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 ملخص البحث:

هـ/ 193 -170يتعرض هذا البحث لدراسة ونشر لكتابات ستة دنانير عباسية ترجع إلى عهد الخليفة هارون الرشيد )         

 م( محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة لم يسبق نشرها أو دراستها من قبل، وهي:809 -786

 هـ(، يحمل اسم موسى.172دينار ضرب سنة ) -1

 يحمل اسم عمر. هـ(،173دينار ضرب سنة )  -2

 هـ(، يحمل اسم محمد األمين ولي العهد.185دينار ضرب سنة )  -3

 هـ(، يحمل اسم جعفر.186دينار ضرب سنة ) -4

 هـ(.188دينار ضرب سنة ) -5

 هـ(، يحمل كلمة للخليفة.190دينار ضرب سنة ) -6

ل التاريخي األقدم فاألحدث، وقمنا وقد قمنا بتصنيف كتابات وهذه الدنانير الستة إلى ستة طرز تم تناولهم حسب التسلس      

بوصف الشكل العام لكل طراز منها على حدة وصًفا علمًيا دقيًقا موضحين كتاباته وزخارفه ثم قمنا بتحليل وتفسير تلك 

الكتابات سواء كانت أسماء مثل موسى، عمر، جعفر، محمد األمين. أو ألقاب مثل: األمير، بن أمير المؤمنين، للخليفة، في 

الظروف المختلفة. بعد ذلك أشرنا إلى ما ينفرد به كل طراز من الطرز الستة بكتاباته وزخارفه من مميزات غير ضوء 

 موجودة بالطرز الخمسة األخرى لهذه الدنانير.

يًرا وبعد ذلك قمنا باإلشارة إلى الدينار الذي ينسب لكل طراز منها من الدنانير الستة موضوع الدراسة ورقم لوحته. وأخ      

تم اإلشارة إلى بعض النماذج المنشورة من كل طراز منها سواء محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة أو متحف قطر 

 الوطني. 

وتتميز كتابات الطراز األول بأنه يحمل اسم موسى، وهو موسى بن عيسى العباسي الذي تولى إمارة مصر ثالث       

يشتمل على اسم عمر، وهو يشير إلى عمر بن غيالن أو إلى عمر بن وهران. أما  مرات. كما يتميز الطراز الثاني بأنه

الطراز الثالث فيتميز بأنه يحمل بالظهر هامشين كتابيين الداخلي منهما يشتمل على اسم ولي عهد الخليفة. أما الطراز الرابع 

د، وأيًضا يتميز الطراز الخامس باشتماله فيشتمل على اسم جعفر وهو جعفر بن يحيى بن برمك وزير الخليفة هارون الرشي

 على كلمة للخليفة. وأخيًرا يتميز الطراز السادس بعدم اشتماله على أية أسماء.

  الكلمات االفتتاحية:

 النقوش الكتابية، دينار، عباسي، هارون الرشيد، متحف الفن اإلسالمي.
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Abstract 

This research investigates the study and publication of the inscriptions of six Abbasid dinars 

dating back to the era of Caliph Harun al-Rashid (170-193 AH / 786-809 AD) and preserved in 

the Museum of Islamic Art in Cairo that had not previously been published or studied. These 

dinars are: (1) a dinar minted in the year (172 AH), bearing the name of Musa; (2) a dinar minted 

in the year (173 AH), bearing the name Omar; (3) a dinar minted in the year (185 AH), bearing 

the name of Muhammad al-Amin, Crown Prince; (4) a dinar minted in the year (186 AH), 

bearing the name Jaafar; (5) a dinar minted in the year (188 AH); (6) a dinar minted in the year 

(190 AH), bearing the phrase "for the Caliph". 

        The researcher classified inscriptions and these six dinars into six styles that were 

examined in a chronological order. Each style, with its unique writing and decorations, is 

separately described. This is followed by an analysis and interpretation of these writings, 

whether they were names such as Musa, Omar, Jaafar, Muhammad Al-Amin, or titles such as: 

Emir, Ibn Amir al-Mu'minin, for the caliph, in light of different circumstances. There follows 

an overview of the features unique to each of the six models with its inscriptions and 

decorations, such features which do not exist in the other five models of these dinars.  

Thereafter, the researcher pointed to the dinar that is attributed to each type of the six dinars in 

question, and the number of his plate. Finally, reference was made to some published examples 

for each of them, whether preserved in the Museum of Islamic Art in Cairo, or the National 

Museum of Qatar.  

Inscriptions of the first model is distinguished by bearing the name of Musa, referring to Musa 

bin Isa al-Abbasi, who took over the Emirate of Egypt three times. The second model is also 

distinguished by including the name Omar, referring to Omar bin Ghaylan, or to Omar bin Oran. 

