مسكوكات اخلليفة العباسي القاهر باهلل
(  322- 320هـ )  934 – 932 ( ،م )

أ  .م علي كاظم عباس الشيخ

ملخص البحث

حظيت المسكوكات باهتمام االثاريين والمؤرخين كونها مصدرا مهما من مصادر دراسة
االثار والحضارة االسالمي النها وثيق صحيح يصعب الشك والطن فيها النها صةادرة مةن دار
سك الدول وبرعاي الخليف الذي يكون المسؤول المباشر على السك .
تعتبر مسكوكات الخليف القاهر باهلل ( 322 -320هـ ) ( 934-932م ) مةن المسةكوكات المهمة
لهذه الحقب الزمن ي أي القرن الرابة الهرةري  .بينةا بهةذه الدراسة السةيرة الذاتية للخليفة القةاهر
باهلل ومرريات االحداث التة رافقتةف فة سةنوات حكمةف ط واعطينةا االسةباة المهمة التة

علةت

الخليف برف شعار ( المنتقم من اعداء هللا لدين هللا ) علةى مسةكوكاتف ودراسة مسةكوكاتف دراسة
علمي الذهبي والفضي والمحفوظ ف المتحة
متةاح

العراية ط وكةذلك اال ةالى علةى مسةكوكاتف فة

العةالم االخةر  .لةم يسةب الحةد مةن البةاحسين بدراسة مسةكوكات هةذا الخليفة مةن حية

اوزانها واحرامها ( القطر ) ومةدن الضةرة التة نقةي عليهةا وليةر لةك مةن امةور فنية ترافة
دراس المسكوكات .
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خالفتــــــــه -:
هو ابو منصور محمد بن احمد المعتضد ابن االمير لح بن عفر المتوكل وكنيتةف محمةد
القاهر ابو منصور امف ام ولد اسمها يبول او (فتول) ومولده الخامس مةن مةادي االول سةن سةب
وثمانين ومائتين ط بوية لةف بالخالفة يةوم الخمةيس السةامن مةن شةوال سةن عشةرين وثلسمائة  .كةان
معتدال ف الطول ط اسمر اللون ط اصهب الشعر ط ويل االن

 .نقي خاتمـف (القاهر باهلل )(. )1

تولى الخالف بعد مقتةل الخليفة المقتةدر علةى يةد مةؤنس المظفةر واعوانةف مةن االتةرا ومسةل فة
سد المقتدر ورف رأسف علةى عمةود ويةاموا بسةلب ثيابةف وبقة

سةده مطروحةا بةدون سةتر(. )2

وبعد هذه الحادث أصبح لألترا الررأة على االعتداء على الخلفاء العباسيين ف هةذه الحقبة (. )3
فف خالف المقتدر يام ماع من المقربين للخليف ومنهم مؤنس المظفر الذي أرلموه علةى خلة
الخليف المقتدر رلم معارضتف لهم وتنصيب القاهر باهلل كخليف ط لكن بعد سةع المظفةر وبعة
الغلمان المصافي والحررية وبعة

القةواد أعةادوا المقتةدر للخالفة وبعةدها احضةر القةاهر عنةد

الخليف المقتدر ( فقبل بينف ويةال لةف يةا أخة يةد علمةت انةف ذ نةب لةك وانةك يهةرت ولةو لقبةو
بالمقهور لكان أولى من القاهر والقاهر يبك .)4()..
وبعد استالم القاهر باهلل للخالف ( 322-320هـ) بةدأ بمصةادرة أمـــــــــةـوال أصةحاة
المقتدر وتتب أوالده ومةنهم أبةو العبةاه وهةارون والفضةل وأمةر بحةبس أم المقتةدر وسةامها اشةد
العذاة حتى وصلت إلى الهال وييل أنها ماتت من التعذيب رلم إحسةانها إليةف وصةادر أموالهةا
ومروهراتها وأمالكها بعد إن شهد القضاة على بيعها لف( . )5امةر القةاهر بتحةريم الخمةر والغنةاء
وسائر انواى النبيذ ط وامةر بية الرةواري المغنيةات بحرة عةدم معةرفتهن اصةول الغنةاء ثةم وكةل
أشخاصةةا بشةةراء كةةل واحةةدة تعةةرن اصةةول الغنةةاء فاشةةتراهن ب ة بخس اذثمةةان ط وكةةان القةةاهر
مشهورا بالغناء واالستماى لف ( . )6ومةن لرائةب تصةرفاتف انةف اتخةذ حربةف يحملهةا بيةده فة داره
ويضعها بين يديف اثناء لوسف ويباشر الضرة بتلك الحرب لمن يريد يتلف ط فهةدأت االمةور فة
خالفتف نوعا ما(. )7
أوزر الخليف القاهر باهلل ابو علة بةن مقلةف ( المشةهور بالخطةا ) وابةو عفةر محمةد بةن
القاسم بن عبد هللا وابو العبةاه بةن الخصةيب ط وكةان صةاحب الحرةاة علة بةن يلبة مة ابنةف .
استعمل القاهر ف خالفتف القوه والقسوة ف معايب المعارضين لف وكةل مةن يترةرأ علةى الخالفة
وعلى منصبف  .فف خالفتف هرة كبار الشخصةيات التة كانةت فة خالفة المقتةدر ومةنهم محمةد
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بن يايوت وابنا الرائ وهارون بن لريب وليرهم حتى وصةل مةنهم الةى منطقة سةوو االهةواز
فرهز اليهم القائةد مةؤنس يشةا اخةر هم مةن هةذه الةديار فطلبةوا منةف االمةان فتو هةوا الةى بغةداد
ومعهم بن يايوت( . )8فعلت منزل بن يايوت لد الخليف القاهر فصار يشةاوره فة

