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 ثورة على الطراز العربي الساسانيدرهم 
 هـ 75ضرب سجستان سنة  أميةباسم عبد اهلل بن 

 آيات حسن شمس الديند.  

 :ملخصال

تعد النقود اإلسالمية وثائق رسمية وحكومية ال يمكن الطعن فيما ورد عليها من 
ألنها تزود المؤرخين  ؛كتابات وزخارف، وهي مصدر أصيل من مصادر علم التاريخ

شبه والباحثين بمعلومات وأسماء لم يرد لها ذكر في المصادر التاريخية، كذلك فإن النقود ت  
المرآة التي تعكس كل نواحي الحياة في الفترة الزمنية التي ضربت فيها مثل الناحية 

 والفنية وغيرها . ،واألدبية ،جتماعيةوالدينية، واال ،قتصاديةواال ،السياسية

يحمل ودراسته، على الطراز العربي الساساني  درهم ثورةهذا البحث  نشر  يتناول
األستاذ هجرية، محفوظ في مجموعة  75اسم عبد اهلل بن أمية ضرب سجستان سنة 

هم لم يسبق نشره أو دراسته من قبل، وقمنا بدراسته في وهذا الدر براهيم الزامل  بالرياض، إ
دقيقًا موضحين شكله العام،  امن خالل وصف الدرهم وصفًا علمي   ونشره؛ هذا البحث

لقاء الضوء على صاحب هذا الدرهم وهو  وكتاباته، وزخارفه، كما تم تحليل تلك الكتابات وا 
هـ بعد قيام الخليفة األموي عبد الملك بن مروان 75عبد اهلل بن أمية الثائر بسجستان سنة 

وهو ما رفضه عبد اهلل بن أمية ولم يعترف به وقام  هـ، 74بعزله عن حكم سجستان سنة 
للنقود  مهمةوبذلك  يعد هذا الدرهم إضافة جديدة و  ،هـ 77بثورته التي امتدت حتى سنة 

 ونقود الثائرين على الخالفة األموية بصفة خاصة. اإلسالمية بصفة عامة، 
 الكلمات الدالة:

 .العزة هلل ؛هـ75 ؛سجستان ؛عبد اهلل بن أمية ؛درهم
                                                           

  جامعة كفر الشيخ-كلية اآلداب-اإلسالمية(  قسم اآلثار)شعبة اآلثار –أستاذ مساعد. 
ayateldeen@gmail.com   ayaatshams@yahoo.com  
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 مقدمة:

براهيم إستاذ ضمن مجموعة األالخاصة بالرياض  المجموعاتحدى يوجد في إ
على الطراز العربي الساساني يحمل اسم الثائر عبد اهلل بن  ضربنادر  درهم ثورةالزامل، 

جم، 2.87، يبلغ وزن الدرهمهـ ويحمل عبارة "العزة هلل"75أمية ضرب سجستان سنة
 وينشر دراسته من قبل ويدرس في هذا البحث أو الدرهم لم يسبق نشرهوهذا ، مم28وقطره

 .(1رقم )لوحة للمرة األولى

نصفية لكسرى صورة باحتواء مركزه على ز الشكل العام لوجه هذا الدرهم يتمي 
وعلى رأسه ، profileفي وضعه جانبيه  سرو الثاني يتجه ناحية اليمينخوهو ؛ الفرس
وعلى رأس  (1)مام وله شارب ولحيةالجسم من األ الساسانية وهو ممتلئ الآللئ قوده عيوكتف
بالزخارف والجواهر  وكان التاج من الذهب المحلى ،لمجنحا الساسانيسرو الثاني التاج خ

كانت تلمع فوق التاج وكان يعلو التاج كرة مثبتة في هالل  الآللئع بصف من ص  وقد ر  
سفل الكتابة أ لىإ علىسرو الثاني من أخصورة  امموأاخله نجمة خماسية األطراف دب
 :التي تحمل اسمه وهي (2)لويةفهال

 = APDULA – I   عبد اهلل 

 = AUMIYAN   بن أمية 

 
                                                           

بشاربه ولحيته وقد لبس العقد اللؤلؤي والتاج المجنح، وكان النقود الساسانية ظهر كسرى الفرس على (1)
التاج من الذهب المزخرف بالجواهر وقد أحيط بصف من الآللئ كانت تلمع فوق التاج حيث كان ينعكس 

 نورها المتموج على ألوان الزمرد الزاهية.
دائرة ،  ترجمة يحي الخشاب مراجعة عبد الوهاب عزام ، ايران في عهد الساسانيين، آرثركريستنسن ، - 

 .  384، 382، بيروت د.ت ، ص النهضة العربية
الفهلوية او البهلوية هي اللغة التي كان يتحدث بها أهل إيران قبيل الفتح العربي اإلسالمي لها على يد (2)

 الخليفة عمر بن الخطاب.
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= لوية التالية: فهنقش خلف رأس خسرو الثاني الكتابة الو 
وكل هذه  ،وهو دعاء بالنماء واالزدهار، (3)، ومعناها = دامت المملكة ناميةهغد افزوت

الكتابات والزخارف بالمركز تقع داخل دائرتين متوازيتين متحدتي المركز من حبيبات 
 متماسة.

