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تأملیبردوُمهرنویافتهازمعاویةبنابیُسفیان

محمـدجـوادجـدی*

ــفیان«  ــمند: »دو ُمهر نویافته از معاویة بن ابی ُس در مقالۀ ارزش

ــن رضائی باغ بیدی )مندرج در: گزارش میراث، ش  ــتۀ دکترحس نوش

ــان 1391، ص 26ـ 28( تصاویری از دو نقش ُمهر خاص  52 و 53، آب

ــوان ُمهر معاویه، درج، متن هر  ــفیان تحت عن معاویة بن ابی ُس

ــده است: »مما امر به امیرالمومنین  دوی آن ها چنین قرائت ش

معاویه بعزل االمیر عبدهلل بن عامر من والیه فی البصره.«

ــادآوری نکاتی ضروری به  ــت، ی در تکمیل آنچه آمده اس

نظر می رسد: نخست آنکه واژه صحیح حک شده در متن نقش 

ُمهرهای مذکور »والیته« است و نه »والیه« و دندانه ت در خط 

کوفی آن محرز است، و به این ترتیب اشاره به عزل عبدهلل بن 

ــی از آن. معنی مضمون  عامر از کل والیت بصره دارد نه بخش

ــت: از جمله آنچه امر کرد به آن امیرالمومنین  آن نیز چنین اس

ــر از حکومت والیت بصره  ــزل امیر عبدهلل بن عام معاویه، ع

است.

ــرکت آمریکایی  این نقش ُمهرهای فلزی که در مزایدۀ ش

ــی بالدوین، در معرض  ــرکت انگلیس ــج، و نیز مزایدۀ ش هریتی

فروش گذاشته شده اند، هر دو اثر یک ُمهر، یکی از جنس مس 

)تصویر 1( و دیگری از جنس سرب )تصویر 2( هستند. 

ــر و حکاکی در ایران  ــتر در کتاب های: ُمه همان گونه که پیش

ــنامۀ ُمهر و حکاکی در ایران )همو 1392:  )جدی 1387: 97( و دانش

ــجع ُمهرهای معاویه  158( ذکر کرده ام در منابع گوناگون به س

ــت که  ــده اس ــاره ولی ُمهر یا نقش ُمهری از آنها دیده نش اش

ــوه اال بال لّه، لکل عمل  ــاره کرد: »الق می توان به این موارد اش

ثواب« و »رب اغفرلی«.

ــر یزید(  ــجع ُمهر معاویۀ دوم )پس همچنین دربارۀ متن س

ــت: »الدنیا غرور و بال لّه ثقه یا معاویه.« باید در نظر  نیز آمده اس

داشت آنچه اینک به نام ُمهرهای معاویه در حراجی های مورد 

ــده اند، نه اصل ُمهرها، که اثر یا نقش ُمهر از  ــاره عرضه ش اش

ــکه )همان: 74-71( گونه اند که بی شک حکاکی آن  ُمهری سرس

ــخت چون فوالد بوده  ــیوۀ خط گود و از چپ بر فلزی س به ش

است و در نتیجه اثری از راست و برجسته از خود بر روی فلزات 

نرم تر چون آلیاژی از مس یا سرب به جای گذاشته است. مورد 

ــت  ــت آن چنان که از رنگ زردگون و برنزی آن هویداس نخس

ــکنندگی آلیاژش  ــد و به دلیل ش نمی تواند از مس خالص باش

ــت؛ بدون  ــده اس در دو محل از اطراف آن ترک هایی ایجاد ش

ــک این ترک ها آن گونه که گفته شده، برای اتصال حلقه ای  ش

ــته هنگام ضرب کردن حاصل شده است  فلزی نبوده و ناخواس

ــابه این ترک ها را اینک نیز در اطراف پلمب های سربی  و مش

ــکه های چکشی  ــیاری از س کنتورهای آب و برق یا اطراف بس

ــی که در اصطالح به آن ها فلوس گفته می شود، می توان  مس

مشاهده کرد )ر.ک: عالءالدینی 1391(.

ــزی دو احتمال را می توان  ــن نقش ُمهرهای فل دربارۀ ای
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ــنجه های  ــنجه نامید. س ــاید بتوان س 1. این نقش ُمهرها را ش

ــه اند، به عنوان واحد  ــابه این نقش ُمهر که از جنس شیش مش

ــد وزن آن ها  ــته اند. واح ــم کاربرد داش ــنجش وزن های ک س

برحسب درهم و هر درهم معادل 18 نخود یعنی 3/5 گرم بوده 

ــت )تصویر 2(. به این ترتیب شاید مورد نخست )25 گرمی  اس

ــنجۀ هفت درهمی و مورد دوم )21 گرمی از  از جنس مس( س

جنس سرب( سنجۀ شش درهمی باشند )جدی 1392: 165-167(.

