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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
This paper  deals with the donations and advertising coins, which were minted in Isfahan 

and Dinewer, by the order of Abu Ahmed Talha el-Muwaffak Billah, brother of the Abbasid 
Caliph el–Moatemid ala’ Allah (256-279 AH/869-892 CE). These coins, include Quranic 
verses which were inscribed on it, and phrases which  reflected the high rank of el–Muwaffak 
Billah in the succession of his brother el–Moatemid ala’ Allah. It also shows the weakness of 
the Caliph el–Moatemid, and the mighty control of his brother el–Muwaffak Billah to all 
State affairs. Nothing remained to the Caliph el–Moatemid following the succession but the 
name and insignia, resembled in praying for him in Friday prayers, and carving his name on 
the coins; in addition to calling him the prince of believers; on the other hand el–Muwaffak 
Billah was the official ruler who gave all orders and prohibitions in matters of succession. In 
the context of this vision, the research paper introduced two Dirhams of the el–Muwaffak 
Billah, with Quranic verses and inscriptions written on them. It deals also with inscriptions 
through research analysis.

نقود ال�شلة والدعاية الم�شكوكة في الع�شر العبا�شي  با�شم اأبي اأحمد طلحة الموفق بالله
 Coin donations and advertising minted in the

Abbasid Era for Abu Ahmed Talha el-Muwaffak Billah

 �أ�سامة �أحمد مختار



نقود ال�شلة والدعاية امل�شكوكة يف الع�رص العبا�شي با�شم اأبي اأحمد طلحة املوفق باهلل

89 �لعدد �ل�ساد�س 

�إىل  �ل�سفار  �لليث  ه يعقوب بن  �ل�سنة نف�سها توجَّ ويف 
�ملعتمد على �هلل، فواله  فار�س؛ الأخذها دون رغبة �خلليفة 
بلخ، وطخار�ستان،9 و�سج�ستان، و�ل�سند  باهلل على  �ملوفق 
مكانة  عُظَمت  ولقد  بلخ.10  �إىل  و�سار  ذلك  يعقوب  فقبل 
�ملوفق باهلل عند �أخيه �ملعتمد على �هلل، و�أ�سبح يعتمد عليه 
�سنة  ففي  �لعبا�سية،  �خلالفة  عن  �لذود  يف  �أ�سا�سي  ب�سكل 
�ملعتمد م�رس، وقن�رسين، و�لعو��سم،  ه  258هـ/871م والَّ
�لزجن  حلرب  هما  و�سيَّ مفلح،  قائده  وعلى  عليه  وخلع 
جي�س  قائد  �لبحر�ين  بيحيى  باهلل  �ملوفق  فالتقى  بالب�رسة، 
�ساحب �لزجن يف حرب كان �لن�رس فيها حليف �ملوفق باهلل، 

وُقتل �لبحر�ين وُحِملت ر�أ�سه �إىل �سامر�ء.11

على  �حلفاظ  يف  باهلل  �ملوفق  �أخيه  بدور  �ملعتمد  �أح�س 
�أطماع  من  و�حلدِّ  �لعبا�سية،  للدولة  �ل�سيا�سي  �ال�ستقر�ر 
�سنة  فقرر  ممتلكاتها،  يف  و�ل�سفاريني  �لزجن،  �ساحب 
261هـ/ 875م �أن يويل �بنه جعفر �لعهد، ولقبه ‘�ملفو�س 
�إىل �هلل’، ووىل من بعده �أخاه �ملوفق باهلل ولقبه ‘�لنا�رس لدين 
�ملوفق  فجعل  �لعبا�سية،  �لدولة  بينهما  ق�سم  وقد  �هلل’.12 
�لغربية،  �لبالد  على  �هلل  �إىل  و�ملفو�س  �ل�رسقية،  �لبالد  على 
�أن يخت�س كل منهما  �ملوفق و�ملفو�س  �ملعتمد على  و�رسط 
كٌل  يقوم  و�أن  �الآخر،  عمل  يف  �أحدهما  ينظر  وال  بعمله، 
�لبيعة  بالنفقة على بالده من خر�جها، و�أمر بكتاب  منهما 
فُحفظ بالكعبة وذلك يف �سهر �سو�ل �سنة 261هـ.13 وقد 
عك�ست �لنقود ذلك �لتق�سيم لبلد�ن �خلالفة �لعبا�سية �لذي 
قام به �خلليفة �ملعتمد على �هلل بني �بنه جعفر، و�أخيه �ملوفق، 
فظهر لقب ‘�ملوفق باهلل �أبي �أحمد طلحة’ على �لنقود �لتي 
�رسبت يف �الأقاليم �ل�رسقية للخالفة �لعبا�سية، كما ظهر ��سم 
على  �هلل  على  �ملعتمد  �خلليفة  �بن  �هلل’  �إىل  �ملفو�س  ‘جعفر 