فتحيط بها من الخارج بقايا دائرة وهي عبارة  وزخارفه  هامش الوجه كتابات أما
لى تقابل كوكب الزهرة مع رمز إتبداخل كل هالل نجمة خماسية األطراف  أهلةعن أربعة 

األربعة موزعة على مسافات  األهلة. وهذه (4) نيد الشرقيعنوالخير القمر وهو رمز الرخاء 
الهالل األعلى جهة ف، األصلية ةاالتجاهات األربع حدأفي متساوية بحيث نقش كل هالل 

 جهة الغرب. واأليسرجهة الشرق،  واأليمنجهة الجنوب،  واألسفل، الشمال

يوجد بين الهاللين  كما، (5)" " هلويةفكلمة  واأليمناألعلى  الهاللينويوجد بين 
يوجد بين كذلك  (6)"بسم اهلل" : باللغة العربية هكذا البسملة غير الكاملة يمن واألسفلاأل

 .(7) بالعربية النص القرآني "العزة هلل" واأليسرالهاللين األسفل 
                                                           

ويبدو كامال  ز الرابع بشقه األول فقط، ثم خسرو الثانيظهر هذا الدعاء على نقود خسرو األول وهرم(3)
 على نقود الملوك التاليين.

، 1، ط ساني، عربي ساساني، أموي، عباسي(سا)كنز أم حجرة الفضى  ،محمد أبو الفرج العش، -
 (.1، هامش)3م ، ص1972محفوظ في المتحف الوطني بدمشق، 

، 1965، القاهرة  موسوعة النقود العربية وعلم النميات فجر السكة العربية ، عبد الرحمن فهميمحمد ،(4)
 .30ص 

Lavoix, Henri, Catalogue des monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale vol.I. Paris, 

1887, p. VII- 
 عرفة هذا الرمز.الفهلوية )مي( او )مز( أو )مر( ولكن لم يصل إلى ميمكن ان تقرأ هذه الكلمة (5)
 .43كنز ام حجرة الفضى ،ص، العش  -
نما اكتفوا بأن يأمروا دور م يشأ العرب بعد الفتح العربي اإلل(6) سالمي إليران إلغاء النقود الساسانية فجأة وا 

بع الثاني منه( مأثورة ن يضعوا في هامش الوجه )في الر أالضرب باالستمرار بضرب النقود نفسها على 
 )جيد( او )بسم اهلل(، وكانت هذه أول خطوة في تعريب النقود الساسانية.: عربية مثل

 .17كنز أم حجرة الفضى، ص ،العش -
 من سورة النساء. 39جزء من اآلية رقم (7)
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من  ر متوازية متحدة المركزدوائ الظهر ثالثبات وزخارف مركز كما يحيط بكتا
يضا من عالمات الرخاء عند حبات اللؤلؤ أو حبات البرد وهي أ وأمتماسة  حبيبات

. (8) يحمل في نهايته النار المقدسة د مدرجحيث نقش في الوسط صورة لعمو الشرقيين، 
حد أ ،رمح أومنهما في يده عصا كل وعلى جانبي العمود يوجد رجلين واقفين يحمل 

في التي تسمى  قدسةهما حارسان للنار المو  ،هالرجلين على يمين العمود واآلخر على يسار 
وعلى يمين الحارس األيمن نقش اسم دار ؛ نار بهرام أونصوص االوستا بنار المعابد 

 :(9)السك بالفهلوية

 =SK  سجستان =. 

 هكذا : تاريخ سك الدرهم بالحروف الفهلوية األيسرونقش على يسار الحارس 

 =PNJHFTAT  =75 هذا الدرهم  إن أي ،بالتقويم الهجري
 هـ. 75سنة ضرب 

بداخل كل هالل نجمة خماسية األطراف  أهلةالظهر على أربعة ويشتمل هامش 
 عربية. أوبات فهلوية امثل هامش الوجه تماما عدا عدم وجود كت

ستان جواليا على س وكان اهلل بن أمية باللغة الفهلويةجاء بمركز الوجه اسم عبد 
القادسية التي  معركة أن لىإوقبل الحديث عن هذا الحاكم يجب اإلشارة ، هـ(73-77)