مية امةوره

مما اد الى لضب مةؤنس وعلة بةن يلبة واحسةوا ان ابةن يةايوت يةدبر لهةم المكيةدة فتحةايلوا
على الخليف ب ن اهر القرمط دخل الكوف م آالن المقاتلين فة حس الخليفة بخةديعتهم  .ومةن
المؤامرات الت دبرت للخليف ايضا هةو محاولة خلعةف مةن الخالفة وتنصةيب ابةن اخيةف المكتفة
بدال منف سرا ط وكةذلك بةدأوا يضةايقون علةى الخليفة وعلةى اتباعةف وعملةوا علةى تفتةيي كةل مةن
يدخل ويخرج الى دار الخليف ط فامر الخليف بحبس ابن اخيف المكتفة فة داره وامةر بسةده عليةف
باال ر والرص حتى مات(.)9
راسةةل الخليف ة ف ة هةةذه االثنةةاء السةةا ي اصةةحاة يوس ة

بةةن اب ة السةةاج ( الةةوال علةةى

ا ريبيران وامرميني ) ليحرضهم على مةؤنس وابةن يلبة فاشةعر الةوزير ابةن مقلة بةان الخليفة
يتامر ضدهم ط كل هذه االفعال علت الخليف ان يقب

على مةؤنس وعلةى ابةن يلبة وامةا علة

بن مقلف هرة الى مكان ما ط وامر القاهر بقتلهم و ان برؤسهم ف بغداد ونودي بان هةذا ةزاء
من يخون الخليف ( . )10وسةاعد الخليفة بةالتخلص مةن هةؤالء احةد يةواده يةدعى رية

السةبكري

الذي انقلب عليف الخليف وامر بحبس (.)11
لكن الخليف لم يتخلص من ابن مقل الذي اخذ يدبر للخليف المكيدة والةتخلص منةف نهائيةا .
وبالفعةل فقةد يةام بمراسةل أعوانةف مةن الحررية والسةا ي ويحرضةهم علةى الخليفة القةاهر حية
استخدم مي االساليب والوسائل حتى يتمكن مةن السةيطرة علةى الخليفة فة تفقوا ميعةا بةالهروم
على دار الخليف وتم القب

عليف وكان مخمورا وحسبوه وعذبوه بةانواى العةذاة وسةملت عينةاه

( السةمل ادخةةال حديةةده محمةةاة فة العةةين ) ط حتةةى سةةالت علةةى خديةةف ولةةم يسةةمل يبلة احةةد مـــةةـن
الخلفاء ط فتارة يحبس وتارة يخلى سبيلف ط وصار بف االمر يسةتعط مةن النةاه فة احةد وامة
بغداد وانتهةت خالفتةف سةن 322هةـ فةاخر وا ابةا العبةاه احمةد بةن المقتةدر مةن السةرن ونصةبوه
خليف ولقبوه الراض باهلل و لك سن 322هـ .
كةةان القةةاهر بةةاهلل اهةةوج شةةديد االيةةدام علةةى سةةفك الةةدماء محبةةا للمةةال يبةةيح السياسة مولعةةا
بالشرة ال يكاد يصحو من السكر لير مفكر ف عوايب االمور(. )13
فكانت مةدة خالفتةف سةن وسةت اشةهر وسةت ايةام  .وكةان عمةره  52سةن وتةر مةن االوالد عبةد
الصمد وابو الفضل وعبد العزيز(. )14
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اما مسكوكات الخليف القاهر باهلل كانت علةى نةوعين ا الةدنانير الذهبية والةدراهم الفضةي امةا
وبعد دراسة مسةكوكاتف تبةين انةف يةد

الفلوه النحاسي فلم نعسر على ش ء منها لكونها يابل للتل

نقي عليها لقب ( المنتقم من اعةداء هللا لةدين هللا ) وحسةب مةا كرتةف بعة
خالل دراس المسكوكات المحفوظ ف المتح

المصةادر( . )15ومةن

العراي واال الى على مسكوكاتف ف المتةاح

العالميةة االخةةر خر نةةا بمرموعةة اسةةباة علةةت الخليفةة القةةاهر ان يضةة هةةذا اللقةةب علةةى
مسكوكاتف  .ونر ح من هذه االسباة ا-
 .1ان القاهر باهلل اراد التخلص من المقربين من الخليفة السةاب المقتةدر مةن اوالده واعوانةف
وكذلك امف وكان لك واضحا من خالل سيرة الخليف وايضا بسبب التخون من المقةربين
لةةف مةةن وزراء ويةةادة ةةيي ور ةةال الدولة امسةةال مةةؤنس وعلة بةةن مقلة وعلة بةةن يلبة
وليرهم .
 .2اراد الخليف القاهر بهذا الشعار ان يرعب ويضع

نفو االترا وكبار ر ال الدول .

