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مقدمه
با سکهشناسی میتوان به دادههای اقتصادی و مالی ،اوزان و مقادیر ،هنر حکاکی ،سکهزنی،
سیر تحول یک خط ،گاهشماری ،دین و مذهب ،اسامی حاکمان و والیان در دورههای
مختلف تاریخی دست یافت .از این روی سکهها یکی از مهمترین مدارک تاریخی به شمار
می روند و در مطالعه و شناخت رویدادهای تاریخی بسیار تأثیرگذار هستند بهویژه در
مواقعی که منابع مکتوب با کاستیهایی همراه باشد .در 371ه و در دارالضرب محمدیه که
یکی از مراکز اصلی ضرب سکه در دوره هارون به شمار میرفت سکهای ضرب شده که بر

روی آن «بهلول» نوشته شدهاست 1.در منابع متقدم تاریخی گزارش و اطالعی درباره حاکم
محمدیه در این سال وجود ندارد .اینکه فقط در یک سال این کلمه بر سکه ضرب شدهاست
و در سالهای دیگر چنین چیزی وجود ندارد سؤاالتی را در پی دارد .اینکه بهلول منقوش بر
سکه اسم یک فرد است یا عنوان و لقبی برای فرد خاصی مد نظر بودهاست؟ یا اینکه این
کلمه به منظور تعیین عیار و کیفیت سکه بر آن نقر شدهاست؟ برای پاسخ به این سؤالها،
ابتدا بعد از بررسی احتمالهای مختلف درباره «بهلول» ،مشخص میشود که بهلول
منقوش بر سکه اسم یک فرد است .به همین دلیل ابتدا افرادی که با نام بهلول در دوره زمانی
ضرب سکه در قید حیات بودند شناسایی و بعد از بررسی مشخص شد که کدام یک از این
بهلول منقوش بر سکه است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه یعنی
افراد به احتمال فراوان
ِ

ضرب محمدیه ضروری به نظر
مشخص ساختن «بهلول» منقوش بر سکه سال 371ه
ِ
میرسد زیرا میتواند زمینه را برای پژوهشهای بعدی نیز فراهم سازد.
پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجامشده درباره بهلول را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :الف) پژوهشهایی
 . 1تعداد اندکی از سکه بهلول موجود است و حتی استفن آلبوم آن را در زمره سکههای کمیاب دستهبندی کردهاست.
در این پژوهش از سکه موجود در مجموعه شخصی آقای دکتر سید علی علوی نیا ابرقویی استفاده شدهاست.
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که درباره شخصیت بهلول و بیشتر مبتنی بر منابع مکتوب نوشته شدهاست .از این دسته می-
توان مدخلهای «بهلول» در دايرهالمعارف اسالم ،دانشنامه ايرانیکا ،دايرةالمعارف بزرگ
اسالمى و دانشنامه جهان اسالم نام برد که در در هیچیک به سکه بهلول اشاره نشدهاست.
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ب) پژوهشهایی که سکه بهلول را بهعنوان یکی از سکههای ضرب محمدیه معرفی
کردهاند .در مطالعات سکهشناختی مایلز 1،شمس اشراق 6،ترابی طباطبایی و وثیق 7،رضائی

باغبیدی 8و استفن آلبوم 9از این سکه یاد شدهاست .در این آثار درباره اینکه مراد از بهلول
در سکه موردنظر کیست /چیست؟ سخنی به میان نیامده و تنها رضائی باغبیدی بهلول را

احتماال یکی از مسئوالن ضرابخانه محمدیه معرفی کردهاست 31.بنابراین بهنظر میرسد
برای رمزگشایی از این سکه و نوشته روی آن ،پیوند بین دادههای منابع مکتوب و اطالعات
سکهشناختی ضروری است.
ضرب سکه در دوره هارونالرشید (حک 391-371ه)
پس از مرگ هادی ،بالفاصله هارونالرشید با کمک مادرش خیزران و تالشهای یحیی بن
خالد برمکی (د 391ه) به خالفت رسید 33.خالفت هارون با نفوذ و قدرت خاندان برامکه
آغاز شد؛ به این صورت که هارون در اولین گام و به پاس خدمات یحیی و درایتی که از وی

سراغ داشت 32وزارت را به وی واگذار کرد 31.البته نفوذ یحیی به اندازهای بود که به نوعی
 .0برای مشخصات این مدخلها به کتابشناسی پایان مقاله رجوع شود.
5. Miles, 55-56.
 .6شمس اشراق.381 ،
 .7ترابی طباطبایی و وثیق.230 ،
 .8رضائی باغبیدی.310 ،
9. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
 .31رضائی باغ بیدی ،همانجا.
 .33ابن اثیر.317/6 ،
 .32درباره شخصت یحیی نک .ابن طباطبا379 ،؛ جهشیاری.213 ،
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همه دیوانها را در اختیار داشت 30.با تدابیری که یحیی در اداره امور مالی به کار بست،
خراج در این دوره به اوج خود رسید و اوضاع اقتصادی بهبود یافت .در سال 386ه و یک
سال قبل از سرنگونی برامکه ،رشید با یحیی ،امین با فضل و مأمون با جعفر راهی سفر
زیارتی حج شدند و درنتیجه بذل و بخششها ،بسیاری از مردم توانگر شدند و این سال با
عنوان سال عطایای سهگانه معروف شد.

31

ضرب سکه در دوره هارون در مقایسه با خلفای پیشین با تغییراتی همراه بود به این
صورت که تا زمان هارون نظارت بر امر درهم و دینار از وظایف خاص خلفا بود اما وی
برخالف خلفای پیشین نظارت مستقیم بر این امور نداشت و این کار را به جعفر بن یحیی

برمکی واگذار کرد 36.از جمله تغییرات دیگر این بود که برای اولین بار نام والیان مصر بر
روی سکههای طال ضرب شد .بهعنوان نمونه نام علی بن سلیمان بن علی عباسی که در

سالهای 373-369ه والی مصر بود ،بر سکه ضرب شد 37.بر درهمهای ضرب شده در
دوره هارون الرشید نام یحیی ،جعفر و فضل برمکی به همراه اسامی والیان نواحی مختلف،
ّ ّ ّ
مسئوالن ضرابخانهها و عباراتی مانند مبارکَ ،بخَ ،بخ َبخَ ،ج ِّیدَ ،صرد به معنای ناب و
خالص نیز آمدهاست .ازجمله دارالضربهای این دوره میتوان به بخارا ،بلخ ،نیشابور،
َ
َ
38
محمدیهَ ،ز َرنج ،سیستان ،ارمینیه ،ا ّران و افریقیه اشاره کرد.
نام هارون بر سکهها به صورتهای گوناگون آمدهاست از جمله« :الخلیفه الرشید،
الخلیفه المرضی ،الخلیفه المرضی هارون ،الخلیفه هارون امیرالمؤمنین ،عبدالله