�لنقود �مل�رسوبة يف �الأقاليم �لغربية للخالفة �لعبا�سية.14

�الزدياد،  يف  باهلل  �ملوفق  نفوذ  بد�أ  �لوقت  ذلك  ومنذ 
�لكلمة  �ساحب  و�أ�سبح  �حلكم،  على  �سيطرته  وبد�أت 
�أنه يف �أدل على ذلك من   �لعليا يف �لدولة �لعبا�سية، ولي�س 

عانت �لدولة �لعبا�سية يف �لفرتة �ل�سابقة خلالفة �ملعتمد 
– 892م( من تدهور  – 279هـ/ 869  على �هلل )256 
و�نحالل يف �الأو�ساع �ل�سيا�سية، وقد كان لذلك �أبلغ �الأثر 
��ستبد�د  ب�سبب  وذلك  �أرجائها؛  يف  �لفو�سى  �نت�سار  يف 
�جلند �الأتر�ك وقادتهم بال�سلطة، وحتكمهم يف تعيني �خللفاء 
تقت�سيه م�ساحلهم، ال�سيما  �أهو�ئهم وما  �أو عزلهم ح�سب 
على  بينها  فيما  تت�سارع  كانت  �الأتر�ك  �جلند  ِفَرق  و�أن 

�ل�سلطة دون �أن يعباأو� بالنتائج �ملرتتبة على ذلك.1

ولقد ��ستمرت هذه �ال�سطر�بات بعد تويل �ملعتمد على 
�هلل �خلالفة، مما �أدى �إىل ظهور عديد من �لثور�ت و�حلركات 
�النف�سالية، كانت �أعظمها ثورة �لزجن يف �لب�رسة،2 و��ستقالل 
�أحمد بن طولون بحكم م�رس و�ل�سام، وخروج عمرو بن 
�لليث �ل�سفاري يف خر��سان، ويف ظل هذه �ال�سطر�بات 
�ملعتمد  �خلليفة  �أخو  باهلل  �ملوفق  طلحة  �أحمد  �أبو  ��ستطاع 
على �هلل - �لذي كان يتمتع باحلكمة و�حلنكة �ل�سيا�سية - 
د �جلند �الأتر�ك حتت لو�ئه؛ ملو�جهة تلك �الأخطار  �أن يوحِّ
�لتي كادت �أن تقو�س �أركان �خلالفة �لعبا�سية، ولقد ��ستقر 
والء �جلند �الأتر�ك له؛ لكونه �أخا �خلليفة �ملعتمد على �هلل، 
والأن كبيهم مو�سى بن بغا قد �أذعن له و�أ�سبح حتت قيادته، 
�ملوفق باهلل يف �سفوف  �أوجده  �لذي  �لتوحد  وبف�سل هذ� 
�حلركات  لتلك  يت�سدى  �أن  ��ستطاع  �لعبا�سي  �جلي�س 

�النف�سالية، و�أن يثبت �أركان �خلالفة �لعبا�سية.3

�إليه مهمة  وهو ما جعل �خلليفة �ملعتمد على �هلل يوكل 
ثورة  قو�د  فعندما متكن  للخارجني على خالفته،  �لت�سدي 
�ساحب �لزجن يف �لب�رسة �سنة 256هـ/ 869م من �ال�ستيالء 
على �الآبلة،4 وعباد�ن،5 و�الأهو�ز6 من يد �خلالفة �لعبا�سية،7 
�أر�سل �خلليفة �ملعتمد على �هلل �سنة 257هـ/870م يف طلب 
ياأتي  حتى   – مبكة  حينذ�ك  كان  �لذي   - باهلل  �ملوفق  �أخيه 
مكة،  وطريق  �لكوفة،  ه  والَّ ح�سوره  وعند  �لزجن،  حلرب 
وو��سط،  و�ل�سو�د،  بغد�د،  والَّه  ثم  و�ليمن،  و�حلرمني، 

وكور دجلة، و�لب�رسة، و�الأهو�ز، وفار�س.8
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على �لواليات، ويعزل من ي�ساء عنها، فاأ�سبح متحكًما يف 
دفة �حلكم، و�سعفت قدرة �ملعتمد على ت�سيي �أمور خالفته، 
و�أ�سبح غي قادر على �ل�سيطرة على جمريات �الأمور فيها �إال 
مب�ساعدة �أخيه �ملوفق باهلل، ويوؤكد ذلك ما ذكره �بن �الأثي يف 
�أحد�ث �سنة 266هـ/ 879م فقد �أورد: ‘يف �سنة 266هـ 
كان �لنا�س يف �لبالد �لتي حتت حكم �خلليفة جميًعا يف �سدة 
عظيمة بتغلب �لقو�د و�أمر�ء �الأجناد على �الأمر، وقلة �ملر�قبة 
و�الأمن، .... الن�سغال �ملوفق بقتال �ساحب �لزجن، ولعجز 