 .3ف خالفتف بدء بنو بويف بالظهور على مسرح السياس وبدأ تحركهم وهذا واضح فة ييةام
عل بن بويف بالسيطرة على مدين – اصبهان ط وبعدها رحيلف الى مدين ار ان فاسةتولى
عليها(. )16
 .4رلةةم يسةةاوة وبطةةي الخليف ة لكةةن خيان ة الةةوزراء لةةف وت ة مر يةةادة الرةةيي عليةةف اضةةعفت
خالفتف .من هذه االسباة يتضح لنا ان القاهر باهلل رف شعار ( المنتقم مةن اعةداد هللا لةدين
هللا ) على مسكوكاتف انعكاسا للحوادث الت مرت عليف يبل تسلمف للخالف وخةالل خالفتةف
ط وحتى يهابف الخاص والعام وهةذا واضةح مةن خةالل سةيرتف وكةذلك االحتفةاظ بمنصةبف
كخليف .

دنانري اخلليفة القاهر باهلل 322-320هـ
ان يصةةر مةةدة حكةةم الخليف ة الت ة تبلةةش سةةن وسةةت اشةةهر سةةببت نةةدرة مسةةكوكات الخليف ة
وخاص الدنانير وهذه الندرة علةى مسةتو المتحة

العراية والمتةاح

العالمية االخةر ط كمةا

الحظناهةةا مةةن خةةالل هةةذه الدراسة وللمزيةةد مةةن الفائةةدة ارت ينةةا ان نطلة القةةار علةةى مسةةكوكاتف
المحفوظة فة المتةةاح

العالمية والعربية ان و ةةدت مةن خةةالل الكتلوكةةات لقةةاء الضةةوء علةةى

أهمي مسكوكات الخليف القاهر وتوضيح النما ج النادرة لف.
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يبل دراس النقود البد ان نةذكر ان سةعر صةرن الةدرهم بالةدينار لةم يكةن ثابتةا فة القةرن
الراب الهرري فه ف حال هبو وصعود ط فكان الصرن ف عهد الخليف القاهر باهلل (-320
322هـ) بالنسب للدينار يساوي 14درهم(. )17
فف المتح

العراي يو د ثالث دنانير للخليف العباس القاهر باهلل ط

الـيناا اول ا تحةت ريةةم(  – 29375مةس) وزنةف 500ر4لةم ويطةةره 24ملةم ضةرة مدينة
سوو االهواز سن 322هـ يحمل النصوص التالي ا-
و اله او اهلل

مركز الوجه ا

لحيه و شرنك له

هلل

حممي سو اهلل

مركز الظهرا

هلل القاهر باهلل

ابو القاسم بن امري

املاتقم من اعياء اهلل

املؤماني

طوق داخلي ا بسم اهلل ضرب هذا اليناا لينن اهلل
بسوق اوهواز ساة اثاني لعشرنن لثلثمانه

طوق خا جي :هلل اومر من قبل لمن بعي

الطوقا حممي سو اهلل ا سله باهليى

لدنن احلق ليظهره على الينن كله للو

لنومئذ نفرح املؤماني باصر من اهلل (انظر لوح  - 1شكل )1

كره املشركون

نالحظ ا ف نصوص الو ف اسم ابو القاسم وهو كني ول العهةد ( عبةد العزيةز او عبةد الصةمد)
احد اوالد الخليف القاهر باهلل وكذلك نالحظ اللقةب الةذي اتخةذه الخليفة فة مركةز ظهةر الةدينار .
وو ود كلم ( هلل ) امام اسم القاهر ف مركز الظهر
أما اليناا الثاني ا يحمل ريم  – 29184مس وزنف 90ر3لم ط يطره 22ملم – ضةرة مدينة
السالم سن 321هـ يحمل نفس نصوص الدينار الساب لكن بدون لقب الخليفــــــــــــــ ( المنةتقم
من ( ) ..انظر لوح  – 2شكل ) 2
اما اليناا الثالث ا يحمةل ريةم  – 30316مةس ط وزنةف 4لةم ط يطةره 20ملةم – ضةرة مدينة
تسةةتر مةةن االهةةواز سةةن 321هةةـ يحمةةل نفةةس نصةةوص الةةدينار السةةاب لكةةن الةةدينار ات ةةراز
لريب ا يو ةد لةف ةوو خةار

خةال مةن الكتابة ( شةبيف المدالية ) ط يحمةل نصةوص الةدينار

الساب خال مة ن كةر ولة العهةد ولقةب الخليفة  .والظةاهر ان الةدينار ةزء يليةل منةف يةد يةص
وهذه العملي تدعى ( بالقراض ) ( انظر لوح. ) 2
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أما دنانير الخليف القاهر ف المتاح

يطر الو ن دينار نةادر للخليفة –

االخر ط فيضم متح

ضرة صنعاء سن 321هـ ( يحمل نفس نصوص الدينار الساب ) ط وزنةف 2ر 2لةم ط ويطةره
5ر 19ملم نشره المرحوم ابو فرج العي( . )18يحوي زخارن وإشارات وكذلك رسم على شةكل
أفعةةى فة مركةةز الو ةةف انظةةر لةةوح  . )3ودينةةار نشةةره د  .نةةاه