تاريخ في  الخليفة عمر بن الخطاب كانت حدا فاصالً  عهدي فم 641هـ /21حدثت سنة
بن الخطاب تفككت  ن على الفرس في عهد الخليفة عمرالمسلمو  انتصارفبعد  ،إيران

ست فيه حلة اإلسالم، وصارت المدن يران مرحلة من تاريخها لبودخلت إ الدولة الساسانية،
كرها. ومن األقاليم اإليرانية  أواإليرانية الواحدة تلو األخرى تخضع للحكم اإلسالمي طوعا 

                                                           
وهناك في نصوص االوستا )الكتاب الذي يحتوى على نصوص الديانة الزراديشتية( مكانة عظيمة (8)

العناصر الماء والنار التي كان لها أعظم شان في الدين الزرادشتي وتذكر للعناصر الطبيعية. ومن هذه 
 االوستا خمسة أنواع من النار منها نار المعابد وتسمى نار بهرام وهى التي ينتفع بها الناس.

 .135،  134ص ، إيران في عهد الساسانيين  ، كريستنسن -
 أو أكثر في الفراغ األيمن بالظهر.لى مكان الضرب بحرف فهلوي أو حرفين إكان يرمز   (9)
 .2كنز أم حجرة الفضى، ص، العش -
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هـ /  23المهمة التي فتحها المسلمين إقليم سجستان وعاصمته زرنج وذلك ألول مرة سنة 
على  ارةباإلغعبداهلل بن عمير و ن عمرو بقام كل من عاصم  أنم، وتفصيل ذلك 643

سجستان  وأهلن الفاتحين يبعقد الصلح ب األمرسجستان وحاصروا زرنج حتى انتهى 
 . اج سجستان الخر  أهليؤدي  أنوينص على 

حاول المسلمون   م(656-644/ هـ 35- 23وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان )
والي البصرة عبد الرحمن بن  ، ثم أرسلثانية فتح زرنج على يد الربيع بن زياد الحارثي

لكنه تصالح مع أهلها  ،هـ ليفتحها 31ستان سنةجإلى س مرة ثانيةسمرة بن حبيب القرشي  
( م680–661هـ/60–41)سفيان أبيوفى عهد الخليفة معاوية بن  ،على مليوني درهم

سجستان إلى عبد  بأمرم فعهد 663 /هـ 43تولى عبد اهلل بن عامر البصرة وخراسان سنة 
 .  األمويةليها االستقرار بعد خروج أهلها على سلطان الخالفة إ فأعادالرحمن بن سمرة 

على البصرة وخراسان فعهد  أبيهزياد بن  أخاهمعاوية  م عين664هـ/ 45وفى سنة 
 أبيهثم ولى زياد بن  ،إلى الربيع بن زياد الحارثي ونشر بها تعاليم اإلسالم سجستان بأمر

د اهلل يوعندما تولى عب ، م671هـ/51في سنة  ة الثقفيبكر  أبيجستان عبيد اهلل بن على س
ليقوم  673هـ/53عباد بن زياد إلى سجستان عام أخاهرسل البصرة وخراسان أ مربن زياد أ
 .ةبكر  أبيد اهلل بن يمقام عب

بعد  -هـ(86-65)لعبد الملك بن مروان األمويةاستقرت أمور الخالفة  أنوبعد 
بن عبد  أميةقام بتعيين  –م 693هـ/ 73عام  ثورتهوالقضاء على  الزبيرمقتل عبد اهلل بن 
 (10)شاحو ر بن يخلفا لبك م(697-694هـ/78-74)واليا على خراسان أسيداهلل بن خالد بن 

 ،إلى ابنه عبد اهلل بوالية سجستان فمكث بها فترة من الوقت ثم اتجه إلى كابل أميةفعهد 
جبره على دفع مليون درهم خراجا وأ الهزيمةوسد الطريق عليه وألحق به ،وحارب كابلشاه 

عهدا  أميةيكتب عبد اهلل بن  أنلف درهم فداء لنفسه على أ ثالثمائةيدفع  أنعلى  ،سنويا
واليته على سجستان وال يحاربه ففعل عبد اهلل ذلك فلما  أثناءعلى نفسه بأال يغزو بالده 

                                                           
محمد يوسف الدقاق، بيروت  :تحقيق، 4، جالكامل في التاريخ (،هـ630)علي بن محمد ت،ابن األثير(10)

 .133ص  ،1998
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إلى  أشارتكما (11)هـ74عزل عبد اهلل من سجستان سنة بلغ الخبر لعبد الملك بن مروان 
برهن على ت   أميةالنقود التي وصلتنا باسم عبد اهلل بن  أنغير  ،ذلك المصادر التاريخية

