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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
Abu Ali Ahmed ibn Mohammed was one of the most powerful figures on the political 

scene during the reign of Samanid  Prince Nuh ibn Nasr. The research includes a study and 
analysis of the sole dinar belonging to him.

The dinar was minted in Nysabour with the name of Abbasid Caliph Al-Muti lillah. 
This dinar ensures that Ahmed ibn Mohammed ruled Khorasan during the Year 343 AH, as 
independent ruler.

In this research, I will analyze the inscriptions of this dinar in the light of the contemporary 
historical resources to reach new outcomes, which will be a valuable  addition to Abbasid and 
Samanid coins in particular, and Islamic coins in general. 

من الم�شكوكات االإ�شالمية النادرة
دينار فريد با�شم اأبي علي اأحمد بن محمد بن محتاج �شرب ني�شابور �شنة 343هـ/ 954م

From Rare Islamic Coins 
A unique dinar struck in Nysabour in 343 AH/954 CE, in the name of 

Ahmed ibn Mohammed

علي ح�سن عبد اهلل ح�سن
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على خر��سان وجيو�سها �أبا علي بن بكر بن محمد بن محتاج 
بعد �أن عزل �أباه و��ستقدمه �إلى بخارى5 من �ل�سغانيان، وكان 
و�زد�دت  ويتوجع  يئن  ا  مري�سً محتاج  بن  محمد  بكر  �أبو 
ني�سابور و�سار  �إلى  �أبيه و�سيره  فا�ستعمله مكان  �لعلة عليه،6 
ني�سابور  علي  �أبو  ولده  بخارى ودخل  �إلى  ا  مري�سً بكر  �أبو 
�أميًر� في �سهر رم�سان �سنة 327هـ / 938م فاأقام بها ثالثة 

�أ�سهر لي�ستعد للم�سير �إلى جرجان وطبر�ستان.7

محتاج  بن  علي  �أبو  خرج  939م  328هـ/  �سنة  في 
لقتال ماكان  قا�سًد� جرجان؛  ر�أ�س جيو�س خر��سان  على 
بن كالي �لذي �أعلن �لع�سيان، فهرب ماكان بن كالي �إلى 
�أبو علي على جرجان في �أو�خر �سنة  طبر�ستان، و��ستولى 
328هـ / 939م، و�أقام بها حتى �لمحرم �سنة 329هـ / 
940م؛ حيث خرج قا�سًد� �لري وبها و�سمكير بن زيار 
�لذي تحالف مع ماكان بن كالي، و�أ�سفر �لقتال عن مقتل 

ماكان بن كالي، ودخول و�سمكير في طاعة �لأمير ن�سر.8

ثم �سيَّر �أبو علي بن محتاج �لجيو�س �إلى �إقليم �لجبل؛ 
و�لكرج  وقم  وقزوين  و�أبهر  زنجان  على  ��ستولى  حيث 
حلو�ن،  حدود  �إلى  وو�سل  و�لدنيور،  ونهاوند  وهمد�ن 
ورتب �لعمال على مختلف �أعمال �لإقليم وجبي �لأمو�ل.9

�أحمد  في �سنة 331هـ/ 943م توفي �لأمير ن�سر بن 
 / ن�سر )331 - 342هـ  بن  نوح  �لأمير  �بنه  بعده  وتولى 
943 – 954م( �لذي بعث في �سنة 333هـ/ 945م �أبا علي 
بن محتاج على ر�أ�س جي�س خر��سان �إلى �لري؛ لي�ستعيدها 
�لكثير  ي�سم  �لجي�س  هذ�  وكان  بويه،  بن  �لدولة  ركن  من 
و�نحازو�  علي  باأبي  غدرو�  و�لذين  �لأكر�د  �لجنود  من 
�إلى  �أبي علي وعودته  �إلى هزيمة  �أدى  �لولة مما  �إلى ركن 
ني�سابور، ولكن في جمادى �لآخرة �سنة 333هـ/ 945م 
�أمده �لأمير نوح بجي�س كبير و�أمره بق�سد �لري مرة �أخرى، 
وعندما علم ركن �لدولة بحجم �لقو�ت �لتي تق�سده ترك 
�لري و��ستولى عليها �أبو علي كما ��ستولى على �سائر �أعمال 
�لجبل،10 وذلك في �سهر رم�سان 333هـ / 945م. هذ� 