 .31طبری11/31،؛ جهشیاری.371 ،
 .30طبری.218/8 ،
 .31طبری311-71 /31 ،؛ ابن طباطبا.382 ،
 .36مقریزی.66 ،
 .37فهمی محمد12 ،؛ رباح.211 ،
 .38برای اطالع بیشتر نک .شمس اشراق712-718 ،؛ رضائیباغ بیدی.735-730 ،
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امیرالمؤمنین ،عبدالله هارون امیرالمؤمنین» 39.نکته مهم در این بین لقب امیرالمؤمنین برای
خلیفه است که برای اولین بار بر سکههای خلفای عباسی ضرب شد 21.عالوه بر نام خلیفه،
نام فرزندان وی امین و مأمون نیز بر دینارها ضرب شد 23.بهعنوان نمونه بر دینار ضرب

سالهای 387-379ه در مدینه السالم نام امین چنین آورده شدهاست« :مما امر به االمیر

االمین محمد بن امیر المومنین» 22.نیز نام امین بر درهمهای ضرب محمدیه در سال -373

376ه بهصورت «محمد بن امیر المومنین» 21و «ولی عهد المسلمین» آمدهاست 20نام
مأمون بر سکههای ارمینیه (371ه) و مصر (388-381ه) بهصورت «مأمون عبدالله بن
امیرالمؤمنین» آمدهاست.

21

دارالضرب ُم َح َّم ِديه

چندین مکان در دوره اسالمی محمدیه نام داشت .یاقوت حموی هشت مکان را نامبرده که

محمدیه نامیده میشدند که در میان آنها نام چند روستا و شهر دیده میشود 26.اما محمدیه
موردنظر در این پژوهش که یکی از دارالضربهای مهم دوره اسالمی و عصر هارون به
شمار میرفت ،شهر ری است .قدمت ری تا پنج هزار سال پیش از میالد تخمین زده

شدهاست 27.و یونانیان آن را  Rhagesمیگفتند و در منابع جغرافیایی دوره اسالمی بیشتر با
 .39رضائیباغ بیدی.312 ،
 .21رباح.210 ،
 .23نقشبندی.317 ،
 .22رضائیباغ بیدی.311 ،
.ترابی طباطبایی و وثیق23. Miles, 54, 55; 310 ،
24. Idem, 58.
 .21باغ بیدی311،؛ . Albume, 53
 .26یاقوت حموی ،معجم البلدان66-60/1 ،؛ همو ،المشترک وضعا و المفترق صقعا.187 ،
 .27هوف.18 ،
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الف و الم تعریف « ّ
الری» آمدهاست 28.فتح ری را در فاصله سالهای  39تا  20هجری بیان
ُ
کردهاند 29.قول مشهور این است که در ماههای آخر خالفت عمر در سال 21ه ،نعمان بن
َ
ُمق ّرن از جانب امیر کوفه در نبرد با مرزبان ری ،سیاوخشبن مهران بن چوبین ،آنجا را فتح
کرد .سپس بر پایه پیمان صلحی مقرر شد مردم ری در ازای پرداخت جزیه و خراج بر کیش

خود باقی بمانند 11.سپس شهر تخریب و شهری جدید در قسمت شرقی آن ساخته شد.

13

زمانی که محمد بن منصور ملقب به المهدی ولیعهد خلیفه در فاصله سالهای  303تا

300ه در ری مشغول عملیات نظامی علیه حکام محلی دماوند و طبرستان بود 12دستور داد
تا در مشرق شهر ،در دامنه کوه ،برای تقویت موقعیت سیاسی و نظامی ری ،عمارتهایی

ساخته شود 11.بخش تازه تأسیس شهر ری ،به نام بانی آن ،محمدیه و مهدیه خوانده

میشد 10.ساخت محمدیه در 318ه پایان یافت .اطراف شهر را بارو کشیدند و دو ردیف
خندق حفر کردند .اهالی ری به محمدیه ،مدینه یا شهر و به محدوده بیرون از بارو ،المدینه
الخارجیه یا شهر بیرونی میگفتند 11.محمدیه یکی از ضرابخانههای مطرح دوره عباسی بود

و نام آن بر بسیاری از سکههای این دوره دیده میشود.

16

سابقه ضرب سکه در ری به دوره اشکانیان میرسد و بعد از حضور اعراب مسلمان در
ایران نیز یکی از دارالضربهای مهم بهشمار میرفت .آخرین سکهها با طراز عرب-ساسانی
 .28لسترنج.213 ،
 .29نک .بالذری20 ،؛ یاقوت حموی ،معجم البلدان.891/2 ،
 .11بالذری006-000 ،؛ قدامه بن جعفر.171 ،
 .13طبری.311/0 ،
 .12همو.131/8 ،
 .11بالذری007 ،؛ قزوینی.001 ،
 .10یعقوبی89 ،؛ اسحاق بن حسین.67 ،
 .11یاقوت حموی ،معجم البلدن.61/1 ،
 .16لسترنج213 ،؛ عقیلی.113-111 ،
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به سال 70ه و اولین سکهها با طراز اسالمی به سال 83ه در این شهر ضرب شدهاست 17.با
استناد به سکههایی به تاریخ حدود  308تا 017ه ،نام رسمی این شهر محمدیه بود.

18

باوجوداین گاه نیز بر سکهها نام ری ضرب شدهاست 19.سرانجام پس از تصرف شهر

بهدست محمود غزنوی در 021ه بار دیگر بر سکهها بهجای محمدیه ،ری ضرب شد.

