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 أصفهان لهضحان  ء ادجلد   ادااوو  ادضرخلة  ي مدكوكات األميخ عال
 م (7037-7007هـ / 898-388) 

 م.د. حاتم يهج هنو ادطائ .أ  
 ولي  اآلداب -جامع  ادضوصل   
 ضلخصاد

تعج السدكػكات واحجة مغ اىع السرادر السادية التي تع بػاسصتيا االفراح عغ      
معمػمات تاريخية لع تحكخىا السجونات التاريخية تخز بعس األسخ والجويالت التي 
حكست مجن واقاليع في السذخق والسغخب االسالمي ، وذلظ بسا نقر عمضيا مغ معمػمات 

تي سكت فضيا فزاًل عغ االمخ بدكيا مغ اسساء االمخاء قيسة مغ تاريخ سكيا والسجيشة ال
والحكام والدالشضغ، فكان السذخق االسالمي مضجانًا لطيػر عجد مغ الجويالت واالسخ 
التي حكست بعس اقاليسو ومجنو، فكانت االسخة الكاكػية واحجة مغ تمظ االسخ التي 

االمضخ عالء الجولة حكست مجيشتي اصفيان وىسحان مػضػع بحثشا . وشغمت مدكػكات 
جدءا مغ اىتسام الباحثضغ السخترضغ بالتشقضب عغ السدكػكات فعبخ البحث الكاكػي 

والتقري وججنا مجسػعة مغ تمظ السدكػكات سػاء في السرادر السخترة أم في 
الستاحف العالسية والعخبية ومبعث االىتسام بيا اتراليا باقتراديات الجولة وسياساتيا 

التجارية والسالية ، كسا ُتعج وثائق تكذف عالقات الجويالت واإلمارات وسائخ اوضاعيا 
 واالسخ الستعاقبة ، وتتجمى فضيا الطػاىخ الدياسية واالقترادية واالجتساعية والجيشية بسا

نقر عمضيا مغ كتابات ورمػز ورسػم وخصػط ، فزال عغ اوزانيا واقصارىا التي جاءت 
 بيا . 
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سة مدكػكات االمضخ دمحم بغ دشسشدار بغ كاكػيو السمقب بعالء تشاول ىحا البحث درا    
وذلظ ألن تمظ السجن  م(7037-7007هـ / 388-898الجولة في أصفيان وىسحان)

كانت مخكد حكسيع ولجورىا الخئيذ في سظ السدكػكات، فقج تست دراستيا مغ حضث ما 
نقصر عمى وجو تمظ السدكػكات وضيخىا  مغ كتابات وعبارات وتحمضميا وربط ما كتب 

 عمضيا مغ كتابات باألحجاث التاريخية لدشػات سكيا .

السبحث االول مدكػكات االمضخ عالء  قدع البحث إلى مبحثضغ وخاتسة ؛ تزسغ     
الجولة في مجيشة اصفيان ، اما السبحث الثاني فقج تشاول مدكػكات االمضخ عالء الجولة 

 في مجيشة ىسحان ، كسا جاءت الخاتسة لتبضغ أبخز ما تػصل إليو البحث مغ نتائج.

 كمسات مفتاحية : الكاكػية ، عالء الجولة ، مدكػكات .
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The Forged Coins of the prince Aldawla Al kakawi in Isfahan 
and Hamaddhen (398-433A.H/1007-1041A.D) 

 Assit. prof. Dr. Hatim F. Hano Al-Taee 

University of Mousl -College of Arts 

 Abstract 

    I would like to say that AL-Jibal region is one of the important 
regions of Islamic Orient because of its strategic position which 
lived there many princes of Islamic states especially Al-Kakawia 
princes. It has many countries and I will talk about two of them 
namely, Isfahan and Hamadhan. These coins was had the drop of 
Sultans as well as rulers because it was the main remark of rulers. 
Added to this, it was an informational device which lead the state 
to expansion. It also linked with the economy of state and its 
financial as well as trade position and it is considered as a 
document for discovering the relations between the states and 
consecutive families.  

    We will see the economic, social and Islamic phenomena 
through their writings, Symbols and lines on the coins. Address to 
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these it Consecutive families. And, we will see the economy social 
and Islamic phenomena through their writings Symbols and lines 
as well as its weights and diameters.  

   This paper talks about the coins of the prince Muhammad bin 
Dushminzar bin kakawi who called Alla'a Aldawla in Isfahan and 
Hamadhan (398-433 AH) (1007-1041 AD) because those cities 
were the place of their ruling and the main rule to make coins. The 
paper talks about the shapes which found on the obverse of coin 
and its back including historical events. The paper was divided into 
two parts and conclusion. 

   The first part talks about the coins of the prince Alla'a in Isfahan 
whereas the second one talks about the coins of prince in 
Hamadhan. The paper was concluded with many results. 
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 : مدكوكات األميخ عال ء ادجلد  ي  اصفهان.ادضبحث االلل

يشتدب االمضخ عالء الجولة الى األسخة الكاكػيو التي يعج عالء الجولة أبػ جعفخ دمحم     
، فعالء الجولة ابغ خال والجة ( 1)بغ دشسشدار مؤسديا، وكاكػيو كمسة فارسية تعشي الخال

م ( التي ولتو عمى 1429-997ىـ / 424-387) بػيو مجج الجولة بغ فخخ الجولة بغ 
 .( 3)م (1447ىـ / 398) عج مػت زوجيا فخخ الجولة في سشة ب (2)أصفيان

وبعج مػت فخخ الجولة استغل عالء الجولة ما حجث مغ إرباك في العسمية الدياسية     
ييية ، فسج نفػذه عمى حداب أمالك األمضخ البػييي سسا الجولة أبي الحدغ بغ لمجولة البػ 

 (4)( واستػلى عمى مجيشتي ىسحانم1422-1421ىـ / 413-412) الجولةشسذ 
، ولكشو بقي عمى تبعضتو لمجولة البػييية بإقامة الخصبة لألمضخ (5)وأصفيان في إقميع الجبال

. وضخبت السدكػكات في ( 6)ا ذكخه ابغ خمجون البػييي ونقر اسسو عمى الدكة ، وىػ م
عيج األمضخ دمحم بغ دشسشدار عالء الجولة فخامخز في دار ضخب أصفيان وىسحان بضغ 

 .م ( وتشػعت بضغ الجنانضخ والجراىع1448-1415ىـ / 444-446سشتي ) 

ة والحىبية في مجيشة ضخب األمضخ عالء الجولة دمحم بغ دشسشدار نقػده الفزي    
( ونقر عمضيا العبارات م1415ىـ / 446أصفيان، فسيا الجراىع التي سكيا سشة )

 ممع ( .26)  خغع ( والقص4: الػزن ) ( 7)والشرػص اآلتية

 ادوجـه

 ال إلو إال هللا   :ادضخكد 

 ادظهـخ

الرسج لع يمج ولع يػلج ولع  هللا احج هللا:  ادضخكد
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 دمحم رسػل هللا

 القادر باهلل

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع هامش داخل 
 بأصفيان سشة ست وأربعسائة   

هلل األمخ مغ قبل ومغ بعج  :ارج  هامش خ
 ويػمئح يفخح السؤمشػن بشرخ هللا

 لو كفػًا أحج يكغ 

 دمحم 

: دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ هامش 
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن   

م ( عمى 1434-991ىـ / 422-381سجل لقب الخميفة العباسي القادر باهلل )      
أصفيان إبان حكع أسخة بشي ىحا الصخاز لضؤكج سيادة الخالفة العباسية عمى مشصقة 

ن في اليامر الخارجي مغ مخكد الػجو فيػكاكػيو االقتباس القخآني مغ سػرة  ، أما ما دو ِّ
نت سػرة اإلخالص عمى الخوم ، لمجاللة مخكد الطيخ مغ دون كمستي )قل ىػ(، كسا ُدو 
(، إن قخاءة (( وإنو لع يتخح صاحبة وال ولجًا ، مع ذكخ رسػل هللا وحجانية هللا ) عمى

، ألنيا تذتسل عمى أىع مبادئ العقضجة ازي ثمث القخآن الكخيعاإلخالص تػ سػرة 
، م(696ىـ / 77ول مخة إلى سشة )، ويخجع ضيػر ىحه الدػرة عمى الشقػد أل(8)اإلسالمية

م( بتعخيب الشقػد 745 -684ىـــ/86-65) عشجما قام الخميفة عبجالسمظ بغ مخوان
( 9)(م697ىـ / 78في سشة ) راىع، ثع ضيخت عمى الجفطيخت عمى الجنانضخ في تمظ الدشة

، وجاء اسع عالء الجولة في أسفل مخكد الطيخ بكمسة دمحم ، التي تجل عمى دمحم بغ 
 دشسشدار حاكع أسخة بشي كاكػيو .



