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 في سياق حتقيقنا ألسماء بعض دور السكّة بإفريقية نتناول بالدرس في هذا العمل إشكالية تاريخ تأسيس مدينة
ية   و راوحة ـبني اـملصادر النـم مد اـمل اربة تعـت قدم. من خالل مـق وسيط املـت ية في الـعصر اـل اسية بإفريـق  او مدن  العـب
قدمي قراءة مـغايرة سعى لـت ها بخـصوص هذه املـسالة، ـن ومات الواردة فـي أويل املعـل وبة الستقراء و ـت  املـصادر املكـت
صر اسية أو الـق صر العـب سائد إلى اآلن و ذلك بالتوازي مع حتـديد مـوضع ـق اريخ اـل ظر في الـت إعادة الـن سمح ـب  ـت
ارنة باملدينة األميرية األغلبية التي شيدها إبراـهيم بن األغلب فور توليته إمرة  اـلقدمي في عهد الوالة العباسيني مـق

إفريقية من قبل اخلليفة العباسي هارون الرشيد.

A propos de la fondation de la ville d’al-cAbbâsiyya d’Ifrîqiya

Numismatique ;  Ifrîqiya ;  cAbbâsîdes ;  Aghlabides ;  fondation  d’al-cAbbâsiyya ; 
toponymie

Résumé :

Nous  nous  proposons,  dans  le  cadre  de  notre  enquête  sur  certains  ateliers 
monétaires d’Ifrîqiya, de traiter ici de la question de la date de fondation de la ville/ 
villes d’al-cAbbâsiyya d’Ifrîqiya au haut Moyen Âge. Notre approche se fonde sur un 
croisement des informations recueillies dans les sources numismatiques avec celles des 
sources  textuelles  et  tente  une  relecture  de  ces  sources  afin  de  renouveler  nos 
connaissances sur la datation admise jusqu’ici. Elle nous permettra ainsi de déterminer 
l’emplacement  exact  de  Qasr   al-cAbbâsiyya  ou  le  Vieux  Château  à   l’époque  des 
gouverneurs cabbâsîdes par rapport à celui de la ville princière aghlabide, dont la date de 
fondation est attribuée unanimement à Ibrâhîm b. al-Aghlab dès sa nomination à la tête 
de l’Emirat par le calife cabbâsîde Hârûn al-Rashîd.

 تونس جامعة
  أتوجه بجزيل شكرنا إلى األستاذ راضي دغفوس، مدير "مخبر العالم العربي اإلسالمي الوسيط"، على مساعدته إلجناز هذايطيب لي أن

ربي عالم الـع جال في اـل نة- و اـمل لة- املدـي ثاني حول "القبـي قى الدولي اـل دراسة قدمت شفويا في أشغال امللـت مل. أشير إلي أن هذه اـل  الـع
وسيط، تونس  ية،2003 أـفريل 12-10اإلسالمي اـل دراسات و الـبحوث االقـتصادية و االجتماـع  ، و الذي ـنشر مؤخرا من طرف ـمركز اـل

.2007تونس، 
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مقدمة

 من املعلوم أن املدينة األميرية األغلبية العبّاسيّة زالت متاما و لم تبقى من اآلثار الدالة عليها شيئا
 ، و التي تعود1يذكر. فاحلفرية الوحيدة التي أجريت على موضع يرجح أنه مدينة العباسية املندثرة

 إلى بداية القرن العشرين، لم تسفر على نتائج تسمح بالتعرف على مالمحها املعمارية و تطورها
   و أنها أجريت G. Marçaisالتاريخي، خاصة و أنها لم تشمل سوى خمس املوضع حسب تقدير 

.2على املناطق الهامشية شمالي و غربي "املدينة"

1

 انظر دراسة:. 1
G. Marçais, « Fouilles à   Abbâssîya, près de Kairouan », Bulletin Archéologique du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques (BACTHS), 1925, p. 293-306.

 :293التي جاء فيها بالصفحة 
« Une tradition encore vivante dans la région de Kairouan permet de désigner un tell situé à 4 kilomètres 
de la ville, vers le sud, comme l’emplacement probable de Qaçr-el-Qadîm ou Abbâssîya, la résidence 
princières aghlabides au IXe siècle de l’ère chrétienne (IIIe de l’hégire) ».