�لتاريخ  م�سادر  من  ا  مهمًّ م�سدًر�  �لإ�سالمية  �لنقود  تعد 
و�لح�سارة �لإ�سالمية من حيث كونها وثائق ر�سمية لي�س من 
�لدولة  �سك  د�ر  من  �سادرة  لأنها  قيمتها؛  في  �لطعن  �ل�سهل 
و�لح�سارة  �لتاريخ  در��سة  في  كبرى  �أهمية  �أك�سبها  ما  وهذ� 
�ل�سكة  كانت  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذ�  �لإ�سالمية 
حر�س  و�لتي  و�ل�سلطان  �لملك  �سار�ت  �إحدى  �لإ�سالمية 
�إلى  �لعر�س  كر�سّي  �عتالئهم  بمجرد  �تخاذها  على  �لحكام 
جانب خطبة �لجمعة و�سريط �لطر�ز، ولذلك يعتقد �لكثير من 
علماء �لم�سكوكات �لإ�سالمية �أن �لنقود �لإ�سالمية مر�آة �سادقة 
ربت فيه تعك�س �أحو�ل �لدولة �لتي �سكتها من  للع�سر �لذي �سُ
نو�ٍح �سيا�سية و�قت�سادية ودينية و�جتماعية وغيرها،1 فكثيًر� ما 
�أيدت �لنقود �لإ�سالمية ما ورد ذكره في �لم�سادر �لتاريخية من 
�لتي  �لتاريخية  �لأحد�ث  ومن  و�سر�عات.  وثور�ت  �أحد�ث 
�لإ�سالمية  �لنقود  �لتاريخية و�أكدتها  �لم�سادر  ورد ذكرها في 
في  محتاج  بن  بن محمد  �أحمد  علي  �أبو  بها  قام  �لتي  �لثورة 
�لحديث عن هذه  قبل  �ل�سامانية. ولكن  �لدولة  ني�سابور �سد 
�لنقود يجب �إعطاء فكرة تاريخية عن �آل محتاج و�لدور �لذي 

لعبوه في �لم�سهد �ل�سيا�سي للدولة �ل�سامانية.2

اآل محتاج ودورهم ال�سيا�سي
ورد ذكر �آل محتاج في �لم�سادر �لتاريخية في حو�دث 
بن  �أحمد  بن  ن�سر  �لأمير  عهد  في  318هـ/930م3  �سنة 
�أبو  قام  حين  )301-331هـ/914-943م(  �إ�سماعيل 
بكر بن محمد بن �لمظفر بن محتاج بمعاونة �لأمير ن�سر 

بن �أحمد لإخماد �لتمرد �لذي قام به �إخوته في بخارى.

بكر  �أبو  ن�سر  �لأمير  ُولَِّي  321هـ/933م  �سنة  وفي 
محمد بن �لمظفر بن محتاج على جيو�س خر��سان.4

اأبو علي اأحمد بن محمد بن محتاج

في  محتاج  بن  محمد  بن  �أحمد  علي  �أبو  ذكر  ورد 
حو�دث �سنة 327هـ/938م؛ حيث �إن �لأمير ن�سر ��ستعمل 
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نوح  �لأمير  كتب  952-953م(  )342هـ/  �سنة  في 
�لدولة،  ركن  لقتال  �لري؛  �إلى  بالخروج  ياأمره  علي  لأبي 
ف�سار �أبو علي �إلى �لري بعد �أن �جتمع معه و�سمكير، ولما 
�لقتال  �لري، وطال  لقتالهم خارج  �لدولة خرج  ركن  علم 
�أبي على �لملل فطلب �ل�سلح وتم له ما  حتى �أ�ساب جنود 
�سنة،  كل  دينار  �ألف  مائتي  �لدولة  ركن  يدفع  �أن  على  �أر�د 
وعاد �أبو علي �إلى ني�سابور، ولكن و�سمكير كتب �إلى �لأمير 
نوح باأن �أبا علي لم ي�سدق في �لقتال و�أنه جامل ركن �لدولة، 
ف�ساء ذلك �لأمير نوح وعزل �أبا علي من خر��سان، وولها 
لأبي �سعيد بكر بن مالك �لفرغاني، وبعث �أبو علي بجماعة 
�أل  وي�ساألونه  نوح  لالأمير  عنه  يعتذرون  ني�سابور  �أعيان  من 
�لع�سيان  علي  �أبو  فاأعلن  نوح،  �لأمير  يجبهم  فلم  يعزله، 
وخطب لنف�سه في ني�سابور، فكتب �لأمير نوح �إلى و�سمكير 
و�لح�سن بن �لفيرز�ن ياأمرهما بال�سلح و�أن ي�ساعد�ه على َمن 
خالفه، ولما علم �أبو علي بالتفاق عليه، عرف �أنه ل يمكنه 
�لبقاء في خر��سان ول �لعودة �إلى �ل�سغانيان فكتب �إلى ركن 
�لدولة ي�ستاأذنه في �لم�سير �إليه، فاأذن له ركن �لدولة و�أكرمه، 
�لخليفة  من  بعهد  ياأتيه  �أن  �لدولة  من ركن  علي  �أبو  وطلب 
بغد�د  في  �أخيه  �إلى  �لدولة  ركن  فكتب  خر��سان،  بولية 
بذلك، فاأجابه و�أر�سل �إليه �لعهد و�إمد�د�ت من �لجنود ف�سار 
فيها  ني�سابور وخطب  و��ستولى على  �إلى خر��سان  �أبو علي 