As for the third style, it is distinguished by carrying two margins of inscription on its back, 

including the name of the caliph's heir. The fourth type includes the name of Jaafar, referring 

to Jaafar bin Yahya bin Baramak, the minister of the Caliph Harun al-Rashid. The fifth type is 

also distinguished by its inclusion of the word caliph. Finally, the sixth model has no names. 

 Keywords:  

Inscriptions, Dinar, Abbasid, Harun Al-Rashid, Museum of Islamic Art 

 مقدمة:

ُتعد النقود اإلسالمية مصدًرا مهًما من مصادر التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية. وقد لعبت دوًرا مهًما في العصر         

اإلسالمي ليس باعتبارها أداة مهمة في النظام االقتصادي فحسب، بل باعتبارها شارة من شارات الملك والسلطان التي 

 (1)لية الحكمحرص كل حاكم على اتخاذها بمجرد تو

م(، حرص على ضرب الدنانير في ذلك العام وسجل 786هـ/ 170فعندما اعتلى هارون الرشيد الخالفة في سنة )        

عليه كتابات تتضمن اسمه وألقابه هكذا "عبد هللا هرون أمير المؤمنين" وهو أول خليفة يسجل أسمه على الدنانير اإلسالمية، 

 -169أمير المؤمنين، بعد الشائعات القوية التي ترددت في نهاية عصر أخيه موسى الهادي )ليعلن أنه الخليفة الشرعي و

م( عن خلعه من والية العهد ومبايعة جعفر بن الهادي. كما أصدر الرشيد سلسة من الدنانير أضيف 786 -785هـ/ 170

"مما أمر به األمير األمين محمد بن أمير  إليها كتابات في هامش ثان بالظهر، تحتوي على اسم ولي عهده األمين وجاء نصه

هـ(. كذلك شهدت الدنانير في عهد هارون 177المؤمنين" وأقدم النماذج المعروفة لهذا االصدار الجديد ترجع إلى سنة )
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في  -وبصفة خاصة والة مصر -هـ(. كما استمرت أسماء بعض الوالة 184الرشيد ظهور لقب "للخليفة" عليها منذ سنة )

  .(2)على الدنانير، إضافة إلى ظهور أسم "جعفر" البرمكي وزير الرشيد على الدنانير أيًضا الظهور

وأول من تمتع بهذا الحق في مصر كان الوالي علي بن سليمان العباسي الذي ورد اسمه "علي" أسفل كتابات مركز           

واسم ولي عهده واسماء الوزراء والوالة على النقود الظهر وبهذا يكون الخليفة هارون الرشيد هو أول خليفة يسجل اسمه 

 . (3)الذهبية ألول مرة

-170دنانير عباسية عليها كتابات هامة من عهد الخليفة هارون الرشيد ) ويحتفظ متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بستة

 ي:م(، لم يسبق نشرها أو دراستها من قبل وتنشر في هذا البحث ألول مرة وه809 -786هـ/ 193

 هـ(، يحمل اسم موسى.172دينار ضرب سنة ) -1

 هـ(، يحمل اسم عمر.173دينار ضرب سنة )  -2

 هـ(، يحمل اسم محمد األمين ولي العهد.185دينار ضرب سنة ) -3

 هـ(، يحمل اسم جعفر.186دينار ضرب سنة ) -4

 هـ(.188دينار ضرب سنة ) -5

 هـ(، يحمل كلمة للخليفة.190دينار ضرب سنة ) -6

 الدنانير الستة إلى ستة طرز وفًقا لكتاباتها وزخارفها وشكلها العام، وهي على النحو التالي:ويمكننا تصنيف هذه 

 

  الطراز األول:

يتميز الشكل العام لهذا الطراز بأنه يشتمل على كتابة مركزية تدور حولها كتابات في هامش واحد وال يفصل كتابات المركز 

 الهامش من الخارج دائرة خطية واحدة وذلك بكل من الوجه والظهر.عن الهامش أية دوائر، ويحيط بكتابات 

 وجاءت كتابات هذا الطراز على النحو التالي:

 الظهر                                                          الوجه 

 : محمدمركزال اله اال                                             مركز:

 ده                                                     رسولهللا وح      

 ال شريك له                                                     هللا     

            موسى                                                                         

 بسم هللا ضرب هذا الدينر           هامش:                      محمد رسول هللا أرسله بالهدى  هامش:

 ودين الحق ليظهره على الدين كله                              سنة اثنتين وسبعين ومئة      

شريك له. وقد بدأ ال  -هللا وحده –جاء بمركز الوجه شهادة التوحيد كاملة في ثالثة أسطر بالخط الكوفي البسيط ونصها: ال اله اال 