 مسكوكات األمري عالء الدولة  الكاكوي املضزوبة يف أصفوان وهنذان
         م.د. حامت فود هنو الطائي.أ                     م ( 1041-1001هـ / 393-433) 

                                                                   

 703 (2021 ايلولالعدد الجالثون )ملحق  جملة دراسات تارخيية

ء الجولة في مجيشة أصفيان ويشتسي إلى ىحا الصخاز دراىع أخخى ضخبيا األمضخ عال    
از الدابق في مخكدي والعبارات نفديا لمصخ ( ، وحسمت الشقػش م1416ىـ / 447سشة )

 (14)(ممع34غع( والقصخ )734,3ي بمغ )، باختالف سشة الزخب والػزن الحالػجو والطيخ

 ( 1) لػحة رقع 

 

 

 

جيشة أما الصخاز الثاني الحي ضخبو عالء الجولة دمحم بغ دشسشدار مغ الجراىع في م    
الصخاز األول ، إذ سجل عميو عبارات ( فقج اختمف عغ م1415ىـ / 446أصفيان سشة )

 : (11)لع تدجل عمى الصخاز الدابق ، فجاءت نرػصو عمى الشحػ اآلتي

 (    ممع26غع ( والقصخ )44,3الػزن )

 ( 2) لػحة رقع  
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 ادوجـه

 وحجه ال شخيظ لو : ال إلو إال هللا ادضخكد 

 دمحم بغ دشسشدار 

هللا ضخب ىحا الجرىع  : بدعهامش داخل 
 بأصفيان سشة ست وأربع مائة   

 : وفتح قخيبهامش خارج  

 ادظهـخ

 دمحم رسػل هللا   هلل:  ادضخكد

 القادر باهلل 

 شسذ الجولة ممظ السمػك 

: هللا أحج هللا الرسج لع يمج ولع يػلج ولع هامش
 يكغ لو كفػًا أحج    

بتدجضل لقب الخميفة القادر باهلل في مخكد اختمف ىحا الصخاز عغ الصخاز الدابق      
الطيخ بجاًل مغ مخكد الػجو ، كسا سجل اسع دمحم بغ دشسشدار عمى مخكد الػجو أيزًا ، 

خكد الػجو ، وانفخد ىحا الصخاز بتدجضل كمستي ) وفتح قخيب ( في اليامر الخارجي مغ م
شضغ بأن هللا سضشرخىع ، وىحه اآلية تبذخ السؤم( مغ سػرة الرف13وىسا جدء مغ اآلية )

نت س(12)عمى أعجائيع ، وىحا ما لع ػرة اإلخالص عمى ىامر مخكد الطيخ، كسا ُدو 
دمحم رسػل هللا كان يدجل دائسًا في ىامر الطيخ )نمحطو عمى الشقػد التي سبقت ، فقج 

أرسمو باليجى وديغ الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن ( ، وأضيف إلى ىحا 
 ز لقب ممظ السمػك وشسذ الجولة الحاكع البػييي القميع الجبال في تمظ السجة . الصخا

( مغ دار ضخب أصفيان لألمضخ عالء الجولة ، م1417ىـ / 448وحسمت دراىع سشة )   
نقػشًا وعبارات تختمف تسامًا عغ الجراىع الدابقة في مخكد الػجو فجاءت نرػصيا 

 ممع ( 27غع ( والقصخ )995,3الػزن ):  (13)وعباراتيا كسا يأتي
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 ( 3) لػحة رقع 

 

 

 

 

 ادوجـه

 دشسشدار :  دمحم ابغ ادضخكد 

: ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو هامش داخل  
 القادر باهلل   

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع هامش خارج 
 بأصفيان سشة ثسان وأربعسائة 

 ادظهـخ

 دمحم رسػل هللا   هلل:  ادضخكد

 ممظ السمػك القادر باهلل 

 شسذ الجولة 

: هللا احج هللا الرسج لع يمج ولع يػلج ولع هامش
 يكغ لو كفػًا أحج    

اختمف ىحا الصخاز عغ الصخاز الدابق بتدجضل اسع األمضخ الكاكػي دمحم بغ دشسشدار      
لػجو فقج سجمت في في مخكد الػجو مشفخدًا مغ دون تدجضل شيادة التػحضج في مخكد ا

ابات كانت متذابية مع شخاز سشة ، أما في مخكد الطيخ فإن الكتالجاخمياليامر 
      .م(1415ىـ / 446)
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سشيا الجراىع التي كسا واصل عالء الجولة ضخب نقػده الفزية في مجيشة أصفيان ف    
 :(14)( ونقر عمضيا العبارات والشرػص اآلتيةم1418ىـ / 449سكيا في سشة )

 ممع (27 )غع ( والقصخ 24,4الػزن ) 

 ادوجـه

 ال إلو إال هللا : ادضخكد

 دمحم رسػل هللا 

 دمحم القادر باهلل 

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع هامش داخل 
 بأصفيان سشة تدع وأربعسائة

 ادظهـخ

 الرسج لع يمج ولع يػلج هللا أحج هللا:  ادضخكد

 ولع يكغ لو كفػًا أحج 

  

تسضد ىحا الشػع مغ الجراىع بتدجضل لقب الخميفة القادر باهلل في مخكد الػجو ، تأكضجًا      
أسخة بشي كاكػيو لمخالفة العباسية عغ شخيق زيادة لقب الخميفة عمى الدكة ، أما  لتبعضتو

لجولة حاكع كمسة دمحم التي وردت في آخخ مخكد الػجو فيي اسع دمحم بغ دشسشدار عالء ا
، أما السضدة الثانية ليحا الشػع مغ الجراىع فيي تدجضل سػرة ػيو في أصفيانبشي كاك

اإلخالص عمى مخكد الطيخ ، مغ دون كمستي ) قل ىػ ( ، كسا ححف اليامر الخارجي 
 لسخكد الػجو وىامر مخكد الطيخ مغ تمظ الجراىع . 

شة أصفيان سشة أما اإلصجار الثاني مغ دراىع األمضخ عالء الجولة الحي ضخب في مجي   
 : (15)م( ، فقج سجل عمضيا الشرػص والكتابات اآلتية1419ىـ / 414)
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 ممع ( .26غع ( والقصخ ) 61,2الػزن ) 

 ادوجـه

 وحجه ال شخيظ لو: ال إلو إال هللا ادضخكد 

 دمحم بغ دشسشدار 

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع بأصفيان هامش 
 سشة عذخ وأربعسائة 

 ادظهـخ

 رسػل هللادمحم :  ادضخكد

 ممظ السمػك القادر باهلل 

 شسذ الجولة 

 

مغ السالحظ عمى ىحا الصخاز أنو سجل عميو لقب الخميفة العباسي القادر باهلل ،      
تأكضجا الستسخار تبعية بشي كاكػيو لمخالفة العباسية ، فزاًل عغ تبعضتيع لحاكع إقميع 

، وذلظ م(1421-988ىـ / 412-378)خ البػييي شسذ الجولة أبي شاىخ الجبال األمض
، مع زيادة كمستي ) بغ دشسشدار ( إلى كمسة دمحم عمى  (16)بتدجضل لقبو عمى ذلظ الصخاز

الصخاز الدابق لمجاللة عمى أنو عالء الجولة أبػ جعفخ دمحم بغ دشسشدار ، كسا ححف مشو 
 ىامذا مخكد الػجو والطيخ أيزًا .

