سفیان
دو ُمهر نویافته از معاویة بن ابی ُ
حسن رضائی باغبیدی

*

آمريكايي هِريتيج 1در روزهاي  6و  7ژانويۀ
در مزايدۀ ش��ركت
ِ
 17( 2013و  18دي ُ ،)1391مه��ري نويافت��ه از معاوي��ة بن
س��فيان (خليفۀ ام��وي 61-40 :ق) از جنس مس به قطر
ابي ُ
 34ميليمتر و به وزن  25/20گرم به قيمت پايۀ  40000دالر
عزل
به فروش گذاش��ته شد( 2تصوير ش��مارۀ  .)1موضوع اين ُمهر ِ
عب��دهلل بن عامِ��ر از واليت بصره به فرمان معاويه اس��ت .دو
ش��كاف كوچك در لبههاي اين ُمهر ديده ميشود كه احتما ًال
ّ
محل اتّصال حلقهاي فلزي بوده است.
تصویر شمارۀ 2

باالي اين مهر بدان سبب بود كه در آن زمان نمونهاي منحصر
به فرد محسوب ميشد (تصوير شمارۀ .)2
در اينج��ا مجال پرداختن به اين بحث نيس��ت كه چرا و
چگونه اين آثار ارزش��مند تاريخي س��ر از بازارهاي بينالمللي
درآوردهاند .تنها بدين نكته اش��اره ميكنيم كه اگر در كش��ور
م��ا و ديگ��ر كش��ورهاي اس�لامي قوانيني دقي��ق مربوط به
مجموعهداري و تأس��يس موزههاي خصوصي تصويب و اجرا
ش��ود ،از بس��ياري از اين گونه تاراجها جلوگيري خواهد شد و
اشياء ارزشمند تاريخي به جاي خروج از كشور ،در درون كشور
در مجموعههاي خصوصي يا در موزههاي خصوصي يا دولتي
جاي خواهد گرفت.
ا ّم��ا درب��ارۀ اين دو ُمهر .چن��ان كه ميداني��م معاوية بن
سفيان پس از رسيدن به خالفت به تقليد از امپراتوران روم
ابي ُ
«ديوانالخاتَم» و
ش��رقي (بيزانس) دو ديوان اداري به نامهاي
ُ
ديوانالخاتَم ُمهر كردن
«ديوانال َّرس��ائ ِل» تأسيس كرد .وظيفۀ
ُ
ُ
مكاتبات رس��مي و بايگاني نس��خه يا نسخههايي از آنها بود.

تصویر شمارۀ 1

نوشتۀ روي اين ُمهر به ّ
خط كوفي چنين است:

زل ا َالمير عبدهلل بن
مير المؤمني��ن معاو ّيه ب ِ َع ِ
« ِم ّم��ا اَ َم َر بِه اَ ُ
عامِر مِن ِواليه فِي َالبصره»

پيش از اين نيز ُمهري مش��ابه ،ا ّما از جنس ُس��رب به قطر 35
ميليمتر و به وزن  21/53گرم ،در مزايدۀ ش��ركت انگليس��ي
بالدوين 3در تاريخ  25آوريل  6( 2012ارديبهش��ت  )1391به
قيمت پايۀ  250000پوند به فروش گذاش��ته ش��ده بود .قيمت
* استاد دانشگاه تهران ،گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني.

1. Heritage Auctions, Inc.
2. https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=406&lot=21575
3. www.baldwin.co.uk; Baldwin’s Islamic Auction 19 (25 April 2012), lot 5
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انجاميد .معاويه در س��ال  41ق او را بار ديگر به واليت بصره
گماشت .او در س��الهاي  42و  43ق شورشهاي سيستان و
خراس��ان را س��ركوب كرد ،ا ّما در برقراري نظم در بصره ناكام
بود .س��رانجام ،به دليل سستي در سركوب شورشهاي خوارج
و نرمش در برخورد با س��ران قبایل ،در س��ال  44ق به دستور
معاويه از حكومت بصره عزل و ِزياد بن اَبيه جانش��ين او ش��د.
س��كههايي به سبك ّ
از عبدهلل بن عامِر ّ
سكههاي ساساني به
دست آمده است (تصوير شمارۀ .)3

ديوانال َّرس��ائ ِل نيز ،از يك س��و ،دريافت مكاتباتي بود
وظيفۀ
ُ
ك��ه به دربار خليفه ارس��ال ميش��د ،و از س��وي ديگر ،تنظيم
پيشنويس پاس��خها به مكاتبات دريافتي .پاس��خهاي خليفه
ديوانالخاتَم س��پرده ميشد تا دستكم
پس از تأييد نهايي به
ُ
دو نس��خه از هر يك آماده و ُمهر ش��ود؛ يكي براي بايگاني و
ديگري براي ارسال با پيك مخصوص .مهرهايي كه در اينجا
ديوانالخاتَم بر حكم
معرفي شد در واقع مهرهايي است كه در
ُ
ع��زل عبدهلل بن عامِر نهاده بودند .درب��ارۀ اين كه چرا در اين
مورد دو مهر يكس��ان يافت شده ،دو احتمال را ميتوان مطرح
كرد :نخس��ت اين كه ش��ايد يكي از اين دو مهر را بر نس��خۀ
بايگاني ش��دۀ حكم در مركز خالف��ت نهاده بودند و ديگري را
بر نسخهاي كه با پيك به سوي عبدهلل بن عامِر فرستاده شده
ب��ود .احتمال دوم كه ضعيفتر مينمايد اين اس��ت كه يكي از
اي��ن دو مهر را ب��ر پيرامون حكم نهاده بودن��د و ديگري را به
صندوقي م ّتصل كرده بودند كه حكم در درون آن قرار داش��ته
است.
عبدهلل بن عامِر بن ُك َريز از خويش��اوندان نزديك عثمان
ب��ن َعفّان (خالفت 35-23 :ق) بود كه به حكم وي در س��ال
 29ق به جاي ابوموس��ي اش��عري والي بصره شد .پس از آن،
فتوحات درخش��اني در فارس و خراسان به دست آورد .عبدهلل
ب��ن عامِر در جنگ جمل ،طلحه و زبي��ر را همراهي ميكرد و
پس از شكس��ت به دمش��ق گريخت و به معاويه پيوست .پس
از ش��هادت امام علی(ع) نيز فرماندۀ س��پاه معاويه براي نبرد با
لش��كريان امام حس��ن(ع) بود؛ نبردي كه واقع نش��د و به صلح

تصویر شمارۀ  :3درهم عبدهلل بن عامِر

رو :نيمرخ راست شاه ساساني ،در برابر چهرۀ شاه به ّ
خط پهلوي
’« /pdwl’ Y ’mwl’n /Abdulā ī Āmurānعبدهلل عامر»،
در پش��ت سر ش��اه به ّ
خط پهلوي GDE ’pzwt› /xwarrah
«فره افزود» ،در حاشيه به ّ
خط كوفي «بسم هلل»
ّ /abzūd
پش�ت :آتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن ،در سمت راست
خط پهلوي « DPدارابگردَ /فس��ا» ،در س��مت چپ به ّ
ب��ه ّ
خط
پهلوي « /sychl /sē-čehelچهل و سه»
ضرب دارابگِردَ /فسا ،سال  43ق
■
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