م( في 705 -684هـ/ 86 -65تسجيل هذه الشهادة الكاملة على النقود اإلسالمية منذ تعريبها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان )

 . (4)م(، واستمرت هذه الشهادة تسجل على النقود طوال العصرين األموي والعباسي696هـ/ 77سنة )

محمد رسول هللا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على " (، ونصه:28من سورة الفتح آية ) وورد بهامش الوجه االقتباس القرآني

الدين كله". ورد في تفسير هذا االقتباس القرآني أن الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  مرسل من ربه ليتم به رسالته إلى الناس، وإن 

دون، فأرسل رسوله محمد )صلى هللا عليه وسلم( بالدين الحق ليظهره على هللا )سبحانه وتعالى( يأبى إال أن يتم دينه ولو كره الجاح

 . (5)كافة األديان

 هللا". -رسول -ونقش بمركز الظهر الرسالة المحمدية مختصرة هكذا: "محمد 
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ليفة عبد الملك وقد بدأ تسجيل هذه الرسالة المحمدية على النقود العربية البيزنطية، والنقود العربية الساسانية قبل تعريب الخ

هـ(، ثم ظهرت على السكة األموية حتى نهاية العصر العباسي، وأيًضا جاءت الرسالة المحمدية 77بن مروان للنقود سنة )

مختصرة بكتابات مركز ظهر الدنانير والدراهم العباسية منذ قيام هذه الخالفة وحلت محل سورة االخالص التي كانت تسجل 

 .(6)الدولة العباسية اتخذت لنفسها شعاًرا هو الرضا من آل محمد على النقود األموية، ألن 

الظهر اسم "موسى" وهو موسى بن عيسى بن موسى  ويلي الرسالة المحمدية مختصرة في السطر الرابع بكتابات مركز

لثانية م(، والمرة ا788 -787هـ/ 172 -171العباسي الذي تولى إمارة مصر ثالث مرات؛ المرة األولى خالل عامي )

   .(7)م(796 -795هـ/ 180 -179م(، والمرة الثالثة خالل عامي )792 -791هـ/ 176 -175خالل عامي)

وجاء بهامش الظهر البسملة غير الكاملة يليها نوع النقد وهو "الدينر" ثم تاريخ السك وهو "سنة اثنتين وسبعين ومئة". هذا 

 خالل العصرين األموي والعباسي بعدة صيغ هي: اثنين أو اثنتين وثنتين.وقد ورد رقم اآلحاد اثنين على النقود اإلسالمية 

وقد نقشت كتابات الطراز األول بالخط الكوفي البسيط، كما وردت بعض الكلمات بالخط الكوفي المورق على النحو التالي: 

 "الحق، وحده، أرسله، موسى، محمد".

تنسب لعهد الخليفة هارون الرشيد بوجود اسم موسى أسفل كتابات وينفرد هذا الطراز عن الطرز الخمسة األخرى التي 

 مركز الظهر.

وهارون الرشيد هو هارون ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد هللا بن محمد بن على بن عبد هللا بن            

ع وقيل ثمان وأربعين ومائة. عباس بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، وأمه الخيرزان. ولد في شوال سنة ست وقيل سب

وقيل: انه ولد سنة خمسين ومائة. اعتلى عرش الخالفة يوم الجمعة التي توفى فيها أخوه موسى الهادي، بمدينة السالم، وذلك 

في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع األول سنة سبعين ومائة، بعهد من أبيه المهدي. تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر 

عفر المنصور في سنة خمس وستين ومائة في حياة والده المهدي، فولدت له محمًدا األمين، وتوفي هارون الرشيد بن أبي ج

ِبُطوس، يوم السبت ألربع خلون من جمادي اآلخر سنة ثالث وتسعين ومائة، فكانت مدة حكمه ثالث وعشرين سنة وستة 

ا، وولى الخالفة وهو ابن إحدى وعشرين وشهرين، وتوفي وهو أشهر، وقيل: ثالًثا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يومً 

 . (8)ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر

(، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، تحت رقم سجل 1هـ( )لوحة رقم 172وينسب إلى هذا الطراز دينار ضرب سنة )

 موضوع البحث لم يسبق نشره أو دراسته من قبل. ( مم، من المجموعة18( جرام، وقطره )3.85(، ويبلغ وزنه )23067)

هـ(،والبعض اآلخر مؤرخ بسنة 171كما ينسب لهذا الطراز العديد من النماذج التي سبق نشرها بعضها مؤرخ بسنة )

 .(9) هـ(172)

 

 الطراز الثاني: 

سم "عمر" بداًل من اسم "موسى" يشبه الطراز األول في شكله العام ونصوص كتاباته وترتيبها عدا أنه يوجد بهذا الطراز ا