عبةةد الةةرزاو للخليفة القةةاهر

ضرة مدين السالم سن  321هـ يحمل اسم ول العــهد ( أبو القاسم )(. )19
د اهم اخلليفة القاهر باهلل -:
اما دراهم الخليف فيضم المتح

يةدة والنصةوص

العراي (  ) 18درهما منها ف حالة

واضح واالخر لير واضح واللب النصوص الكتابي ممسوح  .فان الدرهم ريةم  6675امةس
وزنف 950ر1لم ط ويطره 26ملم – ضرة البصرة سن 320هـ ويحمل النصوص التالي ا-
و اهلل او اهلل

مركز الوجه ا

لحيه

هلل

مركز الظهر ا

حممي
سو

و شرنك له

اهلل

القاهــــــــــــر باهلل

طوق داخلي  /بسم اهلل ضرب هذا الي هم

الطوق  /حممي سو اهلل ا سله

بالبصرة ساة عشرنن لثلثمائة

( انظر لوح  -4شكل )1
طوق خارجي  /هلل األمر من قبل لمن بعي . . .

أمةةا الةةدرهم ريةةم  – 4277مةةس وزنةةف 720ر3لةةم ط يطةةره 26ملةةم ضةةرة مدين ة السةةالم سةةن
320هـ يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
الةدرهم ريةةم  – 6674مةس وزنةةف 55ر 2لةةم ط يطةره 30ملةةم ضةةرة فة مدينة سةةمريند
سن 322هـ  -يحمل نفس نصوص الدرهم الساب لكنف يحمل اسم ( نصر بةن احمةد)* فة مركةز
الظهر على الشكل التال (انظر لوح  -4شكل  .)2وبينا لك بالرسم ( انظر لوح . ) 8
هلل

مركز الظهر:

حممي سو اهلل
القاهر باهلل

نصر بن امحي
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ودرهةةم نشةةره الةةدكتور عبةةد الةةرحمن فهم ة ( . )20يحمةةل نفةةس نصةةوص هةةذا الةةدرهم أي
يحمةةل االسةةم (نصةةر بةةن احمةةد) سةةن  321هةةـ وزنةةف 350ر4لةةم ط ويطةةره 23ملةةم ضةةرة
بمدين نيسابور.
الدرهم ريةم  – 6671مةس وزنةف 67ر2لةم ط ويطةره 26ملةم ضةرة مدينة السةالم سةن
322هـ يحمل النصوص التالي ا-
و اله او اهلل
مركز الوجه :

لحيه و شرنك له

ابو القاسم بن

مركز الظهر  :كالذي قبله

أمري املؤماني

ضرة هذا الدرهم بمدين السالم سن اثنين وعشرين وثاثمائ ( انظر لوح  – 5شكل .) 1
اما الدرهم ريم  – 6668مس وزنف 66ر2لم ط يطره 26ملةم ضةرة مدينة السةالم سةن
321هـ يحمل نفس نصوص الدرهم الساب (لوح ريم  – 5شةكل  . ) 2الةدرهم الةريم 6667
– مس وزنف 85ر1لم ط يطره 25ملم ضرة مدين السالم سن 321هةـ ( ا ةزاء نصوصةف
ممسوح ) نفس نصوص الدرهم الساب  .الدرهم ريم  -6665مةس وزنةف 42ر2لةم ط يطةره
25ملم ضرة مدين السالم سن 321هـ يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
الدرهم الريم  – 4284مس وزنف 500ر 3لم ط يطره 24ملم ضةرة مدينة السةالم سةن
321هـ يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
نالحظ ا هذه الةدراهم االخيةرة تحمةل نفةس نصةوص الةدرهم ريةم (  -6671مةس) أي و ةود
اسةةم ولةة العهةةد ابةةو القاسةةم فةة نصةةوص الو ةةف  .امةةا الةةدرهم ريةةم  – 6670مةةس وزنةةف
83ر2لم ط يطره 24ملم ضرة مدين السالم سن 322هـ يحمل النصوص التالي ا-
و اله او اهلل

مركز الوجه

لحيه لو شرنك له

هلل

مركز الظهر

ابو القاسم بن امري

حممي سو اهلل

القاهر باهلل

املاتقم من اعياء

املؤماني

اهلل لينن اهلل

ضرب هذا الي هم مبيناة السالم ساة

حممي سو اهلل ا سله باهليى

اثاني عشرنن لثلثمانة

( انظر لوح  – 6شكل )1
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نالحظا راز هذا الدرهم مختل

عن البقية لو ةود زيةادة فة

ةوو الةدرهم ويالحةظ و ةود

اسم ول العهد وكذلك لقب الخليف ف مركز الظهر .
الةةدرهم ريةةم  -6669مةةس وزنةةف 90ر2لةةم ط يطةةره 24ملةةم ضةةرة مدين ة السةةالم سةةن
322هـ يحمةل نفةس النصةوص للةدرهم السةاب ( لةوح ريةم  – 6شةكل  ) 2يالحةظ نقةي هةذا
الةةدرهم يختل ة