01

سکههای ضرب محمديه از 371-371ه
در دو سال نخست خالفت هارون ( 371و 373ه) بر روی سکههای ضرب محمدیه عبارت

«مبارک» دیده میشود که بهنظر میرسد اشاره به شروع خالفت هارون دارد 03.زامباور ،سعد
(مولی الهمدی) را حاکم ری در فاصله سالهای  366تا 376ه معرفی کردهاست 02که به

ضرب محمدیه در 368ه 01و 371ه 00که نام سعد بر آنها نقر شده ،این
استناد سکههای
ِ

موضوع قابل تأیید است .اینکه آیا تا زمان انتصاب فضل بن یحیی بهعنوان والی خراسان،
ری ،سیستان ،طبرستان ،ماوراءالنهر ،جبال ،خوارزم ،دنباوند (دماوند) ،قومس ،ارمینیه،

آذربایجان و همدان در سال 376ه 01،سعد همچنان اداره ری را در اختیار داشت یا خیر،
اطالعی در دست نیست اما بر روی سکههای این دوره نامهایی نوشته شدهاست که میتوان
آنها را بهعنوان حاکم احتمالی معرفی کرد .بر سکههای ضرب سال  371و 372ه نام
 .17عقیلی241 ،؛ سرافراز و آورزمانی.731 ،
 .18عقیلی ،111 ،شمس اشراق217 ،371 ،372 ،؛ .Miles, 31-186
39. Miles, 32, 40, 67.
40. Ibid, 188.
 .03شمس اشراق711 ،؛  ،Miles, 55القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید .715 ،بر سکههای
ضرب جی نیز عبارت مبارک نقر شدهاست (رضائیباغ بیدی.)730 ،
 .02زامباور.71 ،
43. Miles, 47.
 .00ترابی طباطبایی و وثیق.383 ،
 .01طبری211 ،202/8 ،؛ ابن خلکان29/0 ،؛ تاريخ سیستان.310-311 ،
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«داود» آمدهاست .مایلز ابهاماتی درباره نظر اسماعیل غالب 06که داود را داود بن یزید بن
حاتم بن قبیصه بن مهلب دانسته ،مطرح و حتی نظر ِم ِیر که داود را به معنای صفتی جهت
کیفیت عیار سکه در نظر گرفته 07چندان جالب ندانسته و درنهایت اذعان میکند که

نمیتوان دراینباره اظهارنظر قطعی ارائه کرد.

08

موضوعی که رباح نیز به آن اشاره

کردهاست 09.بر سکه سال 373ه که به نام فرزند هارون (امین-محمد بن امیر المؤمنین)
ضرب شده و نیز سکه سال 372ه کلمهای است که مایلز آن را «جارب» برگرفته شده از
َ
« ُمج ّرب» میداند 11که به نظر درست نیست زیرا اگرچه از نظر صرفی درست است اما
چندان کاربردی نیست و برای اسم فاعل از «جرب» صفت مشبهه «أجرب» استفاده

میشود 13.نوتزل آن را «حارث» خواندهاست 12.مشابه این سکه در هارونیه 11در سال 373ه

ضرب شده که بونرآن را «حارث» خواندهاست 10.بنابراین این احتمال وجود دارد که حارث
از حکام محلی یا مسئول ضرابخانه بوده که نام خود را بر سکه نقر کردهاست.

 .06اسماعیل غالب (7815-7805م) سکه شناس برجسته اهل عثمانی و فرزند ابراهیم ادهم وزیر دربار سلطان
عبدالحمید دوم در فاصله سالهای 7818-7811م.
47. Meier, 769-770.
 .08در این باره نک ،Miles, p. 51-54 .رضائیباغ بیدی.310 ،
 .09رباح.217 ،
50. Miles, 54-55.
 .13برای اطالع بیشتر نک .ابن منظور.263-219/3 ،
52. Nutzel, 1/170.
 . 11شهری در نزدیکی مرعش در ثغور شام که ساخت آن در زمان مهدی عباسی آغاز و در دوره هارون الرشید
تکمیل شد (یاقوت حموی ،معجم البلدان.)188/1 ،
54. Bonner, 190.
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Miles, 55

Nutzel, 1/170

بر دیگر سکههای سال 372ه عبارت «الفضل» و «فضل» نقر شده که مایلز معتقد

است هممعنی «مبارک» و «برکه» است 11که به نظر صحیح نیست .دو شخصیت در این
دوران فضل نام داشتند :فضل بن ربیع و فضل بن یحیی .فضل بن ربیع در سال  372یا

371ه به دستور یحیی بن خالد مسئولیت دیوان نفقات را بر عهده گرفت؛ 16اما تا مرگ
خیزران در جمادی االخر 371ه 17قدرت اجرایی چندانی نداشت و با مرگ خیزران ،خلیفه
عالوه بر دادن خاتم به او (صاحب مهر شد)18؛ درآمدهای عامه و خاصه بادوریا و کوفه را

نیز به وی سپرد 19.نام فضل بن یحیی بر سکه محمدیه ضرب سال 371ه «الفضل بن

یحیی» نوشته شدهاست 61،همچنین بر سکههای ضرب ارمینیه در سالهای 371ه 63و سکه
ضرب محمدیه در سال 377ه «الفضل» نقر شدهاست 62.این احتمال وجود دارد که منظور
از فضل ،فضل بن یحیی برمکی باشد که همزمان با اوج قدرت پدر در این دوره 61،در این
55. Miles, 55.
 .16طبری218/8 ،؛ جهشیاری.322 ،
 .17مسعودی.397/0 ،
 .18طبری.218/8 ،
 .19ابن اثیر.339/6 ،
60. Miles, 181.
 .63القزاز ،الدرهم العباسى فى زمن الخلیفه هرون الرشید.376 ،
 .62شمس اشراق.382 ،
 .61در این باره نک .جهشیاری330 ،؛ اکبری.27-26 ،
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مناطق حضور داشتهاست و در ادامه از طرف خلیفه در سال 376ه 60برای سرکوب یحیی بن
عبدالله علوی رهسپار شمال ایران شد 61.در 372ه سکهای در محمدیه ضرب شدهاست که

برای اولین بار نام یحیی بر آن نوشته شدهاست.
بر اساس سکههای موجود ،سه نوع سکه در سال 371ق در محمدیه ضرب شدهاست.
ابتدا مانند سکهای که نام یحیی بر آن نقر شده بود ،در پایین عبارتهای روی سکه،

القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید391 ،

«بهلول» نوشته شدهاست (بنگرید به ادامه مقاله) ،سپس «سالم» جای یحیی و
«معویه/معاویه» جای بهلول را گرفته و در گونه سوم ،فقط داود بر سکه نقر شدهاست .مایلز
«سالم» را معادل «مبارک» و «برکه» 66و ِم ِیر آن را با « َصرد» به معنای ناب و خالص یکی
دانستهاست 67.البته القزاز برخی از حروف نقر شده بر روی سکهها از جمله «س» را
«سالم» دانسته و نوشته که این حروف درواقع حرف اول اسامی افرادی است که در امر
ضرب سکه فعالیت داشتند 68.نکته جالب اینکه «سالم» فقط بر سکههایی که در آنها بر
والیتعهدی امین اشاره شده آمدهاست 69.مایلز معاویه را معاویه بن زفر بن عاصم 71دانسته و