 بنفس المكان، كما انه يختلف عنه في تاريخ الضرب وجاءت كتابات وزخارف هذا الطراز على النحو التالي:

 الظهر                                                           الوجه

 مركز: محمدمركز: ال اله اال                                            

 هللا وحده                                                    رسول      

 ال شريك له                                                   هللا     

 عمر                                                                                
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  أرسله بالهدى              هامش: بسم هللا ضرب هذا الدينر          هامش: محمد رسول هللا

 ودين الحق ليظهره على الدين كله                      سنة ثلث وسبعين ومئة    

ويتميز هذا الطراز بوجود اسم "عمر" بالسطر الرابع واألخير أسفل كتابات مركز الظهر وهو يشير إما إلى عمر بن غيالن 

 . (10)م(792هـ/ 176م(، أو إلى عمر بن مهران والي مصر سنة )789هـ/ 173لي مصر سنة )وا

هـ(، وكان الوالي اينذاك محمد بن زهير 173ويذكر محمد أبو الفرج العش بأن عمر لم يرد اسمه من بين والة مصر سنة )

ى مصر وهو جعفر بن يحيى البرمكي سنة بن المسيب األسدي، ولكن ورد اسم عمر  بن مهران نائًبا عن الوالي الفخري عل

هـ(؟ هذا جائز ألن اسم 173هـ(، فهل يجوز أن يكون هذا عامالً على الخراج أو المشرف على ضرب السكة سنة )176)

 .(11)هـ(175، 174عمر ظل ظاهًرا على الدنانير المضروبة عامي)

 اسم عمر أسفل كتابات مركز الظهر.بوجود  -موضوع الدراسة–وينفرد هذا الطراز عن الطرز الستة األخرى 

ووردت كتابات الطراز الثاني بالخط الكوفي البسيط، وهناك بعض الكلمات التي جاءت بالخط الكوفي المورق مثل: "محمد، 

 ضرب، شريك، هللا، الحق".

ت رقم سجل (، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، تح2هـ( )لوحة رقم 173وينسب لهذا الطراز دينار ضرب سنة )

 ( مم.13( جرام، قطره )3.79(، وزنه )23068)

كما ينتمي لهذا الطراز العديد من النماذج التي سبق نشرها منها: ثمانية نماذج نشرها الدكتور عبد الرحمن فهمي وهي 

وطني  . ونموذجين نشرهما محمد أبو الفرج العش محفوظين بمتحف قطر ال(12) محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

 . (13)هـ(174هـ(، واآلخر مؤرخ بسنة )173احدهما مؤرخ بسنة )

 

 الطراز الثالث:         

وهذا الطراز: يشبه الطرازين األول والثاني في الشكل العام ونصوص الكتابات وترتيبها بالوجه فقط، ولكن هذا الطراز 

بداًل من هامش واحد بالطرازين المذكورين وال  يختلف عنهما في وجود كتابات مركزية تدور حولها كتابات في هامشين

يفصل كتابات المركز عن كتابات الهامش الداخلي والهامش الخارجي أية دوائر، ولكن يحيط بالهامش الخارجي دائرة فقط. 

 وجاءت كتابات هذا الطراز على النحو التالي:

 الظهر                                                         الوجه  

 محمد مركز:ال اله اال                                             مركز:

 هللا وحده                                                    رسول      

 هللا                ال شريك له                                        

 مما أمر به االمير االمين           هامش داخلي:محمد رسول هللا أرسله بالهدى               هامش:

 ودين الحق ليظهره على الدين كله                             محمد بن امير المؤمنين    

 بسم هللا ضرب هذا الدينر هامش خارجي:                                                                        

 سنة خمس وثمنين ومئة                                                                           

" كانت وجاء بالهامش الداخلي للظهر الكتابة التالية: "مما أمر به االمير االمين محمد بن امير المؤمنين"فعبارة"مما أمر به

تسجل على النقود لتوضح أن الخليفة أو الحاكم أو الوالي أو العامل أو األمير صاحب الحق في اصدارها، ومن المعروف 

أن خلفاء بني أمية قد احتفظوا بحق ضرب النقود الذهبية والفضية، بينما تنازلوا عن حق ضرب الفلوس لوالة األقاليم، 

ة رئيسية للدولة ولكنها عملة محلية اقتصر تداولها داخل حدود الوالية أو األقليم الذي وعمالها باعتبار أن الفلوس ليست عمل
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ضربت به، لذلك تسابق الوالة والعمال في تسجيل اسمائهم على الفلوس التي تصدرها دور السك التابعة لوالياتهم ونقشوا 

حت إشرافهم وتبين أنهم أصحاب الحق الشرعي في عليها عبارة "مما أمر به" ليؤكدوا أن هذه الفلوس قد سكت برعايتهم وت