 :294 انظر نفس الدراسة، ص. . 2
 « Les recherches en avaient affecté tout au plus la cinquième partie. Elles avaient entamé les rebords 
nord  et  ouest  de  ce  plateau  rectangulaire  de  5 3  mètres  sur  38… que  cette  partie  du  moins  du  tell 
d’Abbâssîya comportait des communs, des bâtiments de service, magasins, celliers ou cuisines. Des salles 
d’habitation ou d’apparat  plus vastes peuvent  se trouver  dans une autre  partie du tell ;  les premières 
recherches ne donnent pas le moyen de le savoir, encore moins de reconstituer un plan d’ensemble ».
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لى غرار مدن دراسة ـع ية من حـيث اـل اية الكاـف مورة حلد اآلن بالعـن نة املـغ  لم حتض إذا هذه املدـي
اريخ3أخرى أحدثت باملغرب اإلسالمي رية لعـبت دورا بارزا في ـت نة أمـي هي مدـي ها. ـف   عـلى أهميـت

 إفريقية في العهد األغلبي، إلى جانب حاضرة اإلمارة القيروان. مجمل القول أننا جنهل الكثير عن
 ـتـاريخ مدـيـنة العبّــاسيّة و حتى اـلـنزر القـلـيل الذي نعـلـمه حوـلـها و الذي يتـعـلق أـسـاسا بـتـاريخ
 تأسيسها، و إن بدا للبعض مؤكدا، فهو ال يزال قيد البحث و التدقيق و لم يحسم أمره بعد بصفة

  دون سواها من املصادر في4نهائية. فكل ما نعرفه حول هذه املدينة مستمد من املصادر العربية
و في سياقها ـنحت عدى ذكر حدث تأسـيسها. ـحيث جتـمع هذه اـملصادر  مة ال تـت لة مبـه  –ـنتف قلـي

-184اـلـدراسات التاريـخـية- ـعـلى أن إحداث مدـيـنة العبّــاسيّة ـيـعود إلى إبراـهـيم بن األغلب (
يروان فور توليته شؤون196/800-812 شأ مدينته قرب الـق ية، الذي أـن ؤسس اإلمارة األغلـب  )، ـم

numismatiqu غير أن شواهد منيّة. (5، من قبل هارون الرشيد800 ھ./184والية إفريقية  سنة 
es(اسيني ية العـب ها إسم العبّـاسيّة، سكّها والة إفريـق نة6 ورد علـي لى اـلظن بأن هذه املدـي  ، حتـمل ـع

  أم هل انها تشير إلى أن إفريقية).909-296/800-184وقع تشييدها قبل قيام اإلمارة األغلبية (
 و املغرب اإلسالمي عامة لم تشهد فقط تأسيس مدينة العبّاسيّة األغلبية املعروفة، كما يعتقد غالبا،

اسيني( عود إلى فترة الوالة العـب -184/752-134و إمنا مدنا أخري حمـلت هذا االسم و هي ـت
سكّة والتي).800 لى اـل يات الواردة ـع سير املعـط اهة حينئذ لتـف مال األكثر وـج كن ما هو االحـت   و ـل

تبدو متضاربة مع تلك التي تقدمها املصادر املكتوبة ؟ أم هل أنه باإلمكان التوفيق بني املصدرين ؟
 سوف نحاول من خالل هذا البحث تناول هذه املسالة بالدرس العتقادنا انه باإلمكان إعادة النظر

سية في أـبحاث املؤرخني هذه اـملصادر املـن كون ذلك7في هذه اـملسألة و استقراء ـجديد ـل   دون أن ـي
 ضربا من ضروب املجازفة أو االجترار العلمي. غايتنا الوحيدة هي حتديد موضع مدينة العبّاسيّة
الوارد اسمها على السكّة و ضبط تاريخ إنشائها، دون غيرها من املساءل املعمارية و التاريخية. 

 

 

 قصر املاء، العباسية، القصر القدمي  جتدر اإلشارة إلى انه لم تفرد لهذه املدينة دراسة خاصة اال مؤخرا. أنظر دراسة فوزي محفوظ،.  3
ية،  « ـتعددت األسماء و اـملوضع واحد!: دراسة ـنشرت بالـلغة.120-119 ، ـخاصة ص. 144-119، ص. 2002، 19، إفريـق   ـنفس اـل

الفرنسية حتت عنوان:
F. Mahfoudh, « Qasr al-Mâ, al-Abbâsiya et al-Qasr al-Qadîm : à propos de quelques agglomérations près 
de Kairouan », dans CRAI, 1er fasc., Paris, 2003-2, p. 49-64.

 البحث.هذا فوزي محفوظ الذي أفادني كثيرا في إجناز اذ أن أتوجه بجزيل الشكر إلى صديقي األست  ال يفوتني
.)142-128 (انظر خاصة ص. 144-119 نفس املرجع ص..  4
وهاب.  5 بد اـل قال ح.ح. ـع ؤلف، 25-24، ص. 1، ج. ) EI2  .(al-cAbbâsiyya    أـنظر ـم ية  ؛ ـنفس اـمل  ورقات عن احلـضارة العرـب

 ،1985، تعريب املنجي الصيادي، بيروت، الدولة األغلبية ؛ محمد الطالبي، 359-353،  ص. 1965، تونس، 1، ج. بإفريقية التونسية
  أنظر أيضا. :154-153ص. 