وذلك في ضوء ما وصلنا من  ؛هـ77لسجستان حتى سنة أمية استمرار حكم عبد اهلل بن 
 مر لم تذكره المصادر التاريخية.أوهو  أميةدراهم لعبد اهلل بن 

 الطراز العربيعلى  أميةعبد اهلل بن  ضربهاوقبل الحديث عن الدراهم التي 
الدراهم  إصدارفي  بدأتدار سك سجستان  أنالساساني بسجستان يجب اإلشارة إلى 

حيث وصلنا  ،هـ في عهد الخليفة عثمان بن عفان31العربية على الطراز الساساني سنة 
وجهه البسملة  يحمل بهامش (12)ـه 31=  يزدجردي 20درهم عربي ساساني مؤرخ بسنة 

 إصدارر سك سجستان في اغير الكاملة )بسم اهلل( بالخط الكوفي البسيط ، ثم استمرت د
باللغة  األمويينوحملت أسماء حكامها  أميةالدراهم العربية الساسانية في عهد خالفة بني 
وطلحة بن عامر، وعبد العزيز بن عبد اهلل  ،الفهلوية مثل عبد اهلل بن زياد، ومسلم بن زياد

  (13) ، وعبد اهلل بن الحارثةبكر  أبيبن 

م على يد 1968نموذج لنقوده سنة  أولالذي بدأ نشر  أميةوأخيرا عبد اهلل بن 
الذي قام بنشر درهمين ضرب  George C. Milez زعالم النميات األمريكي جورج مايل

غير متأكد  زوالثاني مايلهــ، 75الساساني األول مؤرخ سنة  سجستان على الطراز العربي
 .(14)هـ 77هـ أو 75من تاريخ سكه هل هو 

                                                           
م ، سلسلة تاريخ 605هـ/ 31الفتح اإلسالمي لمدينة كابول سنة  ،إصالح عبد الحميد ريحان،(11)

 .64 – 63، ص 2001ة للكتاب، القاهرة،، الهيئة المصرية العام215 المصرين، رقم

، الدوحة 1جـ،النقود العربية اإلسالمية المحفوظة في متحف قطر الوطنى  ،محمد أبو الفرجالعش، (12)
 .4، 3رقم  54، ص 2رقم  53م، ص 1984هـ / 1404

(13)
Album , Stephen: AN overview of the coinage of  sistan 1 before the Mongols journal of 

Yarmouk Numismatics vol., 10 Yarmouk 1419 / 1998 p. 12   
(14)

Miles, G.C: two unpublished Arab Sasanian dir hems of Abdullah b. UMAYAH ANS MN 

New .Yourk 1968, pp. 155- 157. 
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بنشر درهم ضرب سجستان  م1969ناصر النقشبندي سنة  لمرحومبعد ذلك قام ا
 1973سنة  Heinz Gaube (16)، ثم قام المستشرق األلماني هينز جوبيه (15)هـ 77سنة 

بنشر درهم (17) بعد ذلك قام المرحوم محمد أبو الفرج العش ، هـ75م بنشر درهم مؤرخ سنة 
درهم  هوو م  1991سنة  إشراقاألخير فقام بنشره شمس  النموذج ماأ. هـ 77مؤرخ سنة 
 .(18)هـ75مؤرخ سنة 

الدرهم موضوع البحث يعد رابع درهم ينشر من نوعه ويحمل  أنوهكذا يتضح لنا 
والدرهم ، م  1968األول الذي نشره مايلز سنة  الدرهم هـ بعد75تاريخ سكه وهو سنة 

سنة  لدرهم الثالث الذي نشره شمس اشراقوام،  1973سنة غوبيه ره دي شثاني الذي نال
سنة   سجستانب المضروبينهذا فضال عن الدرهمين . هـ75م ضرب سجستان سنة 1991
نشره ناصر النقشبندي  احدهمأ أميةهـ على الطراز العربي الساساني باسم عبد اهلل بن  77

 ذكرت . أنواآلخر نشره العش كما سبق 

تاريخ سك هذه الدراهم العربية الساسانية التي قام الثائر عبد اهلل بن  أنويالحظ 
، هـ75منها ضرب سنة  ثالثة هـ وعددها خمسة نماذج 77، هـ75 بين عاميبضربها  أمية

هـ( ضد الخليفة عبد الملك 77 – 74فترة ثورته ) خاللهـ وذلك 77واثنين ضربا في سنة 
هـ ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذه الدراهم التي ضربها 74بعد عزله عن سجستان سنة 

ص القرآني "العزة هلل" املة والنكالبسملة غير ال وجههاوسجل عليها بهامش  أميةعبد اهلل بن 
عبارة العزة هلل وأسباب على حد من هؤالء الباحثين الذين نشروا هذه الدراهم ولم يعلق أ
حد من أ شريم ل. كما "القوة من اهلل"هذه العبارة تعني  نأ مايلز الذي ذكر إالتسجيلها 

