـ   �سنة   ’ ‘�لعال  170هـ،  �سنة  في  ‘علي’ 
�سنو�ت  لثالث  ‘عمر’  و172،   171 ل�سنتي  ‘مو�سى’ 
متتالية 172 و173 و174، ثم ‘د�وود’ في �سنة 174هـ، 
‘مو�سى’ للمرة �لثانية في �سنة 175هـ، و‘�إبر�هيم’ في �سنة 

176هـ، و�أخيًر� ‘جعفر’ ل�سنة 176 حتى 186هـ .

ويذكر �لمقريزي في كتابه ‘�سذور �لعقود’ ما يلي:

بن  جعفر  �إلى  �ل�سكك  �لر�سيدي  هارون  �سير  ‘فلما 
وبالمحمدية  �ل�سالم  بمدينة  ��سمه  كتب  �لبرمكي  يحيى 
خليفة  �أول  وهارون  و�لدر�هم...  �لدنانير  على  �لري  في 
ترفع عن مبا�سرة �لعيار بنف�سه وكان �لخلفاء من قبله يتولون 
�لنظر في عيار �لدر�هم و�لدنانير باأنف�سهم.  وكان هذ� مما 
نوه با�سم جعفر بن يحيى، �إذ هو �سيء لم يت�سرف به �أحد 

قبله’.

ل�سناعة  بالن�سبة  مهمة  تت�سح حقيقة  �لن�س  من خالل 
باأنف�سهم حتى  �لخلفاء  باإ�سر�ف  �لم�سكوكات فقد كانت 
�آخر  ل�سخ�س  �لحق  هذ�  عن  تنازل  حيث  �لر�سيد؛  عهد 
‘جعفر  �أن  هنا  يذكر  و�لمقريزي  �لبرمكي’.   ‘جعفر  هو 
على  ��سمه  يكتب  �سخ�س  �أول  هو  �لبرمكي’  يحيى  بن 
�أحد  به  يت�سرف  لم  �سيء  وهذ�  �لإ�سالمية،  �لم�سكوكات 

من قبله، وقد كان ذلك �سنة 176هـ.

 )لوحة 2( دينار ذهب م�سروب �سنة 170هـ يحمل ا�سم الخليفة  العبا�سي. )لوحة 1( دينار ذهب بالمتحف البريطاني يحمل ا�سم )جعفر(.
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ظهرت  فقد  �أعاله  �لمذكورة  �لأ�سماء  خالل  من  لكن 
�لأ�سماء على �لدنانير منذ �سنة 170هـ و�سبقتها �لدر�هم ب�سنة 
�لدر�هم  علي  ‘�إبر�هيم’  ��سم  ظهر  حيث  169هـ؛  منذ  �أي 
�إبر�هيم بن ذكو�ن �لحر�ني  �لم�سروبة بمدينة �ل�سالم، وهو 
��سم  �أن  نالحظ  �أن  يمكن  ذلك  من  �لهادي؛  �لخليفة  وزير 
جعفر �لبرمكي لم يكن �لأول كما ذكر �لموؤرخ �لمقريزي.

تلك �لأ�سماء �لتي ظهرت على �لدنانير �لذهبية لها ت�سابه 
مع �أ�سماء �أمر�ء م�سر في ذلك �لوقت مثل ‘علي بن �سليمان بن 
علي �لعبا�سي’ وكان �أميًر� لم�سر منذ �سو�ل 169هـ / 785م 
وحتى �سهر ربيع �لأول من �سنة 171هـ و‘مو�سى بن عي�سى 
�أميًر� لم�سر �سنة171و172هـ،  وكان  بن مو�سى �لعبا�سي’ 
جعفر  �أن  �لأثير’  ‘�بن  �لموؤرخ  ذكر  فقد  مهر�ن’  بن  ‘عمر 
�لبرمكي كان قد بعثه نيابًة عنه لولية م�سر خالل 176هـ، 
غير �أن ��سمه لم يظهر على م�سكوكات �سنة 176هـ و�إنما 
ظهر لثالث �سنو�ت متتالية منذ172حتى 174هـ ‘ود�وود 
�أميًر� لم�سر في �سنة في  بن يزيد بن حاتم �لمهل�سي’ وكان 
�سنة 174هـ. ثم ‘�إبر�هيم بن �سالح بن علي �لعبا�سي’ و�لذي 
‘جعفر بن يحيى  �أميًر� على م�سر �سنة 176هـ و�أخيًر�  كان 
�أمر�ء  �أن هناك �لعديد من  منذ �سنة 176هـ. كما  �لبرمكي’ 
�ليوم  �لمعروفة  �لم�سكوكات  على  ذكر  لهم  يكن  لم  م�سر 
منهم ‘م�سيلمة بن يحيى’ من 14رم�سان حتى 5 �سعبان في 
�سعبان 173حتى  من 5  بن زهير’  �سنة 173هـ  و‘محمد 
بن  �لم�سيب  بن  �هلل  ‘عبد  ثم  174هـ.  �سنة  من  محرم   14
زهير بن جميل �ل�سيني’ من 19 رم�سان 176 حتى رجب 

من �سنة 177هـ.

�لإ�سارة  �ل�سروري  يكن من  لم  باأنه  ن�ستنتج  من ذلك 
�إلى ��سم �لأمير في م�سر على �لم�سكوكات؛ حيث ظهرت 
�أن  �لوحيد  و�لحتمال  �أخرى،  تظهر  ولم  �لأ�سماء  بع�س 
هوؤلء �لأ�سخا�س كانت لهم �أ�سغال �أخرى لها عالقة بد�ر 
تلك  على  م�سرفين  كانو�  وربما  للم�سكوكات  �ل�سرب 
نعلم  �ل�سالم. وخا�سًة حينما  مدينة  في  كانت  �لتي  �لدور 

�أن بع�س �لأ�سخا�س في ذلك �لوقت لهم عدة منا�سب في 
وقت و�حد، وبع�سها كان ت�سريفيًّا فقط. 