H. Fournel, Les Berbères. Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes, vol. I, Paris, 1875, p. 450-2 ;
G. Marçais, « Fouilles à ‘Abbâsiya », p.  293-306 ; Idem., L’architecture musulmane d’occident, Paris, 
1954, p. 26-27 ; M. Solignac, « Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan », Annales de  
l’Institut d’Etudes orientales (AIEO), X, 1952, p. 212-227 ; M. Vonderheyden, La Berbérie orientale sous 
la dynastie des Bénou-l’Arlab ; Paris, 1927, p. 191-192.

أنظر:.  6
N. Lowick,  Early  cAbbâsid coinage.  A type corpus (132-218 H/ AD 750-833).  A posthume work by 
Nicholas Lowick, éd. E. Savage, Londres, 1999, p. 44-69, n° 1-266.
7 . Voir D.J.G. Stickel, Handbuch zur morgenländischen münzkunde, I, Leipzig, 1845, p. 61-63 ; E. Von 
Zambaur,  « Contributions  à  la  numismatique  orientale.  Monnaies  inédites  ou  rares  des  dynasties 
musulmanes de la collection de l’auteur », dans Numismatifche Zeitschrift, XXXVI, Vienne, 1905 (1904), 
p.  47 :  « La question de la  fondation d’el-cAbbâsiyya près  de Qairewân,  souvent  débattue,  mériterait 
d’être posée encore une fois ».
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I-إشكالية ضبط تاريخ تأسيس مدينة العباسية األغلبية 

مارة األغلبـية، ملـسألة تـأسيس مديـنة    من قـبل إبراهـيم بن األغلبالعبّـاسيّةعـند تعـرضه، في أطروحـته حول اإل
  في العهد األغلبي مع تاريخ تأسيسالعبّاسيّةاستغرب األستاذ محمد الطالبي تزامن أولى إصدارات دار ضرب 

 هذه املدينة كما أجمعت عليه أو تكاد املصادر العربية. ألن ذلك يوحي، من منظوره، بأن إبراهيم بن األغلب "عجّل
نذ سنة  فاءا به".العبّـاسّية ھ. ـبضرب اـلسكّة" ب184ـم اريخ احلدث" و "إحـت يد ذكراه بـتسجيل ـت   و كأنه أراد "تخـل

  لم توجد في العبّاسيّةوهو ما يحمله على عدم قبول شهادة املصادر النميّة معتبرا أن ال مجازفة في القول بأن "
 ذلك التاريخ بصورة عملية إال على قطع النقود التي كانت مخصّصة إلذاعة اخلبر السعيد، و التعريف في الشرق
نة، و قد وضع حـجرها األسـاسي ـإن صحّ ية أسياده الذين سمّيت ـباسمهم املدـي ير إفريـق عة أـم  باالعتراف و مبباـي
 القول ـ وهو حدث احتفي به في ضرب خاص للسّكة. و حتى في أيامنا هذه ننتظر بالفعل املدن اجلديدة أكثر من

  لم تكن سنة تولي إبراهيم بن األغلبالعبّـاسّيةبضعة شهور للظهور". و هكذا فإنه يجزم ـبشكل قطعي أن مدينة 
ية باخلـصوص، و مبرور الوقت، و اسة اخلارـج امج للسـي يد، و مـقصد و برـن كل تأـك ية "سوي ـمشروع ـب  إمارة إفريـق
اءها، و التي كانت ـبصدد زمع بـن نة اـمل دريج أن املدـي طوّر اـلوضع و ـظهور اـملصاعب، ال بد أن األمير اكـتشف بالـت  ـت
اريخ أي عالمة وجد في هذا الـت عة أقل رـمزية و أكثر ـحسّا" ـمضيفا أنه "ال ـي  اإلجناز، في اإلـمكان أن تكـتسي منـف

يد أن  ريب من احلـاضرة و الذي ميـكنالعبّـاسّيةـتسمح بالتأـك يع الـق   و ـقصرها األبيض أصبحت ذلك احلـصن املـن
 استخدامه عند احلاجة كملجأ أمني، ينفذ إليه بسرعة و سهولة، ثم أنها كانت تستعد لتعويض القيروان، كما تطلب
 ذلك تطور األحداث، بصفتها إقامة رسمية لالمراء" و أن إبراهيم بن األغلب ال يزال "يقيم ال محالة بالقيروان في

 8"802/ 186سنة 
  باعتبار أن هذا التاريخ ميثل حلظة الشروع في184/800بعد هذا اإلقرار بأن مدينة العبّاسيّة لم تأسس سنة 

 185تشييد هذه املدينة والتي سوف تتطلب حتما فترة زمنية ما لتصبح مكتملة املعالم، و إمنا بعد ذلك، رمبا سنة 
قا عـلى رواية البالذري (ت. 186 أو بـعد سنة 9ھ. ستاذ محـمد الـطالبي معـل   أو قـبل279/892 ھ. يـستطرد األ

  أن لفظة "ابتني" التي يستعملها هذا املؤرخ، عند حديثه عن القصر األبيضالعبّاسّية حول تأسيس) 302/915
 الذي شيده إبراهيم بن األغلب، رمبا تعني "الترميم و التطوير" مضيفا "و إال فكيف يفسر أن إبراهيم األول متكن

 ؟ ال يشيّد القصر، مهما كان متواضعا، في بضعة شهور، و ال يقبل في مثل184من ضرب النقود بها منذ سنة 
هذا الوقت القصير، مصنعا لضرب السكّة".