�خلليفة �ملعتمد و��ستغاله بغي ذلك’.18

علم �ملوفق باهلل �أن ��ستمر�ر �سيطرته على �حلكم مرتبط 
بثبات جاأ�سه، وك�سبه وّد عامة �ل�سعب، مبد�ومته على حماية 
ممتلكات �لدولة �لعبا�سية، وردع كل َمن يحاول �لنيل منها، 
فرن�ه يف �سنة 267هـ/ 880م يقاتل �ساحب �لزجن مب�ساعدة 
�بنه �أبي �لعبا�س ويهزمانه، وي�ستوليان على مدينته �لتي �سماها 
باملنيعة،19 ثم تابع �ملوفق باهلل هز�ئمه ل�ساحب �لزجن فانتزع 
منه �الأهو�ز يف �ل�سنة نف�سها و�أخرجه منها،20 كما �أن�ساأ يف 
ا مدينة �سماها ‘�ملوفقية’ على ��سمه، و�أن�ساأ  �ل�سنة نف�سها �أي�سً
و�أغدق على  و�لدر�هم،  �لدناني  بت  ِ ف�رسُ لل�رسب  د�ًر�  بها 
له يف حربه �سد  قاعدة  �ملوفقية  و�تخذ من  �ملال.21  �لنا�س 
يت�سدى  �أن  �ملدينة  هذه  متركزه يف  بف�سل  و��ستطاع  �لزجن، 
�سماها  �لتي  مدينته  يف  متح�سًنا  كان  �لذي  �لزجن  ل�ساحب 
و�لتي �أ�س�سها بالقرب من نهر �أبي �خل�سيب.22  ‘�ملختارة’، 
�ملوفق  �أحكم  حتى  882م  269هـ/  �سنة  دخلت  �إن  وما 
�إد�رة  يف  �لوحيد  �ملتحكم  و�أ�سبح  �الأمور،  على  �سيطرته 
دفة �حلكم، وعظم نفوذه ومل يكن للمعتمد من �خلالفة �إال 
��سمه  وينق�س  له يف �خلطبة  ُيدعى  ��سمها و�سار�تها، فكان 
على �ل�سكة، ويت�سمى باأمي �ملوؤمنني، �أما �ملوفق باهلل فكان 

�ساحب �الأمر و�لنهي يف �خلالفة.23

�ملوفق  وكان   ...‘ خلدون  �بن  ذكر  �ل�سدد  هذ�  ويف 
� على �أخيه �ملعتمد منذ قيامه باأمر دولته مع ما كان من  م�ستبدًّ
�لكفاية و�لغناء �إال �أنه كان �ملعتمد يتاأفف من �حلجر، وكتب 

بن  �أحمد  وبني  بينه  خالف  وقع  875م  262هـ/  �سنة 
طولون �أمي م�رس، ف�سعى �ملوفق باهلل لتنحية �بن طولون عن 
�إمارة م�رس، �إال �أنه مل يجد َمن هو �أهٌل لها، وبخا�سة �أن �بن 
�ملنا�سب  و�أ�سحاب  بالقو�د  قوية  عالقة  على  كان  طولون 
�لهد�يا لهم، فلم يجد  �إر�سال  يف بغد�د، وكان يد�وم على 
�أر�سل له ر�سالة يهدده فيها بالعزل،  �أن  �إال  �ملوفق باهلل حالًّ 
بغلظة،  باهلل  �ملوفق  و�أجاب على  �بن طولون،  بها  يعباأ  فلم 
بن  مو�سى  بقيادة  �بن طولون  لتاأديب  �ملوفق جي�ًسا  فاأر�سل 
بغا زعيم �جلند �الأتر�ك، �إال �أن �جلي�س مل ي�سل البن طولون؛ 
�رسف  لعدم  عليه؛  �جلند  ر  وتذمُّ بغا  �بن  مع  �الأمو�ل  لقلة 
�أر�سل  نف�سها  �ل�سنة  ويف  للعر�ق.15  �جلي�س  فعاد  رو�تبهم، 
�ل�سفار،  �لليث  بن  يعقوب  لقتال  باهلل  �ملوفق  �أخاه  �ملعتمد 
فيه  �لغلبة  كانت  قتال  فوقع  �مل�سلمني’،  ‘ويل عهد  بـ  به  ولقَّ