م ( لألمضخ عالء الجولة 1429ىـ / 414دراىع سشة )الشرػص الكتابية عمى وتشػعت     
فقج نقر عمضيا كتابات تختمف عغ الصخاز الدابق في دار ضخب أصفيان ، وىي كسا 

 ممع ( .26غع ( والقصخ ) 34,2: الػزن )  (17)يأتي

 ادظهـخ ادوجـه
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 عجل  : ادضخكد 

 وحجه ال شخيظ لوال إلو إال هللا  

 دمحم بغ دشسشدار

 

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع بأصفيان هامش 
 سشة عذخ وأربعسائة 

 هلل:  ادضخكد

 دمحم رسػل هللا

 شاىشذاه

 بغ فخخ الجولة  مجج الجولة

: دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ هامش
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 

كمسة ) عجل ( في أعمى مخكد الػجو اختمف ىحا الصخاز عغ الصخاز الدابق بتدجضل      
، وىي مغ الكمسات ذات السجلػل االقترادي واالجتساعي والدياسي السيع ، إذ كانت 
تدجل عمى الشقػد لتػضح أنيا مغ اإلصجار الخسسي لمجولة ، كسا كانت بسثابة رخرة 

، وسجل عميو أيزًا لقب مجج الجولة وىػ لقب خاص  (18)لتجاول الشقػد بضغ الشاس
-997ىـ/424-387بغ االمضخ البػييي فخخ الجولة ) ألمضخ البػييي أبػ شالب رستعبا

. ولعل ضيػر لقب مجج الجولة ( 19)فخخ الجولة حاكع البػييضضغ في الخي  غم( اب1429
عمى ىحا الشػع مغ نقػد دمحم بغ دشسشدار يبضغ خزػع ىحا الحاكع لألمضخ البػييي ، كسا 

، وقج تػلى األمضخ  (24)كان ابغ خال والجة مجج الجولة سبق القػل فإن دمحم بغ دشسشدار
دمحم بغ دشسشدار حكع أصفيان بخعاية والجة مجج الجولة ، وىػ األمخ الحي تع بخضاء 
األمضخ البػييي مجج الجولة ، حتى إنو لسا اختمف األخضخ مع والجتو عدل دمحم بغ دشسشدار 

-989ىـ / 443-379 الجولة )عغ أصفيان ، الحي ىخب إلى األمضخ البػييي بياء 
( حاكع البػييضضغ في العخاق وإقميع فارس ، ولسا عاد الػفاق بضغ مجج الجولة م1412
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. لحلظ كان تدجضل اسع مجج ( 21)ووالجتو ، عاد دمحم بغ دشسشدار إلى أصفيان مخة أخخى 
 البػييي .الجولة وألقابو عمى نقػد دمحم بغ دشسشدار إعالنًا عغ خزػعو لصاعة األمضخ 

ولع يكغ مجج الجولة ىػ األمضخ الػحضج الحي ضيخ اسسو عمى نقػد دمحم بغ دشسشدار      
ىـ 412-378بل ضيخ اسع األمضخ شسذ وىػ شسذ الجولة أبػ شاىخ بغ فخخ الجولة ) 

، وقج ضيخ اسع شسذ الجولة ( 22)م ( حاكع البػييضضغ في ىسحان وأصفيان988-1421/ 
والسزخوبة في أصفيان بضغ سشتي  الشقجية األولى لسحسج بغ دشسشدارعمى اإلصجارات 

 م ( التي سبق ذكخىا .1419-1415ىـ / 446-414)

( مغ دار ضخب أصفيان لألمضخ م1421ىـ/412سا جاء الذكل العام لجراىع سشة )ك   
 عالء الجولة عمى شخاز الجراىع الدابقة نفديا مع زيادة بعس الكمسات عمى مخكدي الػجو

 :( 23)والطيخ ، فكانت نرػصيا كسا يأتي

 ممع ( 34غع ( والقصخ ) 84,3الػزن )  

 (4) لػحة رقع 
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تسضد ىحا الصخاز بتدجضل شيادة التػحضج والخسالة السحسجية ثع لقب الخميفة القادر باهلل     

مع لقب األمضخ البػييي مجج الجولة ولقب األمضخ الكاكػي دمحم بغ دشسشدار وكتبت كميا 
في مخكد الػجو ، بعج أن كان بعس مشيا يدجل في مخكد الطيخ ، فزاًل عغ ورود 

مخكد الطيخ ، فخبسا قرج دمحم بغ دشسشدار بتدجضمو لتمظ الكمسة  كمسة ) سالم ( أعمى
 التعبضخ عغ حالة االستقخار والدالم التي تشعع بيا مجيشة أصفيان في أثشاء حكسو . 

م ( مع الصخاز الدابق لكشو اختمف عشو 1425ىـ / 416وقج تذابو شخاز سشة )    
، وكمسة خخاج  (24)مغ كمسة ) سالم (بتدجضل كمسة ) خخاج ( في أعمى مخكد الطيخ بجاًل 

مغ الكمسات التي انفخدت بيا نقػد بشي كاكػيو وسجمت عمضيا لإلشارة إلى أنيا مغ 
 .( 25)األمػال السخررة لجفع الجباية والخخاج السفخوضة عمى تمظ السجن لرالح الجولة

 ادوجـه

 دمحم رسػل هللا : ال إلو إال هللا  ادضخكد 

 القادر باهلل 

 مجج الجولة 

 دمحم بغ دشسشدار

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع بأصفيان هامش 
 سشة اثشتي عذخة وأربعسائة 

 ادظهـخ

 سالم : ادضخكد

 لع يػلج ولع يكغ هللا أحج هللا الرسج لع يمج و 

 لو كفػًا أحج

: دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ هامش 
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 
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م ( أضاف دمحم بغ دشسشدار كمسات ججيجة عمى دراىسو 1423ىـ / 414وفي سشة )    
 :  (26)التي سكيا فجاءت نرػصيا والعبارات السدجمة عمضيا عمى الشحػ اآلتي

 ممع ( 27غع ( والقصخ ) 84,5الػزن ) 

 ادوجـه

 رضا: ادضخكد 

 دمحم رسػل هللا  ال إلو إال هللا

 القادر باهلل 

 دمحم بغ دشسشدارمجج الجولة 

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع بأصفيان هامش
 سشة أربع عذخة وأربعسائة 

 ادظهـخ

هللا أحج هللا الرسج لع يمج ولع  قل ىػ : ادضخكد
 لو كفػًا أحجيػلج ولع يكغ 

: دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ هامش
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 

تذابو ىحا الصخاز مع الصخاز الدابق في مخكد الػجو مع تدجضل كمسة ) رضا ( في    
أعمى مخكد الطيخ ليحا الصخاز ، وكمسة ) رضا ( تذضخ إلى أن صاحبيا راٍض بسا وفقو 

، وسبب نقر ىحه الكمسة عمى نقػد دمحم بغ دشسشدار  (27)هللا إليو ، وقانع بسا قدسو لو
نجاح األمضخ دمحم في االنترار عمى األمضخ البػييي سسا الجولة وقائجه تاج السمظ 

، وتمظ العبارة لع تدجل عمى ( 28)واستيالئو عمى مجن ىسحان والجيشػر وسابػر خػاست
( في أعمى مخكد الطيخ ، ، كسا نقر كمستي ) قل ىػ ( 29)نقػد أحج مغ قبمو وال مغ بعجه

 لتكسمة سػرة اإلخالص التي نقذت عمى الجراىع الدابقة مغ دونيا . 
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م ( كمسة ) بذخ ( في أسفل 1424ىـ / 415وزاد دمحم بغ دشسشدار عمى دراىع سشة )    
مخكد الػجو ، وسجل لقبو في أسفل مخكد الطيخ بجاًل مغ مخكد الػجو كسا كان عمى 

 (34)اءت نرػصيا عمى الشحػ اآلتيالجراىع الدابقة ، فج

 (ممع32غع ( والقصخ)34,4الػزن ) 

 (5) لػحة رقع 

 ادوجـه
 دمحم رسػل هللا  : ال إلو إال هللاادضخكد 

 القادر باهلل 
 مجج الجولة 

 بذخ 
: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع بأصفيان هامش

 سشة خسذ عذخة وأربعسائة 

 ادظهـخ
هللا أحج هللا الرسج لع يمج ولع  قل ىػ:  ادضخكد

 لو كفػًا أحجيػلج ولع يكغ 
 دمحم بغ دشسشدار 

: دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ هامش
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 
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( ، وىي كمسة تفاؤلية مغ البذارة ، وقج ضيخت خد ىحا الصخاز بتدجضل كمسة ) بذخانف   
الشقػد اإلسالمية في أصفيان ، وىي مغ جسمة الكمسات غضخ القخآنية التي ألول مخة عمى 