 .60جهشیاری قیام یحیی بن عبدالله را در سال  372قمری میداند (.)322
 .61گردیزی.363-361 ،
66. Miles, 56.
67. Meier, 762.
 .68القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید».261 ،
69. Miles, 58-60.
 .71طبری در ذیل حوادث سال 378ق به نبرد تابستانه معاویه بن زفر بن عاصم در ثغور اشاره کردهاست (طبری،
.)261/8
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در تأیید این ادعا ،به سکه ضرب سال 378ه در ری استناد کردهاست که بر روی آن «عثمن/
عثمان» نوشتهشده و این عثمان را برادر معاویه معرفی و معتقد است این خانواده بهاحتمال
زیاد در ری ساکن بودند.
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القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید391 ،

معرفى و بررسى سکه بهلول ضرب ُم َح َّم ِديه

در سال 371ه در دارالضرب محمدیه درهمی ضرب شده که تاکنون پژوهش دقیقی درباره

آن انجام نگرفتهاست .جنس این سکه از نقره است .ترابی طباطبایی و وثیق وزن سکه را

 2/81گرم و قطر آن را  2/6سانتیمتر 72،شمس اشراق وزن سکه را  2/71گرم و قطر آن را

 20میلیمتر ( 2/0سانتیمتر) 71و استفن آلبوم وزن سکه را  2/71گرم نوشتهاست 70.وزن
سکه موردمطالعه در این پژوهش  2/61گرم و قطر آن  2/1سانتیمتر است که این اختالف
در وزن و قطر بنا بر دالیلی مانند دقت وسایل اندازهگیری ،خوردگی و سائیدگی امری طبیعی
است .طرح روی سکه ساده است و نوشتهها درون دو دایره که به فاصله اندکی از یکدیگر
ترسیم شدهاند ،قرار گرفتهاند .به ترتیب از باال به پایین چنین نوشته شدهاست« :یحیی/
محمد رسولالله صلیالله علیه و سلم /الخلیفه الرشید /بهلول».
«یحیی» که بر روی سکه نقش بسته است در واقع یحیی بن خالد برمکی وزیر
71. Ibid, 65-66.
 .72ترابی طباطبایی و وثیق.230 ،
 .71شمس اشراق.381 ،
74. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
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هارونالرشید است 71که در  30ربیعاالول سال 371ه با اختیارات تام به وزارت رسید.
البته ِم ِیر سعی کرده تا یحیی را « َبخیی» مشتق از « َبخ» به معنای خوب و نیکو بخواند 77که
صحیح نیست زیرا پژوهشگران نام یحیی بر روی سکههای ضرب دوره هارون را یحیی بن
خالد برمکی دانستهاند.
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منبع :مجموعه شخصی

یکی از وجوه تمایز سکههای عباسی و اموی جایگزینی جمله «محمد رسولالله»

بهجای سوره اخالص بود 79.عبارت «محمد رسولالله صلیالله علیه و سلم» بر سکههای
ضرب ری و در ادامه محمدیه از آغاز خالفت عباسی بدون جمله فعلی دعایی «صلیالله

علیه و سلم» نیز نقر شدهاست 81.از سال 361ه این عبارت دعایی هم به سکههای ضرب

محمدیه اضافه شد 83.عبارت بعدی نام خلیفه است که بهصورت «الخلیفه الرشید» ضرب
شده و عبارت بعدی بر روی سکه «بهلول» است.
در حاشیه سکه نیز دایرهای بزرگتر قرار دارد که درون آن چنین نوشته شدهاست:
 .ترابی طباطبایی و وثیق230 ،؛75. Miles, 55
 .76مسعودی396/0 ،؛ مجمل التواريخ و القصص.116 ،
77. Meier, 772-773.
 .78به عنوان نمونه ،القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید»371 ،؛ Miles, 55؛ ترابی طباطبایی
و وثیق.381 ،
 .79رباح.229 ،
80. Miles, 20.
81. Idem, 38.
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این عبارت که در سکههای دوره اموی نیز وجود دارد آیه  11سوره توبه و آیه  9سوره صف
را با اندکی تغییر شامل میشود.

منبع :مجموعه شخصی

نوشتههای پشت سکه در مرکز چنین است« :ال اله اال الله وحده ال شریک له» .حاشیه
سکه بدون اینکه در کادری جداگانه قرار داشته باشند در اطراف نوشتههای مرکز نقر
ّ
بالمحمدیه سنه ثلث و سبعین و مئه» .دو دایره موازی
شدهاند« :بسم الله ضرب هذا الدرهم
نوشتههای مرکز را احاطه کردهاست .در حاشیه بیرونی  9دایره کوچک قرار دارند که زوج و
فرد هستند:
درباره این دوایر تاکنون توافق علمی صورت نگرفته؛ اگرچه القزاز آنها را یکی از

مظاهر زیبایی در سکهها دانسته 81یا ترابی طباطبایی و وثیق این دوایر را یکی از وجوه تمایز

ضرب مدینه
سکههای عباسی و اموی معرفی کردهاند 80.شمس اشراق در توضیح سکه
ِ

السالم به سال 361ه که طرحی مشابه سکه بهلول دارد به موقعیت آن بر روی سکه بر

 .82نک .سرآفراز و آورزمانی.311 ،
 .81القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی».261 ،
 .80ترابی طباطبایی ووثیق.317 ،
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اساس عقربههای ساعت اکتفا کردهاست 81.نکته جالبتوجه اینکه این طرح اولین بار در
سکه ضرب سال 362ه هنگامیکه حمزه بن یحیی (حک 361-361ه) والی محمدیه

86

بود مشاهده میشود 87درحالیکه در سکه ضرب سال 363ه تعداد  32دایره بهصورت فرد

( )3و زوج ( )1طراحی شدهاند 88تا اینکه در سال 361ه این طرح با پنج دایره جایگزین

شد 89.همزمان با آخرین سال خالفت هادی یعنی سال 371ه و بار دیگر شاهد تغییر
دایرههای کوچک هستیم به این صورت که پنج جفت دایره کوچک بهصورت دوتایی در کنار
یکدیگر قرار دارند و تا سال  372ق ادامه دارد تا اینکه در سکه بهلول طرح سکه سال 362ه
تکرار میشود.