نة  طالبي في حتـديد حلـظة ـتأسيس مدـي يقالعبّـاسيّةنالحظ، دون شك، ـحيرة األستاذ مـحمد اـل ظرا ـلصعوبة التوـث   ـن
 بني املعلومات الواردة في املصادر املعتمدة و التي بدا له بعضها يتعارض مع منطق التطور التاريخي لألحداث.
 فشاب عرضه بعض اإلضطرب و التناقض. ما يهمنا باألساس من هذا العرض هو التأكيد على نقطتني. األولي أن
أسيس يه، هو أن ـت وبة، و الذي ال جدال ـف ماد ـعلى اـملصادر املكـت دراسات التاريـخية، باالعـت  الرأي اـملسلم به في اـل

  ھ. أما النقطة الثانية فتتعلق184يعود إلى مؤسس اإلمارة األغلبية فور توليه إمرة إفريقية سنة العبّاسيّة مدينة 
  كان األستاذ محمد الطالبي، أحد املؤرخني القالئل الذين.العبّاسّيةبوجود مصادر منيّة تؤرخ حلدث تأسيس مدينة 

 تفطنوا لوجودها و لو أن حتليله قاده في النهاية إلى رفض شهادتها مفضال شهادة املصادر املكتوبة على تأخّرها
اسع ميالدي) ثالث ـهجري (الـت قرن اـل روايات إلى أواخر اـل عود أقدم اـل يا عن سير األحداث، إذ ـت    و الالفت.10زمـن

عود لك التي ـت ية مهمال ـت فترة األغلـب عود إلى اـل يّة التي ـت شواهد النـم لى اـل سالة ـع ناوله للـم باه أنه اقـتصر في ـت  لالنـت
مارة األغلبـية عـلى دراسة   .Hللـفترة الـسابقة بالرغم من علـمه بوجـودها، بدليل اعتـماده في أطروحـته حول اإل

Fournel 11 التي تشير إلى هذه اإلصدارات.

  ال بد من اإلشارة هنا أن األستاذ محمد الطالبي ، نظرا لهذه االعتبارات املنطقية، يفضل.154، ص. .)، اإلمارة األغلبية الطالبي (م. 8
نة الـقصر اـلقدمي185،  و التي جاء فـيها أنه في سنة " 92، ص. 1 ، ج. الـبيان اـملغربرواية ابن عذاري،  ناء مدـي   شرع إبراـهيم في ـب

(ضمنيا العبّاسيّة) و صار بعد ذلك دار ألمراء بني األغلب".
سكة بالقيروان"،.  9 رماح "مالحـظات حول ضرب اـل ظر مثال م. اـل ية أـن   حـيث9-8، و باخلـصوص ص. 16-5، ص. 2002، 19، إفريـق

  ھ. عاصمته اجلديدة "العبّاسيّة" أصبح أمر حتديد دار الضرب أكثر تعقيدا و لم185يعتبر أنه "منذ أن أسس إبراهيم بن األغلب سنة 
ثاني ـيشير صراحة إلى أنه ضرب سنة يم اـل عود إلى ـعهد إبراـه ما ـي يروان، ـخاصة و أنا منـلك درـه ية ينـطبق ـعلى الـق عد ـمصطلح إفريـق  ـي

  ھ. بالعبّاسيّة و هو ما يدعو إلى االحتراز و التوقف. ثم إن إحداث دار ضرب العبّاسيّة ال يعني تعطيل مثيلتها بالقيروان خاصة و275
 أن املدينة قد ظلت متثل قلب إفريقية و شريانها االقتصادي و لم تكن العبّاسيّة التي اتخذها األغالبة قلعة اعتصموا بها لتخل بنشاط دار

الضرب بالقيروان لقربها من العامة حيث ييسر وجودها هنالك معامالتهم و حاجاتهم لسكّ النقود و إعادة ضرب ما فسد منها." 
 ، ص.كتاب البلدان ؛ اليعقوبي، 235، ص. 1983، حت. رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت فتوح البلدان البالذري،.  10

348.
11 . H. Fournel, Les Berbères, I, p. 451, note 4.
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-IIإشكالية حتقيق دار/دور ضرب العباسية بإفريقية 

  في سياق حتقيقه ألسماء دور12نلحظ نفس احليرة لدى أبي الفرج العش في مصنفه اجلامع حول السكّة األغلبية
اسّيةالسكّة في العهد األغلبي. فعند تعرضه لدار ضرب   ، حاول بدوره التوفيق بني مختلف املعلومات الواردةالعبّ