ني لألمضخ دمحم بغ دشسشدار سشة نقذيا دمحم بغ دشسشدار عمى نقػده .أما اإلصجار الثا
م ( نفديا في دار ضخب أصفيان ، فجاءت نرػصو والكمسات 1424ىـ / 415)

 :  (31)السدجمة عميو عمى الشحػ اآلتي

 ممع ( 5,29غع ( والقصخ ) 98,6) الػزن 

 ( 6) لػحة رقع 

 

 ادوجـه
 زخخفة  : ادضخكد 

 دمحم رسػل هللا  ال إلو إال هللا
 كيف األمة القادر باهلل 

 دمحم بــغ دشسشدار

 ادظهـخ
هللا أحج هللا الرسج لع يمج ولع  قل ىػ:  ادضخكد

 لو كفػًا أحجيػلج ولع يكغ 
 مجج الجولة

 مـحمد

 دمحم
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ضخب ىحا الجرىع بأصفيان  : بدع هللاهامش
 سشة خسذ عذخة وأربع مائة 

حسل ىحا الشػع مغ الجراىع كمسات تختمف عغ الجراىع الدابقة فقج زيجت كمسة ) زخخفة    
( في أعمى مخكد الػجو ، وسجمت كمسة ) دمحم ( داخل كمسة ) بغ ( في مخكد الػجو ، 

هللا ( بكتابات ىامر الػجو ، وربسا كان اسع ) دمحم (  ونقذت أيزًا داخل لفظ الجاللة )
ىػ أحج األشخاص القائسضغ عمى دار سكة أصفيان التي سكت ىحا الشػع مغ الجراىع ، 
ومغ السالحظ عمى ىحا الصخاز أنو قج ارتفع وزنو إلى ما يقارب سبعة غخامات ، مسا 

 شاسبات الخاصة .يذضخ إلى أنو مغ الجراىع التي ضخبيا الحكام في إحجى الس

ىـ 417ُسكت في سشة ) م ( االول دراىع اخخى 1424-415ويشتسي إلى شخاز سشة )   
م ( ُنقر عمضيا الشرػص والعبارات نفديا التي 1427ىـ / 418م ( وسشة )1426/ 

 .(32)كانت عمى ذلظ الصخاز

وواصل األمضخ دمحم بغ دشسشدار إصجاره لمشقػد الفزية مغ دار ضخب أصفيان ، ففي     
 :  (33)م ( ضخب شخازًا مغ الجراىع سجمت عمضيا العبارات اآلتية1428ىـ / 419سشة ) 

 ادوجـه

 ال إلو إال هللا :ادضخكد 

 القادر باهلل

 مجج الجولة

 ادظهـخ

 حدام : ادضخكد

 دمحم رسػل هللا 

 عزج الجيغ
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 حدام

: قل ىػ هللا أحج هللا الرسج لع هامش داخل  
 يمج ولع يػلج ولع يكغ لو كفػًا احج 

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع هامش خارج  
 بأصفيان سشة تدع عذخة وأربعسائة  

 عالء الجولة 

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  :هامش
 مى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن الحق ليطيخه ع

مغ السالحظ عمى ىحا الصخاز استسخار األسخة الكاكػيو في والئيا لمخالفة العباسية       
ديشيًا وسياسيًا ، بتدجضل لقب الخميفة القادر باهلل عمى تمظ الشقػد ، أما كمسة ) حدام ( 

وربسا قرج بيا الجعاية التي تكخر تدجضميا في مخكد الػجو والطيخ فيي لقب فخخي ، 
لعالء الجولة دمحم بغ دشسشدار ، أو لعمو قرج بتدجضميا أنو الديف الحي قصع بو دابخ 
أعجائو ، واتبع أبػ جعفخ ذلظ األسمػب عمى نقػده األخخى فدجل عمضيا بعس الكمسات 
الجعائية مثل ) رضا ـ نرخ ـ فتح وغضخىا ( فكانت تمظ الكمسات تتػافق مع األحجاث 

م ( التي ضخب فضيا ذلظ الشػع مغ الجراىع 1428ىـ / 419أريخية التي شيجتيا سشة ) الت
ىع: األصبيبح صاحب ، فقج نجح دمحم بغ دشسشدار في القزاء عمى أعجائو الستحالفضغ و 

، وعمي بغ عسخان ، ومشػجيخ بغ قابػس بغ وشسكضخ صاحب اإلمارة الديارية ، شبخستان
أسخ األصبيبح ، وخزع لو كل مغ عسخان ومشػجيخ بعج  وولكضغ بغ ونجريغ ، فتسكغ مغ

، وتمظ ىي أخصخ التسخدات التي واجييا عالء الجولة في مجة  (34)أن تع الرمح بضشيسا
 حكسو لسجيشة أصفيان .

ىـ / 421سو الفزية في مجيشة أصفيان سشة )كسا ضخب دمحم بغ دشسشدار دراى   
 : ( 35)اآلتيةم( ، وسجل عمضيا العبارات والشرػص 1434
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 ممع (2,25غع ( والقصخ ) 9,2الػزن ) 

العادل ( في أعمى مخكد الػجو وىحه تسضد ىحا الصخاز عغ الحي سبقو بتدجضل كمسة )    
الكمسة ىي لقب لألمضخ دمحم بغ دشسشدار إذ ضيخت ألول مخة عمى نقػد أسخة بشي كاكػيو 

، كسا خال ذلظ الشػع مغ الجراىع مغ تدجضل اسع األمضخ  (36)السزخوبة في أصفيان
البػييي مجج الجولة ، إذ مثل ىحا الصخاز بالشدبة لسحسج بغ دشسشدار مخحمة استقالل عغ 

عزج الص ، ولكشو نقر ألقابو وكشضتو )الجولة البػييية فزاًل عغ عجم تدجضل سػرة اإلخ
 جعفخ ( بكتابات مخكد الطيخ . الجيغ وعالء الجولة وفخخ السمظ وتاج األمة أبػ

 ادوجـه

 العادل :ادضخكد 

 وحجه ال شخيظ لو ال إلو إال هللا

 القادر باهلل

 دمحم بــغ دشسشدار

: بدع هللا ضخب ىحا الجرىع هامش داخل 
 بأصفيان سشة إحجى وعذخيغ وأربعسائة

: هلل األمخ مغ قبل ومغ بعج هامش خارج 
 يفخح السؤمشػن بشرخ هللاويػمئح 

 ادظهـخ

 هلل:  ادضخكد

 دمحم رسػل هللا

 عزج الجيغ وعالء

 الجولة وفخخ السمة

 وتاج األمة

 أبػ جعفخ

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  هامش :
الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه 

 السذخكػن 

 دمحم
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وسظ األمضخ دمحم بغ دشسشدار الجنانضخ الحىبية أيزًا في مجيشة أصفيان ، فسشيا ما سكو   
 : ( 37)والعبارات اآلتية م ( ، ونقذت عمضيا الشرػص1435ىـ / 427في سشة ) 

 ممع ( 22غع ( والقصخ ) 15,3الػزن ) 

 ( 7) لػحة رقع 

 

 

 

 ادوجـه

 عجل:  ادضخكد 

 بأمخ هللاال إلو إال هللا القائع 

 مدعػد

 ح

بدع هللا ضخب ىحا الجيشار بأصفيان : هامش
 سشة سبع وعذخيغ وأربع مائة  

 ادظهـخ

 هلل:            ادضخكد

 رسػل هللا دمحم

 دشسشدار دمحم بغ 

 ح

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  :هامش
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 

 

ر
ص

النا
 

هللا
ن 

دي
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اختمف ىحا الصخاز عغ الشقػد الفزية السزخوبة في الجار نفديا ، بتدجضل كمسة )    
عجل ( في أعمى مخكد الػجو ، وىي مغ الكمسات ذات الجاللة الدياسية واالجتساعية 
واالقترادية إذ كانت تشقر عمى الشقػد لتػضح جػدة وعيار تمظ الشقػد وشخعضتيا في 

لدكة العباسية التي ضخبيا الخميفة أبػ جعفخ السشرػر ) التجاول وضيخت ألول مخة عمى ا
، وسجل  (38) م (773ىـ / 157م ( في مجيشة الدالم سشة ) 774-753ىـ / 136-158