حد من الباحثين الذين قاموا أكما لم يشر اهم ثورة، هي در و هؤالء الباحثين إلى هذه الدراهم 
ومنهم الدكتور  أميةإلى عبد اهلل بن  األمويعلى الخالفة في العصر  الثواربحصر أسماء 

                                                           
الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز   1جـ،الدرهم اإلسالمي ، ناصر السيد محمودالنقشبندي، (15)

 .117م، ص1969هـ /  1389الساساني، بغداد 
(16)

Gaube, Heinze: Arabosasanidische ,NumismatiK Braunschweig ,1973. pp. 60-789 No. 3.2.43.  
 .43، ص 209رقم  42حجرة الفضى ، صام كنز  ،العش(17)
 .143، رقم 97هـ ، ص 1349أصفهان  –تخستيس سكه هاى امبراتورى اسالم  ،شمساشراق، (18)
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الدراهم العربية  تناولواحد من الباحثين الذين أ، كذلك لم يشر (19)عاصف منصور
ومنهم الدكتور فرج اهلل  أميةالساسانية التي تحمل عبارة العزة هلل إلى دراهم عبد اهلل بن 

 .(20)احمد يوسف

هـ 77هـ ، 75التي ضربت بسجستان سنة  أميةدراهم عبد اهلل بن  أنوال شك 
على  ثورته أثناء أميةالسابق اإلشارة اليها ضربها عبد اهلل بن و ؛ تحمل عبارة العزة هلل و 

المصادر  أشارتهـ. فقد 74فة عبد الملك بن مروان بعد عزله عن سجستان سنة يالخل
 أميةهـ بعزل عبد اهلل بن 74الخليفة عبد الملك بن مروان قام في سنة  أنالتاريخية إلى 
واستمر في حكمه لوالية سجستان  أميةوهو األمر الذي رفضه عبد اهلل بن  ،عن سجستان

 .هـ في ضوء الدراهم التي وصلتنا 77 سنة حتى

 احدأمروان قد عين  الخليفة عبد الملك بن أنكما لم تذكر هذه المصادر التاريخية 
هـ، فرغم 77هـ إلى سنة 74 سنة من أميةعلى والية سجستان خالل فترة ثورة عبد اهلل بن 

عن ثورته ضد عالنا إعن سجستان قام بسك هذه الدراهم المذكورة  أميةعزل عبد اهلل بن 
النقود شارة من شارات الملك  أنال باعتبار فة عبد الملك وحكمه بسجستان مستقالخلي

لذلك  ؛على اتخاذها بمجرد اعتالئهم الحكم الحكاموالسلطان الثالث التي كان يحرص 
اسمه باللغة الفهلوية على هذه الدراهم تعبيرا عن كيانه السياسي  أميةسجل عبد اهلل بن 

رة عبد اهلل الجديد، وتتوافق نصوص الكتابات المسجلة على هذه الدراهم في التعبير عن ثو 
                                                           

موية وعددهم ثمانية ثوار ألوالخارجين على الخالفة اقام الدكتور عاطف منصور بحصر أسماء الثوار (19)
مية وهذا يلقي الضوء على أهمية هذا أوحدد أسمائهم وفترات ثورتهم ولم يدرج بينهم اسم عبد اهلل بن 

 البحث.
النقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضارة  ،عاطف منصور محمدرمضان،  -

 .457 م، ص2008اإلسالمية، القاهرة 

موي على األحمد يوسف ان عبارة العزة هلل نقشت ألول مرة في العصر أذكر الدكتور فرج اهلل (20)
مية سبقت ثورة بن أهـ( بسجستان ولكن ثورة عبد اهلل بن 85–80مسكوكات عبد الرحمن بن االشعث )

 لى دراهم عبد اهلل بن أمية.إشعث ولم يشر األ
هـ  1423، الرياض 1اآليات القرآنية على المسكوكات اإلسالمية دراسة مقارنة، ط، حمدأفرج اهلل  يوسف،

 .64م، ص 2003/ 
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حيث قام بنقش عبارة العزة هلل بهامش الوجه. وهذه العبارة هي نص قرآني جزء من  أميةبن 
بالظلم الذي وقع  أميةفهي تعبر عن إحساس عبد اهلل بن   ،من سورة النساء 139اآلية 

فتحها وفتح في بن مروان بعد عزله عن سجستان بعد نجاحه  الملكعليه من جانب عبد 
هذه العبارة تعلن عن سخطه ورفضه لسياسة عبد  أنالجزية على أهلها، كما  كابل وفرض