 في املصادر العربية و تلك التي استقاها من الشواهد النميّة. ليخلص إلى القول بأن إفريقية و املغرب اإلسالمي
 و تثبيتا لنفوذها"، وهي ثالث: العبّاسيّة "تكرميا للخالفة العبّاسّيةعامة عرفتا تشييد عدة مدن حملت اسم 

هذا االسم شيّدها ـعمر بن ـحفص بالزّاب سنة-  نة األولي التي سميت ـب ما جاء في رواية768 ھ./151 املدـي   ـك
اسّية عمر بن حفص. (13البالذري من منظوره- تسمي طبنة. مضيفا بأن عبّ 15– و هي التي أصبحت فيما بعد 

 رمبا أنشأت على أنقاض مدينة سابقة مهجورة.)1-154/768-771
  ھ.185 ھ. أو رمبا سنة 184 املدينة الثانية وهي املدينة األميرية األغلبية التي شيّدها إبراهيم بن األغلب سنة- 

و التي تقع على بعد ميلني أو أربعة جنوبي القيروان.
هدا شيّدها محـمد األول بن األغلب- ( ثة، وهي أحدث املدن ـع نة الثاـل نة)856-242/841-226 املدـي   قرب مدـي

ير، سنة  ما جاء في رواية853 ھ./239تاهرت، ـحسب رواية البالذري و ابن االـث اريخ، ـك بل هذا الـت   أو رمبا ـق
.842 ھ./227أخري البن خلدون الذي يؤرخ احلدث بسنة 

عة باملغرب اإلسالمي، مـستدال عـلى  وجود عبّـاسيّة راـب ماال ـل قول بأن هـناك احـت ستطرد اـل ضا باملـصادرذلـي  لك أـي
يّة. ذلك أن ـبعض اـملسكوكات التي حتـمل اسم دار ضرب  قرنالعبّـاسيّةالنـم نذ اـل شرها ـبعض النمّـيني ـم   و التي ـن

  مما يجعلها أقدم مدن املغرب اإلسالمي عامة75814 ھ./141 و 757 ھ./140التاسع عشر، و أرخت بسنوات 
اسم  نة األولي.العبّـاسّيةالتي سمّيت ـب وجد هذه املدـي سؤال الذي ـيفرض نـفسه أين ـت جره إلى طرح اـل   و هو ما ـي

املحتملة ؟
لإلجابة على هذا السؤال يقدم م. أبو الفرج العش أربع احتماالت :

  و لكنالعبّاسّية "يجوز أن يكون القصر القدمي، جنوبي القيروان" موضعا قدميا سمّي في عهد الوالة العبّاسيني ب-
مل إبراهـيم بن األغلب إال أنه أعاد ركز اخلالفة... و ما كان ـع ية ـمل ثورات و روح الكراـه عل "اـل عد بـف ما ـب  خرّب فـي

  إرضاء للخليفة". و أن هذه املدينة األغلبية التي أطلقت عليها املصادرالعبّاسيّةالبناء جتديدا و ترميما، أحيا اسم 
نة  ها مدـي نواة التي تـشكّلت حوـل ية عدة تـسميات تدل جميعـها "عـلى اـل   التي شيدها إبراهـيم بن"العبّـاسيّةالعرـب

ة التي قامت عـلى أنقـاضها عبّـاسيّة سماء املديـنة القدمي  األغلب، دون أن يتـعرض بالتحلـيل للتـطور الـتاريخي أل
مؤسس اإلمارة األغلبية ويوضح األبعاد املختلفة لهذه التسميات.

ها-    لم تكن مستحدثة من ـقبل ـعمر بن حفص، بل كانت أقدم منالعبّـاسّية "يجوز أيضا أن طبنة التي أـطلق علـي
عهده. و كان عمل عمر هو التجديد و إعادة البناء"

نة-  يه مدـي كون في اـملوضع" الذي ـيوجد قرب تاهرت و الذي بـنيت ـف   التي شيدها مـحمد بنالعبّـاسيّة "ـيجوز أن ـي
نة قدمية اسمها  فوذالعبّـاسيّةاألغلب "مدـي ها و ـقضت ـعلى اسمها ـتشفّيا من ـن  ، ـلكن االضطرابات و القالقل خربـت

اخلالفي في تلك املنطقة البعيدة"
نة-  ها دراهم سنتي العبّـاسيّة "ـيجوز" أن ـتكون مدـي   ھ. هي مدينة رابعة ـغير141 ھ. و 140 هذه التي سكّت فـي

املدن املذكورة وهي مدينة مجهولة لم تذكرها املصادر العربية.

قود"  .12 يق ـبعض مدن ضرب الـن عش، "حتـق فرج اـل ظر دراسة م. ابو اـل سكوكات اـن عدد اـمل  ، ـخاصة ص.52-40 ص. 1978، 9-8، اـل
 نفس العمل نشر باللغة الفرنسية في مدونته حول السكة األغلبية:.  43-46

Al-CUsh (M. abu-l-Faraj), Monnaies aglabides, étudiées en relation avec l'histoire des Aglabides, I.F.D., 
Damas, 1982.