ــاید این نقش ُمهرها مانند نقش ُمهرهای سربی امروزی  2. ش

ــته ها و مکتوبات و نیز  برای حفاظت و امانت داری مکان ها، بس

برای جلوگیری از دست بردهای احتمالی استفاده می شدند که 

ــربی خلفای عباسی،  ــیاری از نقش ُمهرهای س نمونه های بس

ــه، آل کاکویه، عرب  ـ  بیزانس و... در کتاب ترکی موزه  آل بوی

ــت  ــر قتالوغی اثر خلیل ادهم آمده اس ــون ُمه همایون، قورش

ــد، در  ــا را ُمهر نامید، بلکه همان گونه که ذکر ش ــد آن ه و نبای

ــتند و، به اصطالح، نقش ُمهر و موم و،  حقیقت نقش ُمهر هس

به عبارتی، پلمب را داشته اند.

دربارۀ مضمون آن نیز می توان حدس زد که شاید به دلیل 

ــان معاویه مبنی بر عزل عبدهلل بن عامر از والیت  اهمیت فرم

ــکل نمادین به کار برده اند و به  بصره آن را حک کرده و به ش

ــانی معمول  ــۀ دکتر علی حصوری این رویه در دورۀ ساس گفت

بوده و در اوایل دورۀ اسالمی عینًا تقلید شده است، چنان که در 

آداب السلطانیه یا تاریخ فخری )ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص 112، 

ــانیان  ــت، در زمان معاویه به تقلید از دولت ساس 146( آمده اس

ــد و این دیوان به ضبط و ثبت  ــکیل ش دیوان زمام و خاتم تش

ــه می پرداخت؛ فرمان  ــده از طرف خلیف ــای صادر ش فرمان ه

ــخه ای  ــه را پیش از صدور به این دیوان می آوردند و نس خلیف

ــمانی از آن می گذراندند، موم  از آن برمی داشتند و سپس ریس

ــر آن می زدند و  ــر صاحب دیوان را ب ــد، ُمه روی آن می ریختن

ــتند ... از آن  ــخه را در دیوان زمام و خاتم نگاه می داش آن نس

ــد،  ــده از دیوان مزبور خارج می ش پس نامه ها همچنان ُمهر ش

ــده است، همچنین  ــت در آن چه نوشته ش ــی نمی دانس و کس

ــی نمی توانست در آن تغییری بدهد. ماوردی نیز در احکام  کس

السلطانیه )ص 191( تشکیل دیوان را به زمان خلیفه دوم نسبت 

ــارت  ــنهاد هرمزان مرزبان اهواز پس از اس می دهد که به پیش

صورت گرفته است.

ــع گوناگونی چون: تاریخ طبری، ابن خلدون،  در مناب  

ابن اثیر و بالذری دربارۀ علت عزل عبدهلل بن عامر نیز مطالبی 

ــار و نرمخویی بود؛ از این رو بر  ــت. ابن عامر مرد بردب آمده اس

ــاد در بصره زیاد شد و  ــخت نمی گرفت. پس فس مردم نادان س

ــش معاویه از  در کوفه فردی معروف به ابن الکواء، در پی پرس

ــر داد و گفت: اما مردم  ــهرها از ناتوانی ابن عامر خب اوضاع ش

بصره، بی خردان بر آن چیره اند و عامل آنجا ناتوان است. چون 

ــد و یکی از دشمنان ابن  ــید خشمگین ش خبر به ابن عامر رس

الکواء، عبد هلل بن ابی شیخ الیشکری، و به نقلی طفیل بن عوف 

ــوال، معاویه وی  ــان کرد. در این اح ــکری، را عامل خراس یش

ــه چیز از تو  ــا بود. معاویه گفت: س ــه روز آنج ــد و او س را خوان

ــت. معاویه  ــت. ابن عامر گفت: از توس می خواهم، بگو از توس

ــوی، ملک  ــمگین نش ــت: کار حکومت را پس دهی و خش گف

ــاوند رعایت بینی )میان  ــی و از خویش عرفه ات را به من ببخش

ما خویشاوندی افتد(. ابن عامر پذیرفت؛ آن گاه گفت: حال من 
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ــت. گفت: از آن  ــز می خواهم ، بگو از آن توس ــه چی نیز از تو س

توست. گفت: ملک عرفه را پس دهی، هیچ یک از عامالن مرا 

ــاب نکشی و دختر خویش، هند را زن من کنی. معاویه  به حس

ــت کناره گرفت  ــت و در نهایت ابن عامر از حکوم ــم پذیرف ه

ــری، تاریخ، ج 7،  ــت )طب ــن عبدهلل ازدی جای وی نشس و حارث ب

ص2781-2777، ابن خلدون، تاریخ، ج2، ص7(.