عةةن بقي ة الةةدراهم مةةن حي ة الخةةا فةةان الخطةةا اسةةتعمل الخةةا الكةةوف

و

المسلسات .
و ان اللب نصوص الدرهم نقي بهذا الخا الذي يعتبةر تطةور عةن الخةا الكةوف البسةيا
وتوصل الخطا الى ان هامات الحرون اضان اليها بما يشبف المسلسات(. )21
الةةدرهم ريةةم  – 4289مةةس وزنةةف  3لةةم ط ويطةةره  24ملةةم ضةةرة مدين ة السةةالم سةةن
322هـ يحمل نصوص الدرهم الساب .
الدرهم ريةم  – 4278مةس وزنةف 52ر4لةم طويطةره  28ملةم ضةرة مدينة شةيراز سةن
321هـ  ( .ضرة هذا الدرهم بمدينة شيراز سن احد وعشةرين وثلسماية ) يحمةل نفةس
النصوص الدرهم الساب .
الدرهم ريم  – 4290مس وزنف 150ر 3لم ط يطره 24ملم ضةرة مدينة نصةيبين سةن
321هـ ( ضةرة هةذا الةدرهم بمدينةة صيةيني سةن احةد وعشةرين وثلسماية ) يحمةل نفةس
نصوص الدرهم الساب

.

الةةةدرهم ريةةةم  – 6666مةةةس وزنةةةف 80ر 2لةةةم ط يطةةةره 24ملةةةم ضةةةرة مدينةةة السةةةالم
سن 321هـ يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
الدرهم ريةم  – 108428مةس وزنةف 3لةم ط يطةره 24ملةم ضةرة مدينة الموصةل لسةن
 322هـ الدرهم ( معظم ا زائف ممسوح ) ( بسم هللا ضرة هذا الدرهم بمدينة الموصة سن
انسين وعشرين وثلسماي ) يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
نشر لين بول مسيل هذا الدرهم ( ضرة الموصل ) فة كتلةو المتحة

البريطةان يحمةل

نفس النصوص للدرهم الساب (. )22
الدرهم  – 108430مةس وزنةف 61ر2لةم ط يطةره 26ملةم ضةرة مدينة سةر مةن را سةن
322هةةـ ( الةةدرهم مقةةروب ) ( بسةةم هللا ضةةرة هةةذا الةةدرهم بمدين ة سةةر ة
وعشرين وثلسماي ) يحمل نفس نصوص الدرهم الساب .
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ا سةةن اثنةةين

ويو ةةةةةد درهمةةةةةان فةةةةة المتحةةةةة

العرايةةةةة تحةةةةةت االريةةةةةام التاليةةةةة ا -4283 ( -مةةةةةس )

و(  -4285مس) للخليف القاهر بحال رديئ
خالل بع

دا واكتفينا بذكر اريامها فقةا وهة تحمةل مةن

الكلمات نفس النصوص الدراهم السابق .

ودرهم نشره اسماعيل لالب يختل

عةن بقية الةدراهم مةن حية مدينة الضةرة فقةد حمةل اسةم

مدين حلوان كما ف النص التال ا-
( بسم هللا ضرة هذا الدرهم بمدينة حلوان سن احد وعشرين وثلسماي )(. )23
ويد نشر المرحوم ابو فرج العي دراهم للخليف القاهر ايضا تختل

عن البقي من حي مةدن

الضرة فمنها مدين ( أس العي ) سن  320هـ  .ومدين ( الرافق ةةه ) سةن 320هةـ ومدينـــةـ (
الرحنة ةةة ) سن 322هـ ومدين ( الكوف ةةة ) سن  322هـ ط امةا نصوصةها فتشةبف نصةوص الةدراهم
السابق من حي ول العهد او لقب الخليف ( . ) 24
ودرهم نشرة د  .عا

منصور رمضان ط ضرة مدين السالم سن 321هةـ نصوصةف مشةابه

لنصوص الدراهم السابق ( كر ول العهد)(. )25
ودرهم اخر محفوظ فة متحة

النقةود فة دولة البحةرين ط ضةرة مدينة السةالم سةن  321هةـ

نصوصف مشابه لنصوص الدراهم الساب ( كر ول العهد)(. )26
اوستاتاجات -:
 .1من خالل هذه الدراس وبعد اال الى على المصادر التاريخي تبةين لنةا ان الخليفة القةاهر
باهلل يد استمرت خالفتف مةدة يصةيرة بلغةت سةن وسةت اشةهر وهةذا مةا اكدتةف المسةكوكات
وخاص ة الذهبي ة ط وهةةذا واضةةح مةةن نةةدرتها ف ة المتح ة

العراي ة والمتةةاح

العالمي ة

االخر .
 .2استخدم الخليف القاهر باهلل لقب لير مستخدم من أي ٍ من الخلفاء يبلف وبعةده نقشةف علةى
مسكوكاتف الذهبي والفضي  .وبينا االسباة المهم لذلك .
 .3تبين ان دراهم الخليف القاهر باهلل كانت على ثالث

رز ( االول ) يذكر اسةم القةاهر فقةا

م ة الم ة ثورات المعتةةادة العام ة للمسةةكوكات ف ة هةةذه الحقب ة مةةن حي ة نصةةوص الو ةةف
والظهر  .و( السان ) يحمل ف نصوص مركز الو ف اسم ول العهد للخليف القةاهر هـةـو
( ابو القاسةم ابةن اميةر المةؤمنين ) وهةو كنية أحةد اوالد الخليفة  .و ( السالة ) يحمةل فة
9