  وهي دراسة سابقة للعملني املذكورين أعاله و التي قدم.56-54، ص. 1972، دمشق، كنز أم حجرة الفضيأنظر أيضا لنفس املؤلف 
فيها بصورة مقتضبة ما ذكره الحقا.

 انظر ع. فنينه، مدينة املهدية بافريقية في عصر الوالة العباسيني"، دراسة قيد النشر. "13
14 .  C. J.  Tornberg,  Numi Cufici Regii  Numophylacii Holmiensis, Upsala, 1848, n° 19 ; C. M. Fräehn, 
« Die  inedita  einer  neuen,  der  numismatischen  abtheilung  des  Asiatischen  museums  aus  Persian 
gewordenen accession », Bull. hist. phil., 1847, vol. IV, p. 245-256, voir p. 246, n° 3 ; I. A. Arri, Novas 
observations in quosdam numos abbasidarum aliosque cuficos sive editos sive anecdotos, Taurinorum, 
1835, p. 28, n° 4 ;  W. Tiesenhausen,  Monnaies des Khalifes Orientaux (Moneti vostochnavo khalifata), 
Saint Pétersbourg, 1873, n° 709 et 714. Voir N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44-45, n° 1-2.
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 بعد تقدمي هذه االحتماالت األربعة يستطرد العش بالقول بأن هذه املدينة املغمورة واصلت ضرب السكّة في عهد
  هذه هي التي يذكرها فيالعبّاسيّةالوالة العبّاسيني الالحقني لوالية عمر بن حفص مما يحمله على االعتقاد بأن 

يدة ـحصينة اسمها  ية بـع نة بإفريـق وجد مدـي يل ذلك إال بأنه ـت رابع ألنه "ال سبيل إلى تعـل ماله اـل يرالعبّـاسيّةاحـت ـغ  – 
 املدن التي ذكرناها- ظلت محكومة من أحد أفراد بني يزيد بن حامت املهلبي وهو يعتز بجده في أثناء حياته و بعد
 مماته، و ظل هو و من تاله من أسرته يصدرون الدراهم على النسق القدمي دون أي حتوير. حصل هذا بالرغم من
 أن األغالبة استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم بقوة على رقعة كبيرة جدا من إفريقية"، و يعني ذلك أن العش يعتبر،

نة مجهولة ـتوجد خارجالعبّـاسّيةضمنيا، أن    هذه، أقدم مدن اـملغرب اإلسالمي التي سمّيت ـبهذا االسم وهي مدـي
حدود اإلمارة األغلبية، دون أن يحدّد موضعها بالضبط رمبا باملغرب األوسط أو املغرب األقصى.

 ، و خاصة منها النميّة، مضطربة جداالعبّاسّيةتبدو لنا محاولة العش لتفسير مختلف املصادر التي تعرضت ملدينة 
كن األمر املـؤكد في هذاالعبّـاسيّةو تكتـفي بإحـصاء مدن  روايات. ـل عدد اـل   بإفريقـية و املـغرب اإلسالمي عـامة ـب
  األغلبية في عهد إبراهيمالعبّاسّية ظهر على سكة الوالة العباسيني قبل "تشييد" العبّاسيّةالعرض أن اسم مدينة 

 بن األغلب، كـما جتـمع علـيه املـصادر املكتـوبة و الـدراسات التاريخـية. فـهل يعـني ذلك أن إفريقـية في العـهدين
 ، إذا استثنينا مدينة محمد بن األغلب التيالعبّاسيّةالعبّاسي و األغلبي شيدت بها عل األقل مدينتان سميتا باسم 

  التي شرع في تشييدهاالعبّاسّيةال تدخل في إشكالية هذه الدراسة. و إلى إي مدي يصح الرأي القائل بأن مدينة 
اءها إال سنة 184إبراهـيم بن األغلب سنة  فرغ من بـن عد ذلك؟ و186 ھ. أو رمبا سنة 185 ھ.، لم ـي   ھ. أو ـب

نة، أي خالل سنوات  هذه املدـي ناء ـب دية التي سكت في هذه األـث لف اإلصدارات النـق سر حينئذ مخـت -184ـكيف نـف
  ھ ؟ ثم إلى إي حد ميكن قبول الرأي القائل بأن والية إفريقية أو رمبا املغرب اإلسالمي بصفة أشمل عرفتا186

  األغلبية و التي يستدل على وجودها من خاللللعبّاسيّة و هي مدن سابقة العبّاسّيةإنشاء مدن أخري حملت اسم 
 الشواهد النميّة؟ و في حالة إقرارنا ال محالة بوجود عبّاسّية سابقة للعبّاسيّة األغلبية تعود لفترة الوالة العبّاسيني

فهل باإلمكان حتديد موضعها ؟
شر و بـعضها اسع ـع قرن الـت ضها إلى اـل عود بـع عش، ـي دراسة اـل حاث منـيّة سابقة ـل  جتدر اإلشارة هـنا إلى أن أـب