 . (14)ضرب هذه النقود باسمائهم 

والجدير بالذكر أن الخليفة هارون الرشيد قد أحدث تطوًرا مهًما بالنسبة للدنانير حيث نقش عليها عبارة "مما أمر به" بالسطر 

المرة األولى التي تظهر فيها هذه العبارة على . وهي (15) هـ(170األول من كتابات مركز الظهر للدنانير المضروبة سنة )

هـ(، لذلك سجل هذه العبارة 170الدنانير في العصر اإلسالمي؛ ويرجع السبب في ذلك إلى تولي الرشيد الخالفة في سنة )

 . (16)هـ(170على دنانيره تميًزا لها عن الدنانير التي سكها الخليفة موسى الهادي في سنة )

دونت عبارة "مما أمر به" يليها اسم "األمير األمين محمد بن أمير المؤمنين" في هامش داخلي أضيف وفي هذا الطراز قد 

 .(17)هـ(190هـ(، )187هـ( إلى )181إلى كتابات ظهر الدنانير التي سكها وعليها اسم ولي عهده ومؤرخة باألعوام )

 وجاء بعد عبارة "مما أمر به" لقب األمير يليه لقب األمين. 

األمير في اللغة ذو األمر والسلطة؛ وهو لقب من ألقاب الوظائف التي استعملت كألقاب فخرية. ويعود استعماله في  ولقب 

اإلسالم كاسم الوظيفة إلى عهد النبي )صلى هللا عليه وسلم( حين كان يقصد به الوالية على الحكم أو رئاسة الجيش ونحو 

ة في هذا العصر المتقدم. وقد استعمل األمير كلقب دال على الوظيفة لوالة ذلك، وقد استعمل أيًضا بمعنى الوالية العام

األمصار التابعة للخالفة اإلسالمية العامة كما تشير إلى ذلك أقدم النقوش المعروفة. فأطلق على الوالي عبد العزيز بن مروان 

هـ( 170عهد الهادي في نقد مؤرخ بسنة )هـ( على إحدى القناطر بالفسطاط، وعلى خزيمة بن حازم في 69في نقش بتاريخ )

 . (18)في الهارونية

ولم يقتصر استعمال لقب األمير لإلشارة إلى وظيفة، بل استعمل أيًضا كلقب فخري منذ العصر األموي، فأطلق مثاًل على 

في نقد مؤرخ هـ( في قصر برقى، وعلى محمد األمين 81الوليد بن عبد الملك في خالفة أبيه في نص إنشاء بتاريخ سنة )

هـ(. وكان اللقب في الدولة العباسية يطلق على ولي العهد وإن لم يكن ابًنا للخليفة وأوضح مثل لذلك إطالقه على 183بسنة )

 .(19)هـ(203الرضا ولي عهد المأمون في نقد مؤرخ بسنة )

محمد بن هارون الرشيد. وكان أول نعت أما لقب األمين فهو من األمانة ضد الخيانة. وكان هذا اللقب نعًتا خاًصا ل         

 .(20)من نعوت الخلفاء يذكر على المنبر، فلم تكن نعوت الخلفاء تذكر أثناء الدعاء على المنابر قبل األمين

وُتعد هذه هي المرة األولى التي تسجل فيها هذه العبارة يليها اسم ولي العهد على الدنانير في العصر اإلسالمي، ويرجع سبب 

ذه العبارة على النقود المضروبة بأمر األمين محمد إلى ما ذكرته المصادر التاريخية عن قيام الخليفة الرشيد بأخذ تسجيل ه

 . (21)م(791هـ/175البيعة إلبنه محمد بوالية العهد من بعده، ولذلك لقب باألمين في سنة )

ولقب ابن أمير المؤمنين هو أول األلقاب ذات ويلي اسم محمد األمين عبارة "بن أمير المؤمنين" وهي تعني ولي العهد. 

هـ( في قصر برقى. 81الصبغة الرسمية ظهوًرا في النقوش وقد أطلق على الوليد بن عبد الملك في نص إنشاء بتاريخ سنة )

التي ورد  وربما يفسر البعض هذا اللقب أنه ليس إال عبارة توضح القرابة بين الوليد وأمير المؤمنين إال أنه بمقارنة النقوش

فيها اللقب يتضح أنه كان يطلق على ابن الخليفة إذا كان ولًيا للعهد ومن هنا لقًبا فخرًيا عاًما يلقب به ابن الخليفة في حال 

والية العهد؛ واستمر استعمال اللقب بهذا المدلول أيًضا في الدولة العباسية فأطلق مثاًل على المهدي في نقد مؤرخ بسنة 

 (22)هـ(183وعلى األمين في نقد مؤرخ بسنة )هـ( بالري، 146)