م ( ، 1474-1434ىـ / 467-422عميو كحلظ لقب الخميفة العباسي القائع بأمخ هللا ) 
أما اسع مدعػد خز بو الدمصان الغدنػي ناصخ ديغ هللا مدعػد األول بغ محسػد ) 

، وضيػر اسع الدمصان الغدنػي عمى نقػد دمحم بغ ( 39)م (1444-1431ىـ / 422-432
تأريخ أسخة بشي كاكػيو ، وىي مخحمة الخزػع لألمارة  دشسشدار يػضح مخحمة ميسة مغ

الغدنػية في أعقاب اجتياح الدمصان الغدنػي محسػد بغ سبكتكضغ إلقميع الجبال سشة      
م ( ، وسيصختو عمى البالد التي كانت خاضعة لألمضخ البػييي مجج 1429ىـ / 424) 

 .(44)الجولة

ميع الجبال ، وخزع لو عالء الجولة دمحم وقج خصب لمدمصان محسػد في أكثخ مجن إق    
، ثع أوكل الدمصان مدعػد بعج تػليو الحكع بالد الخي إلى ( 41)بغ دشسشدار في أصفيان

، أما حخف ) ح ( الحي ( 42)دمحم بغ دشسشدار ، وأقام لو فضيا الخصبة وضخب الدكة باسسو
عامل أو السذخف نقر في مخكدي الػجو والطيخ ، فخبسا يسثل الحخف األول مغ اسع ال

عمى دار الدظ ، كسا نقر لقب الدمصان مدعػد الغدنػي ) ناصخ ديغ هللا ( عمى جانبي 
كتابات مخكد الػجو ، ونقر أيزًا لقب ) عزج الجيغ ( وىػ مغ األلقاب الفخسة التي 

والسيسا بعج ( 43)اتخحىا دمحم بغ دشسشدار عمى عادة أقاربو وأصياره مغ األمخاء البػييضضغ
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داد نفػذه وأصبح لو ممكًا مدتقاًل ، ) فقامت ىضبتو وخافو الشاس وضبط السسمكة ( ، أن از 
 . (44)عمى حج قػل السؤرخ ابغ األثضخ

م ( مغ دنانضخ دمحم بغ دشسشدار ضخب مجيشة أصفيان، 1439ىـ / 431أما شخاز سشة ) 
ممع ( 23 غع ( والقصخ)37,4: الػزن ) (  45)فقج نقذت عميو الشرػص والعبارات اآلتية

 ( 8)لػحة رقع 

 

 

 

 ادوجـه

 نرخ : ادضخكد 

 ال شخيظ لو ال إلو إال هللا وحجه

بدع هللا ضخب ىحا الجيشار بأصفيان هامش : 
 سشة إحجى وثالثضغ وأربعسائة  

 ادظهـخ

 نرخ : ادضخكد

 هللا دمحم رسػل 

 دشسشدار ئع بأمخ هللا دمحم بغ القا

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  :هامش
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 

نقر عمى ىحا الشػع مغ الجنانضخ كمسة ) نرخ ( في أعمى مخكدي الػجو والطيخ ،      
وىحه الكمسة مغ الكمسات الجعائية التي تذضخ إلى نجاح صاحبيا في تحقضق الشرخ والغمبة 
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ه الكمسة ألول مخة عمى الشقػد اإلسالمية ، حضغ سجميا دمحم بغ عمى أعجائو، وضيخت ىح
م ( بسشاسبة انتداعيا 1423ىـ / 414دشسشدار عمى دراىسو السزخوبة في ىسحان سشة ) 

، كسا ضيخت عمى ىحه الجنانضخ وغضخىا مغ الجنانضخ  (46)مغ يج األمضخ البػييي سسا الجولة
بة استقالل دمحم بغ دشسشدار بحكع بالده ، م ( بسشاس1444ىـ / 432السزخوبة في سشة ) 

 .(47) م (1439ىـ / 431وخمعو لصاعة الدمصان مدعػد سشة ) 

تبضغ مغ ىحا الصخاز استقالل دمحم بغ دشسشدار في حكع أصفيان بعج أن كان تابعًا     
لمبػييضضغ تارة ولمغدنػيضغ تارة أخخى ، وعجت ىحه السخحمة مغ السخاحل السيسة في حياة 

ة بشي كاكػيو ، تسثمت في االستقالل الدياسي ليع مغ القػى التي حكست تمظ البالد أسخ 
م ( إذ جاءت 1444ىـ / 432.ويشتسي إلى ىحا الصخاز ديشار ضخب أصفيان سشة ) 

، ( 48)كتاباتو متذابية تسامًا مع الجيشار الدابق مغ حضث الذكل والشرػص والعبارات
ىسية ىحا التأريخ في كػنو الدشة األخضخة التي باختالف تأريخ الدظ وحدب ، وتكسغ أ 
ىـ / 433)  ػد ، إذ تػفي في شيخ محخم سشةضيخ فيو اسع دمحم بغ دشسشدار عمى الشق

، وحسل ىحا الجيشار اسع دمحم بغ دشسشدار مشفخدًا مسا يػضح استسخار ( 49) م (1441
 استقاللو بحكع بالده . 

 ادجلد  ادت  سكت ي  هضحان .ادضبحث ادثان  : مدكوكات االميخ عال ء 

وضست ىسحان إحجى دور الدكة التي سظ بيا األمضخ دمحم بغ دشسشدار نقػده الحىبية    
م ( ، ونقذت عمضيا 1423ىـ / 414والفزية ، فسشيا الجراىع التي سكت في سشة ) 

 : ( 54)العبارات والشرػص اآلتية
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 ادوجـه

 نرخ : ادضخكد 

 لو وحجه ال شخيظ ال إلو إال هللا

 بػيوسسا الجولة  ءاألمخاالقادر باهلل أمضخ 

بدع هللا ضخب ىحا الجرىع : هامش داخل 
 بيسحان سشة أربع عذخ وأربعسائة  

هلل األمخ مغ قبل ومغ بعج  هامش خارج  :
 ويػمئح يفخح السؤمشػن بشرخ هللا 

 ادظهـخ

 هلل : ادضخكد

 دمحم رسػل هللا

 مجج الجولة دمحم بغ دشسشدار  شاىشذاه

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  هامش :
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ السذخكػن   

تزسشت كتابات مخكد الػجو كمسة ) نرخ ( وىي تذضخ إلى الشرخ الحي حققو      
ىـ 414 عالء الجولة كاكػيو عمى األمضخ البػييي سسا الجولة واستيالئو عمى ىسحان سشة )

 ، ويعج ىحا الشػع مغ الجراىع أقجم درىع لعالء الجولة ضخب ىسحان ، كسا (51)م(1423/ 
 سجمت عميو ألقاب األمضخ البػييي مجج الجولة وأمضخ األمخا وسسا الجولة بػيو .

أما الصخاز الثاني مغ دراىع األمضخ دمحم بغ دشسشدار الحي ضخبو في مجيشة ىسحان سشة                  
م ( ، فقج حسل نقػشًا وكتابات تختمف عغ الصخاز الدابق وىي 1425ىـ / 416) 

 ممع ( .28غع ( والقصخ ) 5, 21) : الػزن  (52)كاآلتي

 ادظهـخ ادوجـه
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 هللا هللا دمحم رسػل  :  ال إلو إالادضخكد 

 باهلل القادر 

قل ىػ هللا أحج هللا الرسج لع هامش داخل  : 
 يمج ولع يػلج ولع يكغ لو كفػًا أحج  

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى  هامش خارج  :
 وديغ الحق 

 دمحم بغ دشسشدار:  ادضخكد

شاىشذاه مجج الجولة أمضخ  هامش داخل  :
 األمخا سشا الجولة 

بدع هللا ضخب ىحا الجرىع  هامش خارج  :
 بيسحان سشة ست عذخة وأربعسائة 

انفخد ىحا الصخاز مغ دراىع ىسحان بتدجضل سػرة اإلخالص في اليامر الجاخمي لسخكد    
الػجو ، كسا نقر اسع األمضخ الكاكػي دمحم بغ دشسشدار لػحجه في كتابات مخكد الطيخ ، 

خمي لسخكد الطيخ ، فسغ السالحظ عمى وجاءت ألقاب األمضخ البػييي في اليامر الجا
 ىحا الصخاز زيادة ىامر خارجي لسخكد الطيخ وىحا ما لع نخه عمى الشقػد التي سبقت .