 .E. von Zambaurاآلخر إلى بداية القرن العشرين، تعرضت باقتضاب لهذه املسألة؛ نخص بالذكر منها أعمال 
ا عض من في سياق دراسته لـب شر قطـعتني سكتا بدار ضرب العبّـاسيّة حتمالنذـف ريدة، ـن سكّة اإلسالمية الـف  ج اـل

اريخ  امة150ـت قر إـق ابة ـم رضا أن العبّـاسيّة التي كانت مبـث ما أقدم ـمسكوكات دار اـلضرب هذه، مفـت   ھ. اعتبرـه
 و حاضرة الوالية، الذ  و التي توجد ح)767-765 ھ./150-148 والية األغلب بن سالم (ذالوالي العبّاسي من

 تعدو أن تكون سوي مدينة القيروان نفسها بعد تطورها العمراني، و التي لم يظهر اسمها على السكّة إلى حدود
ـفاطمي ـاسع ـعـشر15الـعـصر اـل ـقرن الـت ـرضه في أواخر اـل ـسهل دـحـضه، إذ سبق و أن افـت  .هذا الراي من اـل

Stickel 16.ذلك أنه من املعلوم و منذ فترة طويلة أن اسم إفريقية الذي ظهر على السكّة يدل على حاضرة الوالية  
سم الـرسمي لـه ا كان اال  ه احلـاضرة إلى حدود العـصر الـفاطمي، و التي ضربت الـسكّةذأي القـيروان، و رمب

اسمني مختلـفني في سكّة في دار ضرب واحدة ـب اتا أن ـتضرب اـل قل بـت  بالتوازي مع دار ضرب العبّـاسيّة. فال يـع
نة وجد جـنوبي مدـي نة العبّـاسيّة ـي لة، فإن مـوضع مدـي نذ فترة طوـي ضا ـم ما هو مـعروف أـي فترة. كذلك، و ـك فس اـل  ـن

15 . E. von Zambaur, « Contributions à la numismatique orientale », 1905, p. 47, n° 9-10. Voir p. 47-50  
« Je crois qu’en considérant sans partie pris les traditions que je viens de citer, on ne pourra formuler 
d’autre opinion que cAbbâsiya n’était rien que la résidence du gouverneur dans la capitale de la province, 
pareillement que le « qasr el-Mansour », plus tard, « Qasr el-Khold » et enfin le Harîm était la résidence 
des Khalifes à Baghdâd. Du récit de Balâdsori on peut conclure que l’armée et les fonctionnaires se sont 
établis autour du qasr-Qairawan, formant ainsi une nouvelle agglomération urbaine, et finalement ces 
deux centres de population, l’ancienne ville et la résidence, se sont confondues à ne plus former qu’une 
seule grande ville. Je suis convaincu que ‘Abbâsiya est tout bonnement à identifier avec Qairewân et que 
le 1er nom n’est autre que la qualification officielle (surtout administrative) de la capitale, ainsi qu’on 
appelait Baghdâd : « Medinat es-Selâm », et Reyy « el-Mohammediya ». Puis ajoute, un peu plus loin : 
« Les monnaies  nous apportent  au moins une preuve négative.  Qairewân ne se trouva jamais sur les 
monnaies, ainsi que Baghdâd, à l’exception du temps des premiers Fatimides ». 

:  انظر ايضا
Stickel,  Handbuk, I, p. 62-63 ; E. von Zambaur,  Die münzprägungen des Islams, Wiesbaden, 1968, p. 

175.
 بعد ان اشار الى اجلدل القائم حول حتديد موضع العبّاسيّة بني كل من ادلر و فراين و كستغليلني ؛ بني من يعتبرها حيا من احياء.  16

  إلى االعتقاد أنها ال تعدو أن تكون سوى مدينةStickel ، يذهب ) Frähn و Castiglioni ( و بني من يضعها برقادة)Adler (بغداد 
 القيروان.

D.J.G..Stickel, Handbuk, I, 62-63 انظر
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  كيلومترات و أن املدينتني منفصلتني عن بعضهما البعض، لكل منها أسوارها4القيروان على بعد ميلني أو بنحو 
.17و أبوابها الخ

 ه لـيست بالعبّـاسيّة املـعروفة ـجنوب الـقيروان التي "ذ أما ح.ح. ـعبد اـلوهاب فإنه يـعتبر أن دار ضرب العـباسية ه
 أسسها فيما بعد إبراهيم األول من بني األغلب، و إمنا هي مدينة صغيرة كان أسسها عمر بن حفص املهلبي في

 ه تقع في ارض الزّاب حيث بسكرة اآلن في ناحيةذ ھ. ملا كان واليا على إفريقية، و العبّاسيّة ه152حدود سنة 
ري.ذا التحديد على رواية البالذ و الواضح أنه يعتمد في ه.18املعاقل احلربية العربية للتخوم اإلفريقية"