للمطيع �لذي لم يكن يخطب له فيها من قبل.

وفي 29 ربيع �لآخر �سنة 343هـ/ 954م مات �لأمير 
نوح بن ن�سر، وتولى بعده �بنه عبد �لملك بن نوح، �لذي 
��ستعمل على جيو�س خر��سان بكر بن مالك، و�ألزمه باإخر�ج 
�أبي علي منها، ف�سار بكر بن مالك �إلى خر��سان، و��سطر 
�أبو علي �إلى �لهرب بعد �أن تفرق �لجند عنه، و�سار �إلى ركن 
�بن مالك على  �لري، و��ستولى  �أنزله معه في  �لذي  �لدولة 
خر��سان، وفي رجب �سنة 344هـ/ �أكتوبر 955م مات �أبو 

علي بن محتاج في �لري في وباء �جتاح �لمدينة.12

عن �لدور �لذي لعبه �أحمد بن محمد بن محتاج في خدمة 
�ل�سامانيين قبل �أن ي�سق ع�سا �لطاعة عنهم.

خروج اأبي علي عن طاعة ال�سامانيين
من  نوح  �لأمير  �سار  �سنة 333هـ/ 945م  في رجب 
علي  �أبي  �سيرة  من  �أهلها  ��ستكى  �لتي  ني�سابور  �إلى  مرو 
و�سيرة نو�به فا�ستعمل �لأمير نوح على ني�سابور �إبر�هيم بن 

�سيمجور،11 فا�ستوح�س �أبو علي لذلك و�سق عليه ذلك.

�لع�سيان  علي  �أبو  �أعلن  946م  334هـ/  �سنة  في 
�لأمير  �أن  ذلك  �سبب  وكان  نوح،  �لأمير  على  و�لخروج 
ا  نوح عندما �أمره بق�سد �لري للمرة �لثانية �أر�سل �إليه عار�سً
و�أ�سقط  للجند،  �لعار�س  هذ�  فاأ�ساء  �لع�سكر،  ي�ستعر�س 
منهم وقلل من رو�تبهم، كما �أر�سل �لأمير نوح من يتولى 
�أن كان  �لديو�ن وجعل في يده �لحل و�لعقد، بعد  �أعمال 
على  محتاج  بن  محمد  بن  �أحمد  علي  لأبي  كله  ذلك 
مرو بعد �أن ��ستمال من�سور بن قر�تكين وغيره من �لقو�د 
�لأولى  في جمادى  معه، وكان ذلك  �إليه و�سارو�  فمالو� 
�أبو علي بعد ذلك على  �سنة 335هـ/ 947م، ثم ��ستولى 

بخارى في جمادى �لآخرة �سنة 335هـ/ 947م.

�أن  نوح  �لأمير  ��ستطاع  948م،  336هـ/  �سنة  في 
يخرج �أبا علي من بخارى بعد �أن هزمه بجرجيك.

في ربيع �لأول �سنة 337هـ/ 949م وقعت حرب �أخرى 
�ل�سغانيان  بن محتاج وخرج من  و�أبي علي  نوح  �لأمير  بين 
�إلى �سومان وخرب �أتباع �لأمير ن�سر منازل �أبي علي وم�ساكنه 
ثم تم �ل�سلح بينهما في جمادى �لآخرة �سنة 337هـ/ 949م.