العزة والنصر من اهلل سبحانه  أن أميةعلن عبد اهلل بن ألذلك  ،الملك بن مروان وقراراته
وتعالى وهى المرة األولى التي ينقش فيها هذا النص القرآني على النقود في العصر 

 والعباسية والفاطمية. األمويةاإلسالمي وصارت شعارا يتخذه الثوار من بعده في العصور 

 سجستان أيضًا ورد هذا الشعار على نقود عبد الرحمن بنبفبعد سنوات قليلة و  
فة عبد الملك بن مروان كما سجل منصور بن يعندما ثار ضد الخل(21)األشعث
هـ( ومنها 158 – 136جعفر المنصور ) بيأثورته ضد الخليفة العباسي  أثناء(22)جمهور

                                                           
م( العزة هلل جميعًا على مسكوكاته 704–699هـ/85–80شعث )األنقش عبد الرحمن بن محمد بن (21)

علن خلع أكما ذكر مايلز. كان عبد الرحمن من القادة التابعين للحجاج بن يوسف الثقفي فخرج عليه و 
وكان عبد الرحمن عند ذلك مقيما في سجستان حيث بعثه الحجاج  ،موي عبد الملك بن مرواناألالخليفة 

على رأس جيش لحماية الثغور اإلسالمية في تلك الجهات فاتجه جنوب العراق واستطاع االستيالء على 
الكثير من الكراهية والبغض  هل البصرة وغيرها من المدن العراقية يكنونأم وكان 701هـ/81البصرة سنة 

للحجاج فسارعوا بمبايعة عبد الرحمن على حرب الحجاج وخلع الخليفة عبد الملك بن مروان ومن أسباب 
وسكناهم المدن  الذمةهل أسالم إن الخراج قد قل بسبب أليه بإن عماله رفعوا أهل العراق للحجاج أكراهية 

سالمهم كذلك نقش عبد إن تؤخذ منهم الجزية برغم أقراهم و عادتهم إلى إبعد ترك قراهم فأمر الحجاج ب
على نقوده للرد على ظلم الحجاج بن يوسف الذي فرض الجزية على المسلمين لذلك  اآليةالرحمن هذه 

ن أحاكما فعليه بوصفه   خرج عبد الرحمن لرفع الظلم عنهم فمن كان منهم قد ابتغى العزة عند الحجاج
 عا.ن العزة هلل جميأيتذكر 

 .65-64يوسف، اآليات القرآنية، ص  -
-Miles: ExcaVation coins from the perepolis region Cnumismatic notes and monographs No., 

143, the ANS New Yourk 1959, p 32 
موي يزيد بن األكان منصور بن جمهور بن حسن بن عمرو الكلبي واليا على خراسان من قبل الخليفة (22)

م وظل 748هـ / 130السند واستولى عليها  إلىم( وبعد عزله سار 744 –743هـ/ 126–125الوليد )
قره الخليفة أبو العباس السفاح واليا على السند لكن أبو مسلم أيحكمها حتى قيام الخالفة العباسية ف

علن خروجه على الخالفة ألى السند، لكن منصور تصدى له وقتله و إرسل واليا من قبله أالخراساني 
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كما سجل ، (23)بباريس األهليةالمكتبة بيحمل عبارة العزة هلل محفوظ  طخردرهم ضرب اص
ونقش  ،هـ 333يزيد بن كيداد عندما ثار ضد الخالفة الفاطمية في سنة  أبىعلى نقود 
 .(24)الذهبية والفضية العزة هلل هعلى نقود

عبد اهلل بن بها تلقي الضوء على الثورة التي قام  فهيتاريخ سك هذه الدراهم  أما
الله بها بعد عزله عنها في قعد استبهـ 75حينما ضرب هذه الدراهم بسجستان سنة  أمية
 أميةلعبد اهلل بن  إصدار خرآوكان  ،السابق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان العام

هـ  وهو العام األخير لحكم عبد اهلل بسجستان حينما 77بسجستان الدراهم المؤرخة بسنة 
طار التاريخي لتلك الفترة حيث عزل في العام ذاته والد انتهت ثورته وهو ما يتوافق مع اإل

هـ  77سنة  (25) ةصفر  أبىعن والية خراسان وتولى بدال منه المهلب بن  أميةعبد اهلل بن 
 على سجستان في العام نفسه. ةبكر  أبىالذي ولى عبد الملك بن 

موضوع البحث من النادر  الدرهموفى ضوء ما سبق يتضح لنا أهمية دراسة هذا 
وتاريخ سكه  كانفي م الذي يمثل النموذج الرابع المعروف عالمياً  أميةدراهم عبد اهلل بن 

هـ وعبارة "العزة هلل" . وهذا الدرهم يلقي الضوء على ثورة عبد 75سنة و سجستان  معا وهما 
خية وهذه والتي لم تذكرها المصادر التاري ،ضد الخليفة عبد الملك بن مروان أميةاهلل بن 

السابقة الدراسات  غفلتأ حيث ،هي المرة األولى التي يتعرض بحث علمي لهذه الثورة
في هذا البحث  يخي الصحيح لها وهو ما قمنا بدراستهطار التار دراسة هذه الدراهم في اإل

                                                                                                                                                            

رسل الخليفة أبو جعفر المنصور جيشا بقيادة موسى بن كعب التميمي أالعباسية واستمر يحكم السند حتى 
 تمكن من طرد منصور من السند.