نصةةوص الو ةةف اسةةم ولة العهةةد وفة نصةةوص الظهةةر يحمةةل لقةةب الخليفة ( المنةةتقم مةةن
أعداء هللا . ) . . .
 .4تةةم اال ةةالى علةةى مسةةكوكات هةةذا الخليفة المحفوظة فة المتةةاح

االخةةر ط مةةن خةةالل

الكتلوكةةات يةةدر المسةةتطاى لنبةةين للقةةار االخةةتالن فةة النصةةوص والتنةةوى فةة مةةدن
الضرة.
 .5و دنا بعة

المسةكوكات النةادرة لهةذا الخليفة ومنهةا الةدينار المحفةوظ فة متحة

يطةر

الةةو ن المضةةروة بصةةنعاء وكةةذلك الةةدينار ريةةم (  – 30316مةةس ) الشةةبيف بالمدالي ة
وكةذلك الةةدراهم الفضةي المضةةروب فة المةةدن التالية ا ( -الرافقة – حلةوان – الرحبة –
راه العين ) .
 .6نقشت مسكوكات الخليف القاهر الذهبية والفضةي بةالخا الكةوف البسةيا والخةا النسةخ
وبعضةةها حمةةل خةةا السلة لةةبع
معظم نصوصف بالخا الكوف

الكلمةةات ط وو ةةود درهةةم ريةةم (  -6669مةس ) نفةةذت
و النهايات المسلس وتم تمييزها مةن خةالل الرســــــــــــةـم

( انظر لوح .)7
 .7اللةةب أوزان مسةةكوكات هةةذا الخليفة هة متباينة نوعةةا مةةا ط اعلةةى وزن للدينـــــــــــةةـار
(500ر 4لم ) للريم (  -29375مس) واكبر يطر كان( 24ملةم )  .لةنفس الةدينار ط امةا
الدراهم فكان اعلى وزن لها (52ر 4لم) للدرهم ريم(  – 4278مس )  .اما أعلى يطةر
هو (30ملم ) للريم (  – 6674مس ) .
 .8تعد هذه الدراس من الدراسات التاريخي واالثاري ط فمةن خاللهةا تةم التعةرن علةى سةيرة
احةةد الخلفةةاء ف ة القةةرن الراب ة الهرةةري ط هةةذا مةةن انةةب ومةةن الرانةةب االخةةر دراس ة
مسةةكوكاتف وبمةةا تحملةةف مةةن نصةةوص كتابيةة ورسةةوم ومةةدن ضةةرة ط وكةةذلك اوزانهةةا
واحرامها فان دراستها تكش

لنا يابليات تقني وفني ط فلذلك تعد المسكوكات من الوثةائ

التاريخي المهم الت تعين الباحسين للوصول الى حقائ االحداث التاريخي .
وف ة الختةةام نلةةتمس العةةذر مةةن القةةار الكةةريم لعةةدم دراس ة بع ة

المسةةكوكات ان و ةةدت لهةةذا

الخليف والت لةم نسةتط الوصةول اليهةا والمحفوظة فة المتةاح

العالمية البايية ط وكةذلك عةدم

اال الى على مي الكتلوكات وخاص الحديس منها لصعوب الحصول عليها .
لمـــــــــــــن اهلل التوفيـــــــــق
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اهلوامش :
 .1ابةةن الكةةازرون ط ظهيةةر الةةدين علةة بةةن محمةةد البغةةدادي ط مختصةةر التةةاري ط تحقيةة
مصطفى واد ط بغداد  – 1970ص . 176
 ابن الروزي ط ابة فةرج عبةد الةرحمن بةن علة بةن محمةد بةن علة ط المنةتظم فة تةاريالملو واالمم ط ج 6ط الدار الو ني بغداد –  -1990ص. 241
ط ةةالل الةةدين عبةةد الةةرحمن بةةن ابة بكةةر ط تةةاري الخلفةةاء ط بغةةداد ط – 1983

 السةةيوص. 386

 .2ابن االثيرط ابو الحسةن علة بةن ابة الكةرم محمةد بةن عبةد الكةريم الرةزري ط الكامةل فة
التاري ط ج 6ط بيروت ط  1967ط ص . 221
 -السيو

ط المصدر الساب ط ص. 382

 .3اليةةوزبك ط توفي ة سةةلطان ط الةةوزارة نش ة تها وتطورهةةا ف ة الدول ة العباسةةي ط بغةةداد ط
 1970ط ص. 187
 .4ابن االثير ط المصدر الساب ط ص.202
 .5ابن كسير ط ابو الفدا الحافظ الدمشق ط البداي والنهاي ط ج 11ط بيروت ط ص. 171
 -الطبري ط اب

عفر محمد بن رير ط تاري االمةم والملةو ط ج 11ط بيةروت ط 1979ط

ص. 95
 ابن االثير ط المصدر الساب ط ص 222ط . 223 .6ابن الروزي ط المصدر الساب ط ص. 250
 ابن االثير ط المصدر الساب ط ص . 224 .7المسةةعودي ط محمةةد محة الةةدين عبةةد الحميةةد ط مةةروج الةةذهب ومعةةادن الرةةوهر ط ج  4ط
القاهرة ط ص.313
 -القرمان ط ابو العباه احمد بن يوس

