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ــرکت آمریکایِي ِهریتیج1 در روزهاي 6 و 7 ژانویۀ  در مزایدۀ ش

ــة بن  ــه از معاوی ــري نویافت 2013 )17 و 18 دي 1391(، ُمه

ــوي: 40-61  ق( از جنس مس به قطر  ــفیان )خلیفۀ ام ابي ُس

34 میلي متر و به وزن 25/20 گرم به قیمت پایۀ 40000 دالر 

ــمارۀ 1(. موضوع این ُمهر عزِل  ــته شد2 )تصویر ش به فروش گذاش

ــت. دو  ــر از والیت بصره به فرمان معاویه اس ــدهلل بن عاِم عب

ــکاف کوچک در لبه هاي این ُمهر دیده مي شود که احتمااًل  ش

محّل اتّصال حلقه اي فلزي بوده است.

نوشتۀ روي این ُمهر به خّط کوفي چنین است:

ــن معاوّیه بَِعزِل ااَلمیر عبدهلل بن  ــا اََمَر بِه اَمیُر المؤمنی »ِمّم

عاِمر ِمن ِوالیه ِفي الَبصره«

ــرب به قطر 35  ــابه، اّما از جنس ُس پیش از این نیز ُمهري مش

ــي  ــرکت انگلیس میلي متر و به وزن 21/53 گرم، در مزایدۀ ش

ــت 1391( به  بالدوین3 در تاریخ 25 آوریل 2012 )6 اردیبهش

ــده بود. قیمت  ــته ش قیمت پایۀ 250000 پوند به فروش گذاش

باالي این مهر بدان سبب بود که در آن زمان نمونه اي منحصر 

به فرد محسوب مي شد )تصویر شمارۀ 2(.

ــت که چرا و  ــا مجال پرداختن به این بحث نیس در این ج

ــر از بازارهاي بین المللي  ــمند تاریخي س چگونه این آثار ارزش

ــور  ــاره مي کنیم که اگر در کش درآورده اند. تنها بدین نکته اش

ــق مربوط به  ــالمي قوانیني دقی ــورهاي اس ــر کش ــا و دیگ م

ــیس موزه هاي خصوصي تصویب و اجرا  مجموعه داري و تأس

ــیاري از این گونه تاراج ها جلوگیري خواهد شد و  ــود، از بس ش

اشیاء ارزشمند تاریخي به جاي خروج از کشور، در درون کشور 

در مجموعه هاي خصوصي یا در موزه هاي خصوصي یا دولتي 

جاي خواهد گرفت.  

ــم معاویة بن  ــان که مي دانی ــارۀ این دو ُمهر. چن ــا درب اّم

ابي ُسفیان پس از رسیدن به خالفت به تقلید از امپراتوران روم 

ــرقي )بیزانس( دو دیوان اداري به نام هاي »دیوانُ الخاتَم« و  ش

ــائِل« تأسیس کرد. وظیفۀ دیوانُ الخاتَم ُمهر کردن  س »دیوانُ الرَّ

ــخه یا نسخه هایي از آن ها بود.  ــمي و بایگاني نس مکاتبات رس

دوُمهرنویافتهازمعاویةبنابیُسفیان
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ــو، دریافت مکاتباتي بود  ــائِل نیز، از یک س س وظیفۀ دیوانُ الرَّ

ــوي دیگر، تنظیم  ــد، و از س ــال مي ش ــه به دربار خلیفه ارس ک

ــخ هاي خلیفه  ــخ ها به مکاتبات دریافتي. پاس پیش نویس پاس

ــپرده مي شد تا دست کم  پس از تأیید نهایي به دیوانُ الخاتَم س

ــود؛ یکي براي بایگاني و  ــخه از هر یک آماده و ُمهر ش دو نس

دیگري براي ارسال با پیک مخصوص. مهرهایي که در این جا 

معرفي شد در واقع مهرهایي است که در دیوانُ الخاتَم بر حکم 

ــارۀ این که چرا در این  ــزل عبدهلل بن عاِمر نهاده بودند. درب ع

ــان یافت شده، دو احتمال را مي توان مطرح  مورد دو مهر یکس

ــخۀ  ــاید یکي از این دو مهر را بر نس ــت این که ش کرد: نخس

ــت نهاده بودند و دیگري را  ــدۀ حکم در مرکز خالف بایگاني ش

بر نسخه اي که با پیک به سوي عبدهلل بن عاِمر فرستاده شده 

ــت که یکي از  ــود. احتمال دوم که ضعیف تر مي نماید این اس ب

ــد و دیگري را به  ــر پیرامون حکم نهاده بودن ــن دو مهر را ب ای

ــته  صندوقي مّتصل کرده بودند که حکم در درون آن قرار داش

است.

ــاوندان نزدیک عثمان  عبدهلل بن عاِمر بن ُکَریز از خویش

ــال  ــن َعّفان )خالفت: 23-35 ق( بود که به حکم وي در س ب

ــعري والي بصره شد. پس از آن،  ــي اش 29 ق به جاي ابوموس

ــاني در فارس و خراسان به دست آورد. عبدهلل  فتوحات درخش

ــر را همراهي مي کرد و  ــن عاِمر در جنگ جمل، طلحه و زبی ب

ــق گریخت و به معاویه پیوست. پس  ــت به دمش پس از شکس

ــپاه معاویه براي نبرد با  ــهادت امام علی)ع( نیز فرماندۀ س از ش

ــد و به صلح  ــن)ع( بود؛ نبردي که واقع نش ــکریان امام حس لش

ــال 41 ق او را بار دیگر به والیت بصره  انجامید. معاویه در س

ــال هاي 42 و 43 ق شورش هاي سیستان و  گماشت. او در س

ــرکوب کرد، اّما در برقراري نظم در بصره ناکام  ــان را س خراس

ــرانجام، به دلیل سستي در سرکوب شورش هاي خوارج  بود. س

ــال 44 ق به دستور  ــران قبایل، در س و نرمش در برخورد با س

ــد.  ــین او ش معاویه از حکومت بصره عزل و ِزیاد بن اَبیه جانش

ه هایي به سبک سّکه هاي ساساني به  ــکّ از عبدهلل بن عاِمر س

دست آمده است )تصویر شمارۀ 3(. 

رو: نیم رخ راست شاه ساساني، در برابر چهرۀ شاه به خّط پهلوي 

’pdwl’ Y ’mwl’n /Abdulā ī Āmurān/ »عبدهلل عامر«، 

 GDE ’pzwt› /xwarrah ــاه به خّط پهلوي ــت سر ش در پش

abzūd/ »فّره افزود«، در حاشیه به خّط کوفي »بسم هلل«
پشـت: آتشدان و دو نگهبان در دو سوي آن، در سمت راست 

ــمت چپ به خّط  ــا«، در س ــه خّط پهلوي DP »دارابگرد/ َفس ب

پهلوي sychl /sē-čehel/ »چهل و سه«

ضرب دارابِگرد/ َفسا، سال 43 ق
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