م 2006نقود الخارجين على الخالفة العباسية في شرق العالم اإلسالمي، القاهرة ، حمدأفرج اهلل يوسف، 
 .90 – 89ص 

 .90 – 89اهلل احمد يوسف: نقود الخارجين ،ص فرج (23)
 68 -66يوسف: اآليات القرآنية، ص  (24)
 المهلب بن أبي صفرة األزدي وكنيته أبو سعيد، من الوالة األمويين على خراسان للمزيد انظر :(25)
 .324ص ، م 1883لندن  ،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي -
 188ص ،  4جـ ،الكامل في التاريخ  ،ابن االثير -
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راز العربي الساساني بسجستان المضروبة على الط أميةوتصنيف نقود )دراهم(عبد اهلل بن 
 ، هـ على أنها نقود ثورة ألول مرة وعددها ستة دراهم تحمل عبارة العزة هلل77هـ ، 75 عام

ؤكد ثورة عبد يما سجل على هذه الدراهم من كتابات  وهو ما يتفق مع السياق التاريخي و
 أميةضد الخليفة عبد الملك بن مروان والتي تمثل في تسجيل عبد اهلل بن  أميةاهلل بن 

وكذلك تسجيل تاريخ السك وفقًا للتقويم الهجري  ،لدراهم باللغة الفهلويةالسمه على هذه ا
بسجستان بعد  أميةهـ وهذا التاريخ يقع في فترة ثورة عبد اهلل بن 77هـ ، 75وهو عامي 

هـ وكذلك تم تسجيل النص القرآني من سورة النساء وهو العزة هلل 74عزله عنها سنة 
ثورته وما وقع عليه من ظلم بسبب عزله عن  عن اً بهامش وجه هذه الدراهم تعبير 

 أنسجستان. وقد صارت هذه العبارة بعد ذلك شعارا اتخذه العديد من الثوار كما سبق 
فقد صارت هذه العبارة القرآنية القاسم المشترك على نقود الخارجين على الخلفاء  ،ذكرنا

مكان السك  موضوع البحث اسموجاء بمركز ظهر الدرهم  والعباسيين والفاطميين، األمويين
في  ت، وسجستان كما جاءت على الدراهم أو سيستان كما وردبالفهلوية وهو سجستان

عروف عن مطلق عليها البلدانيون المسلمون اسم سجستان وهو االسم الأالمراجع العربية، و 
يران إة في الجنوب الشرقي من يوهي البالد السهل sagistan نسگستااالسم الفارسي 

وتقع سجستان بين خراسان ومكران والسند (26)وعاصمة هذا اإلقليم زرنج
ن الهواء وهي بالد كثيرة الخيرات يوسجستان شديدة الرياح وقامت عليها طواح(27)وكرمان

هم مدنها وأ(28)من العيش رغديعيش أهلها في  ،وأنواع الطعام واألعنابمن التمر 
ثم مدينة بست وتقع على  الوسطى اإلسالميةوكانت قاعدة اإلقليم في العصور (29)زرنج

 .(30)دننهر هيلم
                                                           

 .263موسوعة النقود، ص  محمد،(26)
(27)

Les strange Guy: the lands of the Eastern caliphate, p. 372. 
، بيروت 2بلدان الخالفة الشرقية ، نقله إلى العربية  بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، ط كي، ،لسترنج -

 .372م، ص 1985
، 2، صورة األرض تحقيق ج هـ كراوز ط(م977/هــ 367)أبو القاسم محمد بن علي ت  ،ابن حوقل(28)

 .352م، ص 1938ليدن  
 .347ص  ،ابن حوقل(29)
 .353، 352، 347صورة األرض، ص ، ؛ ابن حوقل383، 373ص ،بلدان الخالفة الشرقية  كي،(30)
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هـ في 31سجستان على الدراهم العربية الساسانية منذ سنة  ربضدار ظهرت 
الثالث مؤرخ  يزدجردعهد الخليفة عثمان بن عفان حينما نقشت على درهم يحمل صورة 