أما الشقػد الحىبية التي ضخبيا األمضخ دمحم بغ دشسشدار في مجيشة ىسحان ، فقج حسمت    
م ( ، 1426ىـ / 417نقػش وكتابات مختمفة ، فسشيا ديشاره الحي ضخبو في سشة ) 

 :  (53)وسجل عميو العبارات اآلتية

 ادوجـه

 ال إلو إال هللا :ادضخكد 

 القادر باهلل 

 ادظهـخ

 هلل : ادضخكد

 دمحم رسػل هللا
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 وكيف األمةمجج الجولة 

 ابخيد 

بدع هللا ضخب ىحا الجيشار بيسحان سشة : هامش
 سبع عذخة وأربعسائة

 عالء الجولة  عزج الجيغ

 وتاج األمة  وفخخ السمة

 أبػ جعفخ

تزسشت كتابات مخكد الػجو شيادة التػحضج ولقب الخميفة القادر باهلل واسع األمضخ     
البػييي مجج الجولة ولقبو كيف األمة ، ثع جاءت كمسة ) ابخيد ( في أسفل كتابات مخكد 

لجيشار ، وقج اكج ىحا ا (54)الػجو ، إذ تعشي ىحه الكمسة أن الشقج ذىب خالز مغ الذػائب
خزػع األمضخ عالء الجولة لألمضخ البػييي والخميفة العباسي ، كسا أوضح اعتخاف كل 
مغ األمضخ البػييي والخميفة العباسي بدمصشة األمضخ الكاكػي أبػ جعفخ الحي حكع 
أصفيان وىسحان ، ونالحظ أيزًا أن األمضخ عالء الجولة قج لقب بألقاب األمخاء البػييضضغ 

 ة وتاج األمة . ، مثل فخخ السم

واصجر عالء الجولة شخازًا آخخ مغ الجنانضخ الحىبية في مجيشة ىسحان في سشة )     
 : ( 55)م ( وسجل عميو الكتابات اآلتية1427ىـ / 418

 ممع ( .26غع ( والقصخ ) 18,4الػزن ) 

 ادوجـه

 t:               ادضخكد 

 ادظهـخ

 هلل:            ادضخكد
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 وحجه ال شخيظ لو  ال إلو إال هللا

 مجج الجولة  القادر باهلل

أمضخ األمخا سسا الجولة سشا السمة : هامش داخل 
 أبػ الحدغ بغ شسذ الجولة 

بدع هللا ضخب ىحا الجيشار  هامش خارج  :
 بيسحان سشة ثسان عذخة وأربعسائة

 دمحم رسػل هللا

 السمة وتاج األمة  عالءالجولة وفخخعزج الجيغ 

 أبػ جعفخ

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  هامش :
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ كخه السذخكػن 

( في أعمى مخكد الػجو ،  tتسضد ىحا الجيشار بتدجضل زخخفة عمى شكل حخف )     
ن في اليامر الجاخمي لسخكد الػجو اسع األمضخ البػييي أمضخ األمخا وسسا الجولة سشا  وُدو 
السمة أبػ الحدغ بغ شسذ الجولة ، ولقب أمضخ األمخاء لقب مشحو الخميفة العباسي القادر 

, أما ورود اسع  (56)م ( لسذخف الجولة البػييي حاكع العخاق1421ىـ / 412باهلل سشة ) 
األمضخ البػييي سسا الجولة عمى ىحا الصخاز يؤكج خزػع األمضخ دمحم بغ دشسشدار لدمصتو 

: ) واستػلى عالء الجولة عمى سسا الجولة فأبقى ، وىحا ما ذكخه ابغ خمجون قائالً الدياسية 
 .( 57)عميو رسع السمظ وحسل إليو السال(

ىـ 422الجولة الحي سكو في مجيشة ىسحان سشة ) أما الصخاز الثالث مغ دنانضخ عالء     
ممع( 17غع( والقصخ )22,3: الػزن )( 58)م ( ، فجاءت كتاباتو عمى الشحػ اآلتي1434/ 

 ( 9لػحة رقع )
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 ادوجـه

 عجل : ادضخكد 

 هللا  ال إلو إال

 مدعػد بأمخ هللا القائع

بدع هللا ضخب ىحا الجيشار بيسحان هامش : 
 سشة اثشتضغ وعذخيغ وأربعسائة  

 ادظهـخ

 رسػل هللا دمحم:  ادضخكد

 دمحم بغ دشسشدار 

دمحم رسػل هللا أرسمو باليجى وديغ  هامش :
 الحق ليطيخه عمى الجيغ كمو ولػ السذخكػن   

وردت كمسة ) عجل ( في أعمى كتابات ىحا الصخاز ، وتذضخ ىحه الكمسة إلى مجلػل    
اقترادي وتعبخ عغ جػدة عيار ىحا الشقج ، أما كمسة ) مدعػد ( التي وردت في أسفل 
كتابات مخكد الػجو فيي تخز الدمصان مدعػد الغدنػي ، فقج كانت عالقتو مع األمضخ 

مدتقخة فتارة يخخج عمى سمصة الغدنػيضغ وتارة يخزع ليع الكاكػي دمحم بغ دشسشدار غضخ 
، وذكخ ابغ األثضخ أن الدمصان مدعػد بغ محسػد الغدنػي استػلى عمى ىسحان سشة ) 

م ( ، وقام بصخد عسال عالء الجولة مشيا ، ثع تػجو إلى أصفيان ، 1434ىـ / 421
مصان محسػد الغدنػي فتخكيا عالء الجولة ، واستػلى عمضيا مدعػد ، ولكغ وفاة الد
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وذىاب مدعػد إلى خخاسان شمبًا لسمظ أبيو أتاح الفخصة لعالء الجولة لمعػدة مخة أخخى 
، ولع يدتقخ حال عالء الجولة في ىسحان ، إال بعج صمحو مع  (59)إلى ىسحان وأصفيان

الدمصان مدعػد الغدنػي وتػلضتو عمى ما بضجه مغ البالد مقابل مال يؤديو إليو في كل 
 .( 64)ةسش

، ىسحان كانت تابعة لمحكع الغدنػي  ويبجو مغ تدجضل اسع مدعػد عمى ىحا الجيشار أن   
تحت إدارة دمحم بغ دشسشدار ، ويطيخ عمى ىحا الصخاز أيزًا أنو مذابو لمشقػد الغدنػية ، 
إذ كان ىحا الشػع مغ الجنانضخ يخسل إلى الدمصان الغدنػي في كل سشة ضسغ األمػال 

 قخرة عمى األمضخ عالء الجولة .  الس

 ادخاتض :

عبخت الشقػد التي ضخبت في أصفيان وىسحان باسع عالء الجولة بغ كاكػيو عغ شبيعة  -7
عالقتيع الخارجية مع كل مغ البػييضضغ والغدنػيضغ والدالجقة في عيج األمضخ دمحم بغ 

 دشسشدار وولجه فخامخز.

لمخمفاء العباسضضغ ولألمخاء البػييضضغ في إقميع اتزح مغ  مدكػكات عالء الجولة  تبعضتو  -2
 الجبال وذلظ بعج تدجضمو لمقب الخميفة العباسي عمى مدكػكاتو ولقب االمضخ البػييي .

كذفت بعس مدكػكات االمضخ عالء الجولة الكاكػي عغ بعس االحجاث الدياسية التي  -3
بعضتيع بضغ القػى الدياسية رافقت السجة التي حكع فضيا بشػ كاكػيو إلقميع الجبال وتحػل ت

 التي حكست السشصقة .



 مسكوكات األمري عالء الدولة  الكاكوي املضزوبة يف أصفوان وهنذان
         م.د. حامت فود هنو الطائي.أ                     م ( 1041-1001هـ / 393-433) 

                                                                   

 728 (2021 ايلولالعدد الجالثون )ملحق  جملة دراسات تارخيية

سجل عمى بعس السدكػكات كمسات وعبارات والقاب ذات دالالت معضشة ككمسة )عجل  -4
وحدام وخخاج ورضا وسالم والعادل ( وبعس االلقاب )كعزج الجيغ وعالء الجولة وفخخ 

 السمظ وتاج االمة (.