�أبي  �إلى  نوح  �لأمير  �أر�سل  951م  340هـ/  �سنة  في 
قيادة  �إلى  بالخلع و�لهد�يا و�للو�ء و�أعاده  علي بن محتاج 
�إلى  �أبو علي  ف�سار  �لري،  �إلى  بالإ�سافة  جيو�س خر��سان، 

ني�سابور وو�سلها في ذي �لحجة �سنة 340هـ / 952م.
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 نقود اأ�سرة اأبي علي اأحمد بن محمد بن محتاج
�لنادر �سرب  �لدينار  �لذهبية غير  �لنقود  لم ي�سلنا من 
ني�سابور �سنة 343هـ / 954م ولكن و�سلتنا نقود نحا�سية 
با�سم �أحمد بن محمد �سرب �سغانيان،13 وكذلك فلو�س 
نحا�سية با�سم ن�سر بن �أحمد بن محمد14 )341-365 هـ / 
�أبي  با�سم  نحا�سية  فلو�س  و�سلتنا  وكذلك  –976م(،   952
�لقا�سم �لح�سن بن �أحمد15 )369هـ - 377هـ / 980-

987م( . و�لآن نبد�أ در��سة تحليلية لهذ� �لدينار مو�سوع 
�لبحث.16

و�سف الدينار: )لوحة 1، �سكل 1(

�لعامة  �ل�سمات  يحمل  �لدينار  لهذ�  �لعام  �ل�سكل 
ل�سرب   – نوح  لع�سر  ترجع  و�لتي  �ل�سامانية  للنقود 
و�لتي  954-943م(،  343هـ/   - )331هـ  �أحمد 
�سنة  منذ  طر�زها  ��ستقر  �لتي  �لعبا�سية  �لنقود  ت�سبه 
-198( �لماأمون17  خالفة  في  822م(  207هـ/ 

218هـ/ 813-833م(، وكان هذ� �لطر�ز قد �نت�سر 
�أي تغيير على  �أقاليم �لدولة �لإ�سالمية دون  في معظم 
حيث  من  و�لدر�هم  �لدنانير  وخا�سة  �لم�سكوكات 

يتكون من  �لوجه كان  �إن  �ل�سكل و�لن�سو�س؛ حيث 
مركز وهام�س د�خلي و�آخر خارجي، في حين يتكون 

�لظهر من مركز وهام�س. 

ن�سو�س الدينار

جاءت ن�سو�س �لدينار على �لنحو �لتالي:
الوجه:

ل �إله �إل مركز:  
�هلل وحده    

ل �سريك له    
    مظفر 

هام�ش داخلي: ب�سم �هلل �سرب هذ� �لدينر بني�سابور 
�سنة ثلث و�أربعين وثلثماية.

ِ �لأَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ  هام�ش خارجي: هلِلَّ
ِ ِ �هللَّ َيْفَرُح �ْلُوؤِْمُنوَن ِبَن�صْ

الظهر:

هلل المركز:   
محمد    

ر�سول �هلل    
�لمطيع هلل    

�أحمد بن محمد    

ودين  بالهدى  �أر�سله  �هلل  ر�سول  محمد  هام�س: 
�لحق ليظهره على �لدين كله ولو كره �لم�سركون

ن�سو�س  �أن  نجد  �لدينار  هذ�  كتابات  وبتحليل 
�لثالثة  �لأ�سطر  �أ�سطر.  �أربعة  في  جاءت  �لوجه  مركز 
�لأولى ��ستملت على �سهادة �لتوحيد كاملة ن�سها ‘ل �إله 
�إل/�هلل وحده/ ل �سريك له’ بينما ��ستمل �ل�سطر �لر�بع 
و�أعتقد �أن هذ� هو لقب �أبي علي  على كلمة ‘مظفر’، 
�أحمد بن محمد بن محتاج؛ حيث ذكر �بن �لأثير ��سم 