91

بهلول
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،بر یکی از سکههای ضرب محمدیه در سال 371ه بهلول
نوشته شدهاست .وجود کلمه «بهلول» بر روی این سکه سؤالهایی را در پی دارد :اینکه
تلفظ دقیق این کلمه چگونه است؟ َبهلول یا ُبهلول؟ بهلول در اینجا اسم شخص یا کلمهای
با معنی خاص یا اینکه لقبی یا صفتی برای فردی خاص است؟ تاکنون در این زمینه
اظهارنظر دقیقی انجام نشدهاست .بیشتر پژوهشگران به معرفی مشخصات ظاهری سکه

 .81شمس اشراق .714 ،وی همچنین در معرفی سکه اموی ضرب بصره در سال 11ق فقط مکان قرارگیری
حلقههای کوچک را بر اساس عقربههای ساعت بر روی سکه نشان دادهاست همچنین این کار را در معرفی سکهای
ُ
از سال 705ق که در اردشیر خره ضرب شده بود ،تکرار کردهاست (.)755 ،52
 .86زامباور.71 ،
 .87شمس اشراق.371 ،
 .88همو372-373 ،؛ ترابی طباطبایی ووثیق.366 ،
 .89شمس اشراق.376 ،
 .91همو.381 ،379-378 ،
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اکتفا کردهاند و درباره بهلول اظهارنظر نکردهاند 93فقط رضائیباغ بیدی بهلول را احتماال
یکی از مسئوالن ضرابخانه محمدیه دانستهاست 92.در این میان بیشتر « ُبهلول» را به ضم

«ب» خواندهاند 91و فقط در استفن آلبوم (َ Bahlulبهلول) 90آمدهاست.
96
ُبهلول در لغت به معنای فردی که بسیار میخندد ،صاحب همه خوبیها (خیرات)،
91

مرد خنده رو و پیشوای قوم 97آمدهاست .اگر در سکه موردمطالعه ،بهلول اسم یک فرد

نباشد ،میتوان چند احتمال را مطرح کرد :اول اینکه بهلول به ضم «ب» ،را به معنی مرد

صاحب و جامع همه خیرات 98صفتی برای یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که نام وی بر
سکه نوشته شدهاست .اگرچه مسعودی بر درایت و عقالنیت یحیی تأکید کردهاست 99اما

دادههای منابع و پژوهشهای انجام گرفته این موضوع را تأیید نمیکند که یحیی برمکی را
با صفت «بهلول» خوانده باشند 311.دوم اینکه بهلول را از َب َهل به فتح «ب» و «ه» به معنی
رها و آزادشده 313،صفتی برای یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که به نظر صحیح نمیرسد

 .93القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید»391 ،؛ شمس اشراق.371 ،
 .92رضائیباغ بیدی.310 ،
 .91شمس اشراق381 ،؛ .Miles, 56
َ
 .90نام یکی از امیران کرد در میافارقین بهلول بود که برای مدتی در خدمت اسکندرپاشا والی دیاربکر بود (برای
اطالع بیشتر نکNikitine, 1/ 923 .؛ همچنین اولین حاکم لودی از سالطین دهلی َبهلول (حک -811

890ق3089-3013 /م) نام داشت (زامباور .)021 ،به غیر از این دو مورد دیگر فردی با نام َبهلول در منابع تاریخی
ثبت نشدهاست.

95. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
 .96ابن منظور.121/3 ،
 .97غیاث الدین رامپوری379/3 ،؛ دهخدا.1320/0 ،
 .98ابن منظور121/3 ،؛ جر.61 /3 ،
 .99مسعودی.168/1 ،
 .311ابن خلکان221-271/1 ،؛ زرکلی700/8 ،؛ سجادی74-7/72 ،؛ منفرد272-711 /3 ،؛ Sourdel,
.2/1033-1036
 .313فراهیدی ازدی368 /3 ،؛ بستانی.2129 ،
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زیرا در منابع چنین صفتی برای یحیی ذکر نشدهاست .سوم اینکه بهلول را مشتقی از « َبه» یا
ّ
« َبخ» در نظر گرفته باشندَ « .بخَ ،بخَ ،بخ َبخَ ،البخَ ،پخ» اصطالحی رایج در سکههای دوره
موردمطالعه در شرق و غرب اسالمی است و بارها بر سکهها نقر شده که نشاندهنده کیفیت
و صحت وزن سکه نیز مالکی برای تمییز سکههای اصل از تقلبی بودَ 312بخ اسم فعل به
معنی کار یا پدیدهای بزرگ که در مقام شگفتی ،فخر ،ستایش و رضایت از چیزی گفته
میشودَ « :بخ َبخ» 311.شرتونی نوشتهاست که « َبه َبه» را به هنگام بزرگ شمردن چیزی به کار
ٍ ٍ
میبرند و آن را با « َبخ َبخ» هممعنی دانستهاست 310.بنابراین در کتابهای لغت چنین
برداشتی از بهلول وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه فقط در یک سال سکهای با کلمه «بهلول» ضرب شد و
پسازآن هرگز تکرار نشد اما «به»َ « ،بخ» در سکههای سالهای بعد وجود دارد 311میتوان
گفت بهلول در سکه موردمطالعه اسم فرد است .دو نفر با نام بهلول در دوره مورد مطالعه
شناسایی شد 316:بهلول بن راشد؛ و ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول .بهلول بن
محدث مالکی در مغرب اسالمی است که در 328ه در قیروان به دنیا
راشد الرعینی فقیه و
ِ
آمد و در سال 382ه درگذشت .ازآنجاکه در شرح حال وی مسافرت به مناطق شرقی دیده

نمیشود نمیتواند بهلول موردنظر باشد.