للموفق باهلل.16

هذ�، وقد �أورد �لنويري يف �أحد�ث �سنة 264هـ/877م 
نفوذه، و�زدياد  �ملعتمد، وقلة  �إىل �سعف مكانة  ي�سي  ا  ن�سًّ
�حلكم،  مقاليد  على  و�سيطرته  باهلل،  �ملوفق  �أخيه  �سطوة 
عند  ببغد�د  كان  وهب  بن  �سليمان  �لوزير  �أن  ذلك  ومفاد 
�خلليفة  حيث  �سامر�ء  �إىل  �لعودة  عزم  وعندما  باهلل،  �ملوفق 
�سامر�ء  و�سوله  وعند  و�لقو�د،  باهلل  �ملوفق  �سيَّعه  �ملعتمد، 
و��ستوزر  د�ره،  بنهب  و�أمر  وحب�سه،  �ملعتمد  عليه  غ�سب 
بداًل منه �حل�سن بن خملد، فعلم بذلك �ملوفق باهلل فتوجه �إىل 
�سامر�ء، فرتك �ملعتمد مقر خالفته خوًفا من مو�جهة �أخيه، 
من  غا�سب  وهو  �سامر�ء  من  �لغربي  �جلانب  �إىل  وذهب 
على  �ملعتمد  يقَو  فلم  �لر�سل  �ملوفق  له  فاأر�سل  باهلل،  �ملوفق 
وهب،  �بن  �رس�ح  و�أطلق  عليه،  وخلع  و�ساحله،  خمالفته، 
ب�سامر�ء  كانو�  �لذين  �ملعتمد  قو�د  هرب  ذلك  �إثر  وعلى 

خوًفا من بط�س �ملوفق باهلل.17

�ملوفق باهلل على  �ل�سابق مدى �سيطرة  �لن�س     يعك�س 
لرغبات  وخ�سوعه  �ملعتمد  �خلليفة  �سعف  ومدى  �حلكم، 
�أخيه، وهو ما �أعطى �ملوفق باهلل �حلق يف �أن يويل من ي�ساء 
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�إىل �أحمد بن طولون يف �ل�رس ي�سكو ذلك و�أ�سار عليه باللحاق 
وكان  النتظاره،  �لرقة  �إىل  ع�سكًر�  وبعث  لين�رسه،  مب�رس  �إليه 
�سنة  منت�سف  �ملعتمد  ف�سار  �لزجن،  بحرب  م�سغواًل  �ملوفق 
مائتني وت�سع و�ستني يف �لقو�د مظهًر� �أنه يت�سيد، ثم �سار �إىل 
�أعمال �ملو�سل وعليها يومئذ وعلى �أعمال �جلزيرة �أ�سحاب 
�إىل  �ملوفق  عن  �ملوفق  وزير  خملد  بن  �ساعد  وكتب  كند�ج، 
�إ�سحاق بن كند�ج برده - �أي �ملعتمد - عن طريقه و�لقب�س 
�أظهر  �إىل عمله  �ملعتمد  فلما و�سل  �لقو�د.  معه من  َمن  على 
�إ�سحاق طاعته فارحتل يف خدمته �إىل �أول عمل �بن طولون، 
ثم �جتمع باملعتمد و�لقو�د، فعذلهم يف �مل�سي �إىل �بن طولون 
يف  فعذله  �ملعتمد  �إىل  وجاء  وقيَّدهم،  يده...  حتت  و�ملقام 
�مل�سي عن د�ر خالفته ومغا�سبة �أخيه، وهو - �أي �ملوفق - يف 
ملكه،  يريد خر�ب  �ملعتمد - ومن  �أي عدو  دفاع عدّوه - 
وحمل �جلميع �إىل �سامر�ء، وقطع �بن طولون �لدعاء للموفق 
على منابره و�أ�سقط ��سمه من �لطر�ز، وغ�سب �ملوفق ب�سبب 
ُي�سار  �أن  على  �ملعتمد  وحمل  طولون،  بن  �أحمد  على  ذلك 
�أعماله...  على  كند�ج  بن  �إ�سحاق  ووىل  �ملنابر،  على  بلعنه 
وُقِرئ �لكتاب يف �مل�سجد بلعن �بن طولون.24 �أو�سح �لن�س 
�ل�سابق مدى �سعف مكانة �ملعتمد، لدرجة �أن �لقادة و�حلكام 
ه،  �أ�سبحو� ال ياأمترون �إال باأمر �ملوفق باهلل وال يقرون �إال ما يقرُّ

حتى لو كان ذلك �سد رغبة �خلليفة �ملعتمد.

من  باهلل  �ملوفق  جي�س  ن  متكَّ 883م  270هـ/  �سنة  يف 
�أر�ح  �أنكالي، وقد  �بنه  و�لقب�س على  �لزجن،  قتل �ساحب 
�ملوفق باهلل بذلك �خلالفة �لعبا�سية من خطر ثورة �لزجن �لتي 
ظلت تهدد �خلالفة �لعبا�سية طيلة �أربع ع�رسة �سنة تقريًبا من 
�سنة 255هـ حتى 270هـ.25 ولقد ظل �ملوفق باهلل �ملتحكم 
َ يوم �الأربعاء 21 �سفر  يف �أمور �خلالفة �لعبا�سية حتى ُتويفِّ

�سنة 278هـ/ 2 يونية 891م.26

�أو�سح �لعر�س �ل�سابق �ملكانة �ملتميزة �لتي تبو�أها �ملوفق 
باهلل يف خالفة �أخيه �ملعتمد على �هلل، تلك �ملكانة �لتي جعلت 
من �ملوفق باهلل �حلاكم �حلقيقي للدولة �لعبا�سية، و�ملتحكم 

يف ت�سيي �سئونها، وبف�سل هذه �ملكانة متكن �ملوفق باهلل من 
�رسب �لنقود �لذهبية،27 و�لف�سية، 28 و�سجل عليها ��سمه.