)لوحة 1( دينار �سرب ني�سابور �سنة 343 هـ

)�سكل 1( تفريغ لكتابات دينار ني�سابور �سنة 343 هـ
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�سنة  في حو�دث  �لمظفر’  بن  بكر محمد  ‘�أبي  و�لده 
ا ‘�أبا بكر محمد  327هـ،18 كما ذكره �لكرديزي �أي�سً
بن �لمظفر’،19 �أو �أن يكون دعاء لأبي علي �أحمد بن 
محمد �لمظفر بالظفر و�لن�سر على �أعد�ئه �ل�سامانيين، 
وجود  �سوء  في  وذلك  �لأول  �لر�أي  �أرجح  ولكني 
درهم �ساماني20 �سرب ني�سابور �سنة 342هـ/ 942م 
�لخليفة  و��سم  ن�سر  بن  نوح  �ل�ساماني  �لأمير  با�سم 
�لم�ستكفي باهلل، نق�س �أ�سفل ن�سو�س ظهره ‘�لمظفر’ 
و�لتي �أعتقد �أنها تعود �إلى �أبي علي �أحمد بن محمد؛ 
حيث �إنه في هذه �ل�سنة كانت �لعالقة جيدة بين �لأمير 
نوح بن ن�سر و�أبي علي �أحمد بن محمد، وفي نف�س 
�لوقت كانت قب�سة �لأمير �ل�ساماني نوح بن ن�سر على 
�لد�خلي  �لهام�س  �أما  �سعيفة21  ني�سابور  في  �لأمور 
فيحمل �لب�سملة ثم د�ر �ل�سك ني�سابور وتاريخ �ل�سك 

�سنة 343هـ.22

ني�سابور  كانت  فلقد  ني�سابور  �ل�سك  د�ر  عن  �أما 
هي ق�سبة �إقليم خر��سان في �لع�سر �ل�ساماني، وكانت 
� لو�لي خر��سان �لذي كان يتولى في نف�س  كذلك مقرًّ
�أبي  مع  حدث  كما  �ل�سامانية،  �لجيو�س  قائد  �لوقت 
�أحمد  على  �أبي  �بنه  وكذلك  محتاج  بن  محمد  بكر 
ن�سطة  �سك  د�ر  ني�سابور  كانت  ولقد  محمد،  بن 
طو�ل �لع�سر �ل�ساماني فلقد ورد ��سمها على �لدنانير 
��سم  فيه  يرد  لم  �لذي  �لوقت  في  �ل�سامانية  و�لدر�هم 
ني�سابور على �لنقود �لنحا�سية و�لبرونزية طو�ل �لع�سر 
– وذلك على حد علمي - ولقد عك�ست  �ل�ساماني 
�لأحد�ث  �أهم  ني�سابور  في  �سربت  �لتى  �لدنانير 
مقر  كونها  �ل�سامانية  �لدولة  في  و�ل�سيا�سية  �لتاريخية 

حاكم خر��سان وقائد جيو�س �لدولة �ل�سامانية.

�أما تاريخ �ل�سك وهو �سنة 343هـ فهي �ل�سنة �لتي 
ياأتيه  �أن  بويه  بن  �لدولة  ركن  من  علي  �أبو  فيها  طلب 
بعهد من �لخليفة بولية خر��سان، فكتب ركن �لدولة 

و�إمد�د�ت  �لعهد  �إليه  و�أر�سل  فاأجابه  بذلك  �أخيه  �إلى 
و��ستولى  خر��سان،  �إلى  علي  �أبو  ف�سار  �لجنود  من 
على ني�سابور، وخطب فيها للخليفة �لمطيع )334- 
36هـ/ 973-946م( �لذي لم يكن يخطب له فيها 

من قبل.23 

�لقتبا�س  يحمل  فهو  �لخارجي  �لهام�س  �أما 
 )5 �آية  من  وجزء   ،4 )�آية  �لروم  �سورة  من  �لقر�آني 
وكان �أول ورود لهذه �لآية على نقود �لخليفة �لعبا�سي 
بمرو  �لم�سروبة  �لدر�هم  على  �أوًل  فظهر  �لماأمون، 
�سنة 199هـ، وعلى �لدر�هم �لم�سروبة باأ�سفهان �سنة 
وعلى  202هـ،  �سنة  �سمرقند  در�هم  وعلى  201هـ 
�لدنانير من �سنة 206هـ، وعلى �لفلو�س �سنة 208هـ؛ 
وكان ذلك بمنا�سبة �نت�سار �لماأمون على �أخيه �لأمين 