317

معروفترین بهلول دوره خالفت هارون ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول

 .312القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی».261 ،
 .311فراهیدی ازدی؛ 337/3؛ ابن منظور 6-1/1؛ شرتونی.13/3 ،
 .310شرتونی.61/3 ،
105. Miles, 60, 63.
 .316البته بهلول بن حسان بن سنان ،ابوالهیثم التنوخی (د 210ق) از اهالی انبار یکی دیگر از افرادی است که به
شهرهای بغداد ،بصره ،کوفه ،مکه و مدینه برای آموختن دانشهای رایج در آن زمان مانند شعر ،تاریخ و تفسیر
مسافرت کرد اما گزارشی از حضور وی در ری وجود ندارد (ابن جوزی312/31 ،؛ خطیب بغدادی.)319/7 ،
 .317مالکی219 ،؛ بامطرف201/3 ،؛ زرکلی.77 /2 ،
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است .حال سؤال اینجاست که آیا بهلول منقوش بر روی سکه درواقع همان بهلول مشهور
است؟ اولین بار جاحظ (د 211ه) از بهلول با عنوان یکی از مجانین کوفه یاد کرده و
گفتگوی وی را با اسحاق بن الصباح آورده که در این گفتگو 318به تشیع بهلول نیز اشاره

شدهاست 319.اسحاق بن الصباح یکبار در فاصله سالهای  361تا 361ه 331و بار دوم در
371ه به مدت سه ماه امارت کوفه را در اختیار داشت 333.بنابراین وجود بهلول در زمان

هارون مورد تأیید است 332.بعد از جاحظ افراد دیگر مانند ابن قتیبه دینوری (د 276ه)،

331

ابوطیب الوشاء (د 121ه) 330،ابن عبدربه (د 128ه) 331و حسن بن محمد نیشابوری (د

016ه) 336نیز از بهلول یاد کردهاند .البته برخی بهلول را برادر مادری یا پسرعموی هارون

خواندهاند که صحیح نیست 337زیرا بهجز همزمانی این دو با یکدیگر ،دلیل و سند معتبری
وجود ندارد.

338

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،تشیع بهلول موضوعی است که در مطلب جاحظ

 .318ترجمه مطلب جاحظ درباره بهلول« :یکی از مجانین کوفه بهلول بود که ادعای تشیع میکرد .اسحاق بن صباح
به او گفت :خداوند امثال تو را در شیعه زیاد کناد! بهلول گفت :نه ،خداوند امثال مرا در مرجئه زیاد گرداند و امثال تو
را در شیعه زیاد کند».
 .319جاحظ.211/2 ،
 .331ابن جوزی213/8 ،؛ ابن اثیر.67/6 ،
 .333خلیفه بن خیاط.116 ،
 .332نک .ابن جوزی.311/9 ،
 .331ابن قتیبه ،مجلد .13/0 ،2
 .330الوشاء.211-210 ،
 .331ابن عبدربه.366/7 ،
 .336نیشابوری.302-319 ،
 .337به عنوان نمونه مستوفی617 ،؛ شوشتری.30/2 ،
 .338منفرد.810/0 ،
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آمده ،سپس ابن عبدربه (د 128ه) در مطلبی به آن اشاره کرده 339و در ادامه شیخ طوسی (د

061ه) بهلول را از اصحاب امام صادق(ع) و از راویان حدیث شیعه معرفی 321و ابن حجر
عسقالنی (د 812ه) از ارتباط بهلول مجنون با امام صادق(ع) سخن گفتهاست 323.بنابراین

با استناد به برخی از داستانهای نقلشده درباره بهلول که در آن هوشمندانه نظریات کالمی
ّ
مخالف شیعه ،ازجمله «رؤیت الله» و «جبر در برابر اختیار» ،را رد میکند یا آشکارا از
ِّ
سب اهلبیت پیامبر علیهمالسالم دوری میجوید ،میتوان نشانههای تمایالت شیعی را در
وی جست.

322

منابع تاریخی درباره حاکم ری در سال 371ه ساکت هستند اما سکه بهلول ضرب
سال 371ه این احتمال را تقویت میکند که بهلول برای مدت کوتاهی حاکم ری بود .در
تائید سکه بهلول و بررسی منابع حدیثی مشخص شد که سدیدالدین ابی علی بن طاهر
الصوری از علمای قرن ششم هجری در ذیل احادیث پیرامون کمک و یاریرساندن مؤمنان
به یکدیگر ،داستان فردی از اهالی ری را در زمان امام موسی کاظم(ع) (381-308ه)
آوردهاست که به دلیل مشکالت مالی توانایی پرداخت بدهیهای خود به حکومت را
نداشت و بعد از سفر حج و مالقات با امام کاظم(ع) و انتقال پیام 321به حاکم ری که از

شیعیان و منشیان یحیی بن خالد برمکی بود موردتوجه ویژه حاکم قرار میگیرد 320.مجلسی

 .339ابن عبدربه.366/7 ،
 .321طوسی .371 ،شیخ طوسی نام بهلول را «بهلول بن محمد الصیرفی» نوشتهاست .احتمال دارد با توجه به دوره
زمانی حیات بهلول ،بهلول مورد نظر شیخ طوسی همان ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره صیرفی یا صوفی باشد.
ِ
 .323ابن حجرعسقالنی.117/3 ،
 .322ابن عبدربه366/7 ،؛ امین639-638/1 ،؛ 622؛ مدرس تبریزی.231-219/1 ،
« .321بسم الله الرحمن الرحیم .بدان که زیر عرش خداوند سایهای وجود دارد که کسی را توان آسایش در زیر آن
نیست ،مگر آن که در حق برادر خود خدمتی بکند یا مشکلی را از ائو بردارد یا سروری در قلب او وارد کند .این
شخص برادر توست؛ والسالم» (صوری.)21 ،
 .320همو.21-22 ،
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(د 3331ه) نیز این مطلب را تکرار کردهاست 321.حسن بن محمد دیلمی از علمای قرن
هشتم هجری با نقل این داستان ،اهواز را بهجای ری و امام صادق(ع) را بهجای امام
کاظم(ع) آوردهاست.
کردهاست.

326

327

در ادامه ابن فهد حلی (د 803ه) نیز مطالب دیلمی را تکرار

باید توجه داشت اگرچه یحیی بن خالد برمکی از جوانی با امور سیاسی آشنایی داشت

اما اولین بار در سال 318ه به حکومت آذربایجان گماشته شد 328و سپس تا سال 363ه که
از طرف مهدی مأمور سرپرستی و تربیت هارون را بر عهده گرفت از وی اطالعی در دست
نیست .اینکه برخی وی را عامل مالیاتی یکی از کورههای فارس دانستهاند یا اینکه مالیات

آنجا را تضمین کرد ،ولی مالی هنگفت کم آورد و وام گرفت 329احتماال مربوط به همین
سالها باشد .نتیجه اینکه روایت علی بن طاهر صوری درست به نظر میرسد و دیگران امام
کاظم(ع) را با امام صادق(ع) جابهجا کردهاند .رسول جعفریان با استناد به مطالب کتاب
علی بن طاهر الصوری چنین نوشتهاست« :این روایت نشان میدهد که در این دوره (اواخر
قرن دوم هجری) حاکم ری نیز از شیعیان بوده و در پرده تقیه از شیعیان حمایت

میکردهاست» 311.البته وی در ادامه از اینکه نام حاکم در روایت نیامده اظهار تأسف
کردهاست 313.بنابراین میتوان گفت حاکم مورد نظر همان ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره
مشهور به بهلول است.