 (31)الكاملة )بسم اهلل(حسب التقويم ما بعد اليزدجردي وعليه البسملة غير  20ة سنب
على طراز دراهم  األمويين ةواستمرت تسجل على الدراهم العربية الساسانية التي ضربها وال

خسرو الثاني فنقشت على الدراهم العربية الساسانية التي ضربها كل من عبيد اهلل بن زياد، 
، وعبد اهلل أميةبن  سلم بن زياد، وطلحة بن عبد اهلل، وعبد العزيز بن عبد اهلل، وعبد اهللو 
 .(32)، وعبد اهلل بن الحارثبكرة أبى بن

الدرهم موضوع البحث المضروب بسجستان سنة  أن اوفى ضوء ما سبق يتضح لن
في  اهو رابع درهم ينشر عالمي  وعبارة العزة هلل  أميةهـ ويحمل اسم الثائر عبد اهلل بن  75

بسجستان بعد قيام الخليفة  أميةوهو درهم ثورة ضربه عبد اهلل بن  مكان وتاريخ سكه معاً 
هـ وهو األمر الذي رفضه عبد اهلل 74حكم سجستان سنة عبد الملك بن مروان بعزله عن 

هـ وذلك في ضوء ما وصلنا 77ولم يعترف به وقام بثورته التي امتدت حتى سنة  أميةبن 
القرآنية التي تشير إلى الثورة وهي العزة هلل ولم العبارة تحمل لعبداهلل بن أمية من دراهم 

 وهـ 75خالل عامي حد من الباحثين الذين تناولوا هذه الدراهم المضروبة بسجستان أيشر 
هذه  أنبسجستان على  أميةاهلل بن لتي ضربها عبدهـ والتي تحمل العبارة المذكورة وا77

هـ 74بسجستان بعد عزله عنها سنة  أميةاهلل بن عبدالدراهم هي دراهم ثورة ضربها الثائر 
عن  أميةاهلل بن الثورة بعزل والد عبدهـ وانتهت هذه  77واستمرت هذه الثورة حتى سنة 

هـ ، كما تولى  77صفرة سنة  أبىها سجستان وتولى المهلب بن فيوالية خراسان بما 
 . بكره على سجستان في العام نفسه أبىاهلل بن عبد

 أميةيلقى الضوء على ثورة عبداهلل بن  ألنه ؛جدا مهماً ن هذا البحث يعد وهكذا فإ
نقود اإلسالمية بصفة لل مهمةنه يمثل إضافة جديدة و أ، كما ليهاإبسجستان والسابق اإلشارة 

  بصفة خاصة. األمويةعامة ونقود الثائرين على الخالفة 
 

                                                           
 .2رقم  53، ص 1النقود العربية اإلسالمية، ط، العش(31)

- Walker, John: A Catalogue of the Arab Sassanian coins , London, 1941, No. 3, p.4, No 8 & al 

– ush, M Abu -L- farag: Silver Hoard of Damascus. Damascus 1972, p. 160. 
(32)

- Walker: op. cit. p. 2XXIX. 
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A  Dirham of a revolution in Arab Sassanid style 

that bears the name of Abdullah bin Umayyah 

struck in Sagestan in 75 A. H. 

 Dr.Ayat Hassan Shams El-Din

 

Abstract: 

Islamic coins are considered official and governmental 

documents that cannot be suspicious in terms of inscriptions and 

decorations on it. It is an original source of history because it 

provides historians and researchers with information and names that 

are not mentioned in historical sources. Furthermore, coins are like a 

mirror that reflects all the aspects of life during the period of time in 

which it has been coined, such as political, economic, religious, 

social, literary, and  artistic circumstances, etc. 

In this research, a rare Dirham of revolution in the Arab 

Sassanid style that bears the name of Abdullah bin Umayyah struck  

in Sagestan in 75 A H is published and studied. The dirham is 

preserved in Mr. Ibrahim El Zamel’s collection in Riyadh and it has 

never been studied or published before. This research describes the 

Dirham accurately and scientifically, clarifying its general shape, 

inscriptions, and decorations. In addition, it analyzes these 

inscriptions, shedding light on the owner of this dirham, Abdullah 

bin Umayyah (the rebel)in Sagestan in 75 AH after the Umayyad 

caliph Abd al-Malik bin Marawan removed him from ruling 

Sagestan in 74 A.H.  Abdullah bin Umayyah rejected that and 

protested against him and did not give him any consideration, setting 

off his revolution, which lasted until the year 77 A.H.  Thus, This 

dirham is a new and important addition to Islamic coins in general, 

and coins of the revolutionaries against the Umayyad Caliphate in 

particular 
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 Dirham ; Abdullah bin Umayyah; Sagestan ; 75 A.H ; Glory to God. 
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