أما لقب أمير المؤمنين فهو من األلقاب المركبة على لقب أمير ويقصد بالمؤمنين المصدقين تصديًقا قلبًيا بعقيدة         

اب )رضي اإلسالم. ولقب أمير المؤمنين ثاني ألقاب الخلفاء ظهوًرا وقد جاء بعد لقب خليفة، وأول من لقب به عمر بن الخط

م( ، ومنذ عهد عمر أصبح هذا اللقب من ألقاب الخلفاء العامة، وصار يطلق على الخلفاء 644 -634هـ /23 -13هللا عنه( )
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هـ(، 86ومدعي الخالفة في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، فأطلق على عبد الملك بن مروان في نقوش أثرية بتاريخ سنة )

 .(23)ب وحمص، وعلى سكة من بخارى ترجع نسبتها إلى المأمونوعلى قطع من النقود ضرب بعلبك وحل

على الدراهم، وسجل على فلس ضرب نيسابور  (24)وورد لقب أمير المؤمنين على النقود اإلسالمية المبكرة بالغة الفهلوية

 هـ( وغيره من النقود العباسية والمعاصرة لها.157هـ(، وعلى درهم ضرب مدينة السالم سنة )147سنة )

ويالحظ أن لقب أمير المؤمنين مسجل في المكان الذي كان مخصًصا لتسجيل اسم ولي العهد العباسي أو لقبه مثل لقب 

المفوض إلى هللا  وهو لقب جعفر بن الخليفة المعتمد على هللا وأبو العباس بن أمير المؤمنين هو ولي عهد الخليفة المقتدر 

 باهلل وهو الخليفة الراضي فيما بعد. 

د نقشت كتابات الطراز الثالث بالخط الكوفي البسيط، وهناك بعض الكلمات التي وردت بالخط الكوفي المورق كالتالي: " وق

 الحق".    وحده، شريك، محمد، هللا،

بوجود هامشين كتابيين بالظهر، بينما تشتمل الطرز  -موضوع الدراسة–وينفرد هذا الطراز عن الطرز الخمسة األخرى 

خرى على هامش واحد فقط. وينسب لهذا الطراز نموذج من الدنانير موضوع الدراسة وهو دينار ضرب سنة الخمسة األ

( جرام 4.023(، يبلغ وزنه )24543(، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )3هـ( )لوحة رقم 185)

 ( مم، لم يسبق نشره أو دراسته من قبل.14وقطره )

 .(25)هـ(186هـ( وحتى سنة )181العديد من النماذج التي سبق نشرها منها: نماذج مؤرخة بسنة )وينسب لهذا الطراز 

 

 الطراز الرابع:                                   

يشبه الطرازين: األول والثاني في الشكل العام ونصوص الكتابات وترتيبها ما عدا وجود اسم "جعفر" في نفس المكان الذي 

به اسم "موسى" و "عمر" بالطرازين األول والثاني فضاًل عن تاريخ السك، وجاءت كتابات هذا الطراز على  كان مسجاًل 

 النحو التالي:

 الظهر                                                           الوجه

 محمد مركز:ال اله اال                                             مركز:

 هللا وحده                                                    رسول      

 ال شريك له                                                   هللا     

 جعفر                                                                                

 الهدى              هامش: بسم هللا ضرب هذا الدينر          هامش: محمد رسول هللا أرسله ب

 ودين الحق ليظهره على الدين كله                      سنة ست وثمنين ومئة    

ويوجد بهذا الطراز اسم "جعفر" أسفل كتابات مركز الظهر، وجعفر هذا هو جعفر بن يحيى بن برمك وزير الخليفة هارون 

اره، والذي ُعين والًيا فخرًيا على مصر، ولكن ينيب عنه من يقوم بأعمال اإلمارة مثل عمر بن مهران الرشيد وكاتم أسر

 .(26)هـ(176سنة )

بوجود اسم "جعفر" أسفل كتابات مركز الوجه بداًل من  -موضوع البحث–وينفرد هذا الطراز عن الطرز الخمسة األخرى 

 اسم "عمر" و "موسى" بالطرازين األول والثاني.

وجاءت كتابات الطراز الرابع بالخط الكوفي البسيط، كما وردت بعض الكلمات بالخط الكوفي المورق مثل: "هللا، وحده، 

 شريك، محمد، الحق، جعفر".   
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(، محفوظ 4هـ(، مسجل عليه اسم جعفر )لوحة رقم 186وينسب لهذا الطراز من الدنانير موضوع البحث دينار ضرب سنة )

( مم، لم يسبق دراسته أو 16( جرام، وقطره )4.23(، وزنه )26094مي بالقاهرة تحت رقم سجل )بمتحف الفن اإلسال

 نشره من قبل.