 .321مجلسی.026/33 ،
 .326دیلمی.289 ،
 .327ابن فهد حلی.391 ،
 .328ابن اثیر.228 ،226/6 ،
 .329جهشیاری397 ،؛ ابن خلکان.13/0 ،
 .311جعفریان.36 ،
 .313همو.37 ،
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با وجود این که درباره رابطه برمکیان و علویان گزارههای متناقضی وجود دارد 312اما
یحیی در ماجرای فرستادن فرزندش فضل برای پایان دادن به قیام یحیی بن عبدالله به او
توصیه کرد که از سختگیری نسبت به یحیی بپرهیزد و در عمل نیز چنین شد« :پس رسوالن
فرستاد به یحیی علوی و تلطفها کرد تا بصلح اجابت کرد».

311

همچنین مجلسی در

روایتی از احترام فراوان یحیی به امام موسی کاظم(ع) سخن گفته درحالیکه از ترس هارون
این موضوع را پنهان میکردهاست .به همین دلیل هم امام به وی گفته بود که هارون وی را با
فرزندش فرو خواهد گرفت.

310

اینکه چرا و چگونه بهلول از اداره ری بهعنوان یکی از مناطق جغرافیایی مهم کنار
گذاشته شد یا استعفا داد بر ما پوشیدهاست اما نمیتوان حساسیتهای بیش از اندازه هارون
نسبت به علویان را در این موضوع نادیده گرفت .بههرروی ،سالهای پایانی عمر بهلول در
کوفه گذشت و احتماال اظهار جنون بهلول به توصیه امام موسی کاظم(ع) بهمنظور صیانت
نفس و رهایی از آزار خلیفه عباسی و ایجاد گریزگاهی تا در مقام یا جایگاهی قرار نگیرد که
ناگزیر شود تا دستور به قتل امام(ع) بدهد مربوط به زمانی است که بهلول در کوفه حضور

داشت 311.دیدار با هارون در سال 388ه که به همراه فضل بن ربیع برای حج از کوفه عبور
میکرد ،نشان میدهد هارون وی را میشناخت و گفتگوهای آن دو و نصایح و پندهای
بهلول به هارون که جنبه هشدار و تفکر درباره روز بازپسین و آخرت دارد نیز در نوع خود

جالب توجه است 316.درگذشت بهلول را در حدود 391ه آوردهاند 317و نیبور مقبره بهلول را
در شهر بغداد و در نزدیکی مجموعهای که در آن زبیده همسر هارون نیز دفن بود ،وصف
 .312نک .سجادی.9/32 ،
 .311بیهقی.602/2 ،
 .310مجلسی.112-113/33 ،
 .311امین637/1 ،؛ شوشتری.30/2 ،
 .316نیشابوری.302-319 ،
 .317صفدی119/31 ،؛ امین.637/1 ،
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کردهاست.

318

نتیجه
بر روی سکههای دوره هارون در نواحی مختلف بهویژه محمدیه (ری) عالوه بر نام خلیفه،
اسامی والیان و حاکمان محلی نیز نوشته میشد .منابع تاریخی سعد را حاکم ری در فاصله
سالهای 376-366ه آوردهاند که مطالعه سکهها نشان داد از  371تا 371ه افرادی مانند
یحیی ،داود ،معویه (معاویه) ،حارث ،فضل و بهلول نیز در اداره ری یا دارالضرب آن نقش
ضرب سال 372ه به همراه
داشتند .بر اساس اطالعات موجود نام یحیی بر آخرین سکههای ِ

«ب» و اولین سکههای 371ه با «بهلول» آمدهاست .تاکنون بهلول فقط از طریق منابع
مکتوب شناخته میشد اما سکه بهلول ضرب محمدیه در 371ه مشخص ساخت که
ابووهیب عمرو بن مغیره مشهور به بهلول با توجه به گرایشات شیعی و با حمایت یحیی بن
خالد برمکی برای مدتی اداره ری را در اختیار داشت .این موضوع با دادههای منابع حدیثی
سده های بعدی که حاکم ری را در زمان امام موسی کاظم(ع) از شیعیان دانستهاند ،تائید
شد .اگر بپذیریم که «ب» منقوش بر آخرین گونه سکههای سال 372ه در محمدیه به بهلول
اشاره دارد میتوان گفت بهلول اواخر  372و اوایل 371ه اداره ری را در اختیار داشت .بعد
از این اتفاق ،بهلول به زادگاه خویش یعنی شهر کوفه بازگشت و در آنجا در مقابل پیشنهاد
هارون مبنی بر پذیرفتن قضاوت ،به توصیه امام موسی کاظم(ع) خود را به جنون زد .بنابراین
جنون بهلول ،نوعی تقیه با انگیزههای سیاسی بودهاست تا از دسیسههای خلیفه عباسی در
ِ
امان بماند .قرار گرفتن بهلول در منابع در زمره عقالی مجنانین و مالقاتها و گفتگوهای

وی با هارون و افراد دیگر که به وفور در منابع گزارش شده نشان دهنده کیاست وی است.

 .318نیبور.202-203/2 ،
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جهشیاری ،ابوعبدالله محمد بن عبدوس ،الوزراء و الکتاب ،بیروت ،دارالفکرالحدیث7048 ،ه7118/م.
حلی ،احمد بن فهل ،عده الداعى و نجاح الساعى ،بهکوشش احمد موحدی قمی ،بیروت ،دارالکتاب
االسالمی ،ط االولی7041 ،ه7181/م.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاريخ بغداد ،بیروت-لبنان ،درالکتب العلمیه7071 ،ه7111/م.
خلیفة بن خیاط ،أبوعمرو خلیفةبن خیاط الشیبانی العصفری ،تاريخ خلیفه ،بهکوشش فواز ،بیروت،
دارالکتب العلمیه7075 ،ه7115/م.
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،تهران ،موسسه لغت نامه دهخدا7311 ،ش.
دیلمی ،حسن بن محمد ،عالم الدين فى صفات المومنین ،بیروت ،موسسه آلالبیت الحیاء التراث،
7041ه .
رامپوری ،غیاث الدین محمد بن جالل ،غیاث اللغات ،بهکوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،کانون
معرفت ،بی تا.
رباح ،اسحاق محمد ،تطور النقود االسالمیه حتى نهايه عهد الخالفه العباسیه ،عمان ،دارکنوز المعرفه،
2448م.
رضائی باغ بیدی ،حسن ،سکههای ايران در دوره اسالمى از آغاز تا برآمدن سلجوقیان ،تهران ،سمت،
7313ش.
زامباور ،ادوارد فون ،معجم االنساب و االسرات الحاکمه فى التاريخ االسالمى ،اخرجه زکی محمدحسن
بک و حسن احمد محمود ،بیروت-لبنان ،دارالرائد العربی7044 ،ه7184/م.
زرکلی ،خیرالدین ،االعالم ،بیروت ،دارالعلم المالیین ،ط الثامنه7181 ،م.
سجادی ،صادق« ،برمکیان» ،دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران،
مرکز دایرةالمعارف اسالمی7381 ،ش.
سرافراز ،علی اکبر و فریدون آورزمانی ،سکههای ايران از آغاز تا دوران زنديه ،تهران ،سمت7317 ،ش.
شرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد ،قم ،مکتبه آیه الله العظمی المرعشی (ره)،