�سنة 198هـ/ 813م.24

مركز  كتابات  جاءت  فلقد  �لظهر  ن�سو�س  �أما 
�لر�سالة  على  ت�ستمل  متتالية  �أ�سطر  خم�سة  في  �لظهر 
�هلل’  ر�سول  ‘محمد/  ن�سها  �سطرين  في  �لمحمدية 
لم  �لذي  هلل  �لمطيع  �لخليفة  ��سم  به  �لثالث  و�ل�سطر 
يظهر ��سمه على �لنقود �ل�سامانية ب�سبب �ل�سر�ع بين 
�إير�ن  �أ�سده في  �ل�سامانيين و�لبويهيين �لذي كان على 
خا�سة ركن �لدولة بن بويه �لذي كان قد ��ستولى على 
��ستعان  قد  �لدولة  ركن  وكان  �ل�سامانيين،  من  �لري 
ولقد  بالجيو�س.  و�أمده  بغد�د،  في  �لدولة  معز  باأخيه 
بغد�د  في  �لعليا  �لكلمة  �ساحب  هو  �لدولة  معز  كان 
نفوذ  �أية  له  يكن  لم  �لذي  هلل  �لمطيع  �لخليفة  دون 
لم  �لعد�ء  لهذ�  با�سمها25 ونتيجة  �لخالفة  و�كتفى من 
ينق�س �ل�سامانيون ��سمه على �ل�سكة وكانو� م�ستمرين 

بنق�س ��سم �لخليفة �لم�ستكفي باهلل.

)333-334هـ/ 944-945م( على �لرغم من 
وفاته في ذلك �لوقت، �أما �أبو علي �أحمد بن محمد بن 
�لعبا�سي  �لخليفة  من  بتكليف  ني�سابور  فتولى  محتاج 
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�لمطيع هلل وبم�ساعدة �لبويهيين فكان من �لطبيعي �أن 
ينق�س ��سم �لخليفة �لعبا�سي �لمطيع هلل على م�سكوكاته 

�لتي و�سلنا منها ديناره هذ�.

‘�أحمد بن محمد’  ��سم  �لر�بع فيحمل  �ل�سطر  �أما 
وهو �لذي �سبق �لحديث عنه وهو �أبو علي �أحمد بن 
�سنة  رجب  في  وفاته  كانت  �لذي  محتاج  بن  محمد 
�جتاح  وباء  في  �لري  في  955م  �أكتوبر  344هـ/ 
�لمدينة.26 �أما هام�س �لظهر في�سمل �لقتبا�س �لقر�آني 
‘محمد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين �لحق ليظهره 
�لذي ورد على  على �لدين كله ولو كره �لم�سركون’ 
مرو�ن  بن  �لملك  عبد  تعريب  منذ  �لإ�سالمية  �لنقود 

للنقود �سنة 77هـ/ 697م.

نتائج الدرا�سة
�لم�سادر  في  ورد  ما  �لدينار  هذ�  ن�سو�س  توؤيد   •
�لتاريخية �لمعا�سرة من �أن �أبا علي �أحمد بن �أبي بكر 
محمد بن �لمظفر بن محتاج قد �سيطر على ني�سابور 
�لبويهيون  له  تو�سط  �أن  بعد  �سنة 343هـ/ 954م  في 

لدى �لخليفة �لمطيع هلل؛ لكي يوليه �إقليم خر��سان.

لأبي  ني�سابور  �سك  د�ر  خ�سوع  �لدينار  هذ�  يوؤكد   •
ب�سك  قام  �لذي  محتاج  بن  محمد  بن  �أحمد  علي 
�لدنانير با�سمه و��سم �لخليفة �لمطيع هلل في هذه �لد�ر 
�إنها  �ل�ساماني؛ حيث  �لتي كانت ن�سطة طو�ل �لع�سر 
للو�لي   � مقرًّ وكانت  خر��سان،  �إقليم  عا�سمة  كانت 
وقائد �لجيو�س �ل�سامانية وهو ما �سجع �أبا علي �أحمد 
كتاب  جاءه  �أن  بمجرد  �لدنانير  �سك  على  محمد  بن 

�لخليفة �لمطيع هلل بولية خر��سان كحاكم م�ستقل.

فيما يخ�س لقب مظفر �لذي ورد على درهم ني�سابور   •
�للقب  هذ�  يكون  �أن  �لدر��سة  رجحت  342هـ  �سنة 
لوروده  وذلك  محتاج  بن  محمد  بن  باأحمد  ا  خا�سًّ

على هذ� �لدينار. 
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