كما ينسب لهذا الطراز العديد من النماذج التي سبق نشرها، منها بعض الدنانير المحفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، 

. وبعض الدنانير التي سبق نشرها والمحفوظة بمتحف قطر (27)(هـ186هـ( إلى سنة )177ضربت خالل الفترة من سنة )

 .(28)هـ(186هـ( وحتى سنة )176الوطني المضروبة من سنة )

 

 الطراز الخامس:   

يشبه الطرز: األول والثاني والرابع من حيث الشكل العام ونصوص الكتابات وترتيبها عدا عدم وجود اسم أسفل كتابات 

 فضاًل عن تاريخ السك، وجاءت كتابات وزخارف هذا الطراز على النحو التالي:مركز الظهر بهذا الطراز، 

 

 الظهر                                                          الوجه 

 محمد مركز:ال اله اال                                               مركز:

 رسول                         هللا وحده                                 

 ال شريك له                                                   هللا     

 بسم هللا ضرب هذا الدينر           هامش:محمد رسول هللا أرسله بالهدى               هامش:       

 ثمان وثمنين ومئةودين الحق ليظهره على الدين كله                       سنة     

 -وينفرد هذا الطراز عن الطرز األربعة األخرى بأن كتابات مركز الظهر تشتمل على ثالثة أسطر فقط ونصها: "محمد

هللا" وال تشتمل على أسماء، ويعد هذا الطراز هو الطراز الوحيد من الطرز الستة الذي يشتمل على ثالثة أسطر  -رسول

 أسماء. بمركز الظهر وال يشتمل على أية

 وقد جاءت كتابات الطراز الخامس بالخط الكوفي البسيط، ونقشت بعض الكلمات بالخط الكوفي المورق مثل: " هللا، وحده،

 شريك، محمد، الحق".   

(، محفوظ بمتحف الفن 5هـ( )لوحة رقم 188وينتمي لهذا الطراز من المجموعة موضوع البحث دينار ضرب سنة )

 ( مم، لم يسبق دراسته أو نشره من قبل.13( جرام، وقطره )4.23(، وزنه )29033رقم سجل )اإلسالمي بالقاهرة تحت 

كما ينتمي إلى هذا الطراز العديد من النماذج التي سبق نشرها والمحفوظة بمتحف قطر الوطني المضروبة خالل           

                                از ضرب خالل هذه الفترة.، وهذا يبين أن هذا الطر(29)هـ(190هـ(، وحتى سنة )188السنوات من سنة )

 

 الطراز السادس: 

يشبه الطرز: األول والثاني والرابع والخامس من حيث الشكل العام ونصوص الكتابات وترتيبها عدا وجود كلمة "للخليفة" 

 الطراز على النحو التالي:أسفل كتابات مركز ظهر هذا الطراز وكذلك تاريخ السك، وجاءت كتابات وزخارف هذا 

 الظهر                                                           الوجه

 محمد مركز:ال اله اال                                             مركز:

 هللا وحده                                                     رسول         

 له                                                     هللا ال شريك       
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 للخليفة                                                                                  

 بسم هللا ضرب هذا الدينر           هامش:محمد رسول هللا أرسله بالهدى               هامش:

 ره على الدين كله                       سنة تسعين ومئةودين الحق ليظه    

وينفرد هذا الطراز عن الطرز الخمسة األخرى بوجود كلمة "للخليفة" أسفل كتابات مركز الظهر؛ وهي تعني الخليفة هارون 

 الرشيد.

اإلسالمية بعد النبي )صلى هللا ولقب الخليفة استعمل كلقب للحاكم األعلى الذي أسند إليه أمر اإلشراف على األمة          

هـ(، وكان إذ ذاك معنى خالفة النبي 13 -11عليه وسلم( وقد أطلق ألول مرة على أبي بكر الصديق)رضي هللا عنه( )

)صلى هللا عليه وسلم(  على حكم المسلمين. وفي الدولة العباسية عنى به خالفة هللا ومما يوضح ذلك ورود لقب "خليفة هللا" 

هـ( بالمحمدية. وأنه على مر الزمن انتزع من اإلمام العباسي 203هـ( سنة )218 -198من النقود باسم المأمون)على قطعة 

سلطته السياسية فصار مدلول اللقب أقرب إلى الرئاسة الدينية، وقد ظهر لقب الخليفة على النقود والنقوش كلقب عام على 

هـ( على الكعبة )المشرفة( خاص بالوليد بن يزيد 101ي نقد مؤرخ بسنة )الخلفاء ومن أقدم استعماالته على اآلثار وروده ف

 .(30) هـ( من أرمينيا باسم المهدي العباسي161األموي وعلى النقود وروده على نقد مؤرخ بسنة )

وقد جاءت كتابات الطراز السادس بالخط الكوفي البسيط، وهناك بعض الكلمات التي وردت بالخط الكوفي المورق            

 على النحو التالي: " هللا، وحده، شريك، محمد، الحق".   