ّ
 /21تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیو پنج ،تابستان 7044
7043ه .
شمس اشراق ،عبدالرزاق ،سکههای نقرهای خالفت اسالمى ،اصفهان ،انتشارات استاک7381 ،ش.
شوشتری ،نورالله ،مجالس المؤمنین ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه7311 ،ش.
صفدی ،خلیلبن ایبک ،الوافى بالوفیات ،بهکوشش ژاکلین سوبله و علی عمارة ،ویسبادن
3012ه3982/م.
صوری ،سدیدالدین علی ابن طاهر ،قضاء حقوق المومنین ،بهکوشش حامدالخفاف ،بیروت ،موسسه
آلالبیت الحیا التراث ،ط الثانی7074 ،ه7114/م.
طبری ،محمد بن جریر ،تاريخ االمم و الملوک ،بهکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث،
7381ه7111/م.
طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،قم ،جامعه مدرسین7075 ،ه .
عقیلی ،عبدالله ،دارالضربهای ايران در ٔ
دوره اسالمى ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی،
7311ش.
ً

فراهیدی ازدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین مرتبا على حروف المعجم ،بهکوشش عبدالحمید هنداوی،
بیروت ،لبنان ،دارالکتب العلمیه7020 ،ه2443/م.
فهمی محمد ،عبدالرحمن ،النقود العربیه ماضىها و حاضرها ،قاهره ،المکتبه الثقافه7110 ،م.
قدامه بن جعفر (کاتب بغدادی) ،ابی الفرج ،الخراج و صناعه الکتابه ،محقق محمدحسین زبیدی،
بغداد ،دارالرشید7187 ،م.
القزاز ،السیده وداد« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی» ،سومر ،الجزء  7و ،2
المجلد العشرون7110 ،م.
همو« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید» ،سومر ،الجزء  7و  ،2المجلد الحادی و
العشرون7115 ،م.
قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار البالد ،ترجمه میرزا جهانگیر قاجار ،تهران ،امیرکبیر،
7313ش.
قلقشندی ،احمد ،صبح األعشى فى صناعة اإلنشاء ،قاهره ،وزاره الثقافه و االرشادالقومی7383 ،ه .
گردیزی ،عبدالحی ،زين االخبار ،به کوشش عبدالحی حبیبی ،تهران ،دنیای کتاب ،چ اول7313 ،ش.
لسترنج ،گای ،جغرافیای تاريخى سرزمینهای خالفت شرقى ،ترجمه محمود عرفان ،تهران ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب7331 ،ش.

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 27/
مالکی ،عبدالله بن محمد ،رياض النفوس فى طبقات علماء القیروان و أفريقیة و زهادهم و نساکهم و سیر
من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم ،بیروت ،دارالغرب اسالمی7070 ،ه .
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،جزء  ،77قم ،احیاء الکتب االسالمیه7034 ،ه .
مجمل التواريخ و القصص ،بهکوشش ملک الشعراء بهار ،تهران ،کالله خاور ،بی تا.
َ ُ َ َّ
َ
َ َ ُ ََ
َ
نیة ا ِو اللقب يا کنى و القاب ،تهران،
مدرس تبریزی ،محمدعلی ،ريحانة االدب فى تر ِاج ِم المعروفین بالک ِ
انتشارات خیام7311 ،ش.
مستوفی ،حمداللهبن ابیبکر ،تاريخ گزيده ،چاپ عبدالحسین نوائی ،تهران ،امیرکبیر7312 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بهکوشش اسعد داغر ،قم ،دار الهجر،
7041ه .
مقریزی ،تقی الدین احمد بن علی ،شذورالعقود فى ذکر المنقود ،بخط یوسف المالح سبط الحنفی،
مکتبة جامعة الریاض ،الرقم  0ر .332
منجم ،اسحاق بن حسین ،اکام المرجان ،محقق فهمی سعد ،بیروت ،عالم الکتب7048 ،ه .
منفرد ،افسانه «بهلول» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران ،بنیاد دایرةالمعارف
اسالمی7381 ،ش.
همو« ،برمکیان» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران ،بنیاد دایرةالمعارف
اسالمی7381 ،ش.
نقشبندی ،ناصر ،الدينار االسالمى فى المتحف العراقى ،بغداد ،دارالوثاق7312 ،ه7153/م.
نیبور ،کارستن ،رحلة الى شبه جزيرة العربیة و الى بالد أخری مجاوره لها ،ترجمه عبیر المنذر ،بیروت،
انتشارات العربی2441 ،م.
نیشابوری ،ابوالقاسم حسن بن محمد ،عقالء المجانین ،بهکوشش عمر االسعد ،بیروت ،دارالنفائس،
7041ه7181 /م.
الوشاء ،ابوطیب محمد بن احمد بن اسحاق ،کتاب الفاضل فى صفه االدب الکامل ،بهکوشش یحیی
وهب الجبوری ،بیروت-لبنان ،دارالغرب االسالمی3033 ،ه3993 /م.
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بیروت ،دارصادر7115 ،م.
همو ،المشترک وضعا و المفترق صقعا ،بیروت ،عالم الکتب7041 ،ه7181 /م.
هوف ،دیتریش« ،نظری اجمالی به پایتختهای ایران از آغاز تا ظهور اسالم» ،در پايتختهای ايران ،به
کوشش محمدیوسف کیانی ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور7310 ،ش.
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