بن احمد الدمشق ط اخبةار الةدول واثةار االول فة

التاري ط بيروت ط ص. 667
 .8ابن االثير ط المصدر الساب ط ص. 224
 ابن الروزي ط المصدر الساب ط ص. 250 الخضري ط محمد ط الدول العباسي ط مكتب االيمان ط ص. 33611

 .9ابن الروزي ط المصدر الساب ط ص. 250
 اليوزبك ط المصدر الساب ط ص. 189. 10المسعودي ط المصدر الساب ط ص. 313
 ابن االثير ط المصدر الساب ط ص . 336 .11ابن االثير ط الكامل ط ص . 236
 -السيو

ط المصدر الساب ط ص . 390

 .12ابن الكازرون ط المصدر الساب ط ص. 178
 القرمان ط المصدر الساب ط ص. 178 متز ط آدم ط الحضارة االسالمي ف القرن الراب الهرري ط تر م محمد عبد الهاديابو ريده ط ج 1ط بيروت ط  1967ط ص . 361
 .13ابن الروزي ط المصدر الساب ط ص. 241
 السيو .14السيو

ط تاري الخلفاء ط ص. 386
ط المصدر الساب ط ص. 390

 ابن الكازرون ط المصدر الساب ط ص. 178 .15ابن الروزي ط المصدر الساب ط ص. 241
 -السيو

ط المصدر الساب ط ص. 386

 المقريزي ط تق الدين احمد بن عل ط شذور العقود فالعلوم ط النر

كر النقود ط تحقي محمد بحر

ط  1967ط ص . 262

 .16ابن االثير ط الكامل ط ص. 231
 ابن الروزي ط المنتظم ط ص. 264 ابن كسير ط البداي والنهاي ط ص. 177 .17الدوري ط عبد العزيز ط تاري العراو االيتصادي ف القرن الراب الهرري ط  2ط
بيروت ط  1974ط ص. 245
 صالح ط عبد العزيز حميد ط الموازن بين الدينار والدرهم حتى نهاي العصر العباس طمرل المسكوكات ط العدد  15 – 14الهيئ العام االثار ط  2002 -2001ط ص. 27
 -عبد الرزاو ط ناه

ط االساليب الفني للسك العرب ط مرل المسكوكات ط العدد -14

 15الهيئ العام لالثار ط  2002-2001ط ص. 20
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 .18العي ط محمد أبو الفرج ط النقود العربي ا سالمي المحفوظ فة متحة

يطةرط الدوحة

ط  1984ط ص . 301
 .19القيس ط ناه

عبد الرزاو ط النقود ف العراو ط بغداد ط  2002م ط ص.227

* نصر بن احمدا -عامل الخالف على بالد ما وراء النهر وبالد سرستان وهةو مةن بنة اسةد
بن سامان بن خداه بن سمان بن غماث بن نوشرد بةن بهةرام ط ويةد كةان كسةر هرمةز بةن
انوشروان يةد اسةتعملف علةى أ ربيرةان ولمةا ولة الخليفة المة مون خراسةان يةرة آل سةامان
واستعملهم .بن اذثير ط الكامل ط ج 6ط ص3

.

 .20فهم ط عبد الرحمن ط فرر السك العربيــــــــــــــــــــــ ط ج 1ط مطبع دار الكتب ط
 1965ط ص. 716
 .21صالح ط عبد العزيز حميد  -دفتر ط ناه

عبد الرزاو  -العبيدي طصالح حسين ط

الخا العرب ط بغداد ط  1990ط ص113
lane – poole-Cataloque of Orient coins in British Museum vol ,1 , .22
London 1875.p. 152
 .23لالب ط اسماعيل ط موزه همايون ط مسكوكات يديم اسالمي يتلول ط يسطنطيني ط
1894م ط ص. 245
 .24العي ط أبو فرج ط المصدر الساب ط ص  549ط  550ط . 551
 .25رمضان ط عا
ف المتح

منصور محمد و الرؤون ط سميرة عبد ط النقود االسالمي المحفوظ

اليونان الرومان باالسنكدري ط مطاب المرلس االعلى لالثــــــــــــــــار ط

 2007ط ص . 197
 .26متح

النقود ط دول البحرين ط مؤسس نقد البحرين ط  1ط سن  1997م ط ص 2
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Abstract

Both archeologists and historians have given coins a great
attention since they are one of the most important sources in
studying antiquities and the Islamic civilization . Moreover , it
is right and undoubted document , because it issued from the
state mint and with care of the caliph who is the direct in
charge of the mint . The coins , at the time of Al-Qahir Billah
(320-322A.H,are considered important ones at the time(4A. H) .
The present study shows the biography of Al-Qahir Billah
and the courses of events accompanied him at the time of his
government . Important reasons which made the caliph called
( the avenger of Allahs' enemies for the sake of Allahs' religion)
on his coins , were mentioned by the researcher .
Furthermore , golden and silver coins kept in it Iraqi
museum , were scientifically studied as well as his coins in other
museum in the world . None of the researchers have studied this
caliph in terms of weight , size , place of mint and the like .
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دليل مسكوكات اخلليفة القاهر باهلل (  322-320هـ ) يف املتحف العراقي لاملتاحف العاملية
قم املسكوكات

املعين

ميناة الضرب

ساة

ت

1

 – 29375مس

ذهب

سوق االهواز

322هـ

الضرب

نصوص على املسكوكات

املتحف

ولي العهد ( ابو القاسم )

المتحف العراقي

مع لقب الخليفة
2

 – 29184مس

ذهب

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

3

 – 30316مس

ذهب

تسترمن االهواز

321هـ

ذكر اسم الخليفة فقط

المتحف العراقي

4

1345

ذهب

صنعاء

321هـ

ذكر اسم الخليفة فقط

متحف قطر الوطني

5

----

ذهب

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

نشره د.