(، 6رقم هـ(، يحمل كلمة "للخليفة" )لوحة 190وينتمي لهذا الطراز من المجموعة موضوع البحث دينار ضرب سنة )

( مم، لم يسبق دراسته 13( جرام، وقطره )3.86(، وزنه )23072محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )

 أو نشره من قبل.

كما ينتمي إلى هذا الطراز العديد من النماذج التي سبق نشرها والمحفوظة بمتحف قطر الوطني مضروبة خالل السنوات 

 .(31) هـ(193ة )هـ(، وحتى سن190من سنة )

 

 وفي ضوء ما سبق فقد توصلنا إلى النتائج التالية:

نشر ودراسة كتابات ستة دنانير عباسية ترجع لعهد الخليفة هارون الرشيد محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة لم  -1

 يسبق نشرها أو دراستها من قبل.

كتابات وزخارف وشكل عام إلى ستة طرز كل طراز  قمنا بتصنيف هذه الدنانير الستة موضوع الدراسة بما عليها من -2

 منها يختلف عن اآلخر.

قمنا بتحليل وتفسير كتابات هذه الطرز الستة كل على حده في ضوء الظروف المختلفة للخليفة هارون الرشيد وخاصة  -3

 ا.األسماء مثل موسى وعمر ومحمد األمين وكذلك األلقاب مثل لقب األمير وبن أمير المؤمنين وغيرهم

هـ( وحتى 188توصلنا في هذا البحث ــ من خالل ما وصلنا على حد علمناــ أن الطراز الخامس قد بدأ ضربه من سنة ) -4

 هـ(.190سنة )

كما توصلنا في هذا البحث ــ من خالل ما وصلنا وعلى حد علمناــ أن الطراز السادس الذي يشتمل على كلمة للخليفة  -5

 هـ(.192سنة ) هـ( وحتى190قد بدأ ضربه من سنة )

 

 

 



 2022نوفمبر   العدد السادس والثالثون                       –المجلد السابع  -مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

733 

 فهرس اللوحات:

هـ(، يحمل اسم موسى محفوظ بمتحف الفن اإلسالم بالقاهرة تحت رقم سجل 172(: دينار عباسي ضرب سنة )1)لوحة رقم 

(23067.) 

هـ(، يحمل اسم عمرمحفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل 173(: دينار عباسي ضرب سنة )2)لوحة رقم 

(23068.) 

هـ(، يحمل بالظهر هامشين بالداخلي منهما اسم ولي العهد، محفوظ بمتحف 185(: دينار عباسي ضرب سنة )3)لوحة رقم 

 (.24543الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )

هـ(، يحمل اسم جعفر محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم 186(: دينار عباسي ضرب سنة )4)لوحة رقم 

 (.26094سجل )

 (.29033هـ(، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )188(: دينار عباسي ضرب سنة )5)لوحة رقم 

هـ(، يحمل كلمة للخليفة محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم 190(: دينار عباسي ضرب سنة )6)لوحة رقم 

 (. 23072سجل )

 

 اللوحات:
 الظهر                                                  الوجه                   

 
 هـ( يحمل اسم موسى172(: دينار عباسي ضرب سنة )1)لوحة رقم 

 (.23067محفوظ بمتحف الفن اإلسالم بالقاهرة تحت رقم سجل )

 
 

 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي
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 الظهر                                                              الوجه                                  

              
 هـ( يحمل اسم عمر173(: دينار عباسي ضرب سنة )2)لوحة رقم 

 (.23068محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )

          
 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي

 

 

 الظهر                                                                                                 الوجه 

           
 هـ(، يحمل بالظهر هامشين بالداخلي منهما185(: دينار عباسي ضرب سنة )3)لوحة رقم 

 (.24543)اسم ولي العهد، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل 
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 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي

 

 الوجه                                                                                                     الظهر

           
 هـ( يحمل اسم جعفر186(: دينار عباسي ضرب سنة )4)لوحة رقم 

 (.26094الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل ) محفوظ بمتحف

       
 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي

 



 2022نوفمبر   العدد السادس والثالثون                       –المجلد السابع  -مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

736 

 

 الوجه                                                                                 الظهر

             
 هـ(188(: دينار عباسي ضرب سنة )5)لوحة رقم 

 (.29033بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )محفوظ 

          
 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي

 

 

 الوجه                                                                                             الظهر

       
 هـ( يحمل كلمة للخليفة190(: دينار عباسي ضرب سنة )6)لوحة رقم 

 (23072محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة تحت رقم سجل )
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 رسم توضيحي لكتابات وزخارف الدينار العلوي
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