هذ� من جهة ومن جهة �أخرى فقد �رسب �ملوفق باهلل 
 -  276 عامي  يف  و�لدعاية  �ل�سلة  بغر�س  ف�سية  در�هم 
277هـ، وتقوم �لدر��سة بعر�س منوذجني منها، ودر��ستهما 
يف �إطار عر�س �ل�سكل �لعام لكلٍّ من �لدرهمني، ثم حتليل 
�ل�سيا�سية  �الأحد�ث  وفق  عليهما  �سجلت  �لتي  �لكتابات 
�لدرهمني  هذين  �أن  بالذكر  �جلدير  من  �أنه  كما  �ملعا�رسة، 
جاءت كتاباتهما مت�سابهة متاًما يف �ملركز و�لهام�س �لد�خلي 
لكلٍّ منهما، غي �أن �لدرهم �الأول �الآتي ذكره، و�مل�رسوب 
ال  خارجي،  هام�س  بوجود  يتميز  276هـ  �سنة  باأ�سبهان 
بالدينور �سنة 277هـ، لذ�  �لثاين �مل�رسوب  بالدرهم  يوجد 
�سوف تقوم �لدر��سة بعر�س �ل�سكل �لعام لكلِّ درهم على 
عر�س  وميكن  مًعا،  للدرهمني  �لكتابات  حتليل  ثم  حدٍة، 

ذلك على �لنحو �لتايل: 
 1ـ  درهم �ملوفق باهلل �رضب �أ�سبهان �سنة 276هـ.29

 نقاًل عن:
 Ilisch, 1984, III =Ilisch, Lutz, Münzgeschenke
 und Geschenkmünzen in der mittelalterlichen
islamischen Welt, 30, no. 13.

�لوجــه:

�ملركز:   �لنا�رس
          لدين
        �هلل

)لوحة 1( درهم �لموفق باهلل �سرب �أ�سبهان �سنة 276هـ.
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�هلَل  �إنَّ  ُه  َين�رسُ َمن  �هلُل  َنَّ  َوَلَين�رسُ د�خلي:  هام�س 
َلَقِوٌي َعِزيٌز.

بالهدى  �أر�سله  �هلل  ر�سول  حممد  خارجي:  هام�س 
ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�رسكون.

�لظهر:

�ملركز:     �ملوفق

         باهلل

       �سكر

�لدرهم  هذ�  �رسب  �هلل  ب�سم  د�خلي:  هام�س 
باأ�سبهان �سنة �ست و�سبعني ومايتني.

هام�س خارجي: هلِلِ �الأَْمُر ِمن َقْبل وِمن َبْعد وَيْوَمِئٍذ 
ِ �هلِل. َيْفُرُح �ملُوؤِْمُنوَن ِبَن�رسْ

مركز  من  �لدرهم  هذ�  لوجه  �لعام  �ل�سكل  يتاألف 
نق�س عليه ثالثة �أ�سطر من �لكتابات �الأفقية، يحيط به 
د�ئرة بارزة يليها هام�س د�خلي من �لكتابات �لتي ت�سي 
يحيط  �ل�ساعة،  عقارب  �جتاه  عك�س  د�ئرية  هيئة  يف 
ا، يليها م�ساحة  بكتابات هذ� �لهام�س د�ئرة بارزة �أي�سً
د�ئرية خالية من �لكتابات حتيط بها د�ئرة بارزة، يليها 
هام�س خارجي من �لكتابات �لتي ت�سي يف هيئة د�ئرية 
عك�س �جتاه عقارب �ل�ساعة، حتيط بها د�ئرة بارزة ثم 
�لعام  �لدرهم فجاء �سكله  �أما ظهر هذ�  �لدرهم،  حافة 

م�سابًها متاًما ل�سكل �لوجه.

2ـ  درهم �ملوفق باهلل �رضب �لدينور �سنة 277هـ.30
 نقاًل عن:

Spink, 22/1987, 71, no. 344.

�لوجــه:
�لنا�رس �ملركز:  
         لدين
          �هلل

�هلَل  �إنَّ  ُه  َين�رسُ َمن  �هلُل  َنَّ  َوَلَين�رسُ د�خلي:  هام�س 
َلَقِوٌي َعِزيٌز.  

�لظهر:
�ملركز:   �ملوفق

باهلل         
        �سكر

�لدرهم  هذ�  �رسب  �هلل  ب�سم  د�خلي:  هام�س 
بالدينور �سنة �سبع و�سبعني ومايتني.