6

75

ذهب

االهواز

321هـ

ذكر ولي العهد

7

 – 6675مس

فضة

البصرة

320هـ

ذكر اسم الخليفة

المتحف العراقي

8

 – 4277مس

فضة

مدينة السالم

320هـ

ذكر اسم الخليفة

المتحف العراقي

9

 – 6674مس

فضة

سمرقند

322هـ

ذكر اسم الخليفة فقط .

المتحف العراقي

10

-----

فضة

نيسابور

321هـ

ناهض عبد الرزاق
المزاد العالمي الثاني
دبي 2002

و( نصر بن احمد)
ذكر اسم الخليفة فقط

نشره

و( نصر بن احمد )

عبد الرحمن فهمي

11

 – 6671مس

فضة

مدينة السالم

322هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

12

 – 6668مس

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

13

 – 6667مس

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

14

 – 6665مس

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

15

 – 4284مس

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

المتحف العراقي

16

 – 6670مس

فضة

مدينة السالم

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

17

 – 6669مس

فضة

مدينة السالم

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

18

 – 4289مس

فضة

مدينة السالم

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

ت

قم املسكوكات

املعين

ميناة الضرب

ساة

15

نصوص على املسكوكات

املتحف

الضرب

19

 - 4278مس

فضة

شيراز

321هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

20

 – 4290مس

فضة

نصيبين

321هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

21

 – 6666مس

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

22

 - 108428مس

فضة

الموصل

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

23

 - 108430مس

فضة

سر من راى

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف العراقي

24

-----

فضة

الموصل

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

المتحف البريطاني

25

 - 4283مس

فضة

ممسوح

ممسوح

يالحظ اسم القاهر

المتحف العراقي

26

 - 4285مس

فضة

ممسوح

ممسوح

يالحظ اسم القاهر

المتحف العراقي

27

-----

فضة

حلوان

321هـ

ذكر ولي العهد

نشره

28

2234

فضة

راس العين

321هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

متحف قطر الوطني

29

2236

فضة

الرافقة

320هـ

ذكر اسم الخليفة فقط

متحف قطر الوطني

30

2237

فضة

الرحبة

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

متحف قطر الوطني

31

2239

فضة

الكوفة

322هـ

ذكر ولي العهد ولقب الخليفة

متحف قطر الوطني

32

181

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

نشره عاطف منصور

33

47

فضة

مدينة السالم

321هـ

ذكر ولي العهد

34

105

فضة

الرافقة

320هـ

ذكر الخليفة فقط

اسماعيل غالب

رمضان
متحف النقود في
البحرين
المزاد العالمي الثاني –
دبي 2002

مالحظة  :بهذا الجدول اكتفينا بذكر االختالف في نصوص مسكوكات الخليفة القــــــــاهر
الذهبية والفضية من حيث ذكر اسم الخليفة وولي العهد وولي العهد مع لقب الخليفة  ،اما
المأثورات األخرى فهي متشابهة .

لوح قم ()1
16

شكل (  – 29375 ) 1مس

ه

شكل ( – 29184 )2مس
لوح قم ( ) 2
17

قم (  – 30316مس )

لوح قم ( ) 3
18

رسم توضيحي للدينار المضروب بصنعاء سنة  321هـ والمحفوظ في متحف قطر الوطني
 ،ويظهر في مركز الظهر شكل أفعى وكذلك بعض الزخارف على الوجه .
رسم الباحث
لوح قم ( ) 4
19

شكل قم ( – 6675( )1مس )

شكل قم ( – 6674 ( )2مس )
لوح قم ()5
20

شكل قم ( -6671 ( )1مس )

شكل قم ( – 6668 ( )2مس )
لوح قم ()6
21

الدينار ريم (  – 30316مس )

شكل قم ( – 6670 ( )1مس )

شكل قم ( -6669 ( )2مس )
لوح قم ( ) 7
22

رسم توضيحي للدرهم رقم (  – 6669مس ) للقاهر باهلل محفوظ في المتحف العراقي ،
ضرب مدينة السالم  322هـ نفذ بالخط الكوفي ذو المثلثات  ،واضافة كلمة (هلل) قبل اسم
القاهر .
رسم الباحث
لوح قم () 8
23

إحدى دنانير الخليفة القاهر باهلل المحفوظة في المتحف العراقي  ،يظهر عليه لقبه
( المنتقم من أعداء هللا لدين هللا )

رسم توضيحي للرقم ( -6674مس ) للخليفة المحفوظة في المتحف العراقي  ،ظهر عليه
اسم ( نصر بن احمد ) عامل الخالفة
رسم الباحث

24