ولدينا دليل �آخر فمثاًل ��سم ‘د�وود’ ظهر على �لدنانير 
ظهر  ‘د�وود’  �ل�سم  نف�س  ولكن  �سنة174هـ  �لم�سروبة 
على �لدر�هم �لم�سروبة بالمحمدية في �إير�ن، كذلك ��سم 
‘جعفر’ فقد ظهر على �لدنانير و�لدر�هم �لم�سروبة بمدينة 
بالكامل  �ل�سم  ظهر  كذلك  176هـ،  �سنة  في  �ل�سالم 
بالمحمدية  �لم�سروبة  �لدر�هم  على  يحيى(  بن  )جعفر 
لدينا  لي�س  وجعفر  د�وود  �إن  �لو�قع  وفي  �ل�سنة،  بنف�س 
لم�سر  حاكمين  كانا  �أنهما  �إلى  ت�سير  تاريخية  دلئل  �أية 

و�لمحمدية في �إير�ن بنف�س �لوقت.

كما �أن �لموؤرخ �لمقريزي �لذي له �طالع كامل   
ب�سناعة �لم�سكوكات �لم�سرية لم يذكر �أن ��سم جعفر قد 
ذكر  ولكنه  م�سر  في  �ل�سادرة  �لم�سكوكات  على  ُكتب 
على  بالفعل  نجده  ما  وهذ�  و�لمحمدية،  �ل�سالم  مدينة 
�لإ�سالمية  �لعا�سمة  �ل�سالم  مدينة  في  �لم�سروبة  �لدر�هم 
بنف�سه، و��ستمر ذلك حتى ع�سر  �إ�سر�ف �لخليفة  وتحت 
�إلي  �لدنانير  ب�سرب  �لأقاليم  دور  بد�أت  حيث  �لماأمون؛ 

جانب �لدر�هم.

بمدينة  �لم�سروبة  و�لدر�هم  �لدنانير  ��ستمرت   
187هـ؛  �سنة  حتى  �لبرمكي’  ‘جعفر  ��سم  تحمل  �ل�سالم 
حيث توقف �لإ�سد�ر �لذي يحمل ��سم ‘جعفر’، و�لتاريخ 
�سنة  �سفر  �سهر  في  �أُعدم  جعفر  �إن  حيث  ذلك؛  يوؤكد 
187هـ غير �أن �لغريب و�لذي يجب ذكره �أن ��سم ‘جعفر’ 
��ستمر بالظهور على �لدر�هم �لم�سروبة بالمحمدية حتى 

�سنة 193هـ �آخر �سنة لحكم هارون �لر�سيد.

�لمقريزي  يذكر  �لبرمكي  جعفر  �إعد�م  وبعد   
د�ر  على  كم�سرف  محله  حل  �ساهبك’  بن  ‘�ل�سندي  باأن 
�ل�سرب، بينما حل ‘�لف�سل بن �لربيع’ كوزير للر�سيد بدًل 

من ‘جعفر �لبرمكي”.



�شناعة امل�شكوكات يف مدينة ال�شالم خالل ع�رص اخلليفة هارون الر�شيد170 -193هـ

87 �لعدد �ل�ساد�س 

عدة  ظهرت  193هـ  �سنة  وحتى  188هـ  �سنة  ومنذ 
بمدينة  �لم�سروبة  و�لف�سية  �لذهبية  للم�سكوكات  طرز 
)هـ(  �لحرف  تحمل  بع�سها وهي  �ل�سالم؛ حيث ظهرت 
وربما   )6 )لوحة  )�لخليفة(  كلمة  ثم  و)هـ(   )5 )لوحة 
�أ�سماء  من  �لأولى  للحروف  ترمز  �لحروف  تلك  كانت 

�لم�سرفين �أو �لعاملين في د�ر �ل�سرب.

�لعبا�سية  �لم�سكوكات  ل�سناعة  ا  ��ستعر��سً هذ�  كان 
هارون  �لخليفة  حكم  خالل  �ل�سالم  بمدينة  �لم�سروبة 

�لر�سيد من �سنة 170-193هـ.

�لم�سكوكات  �سناعة  على  ملحوًظا  تغيًر�  ونالحظ 
187هـ؛  �سنة  منذ  �ل�سالم  بمدينة  �لم�سروبة  �لإ�سالمية 
حيث ��ستمر �لطر�ز �لذي ظهر لأول مرة �سنة 179هـ وهو 
�لأمين  محمد  �بنه  �لر�سيد  �لخليفة  عهد  ولي  ��سم  يحمل 

)مما �أمر به �لأمير محمد �بن �أمير �لموؤمنين(. )لوحة 3(

يحمل  وهو  187هـ  �سنة  في  جديد  طر�ز  ظهر  وقد 
)جلد(  قر�ءتها  �أرجح  �لظهر  مركز  �أ�سفل  )جلد(  كلمة 
وتعني �لقوة و�ل�سالبة وهي ترمز للخليفة �لر�سيد بعد �إعد�م 

وزيره جعفر �لبرمكي. )لوحة 4(

 )لوحة 3( دينار يظهر عليه )مما اأمر به الأمير محمد بن اأمير الموؤمنين(.

 )لوحة 6( كلمة )الخليفة( تظهر اأ�سفل مركز الظهر. )لوحة 5( دينار عبا�سي يحمل في مركز الظهر حرف الهاء )191هـ(.

 )لوحة 4( دينار يظهر عليه كلمة )جلد(.