)لوحة 2( درهم �لموفق باهلل �سرب �لدينور �سنة 277هـ. )�سكل 1( ر�سم تو�سيحي للدرهم �لعلوي عمل �لباحث

)�سكل 2( ر�سم تو�سيحي للدرهم �لعلوي عمل �لباحث
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�لدرهم من مركز  لوجه هذ�  �لعام  �ل�سكل  يتاألف 
به  �الأفقية، حتيط  �لكتابات  �أ�سطر من  نق�س عليه ثالثة 
�لتي  �لكتابات  من  د�خلي  هام�س  يليها  بارزة  د�ئرة 
ت�سي يف هيئة د�ئرية عك�س �جتاه عقارب �ل�ساعة، حتيط 
ا، تليها م�ساحة  بكتابات هذ� �لهام�س د�ئرة بارزة �أي�سً
د�ئرية خالية من �لكتابات حتيط بها د�ئرة بارزة ، تليها 
م�سابًها  �لعام  �سكله  فجاء  �لظهر  �أما  �لدرهم،  حافة 
لهذ�  �لعام  �ل�سكل  �أن  ويالحظ  �لوجه.  ل�سكل  متاًما 
�لدرهم ي�سبه �إىل حدٍّ كبي �ل�سكل �لعام للدرهم �ل�سابق 
�سنة 276هـ/ 889م، وال يوجد  باأ�سبهان  �مل�رسوب 
�ختالف بينهما �سوى يف عدم ��ستمال درهم �لدينور 
على  �لذكر  �سابق  890م  277هـ/  �سنة  �مل�رسوب 
�لهام�س �لكتابي �خلارجي �ملوجود يف درهم �أ�سبهان 

�سنة 276هـ �ملذكور عاليه.

للدرهمني  �لعام  �ل�سكل  يخ�س  ما  هذ�  كان 
لة  �ل�سابقني قيد �لدر��سة، �أما م�سمون �لكتابات �ملُ�سجَّ
�لدرهمني؛  هذين  �أهمية  فيه  تكمن  ما  فهي  عليهما 
�ل�سيا�سية  �الأو�ساع  �لكتابات  هذه  تعك�س  حيث 
على  تركز  كما  حينذ�ك،  �لعبا�سية  �لدولة  يف  �ل�سائدة 
�خلليفة  �أخو  باهلل  �ملوفق  تبو�أها  �لتي  �لعظيمة  �ملكانة 
َمن  بكل  تبط�س  �لتي  �ليد  �لذي كان  �هلل  �ملعتمد على 
قو�دها،  باأحد  ��ستهان  �أو  �لعبا�سية،  �لدولة  على  جتر�أ 
�خلليفة  ��سم  من  تخلو  نقوًد�  باهلل  �ملوفق  �رسب  ولقد 
�ملعتمد على �هلل، وحتمل ��سم �ملوفق باهلل و�ألقابه فقط، 
ل ��سمه ولقبه على ثالثة �أ�سطر متتالية ملركز وجه  ف�سجَّ
لدين/  ‘�لنا�رس/  �لتالية  بال�سيغة  �ل�سابقني  �لدرهمني 
ب به  �هلل’، ولقب ‘�لنا�رس لدين �هلل’ هو �للقب �لذي لقَّ
�خلليفة �ملعتمد على �هلل �أخاه �ملوفق باهلل �سنة 261هـ/ 
875م وذلك عندما �أح�س بدور �أخيه �ملوفق باهلل يف 
��ستقر�رها  على  و�حلفاظ  �لعبا�سية  �لدولة  �أمور  �سبط 
�ل�سيا�سي، و�حلد من �أطماع �ساحب �لزجن و�ل�سفاريني 

ولقبه  �لعهد،  جعفر  �بنه  يويل  �أن  فقرر  ممتلكاتها،  يف 
باهلل  �ملوفق  �أخاه  بعده  من  ووىلَّ  �هلل’،  �إىل  ‘�ملفو�س 
ولقبه ‘�لنا�رس لدين �هلل’، وق�سم بينهما �لدولة �لعبا�سية 
فجعل �ملوفق باهلل على �لبالد �ل�رسقية، و�ملفو�س �إىل �هلل 
على �لبالد �لغربية، و�رسط على �أخيه �ملوفق باهلل، و�بنه 
�ملفو�س �إىل �هلل �أن يخت�س كل منهما بعمله، وال ينظر 
�أحدهما يف عمل �الآخر، وكتب بذلك كتاًبا يف �سو�ل 
�سنة 261هـ/ 875م، و�أر�سله مع �أحد �أتباعه ليعلَّق يف 