عبدهلل بن عامر نه تنها به خاطر توانایی های لشکری   

و نظامی، بلکه به خاطر بخشش، قابلیت های فردی و کارهای 

ــع از احداث  ــت. در مناب ــده اس ــتایش ش عام المنفعۀ متعدد، س

ــت و زرع در قریتین و نهاج و  مجرای آب در بصره و ابله، کش

ــانی به زائرین در عرفه توسط وی گفته اند. او در  بهبود آب رس

بین کارگزاران عثمان و نیز نزد اهل بصره محبوبیت داشت و به 

ــکش می داد. نرمش عبدهلل بن عامر در برخورد  قریش هم پیش

ــران قبایل، از سوی معاویه خطرناک تلقی می گشت و به  با س

ــال 44ق )664 م(، وی را  ــر همین موضوع، معاویه در س خاط

ــخت گیرتر را به جای وی گماشت. بعد از  عزل کرد و فردی س

ــی نداشت و در سال 57، 58 یا 59 ق  آن عبدهلل فعالیت سیاس

)680 م( در مکه درگذشت.

نکتۀ مهم دیگری که از مطالعه و دقت بر روی سکه های 

ــت می آید این  ــفیان به دس عبدهلل بن عامر و معاویةبن ابی ُس

ــت روی سکۀ هر دوی  ــت که بر حاشیۀ کناری سمت راس اس

آن  ها »بسم ا هلل« به خط کوفی درج شده است و هر دو نام خود 

را به خط و زبان پهلوی در کنار تصویر پادشاه ساسانی آورده اند 

ــه امیرالمومنین؛ اپدوال=  ــنیکان= معاوی )ماآویا امیری وریوش

عبدهلل(؛ ولی برخالف معاویه که تنها ضرابخانۀ دارابجرد سکه 

ضرب کرده است، از عبدهلل بن عامر در ضرابخانه های دارابجرد 

ــاپور، نهرتیری، مرو، کنجه، اردشیرخره، زرنج  ـ فسا، بلخ، بیش

از تاریخ 41 تا 47ق )اگر بحث سکه های میول در میان نباشد، 

ــکه هایی ضرب و دیده شده  ــه سال پس از عزلش( س حتی س

است )شمس اشراق 1369: 82-81، 186؛ همو 2010: 7، 15، 16(. و شاید 

ــر ُمهر مذکور و  ــی از دالیل درج فرمان عزلش ب ــن خود یک ای

ــانی آن در برهۀ تاریخی  ــر اهمیت اعالن و اطالع رس تأکید ب

خاص آن روزگار باشد.

ــورد بحث  ــت موضوع ُمهر م ــت، اهمی ــر آنچه گذش بناب

ــتی می توان حدس زد که تاریخ  ــود. و به درس ــن تر می ش روش

ساخت آن و بالطبع قدمت نقش ُمهرهای مزبور نیز سال 44ق 

یا پس از آن )تا تاریخ فوت عبدهلل بن عامر( بوده است . 

 

منابع:

ــه مطالعات و  ــدون، تهران: مؤسس ــخ ابن خل ــن خلدون، تاری ــ اب

تحقیقات، 1364ش. 

ــخ فخری،  ترجمۀ  ــی، محمدبن علی بن طباطبا، تاری ـــ ابن طقطق ـ

محمدوحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب، 1350.

ــطنطیه،  ــون ُمهر قتالوغی، قس ــ ادهم، خلیل، موزۀ همایون، قورش

1321ق.

ــ جدی، محمدجواد، 1387، ُمهر و حکاکی در ایران، تهران و تبریز: 

فرهنگستان هنر و دانشگاه تبریز.

ــر و حکاکی در ایران،  ــنامۀ ُمه ـــ جدی، محمدجواد، 1392، دانش ـ

ــتان هنر، و  ــالمی، فرهنگس ــورای اس تهران: کتابخانۀ مجلس ش

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی.

ــمس اشراق، عبدالرزاق، 1369، نخستین سکه های امپراتوری  ــ ش

اسالم، اصفهان: دفتر خدمات فرهنگی استاک.

ــ همو: 

Executed by:Estack Press )2010( SHAMS ESHRAGH-Silver 

Coinage of the Caliphs

P:7،15،16     

ــ طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، تهران: اساطیر، 1375ش.

ــ عالءالدینی، بهرام، 1391، سکه های مسی ایران، فلوس، تهران: 

یساولی.

■