ضتو لألمخاء الغدنػيضغ بعج سيصختيع كسا كذفت مدكػكات عالء الجولة الكاكػي عغ تبع -5
عمى إقميع الجبال الحي ضخب مدكػكاتو وعمضيا اسساء والقاب االمخاء الغدنػيضغ لمجاللة 

 عمى خزػعيع ليع .

 اليػامر:  

                                                             

م( ، الكامــل فــي التــأريخ ، دار 1232 /ىـــ 634( ابــغ األثضــخ ، أبــػ الحدــغ عمــي بــغ أبــي الكــخم ) ت 1) 
؛ ابــــغ خمــــجون ، عبــــج الــــخحسغ بــــغ دمحم ) ت  9/247م(، 1965الرــــادر لمصباعــــة والشذــــخ ) بضــــخوت : 

ضل م( ، تــأريخ ابــغ خمــجون السدــسى بكتــاب العبــخ وديــػان السبتــجأ والخبــخ ، مخاجعــة : ســي1445 /ىـــ848
؛ عبــاس إقبــال ، تــأريخ إيــخان بعــج اإلســالم مــغ بجايــة  4/625م( ،  2444زكـار ، دار الفكــخ ) بضــخوت :

م( ، نقمـو عـغ الفارسـية وقـجم 1925-824 /ىــ1343-245الجولة الصاىخية حتى نياية الجولة القاجارية )
ـــ ـــجيغ مشرـــػر ، دار الثقافـــة والشذـــخ والتػزيـــع ) الق ـــو : دمحم عـــالء ال ؛ 94م(، 1989اىخة : لـــو وعمـــق عمي

 زامبـــــاور ، معجــــــع األندـــــاب واألســــــخات الحاكســــــة فـــــي التــــــأريخ اإلســــــالمي ، تخجســـــة زكــــــي دمحم حدــــــغ
 .328م(، 1984وآخخون ، دار الخائج العخبي ) بضخوت : 

ــج : يشطــخ ، 2)  ــو . لمسدي ــال تقــع فــي الصــخف الجشــػبي الذــخقي مش ــيع الجب ( اصــفيان: مــغ اشــيخ مــجن اقم
م( معجع البمجان ، دار صـادر ، 1228ىــــــ/ 626ب الجيغ أبػ عبجهللا الخومي ) ت ، شياياقػت الحسػي 

 414/  5، م( 2414) بضخوت : 8ط
 . 4/625،  ادعبخ( ابغ خمجون ، 3) 
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: يـا خخبـت وجـجدت فـي االسـالم . يشطـخ( ىسحان: تعج مغ اكبـخ مـجن اقمـيع الجبـال واشـيخىا ، ويقـال إن4)
م ( ، مخترــخ كتــاب البمــجان ، دار 942ه / 294بكــخ احســج بــغ دمحم  ) ت ابــغ الفقيــو اليســحاني : أبــػ 

: أبـػ القاســع ؛ ابـغ حػقـل: ابــغ حػقـل 414،  241م ( ، 1988) بضــخوت :  1احيـاء التـخاث العخبـي ، ط
 .358م( ، 1979، مشذػرات مكتبة الحياة ) بضخوت : رض، صػرة األم(977 /ىـ 367الشرضبي ) ت

 ؛ عبـاس إقبــال، تـأريخ إيــخان،4/634؛ ابـغ خمـجون، العبــخ، 9/334فـي التــأريخ،  ( ابـغ األثضـخ، الكامــل5)
92. 

 . 4/634( العبخ ، 6) 
ــائي7)  ــة مغــػل )تبخيــد: ، ســكو ىــا( ســضج جســال تخابــي شباشب ــة عــخب تاحسم ، ش(1372ى إســالمى حسم

472 . 
: نقـــػد الخالفـــة ( عــاشف مشرـــػر دمحم رمزـــان ، مػســـػعة الشقـــػد فـــي العـــالع اإلســـالمي الجـــدء األول 8)

 . 1/97م( ، 2444اإلسالمية ، دار القاىخة لمشذخ والتػزيع ) القاىخة : 
ــى السدــكػكات اإلســالم( فــخج هللا أحســج يػســف9) ــة عم ــات القخآني ــة(، مخكــد السمــظ، اآلي  ية ) دراســة مقارن

 فيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الشقــػد ؛ عــاشف مشرــػر دمحم رمزــان ، 38-37م( ، 2443لمبحــػث والجراســات االســالمية ) الخيــاض: 

ــاني الخومــاني باإلســكشجرية، تقــجيع زاىــي حــػاس، مصــابع السجمــذ  اإلســالمية السحفػضــة فــي الستحــف الضػن
 64-62م(، 2447االعمى لألثار )القاىخة : 

 . 472،  سكه هاى إسالمى( سضج جسال تخابي شباشبائي ، 14)
EI7( مجسػعة جامعة تضػبشجغ بألسانيا ، رقع الحفظ : 11) EF  . 
 . 122،  اآليات ادقخآني  على ادضدكوكات اإلسالمي ( فخج هللا أحسج يػسف ، 12)
2181999( مجسػعة جسعية الشسيات األمخيكية بشضػيػرك ، رقع الحفظ : 13)  . 

(14) Miles ,  Another Kakwayhid note The American Numismatic Society 
Museum Notes 18, (New York, 1972)., p 140 . 
(15) Miles , Another Kakwayhid note , p 140 . 

 . 323،  معجم األنداب( زامباور ، 16)
(17) Miles , Notes on Kakwayhid coins The American Numismatic Society 
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Notes 9 (New York . 1960) Sees: Numismatics of the Islamic World Institute 
for the History of Arabic – Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe 
University Frankfurt, vol , 46. 2004 (Am Main)   , pp. 374373  . 

( عــاشف مشرـــػر دمحم رمزـــان ، الكتابـــات غضـــخ القخآنيـــة عمــى الدـــكة فـــي شـــخق العـــالع اإلســـالمي ، 18)
 . 112م (، 1998أشخوحة دكتػراه )غضخ مشذػرة( كمية اآلثار ) جامعة القاىخة : 

؛ ستانمي لضغ بػل، الجول اإلسالمية، ترـحيح: بارتػلـج وخمضـل أدىـع، 323( زامباور، معجع األنداب، 19)
 . 1/288م(، 1974دمذق : بحي فخزات، مصبعة السالح ): دمحم صنقمو مغ التخكية إلى العخبية

 . 4/625( ابغ خمجون ، العبخ ، 24)
 . 9/247( ابغ األثضخ ، الكامل في التأريخ ، 21)
 . 323( زامباور ، معجع األنداب ، 22)
2E7( مجسػعة جامعة تضػبشجغ بألسانيا ، رقع الحفظ : 23) EE  . 

(24) Miles , Another Kakwayhid note , p 141 . 
 . 82( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة ، 25)

(26) Miles , Ahoard of Kakwayhid Dirhems The American Numismatic Society 
Museum Notes 12, (New York, 1966), p. 17 . 

 . 245( عاشف مشرػر رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة ، 27)
، امــا ســابػر . والــجيشػر، إحــجى مــجن إقمــيع الجبــال331-9/334( ابــغ األثضــخ، الكامــل فــي التــأريخ، 28)

، ع البمـجان، معجـخػزسـتان ولمسديـج يشطـخ: يـاقػت الحسـػي االحـػاز أو خػاست فيي تدسية لبمـجة مـغ إقمـيع 
3 /167. 
 . 246-245( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة ، 29)
4E7( مجسػعة جامعة تضػبشجغ بألسانيا ، رقع الحفظ 34) EE . 
4E7( مجسػعة جامعة تضػبشجغ بألسانيا ، رقع الحفظ : 31) EE. 

(31) Miles , Another Kakwayhid note , p 141 . 
 .246( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة،33)
 . 359-9/357التأريخ ، ( ابغ األثضخ ، الكامل في 34)
 ؛ 473( سضج جسال تخابي شباشبائي ، سكو ىاى إسالمى ، 35)
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Laen-pool, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. (London, 

1877), vol. III , p. 19. 