�لكعبة.31

حدود  يف   - �هلل  لدين  �لنا�رس  لقب  يظهر  ومل     
علمي - على نقود �ملوفق باهلل �إال �سنة270هـ/ 883م، 
وذلك بعد جناحه يف �لق�ساء على ثورة �لزجن.32 وعلى 
ذكرهما  �ل�سابق  �لدرهمني  لوجه  �لد�خلي  �لهام�س 
 َ �إِنَّ �هللَّ ُه  ُ ُ َمْن َيْن�رسُ َنَّ �هللَّ �ُسجل �القتبا�س �لقر�آين )َوَلَيْن�رسُ
وهي  �الآية40(،  من  جزء  �حلج:  )�سورة  َعِزيٌز(  َلَقِويٌّ 
�ملرة �الأوىل و�الأخية �لتي ظهر فيها هذ� �القتبا�س �لقر�آين 
و�جلدير  علمي،33  حدود  يف  �الإ�سالمية  �ل�سكة  على 
بالذكر �أن �ل�سبب �لذي دعا �ملوفق باهلل �إىل ت�سجيل هذ� 
�القتبا�س �لقر�آين على در�همه، ووفق ما ذكر �ملوؤرخون 
يف  �جلبل34  بالد  �إىل  خرج  باهلل  �ملوفق  �أن  هو  ا،  �أي�سً
889م،  �أغ�سط�س  276هـ/  �سنة  �الأول  ربيع  منت�سف 
وكان ذلك ب�سبب مر��سلة �ملاذر�ئي كاتب �أذكوتكني35 
و�سار  �إليه  توجه  �إذ�  و�أنه  عظيًما،  مااًل  هناك  له  باأن  له 
معه ف�سوف يعطيه هذه �الأمو�ل، وعندما توجه �ملوفق 
باهلل �إليه مل يجد �سيًئا، فعزم على ق�سد �لكرخ و�أ�سبهان، 
 – �أبي دلف )265  �لعزيز بن  �أحمد بن عبد  فلما علم 
280هـ/ 878 – 893م( حاكم بني دلف )210 – 
285هـ / 825 – 898م( بذلك، خرج باأهله وجي�سه 

من �أ�سبهان، وترك �ملدينة للموفق.36

   وقد ظل �ملوفق باهلل مقيًما ببالد �جلبل يقر �الأمور 
بها، ويب�سط �سلطان �خلالفة عليها، حتى �أملَّ به مر�س 
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�سديد دفعه �إىل �لرحيل �إىل مدينة �ل�سالم، فدخلها يف 
يوم   َ ُتويفِّ ثم  891م،  مايو  278هـ/  �سنة  �سفر  �سهر 

�الأربعاء 21 �سفر �سنة 278هـ/ 2 يونية 891م.37

�رسب  �أ�سبهان  لدرهم  �خلارجي  �لهام�س  وعلى 
‘حممد  �لقر�آين  �القتبا�س  �سجل  889م   276هـ/  �سنة 
َوِديِن  ِباْلُهَدى  َر�ُسوَلُه  �أَْر�َسَل  �لَِّذي  ُهَو   - �هلل  ر�سول 
ُكوَن’  �مْلُ�رْسِ َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه  يِن  �لدِّ َعَلى  ِلُيْظِهَرُه  قِّ  �حْلَ
)�سورة �ل�سف، �الآية 9(، �أما درهم �لدينور �مل�رسوب 
�سنة 277هـ/ 890م فال ي�ستمل على هام�س خارجي 

كما �سبقت �الإ�سارة.

و�أما مركز ظهر �لدرهمني �ل�سابق �الإ�سارة �إليهما 
ف�سجل عليهما �ملوفق باهلل ��سمه على �سطرين يلي ذلك 
�سكر’،  باهلل/  ‘�ملوفق/  �لتالية  بال�سيغة  ‘�سكر’  كلمة 
له، وتعني عرفان  �أو �سكر  من �سكره،  ‘�سكر’  وكلمة 
�الإح�سان. و�ُسكر �هلل يعني �ملجاز�ة و�لثناء �جلميل،38 
عليه،  �هلل  بف�سل  �عرت�ف �ساحبها  �لكلمة  ومتثل هذه 
و�لثناء على �هلل مبا هو �أهله،39 وقد وردت هذه �لكلمة 
�لعبا�سي،  �لع�رس  يف  �الإ�سالمية  �لنقود  على  مرة  الأول 
�سنة  باأ�سفهان  �مل�رسوب  �ل�سابق  �لدرهم  على  وذلك 
�لد�خلي  �لهام�س  على  و�سجل  889م.  276هـ/ 
للدرهمني �ل�سابقني مكان وتاريخ �ل�رسب. �أما �لهام�س 
�سنة  �مل�رسوب  �لذكر  �سابق  �أ�سبهان  لدرهم  �خلارجي 
�الأَْمُر   ِ )هلِلَّ �لقر�آين  �القتبا�س  عليه  �سجل  فقد  276هـ 
 ) ِ �هللَّ  ِ ِبَن�رسْ �مْلُوؤِْمُنوَن  َيْفَرُح  َوَيْوَمِئٍذ  َبْعُد  َوِمْن  َقْبُل  ِمْن 
)�سورة �لروم �الآيتان4،5(،40 و�أما ظهر درهم �لدينور 
على  ي�ستمل  فال  890م،  277هـ/  �سنة  �مل�رسوب 

هام�س خارجي كما �سبقت �الإ�سارة.