اإلسـالمية السزـخوبة بـالخي ) السحسجيـة ( ، ( دمحم باقخ الحدضشي ، دراسـة لِّمكشـى واأللقـاب عمـى الشقـػد 36)
ـــى  181م ( ، 1976) بغـــجاد :  7مجمـــة السدـــكػكات ، ع ، ولـــو أيزـــًا: دراســـة إحرـــائية لمذـــعارات عم

 . 139م ( ، 1975) بغجاد :  6الشقػد في العرخ اإلسالمي ، مجمة السدكػكات ، ع
(37) Miles , Notes Kakwayhid Coins , p. 234 . 

 . 112( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة ، 38)
 . 417-416( زامباور ، معجع األنداب ، 39)
 .  372 - 9/371( ابغ األثضخ ، الكامل في التأريخ ، 44)
 . 4/494؛ ابغ خمجون ، العبخ ،  9/372( ابغ األثضخ ، الكامل في التأريخ ، 41)
؛ عــاشف مشرــػر دمحم رمزــان، الكتابــات غضــخ القخآنيــة  9/442لكامــل فــي التــأريخ ، ( ابــغ األثضــخ ، ا42)

 . 189عمى الدكة ، 
 . 186الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة ،  ( عاشف مشرػر دمحم رمزان ،43)
 . 9/331( الكامل في التأريخ ، 44)
متحف قصخ الـػششي ، الجـدء الثالـث ، ( إبخاهيع جابخ الجابخ ، الشقػد العخبية اإلسالمية السحفػضة في 45)

 . 3/434م( 2445) الجوحة :  3السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن والتخاث ، إدارة الستاحف ، ط

 . 393غضخ القخآنية عمى الدكة ،  ( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات46)
 . 328( زامباور ، معجع األنداب ، 47)

(48) Miles, Another Kakwayhid note , p 147  . 
 . 328( زامباور ، معجع األنداب ، 49)

(50) Covrenton, Some Silver Buwahid Coins. The Numismatic Chronicle 

(London, Paris), 4th series, vol., 9. 1909, p. 237. 
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 . 192-191كاكػيو ،  ( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، إضافات ججيجة عمى نقػد بشي51)
(52) Miles , Ahoard of Kakwayhid Dirhems, The American Numismatic 
Society Museum Notes 12, (New York, 1966)., pp. 174173  . 
(53)  Miles , Another Kakwayhid note , p 144 . 

 . 261م( 2442الشقػد في العخاق ، بضت الحكسة ) بغجاد : ( ناىس عبجالخزاق دفتخ ، 54)
(55) Miles , Another Kakwayhid note , p 145 . 

 . 11( زامباور ، معجع األنداب ، 56)
 . 4/634( العبخ ، 57)

Miles , Another Kakwayhid note , p 145 (58) 
 . 442،  9/395:  ( الكامل في التأريخ59)
 .  9/443( ابغ األثضخ ، الكامل في التأريخ ، 64)
 

 قائض  ادضصادر لادضخاجع :
م( ، الكامل في 1232 /ىـ 634( ابغ األثضخ ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم ) ت 1)

 م(. 1965التأريخ ، دار الرادر لمصباعة والشذخ ) بضخوت : 
م( ، صػرة األرض ، مشذػرات 977 /ىـ 367( ابغ حػقل : أبػ القاسع الشرضبي ) ت2)

 م(.1979مكتبة الحياة ) بضخوت : 
م( ، تأريخ ابغ خمجون السدسى 1445 /ىـ848ت بج الخحسغ بغ دمحم )، ع( ابغ خمجون 3)

 .م(2444:تاب العبخ وديػان السبتجأ والخبخ، مخاجعة: سيضل زكار، دار الفكخ )بضخوت بك
م ( ، مخترخ 942ه / 294( ابغ الفقيو اليسحاني : أبػ بكخ احسج بغ دمحم  ) ت 4)

 م ( .1988) بضخوت :  1كتاب البمجان ، دار احياء التخاث العخبي ، ط
م( معجع 1228ىــــــ/ 626( ياقػت الحسػي ، شياب الجيغ أبػ عبجهللا الخومي ) ت 5)

 . 414/  5م( ، 2414:) بضخوت  8البمجان ، دار صادر ، ط
( إبخاهيع جابخ الجابخ ، الشقػد العخبية اإلسالمية السحفػضة في متحف قصخ الػششي ، 6)
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) الجوحة :  3لستاحف ، طالجدء الثالث ، السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن والتخاث ، إدارة ا
 .م(2445

ي ، تخجسة زكي دمحم ( زامباور ، معجع األنداب واألسخات الحاكسة في التأريخ اإلسالم7)
 م(.1984حدغ وآخخون ، دار الخائج العخبي ) بضخوت : 

( ستانمي لضغ بػل ، الجول اإلسالمية ، ترحيح : بارتػلج وخمضل أدىع ، نقمو مغ 8)
 م( .1974التخكية إلى العخبية : دمحم صبحي فخزات ، مصبعة السالح ) دمذق : 

مى حسمة عخب تاحسمة مغػل ) تبخيد : ( سضج جسال تخابي شباشبائي ، سكو ىاى إسال9)
 ش(  .1372

( عباس إقبال ، تأريخ إيخان بعج اإلسالم مغ بجاية الجولة الصاىخية حتى نياية الجولة 14)
م( ، نقمو عغ الفارسية وقجم لو وعمق عميو : 1925-824 /ىـ1343-245القاجارية )

 م(.1989القاىخة : دمحم عالء الجيغ مشرػر ، دار الثقافة والشذخ والتػزيع ) 
( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، الكتابات غضخ القخآنية عمى الدكة في شخق العالع 11)

 م ( .1998)غضخ مشذػرة( كمية اآلثار ) جامعة القاىخة :  اإلسالمي ، أشخوحة دكتػراه 
( عاشف مشرػر دمحم رمزان ، مػسػعة الشقػد في العالع اإلسالمي الجدء األول : 12)

 م( .2444الفة اإلسالمية ، دار القاىخة لمشذخ والتػزيع ) القاىخة : نقػد الخ
ف الضػناني ( عاشف مشرػر دمحم رمزان، الشقػد اإلسالمية السحفػضة في الستح13)

، مصابع السجمذ االعمى لألثار )القاىخة : الخوماني باإلسكشجرية، تقجيع زاىي حػاس
 م(.2447

القخآنية عمى السدكػكات اإلسالمية ) دراسة مقارنة( ( فخج هللا أحسج يػسف ، اآليات 14)
 م( .2443، مخكد السمظ فيرل لمبحػث والجراسات االسالمية ) الخياض : 

EI7( مجسػعة جامعة تضػبشجغ بألسانيا ، رقع الحفظ : 15) EF  . 
2181999( مجسػعة جسعية الشسيات األمخيكية بشضػيػرك ، رقع الحفظ : 16)  . 
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دمحم باقخ الحدضشي ، دراسة لِّمكشى واأللقاب عمى الشقػد اإلسالمية السزخوبة بالخي ( 17)
 م ( 1976) بغجاد :  7) السحسجية ( ، مجمة السدكػكات ، ع

( دمحم باقخ الحدضشي ، دراسة إحرائية لمذعارات عمى الشقػد في العرخ اإلسالمي ، 18)
 م ( .1975) بغجاد :  6ع مجمة السدكػكات ،

 م(.2442( ناىس عبجالخزاق دفتخ ، الشقػد في العخاق ، بضت الحكسة ) بغجاد : 19)
(20) Miles, Another Kakwayhid note The American Numismatic 
Society Museum Notes 18, (New York, 1972). 
 (21) Miles, Notes on Kakwayhid coins The American Numismatic 
Society Notes 9 (New York . 1960) Sees: Numismatics of the 
Islamic World Institute for the History of Arabic – Islamic Science 
at the Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt, vol , 46. 
2004 (Am Main) .   
(22) Miles, Ahoard of Kakwayhid Dirhems The American 
Numismatic Society Museum Notes 12, (New York, 1966).. 
(23) Laen-pool, Catalogue of Oriental Coins in the British 
Museum. (London, 1877). 
(24) Covrenton , Some Silver Buwahid Coins. The Numismatic 
Chronicle (London, Paris), 4th series, vol., 9. 1909. 
(26) Miles, Ahoard of Kakwayhid Dirhems, The American 
Numismatic Society Museum Notes 12, (New York, 1966). 