هذين  �رسب  باهلل  �ملوفق  �إن  �لقول  ميكن  �سبق  مما 
 –  276 �سنتي  يف  و�لدينور  �أ�سبهان،  يف  �لدرهمني 
277هـ/ 889 – 890م،41 مبنا�سبة زيارته �إىل بالد �جلبل، 
وجناحه يف ب�سط �سلطان �خلالفة �لعبا�سية عليها، و�إقر�ره 

و�الألقاب،  �لعبار�ت،  ي�سجل  جنده  لذلك  بها،  لالأمور 
و�الآيات �لقر�آنية �لتي نق�ست على �لدرهمني �ل�سابقني؛ 
ليعلن �عرت�فه بف�سل �هلل عليه، و�أن �هلل �سبحانه وتعاىل قد 
�أيَّده على كل �أعد�ئه، وحقق له �لن�رس عليهم، فهو ين�رس 
جناح  ذلك  ويعك�س  وقدرته،  بقوته  عباده  من  ي�ساء  َمن 
�ملوفق باهلل يف توظيف �لنقود مبا نق�س عليها من عبار�ت 
�لدولة  يف  مكانته  عظم  يو�سح  دعائي  �سيا�سي  ب�سكل 
حماية  على  وجل  عز  �هلل  بعون  �لقادر  و�أنه  �لعبا�سية، 
ممتلكاتها، وتو�سيع رقعتها. ومن �جلدير بالذكر �أن هذين 
�لدرهمني يعد�ن من �لنقود �لتذكارية �لتي �رسبت تخليًد� 
النت�سار�ت �ملوفق باهلل يف بالد �جلبل، لذلك مل ي�سجل 
بت�سجيل  و�كتفى  �هلل،  على  �ملعتمد  �خلليفة  ��سم  عليهما 
�لعبا�سية يف  �الأعلى جليو�س �خلالفة  �لقائد  بو�سفه  ��سمه 
�لدر�هم  من  �لنوعية  هذه  �إ�سد�ر  �أن  كما  �لوقت.  ذلك 
مل يكن بغر�س �لتد�ول �لنقدي يف �الأ�سو�ق، ولكن كان 
باهلل  �ملوفق  وقو�د  جنود  على  كهد�يا  توزيعها  بغر�س 
مكافاأة لهم على جهودهم و�ن�سباطهم يف �جلي�س، وهو 

�لعامل �الأ�سا�سي يف حتقق هذه �النت�سار�ت.42 

يف �إطار �لعر�س �ل�سابق ميكن �لو�سول للنتائج �لتالية:

بها  متتع  �لتي  �ملتميزة  �ملكانة  �لدر��سة  �أو�سحت  	•
�هلل،  على  �ملعتمد  �أخيه  خالفة  �أثناء  باهلل  �ملوفق 
�خلالفة  هيبة  �إعادة  يف  �لبارز  دوره  على  وركزت 
�ل�سيا�سي،  ��ستقر�رها  على  و�حلفاظ  �لعبا�سية، 

ف�ساًل عن تثبيت �أركانها.

ك�سفت �لدر��سة عن �لدور �ملهم �لذي لعبته �لنقود  		•
�لتذكارية للموفق باهلل، وكيف �أبرزت - مبا نق�س 
 - وعبار�ت  و�ألقاب،  قر�آنية،  �آيات  من  عليها 
�ل�سيا�سية �لتي دفعت �ملوفق باهلل لل�سي  �الأحد�ث 
�لعبا�سية  �خلالفة  حلوذة  و�سمها  �جلبل،  بالد  �إىل 
كو�سيلة حتذير لكل َمن ��ستهان باخلالفة �لعبا�سية، 

�أو باأحد قو�دها.
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�إ�سد�رين من  �أن �ملوفق باهلل �رسب  بينت �لدر��سة  		•
�لنقود �لتذكارية؛ �الأول يف �أ�سبهان �سنة 276هـ/ 
889م، و�لثاين يف �لدينور �سنة 277هـ/ 890م، 
�ل�سكل  حيث  من  بينهما  �لتمييز  على  وحر�س 
�سلطان  ب�سط  مبنا�سبة  وذلك  و�لكتابات؛  �لعام، 

�خلالفة �لعبا�سية على بالد �جلبل.

�أن �لدر�هم �لتذكارية �لتي �رسبها  �أكدت �لدر��سة  		•
�سنتي  يف  و�لدينور  �أ�سبهان،  يف  باهلل  �ملوفق 
276هـ/ 889م، 277هـ/ 890م، كانت بغر�س 

�ل�سلة و�لدعاية، ولي�س للتد�ول �لنقدي.
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