 ي يعتبر "ذثم أن أبحاثا، الحقة لدراسة العش، تعرضت أيضا بصورة عرضية للمسألة، مثل  دراسة س. شما ال
 العبّاسّية محلة كانت ببغداد منسوبة إلى العباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس. و ال ميكن أن تكون

  أو بعدها، ألن الفلوس املضروبة بدأت من سنة)800 ھ.(184العبّاسّية التي بناها إبراهيم بن األغلب في سنة 
واضح ان هذا الرأي ال20Le Strange وهو بذلك يذهب مذهب  19 ھ."148 سير هذه اإلصدارات. و اـل   في تـف

 يأخذ بعني االعتبار أن الدراهم و ليس الفلوس فقط التي سكت بدار ضرب العبّاسيّة و املؤرّخة قبل ظهور اإلمارة
 األغلبية حتمل أسماء والة إفريقية العبّاسيني. كما أن هذا الرأي يستند فيه صاحبه، على ما يبدو، على فلس يحمل

 ھ.) دون أن ينقش اسم الوالي عليه.148تاريخ السك (
نة  عد استعراض أبرز اآلراء حول ـتأسيس مدـي قدمي ـتصور ـجديدة حولالعبّـاسّية ـب قد انه باإلـمكان ـت قدها، نعـت  و ـن

 هذه املسألة. لكن من املفيد في البداية اإلشارة هنا إلى أن اختالف اآلراء بني املؤرخني و النمّيني يعود باألساس
لق ما يتـع ية ال سيما فـي غة األهـم رية الباـل هذه اـملصادر األـث مالهم ـل مال اآلخرين و إـه لى أـع  إلى عدم إطالع هؤالء ـع
كن هذه اـملصادر تتـطلب دون ها. ـل ها ـمصادر رسميّة مـعاصرة لألحداث التي تروـي يّة ـخاصة و أـن  باـملسائل التأريـخ
 شك استقراء للمعلـومات الواردة عليـها و مقابلتـها مبـصادر أخري حتى يـكون بإمكانـنا الـوصول إلى احلقيـقة
 اـملرجوة. كما انه من املـفيد اإلشارة أيضا إلى أن النمّـيني الذين تعرضوا ـلهذه املسألة ـبصورة عرضية في سياق

فردوا لدار ضرب  لف املـصادر التيالعبّـاسّية حديثهم عن مـواضيع أشمل، لم ـي ها مخـت مد فـي  دراسة معمـقة تعـت
 بدون معزلالعبّاسيّة تعرضت لتاريخ املدينة كما لم يعتمدوا مقاربة منهجية سليمة تأخذ بعني االعتبار إصدارات 

 مسألة وقع إهمالها متاما من منظورنا، إذ اقتصر األمر على اإلنكباب على عن إصدارات دار ضرب إفريقية و هي
 حتقيق اسم مدينة الضرب و تأويل املعلومات الواردة بشأنها لتحديد مجالها فجاءت هذه اآلراء مضطربة إلى حد

ما بالرغم من أنها تستند إلى مصادر أثرية على غاية األهمية حلسم هذه القضية.   

III: -مدينة العبّاسيّة املوضع و تاريخ التأسيس 

 ، باالعتـماد عـلى املـصنّفات21إن رصدنا ملختـلف اإلصدارات النقـديّة التي سكّت بدار ضرب العبّـاسّية بإفريقـية
لوس دون الدنانير لى سك الدراهم و الـف ضرب هذه اقـتصرت ـع يّة، يبني أن دار اـل سبة22النـم شان بالـن ما هو اـل   ـك

  و23 ھ.180 ھ. و 148ملختلف دور ضرب افريقية عهد الوالة العباسيني. فالدراهم سكت بدون انقطاع فيما بني 
عد سنوات  سنة24 ھ.184- 183ـب بل، دراهم أرخت ـب نا قد املحـنا إلى ذلك من ـق ني، و ـك شر ـبعض النمّـي ما ـن   ـك

تداءا من سنة 25 ھ.141-140 ھ. أو رمبا سنتي 140 قد سكت ـبصورة متقـطعة إـب لوس ـف   ھ. إلى148 أما الـف
  فيما عدا بعض اإلصدارات القليلة، و التي تعود إلى الفترة األولى من نشاط دار الضرب،.26 ھ.183حدود سنة 

ند ما أنه ـع ية. ـك لى حـكم والية إفريـق عاقبوا ـع لف الوالة العبّـاسيني الذين ـت لت أسماء مخـت  فإن سكة العبّـاسيّة حـم

 انظر دراسة . :17
G. Marçais, « Fouilles à Abbâsiyya, près de Kairouan », p. 293-306.

 .23، ص. 1968، تونس، النقود العربية في تونس ؛ أنظر أيضا لنفس املؤلف، 427-426، ص. 1، ج. ورقات ح.ح. عبد الوهاب،.  18
 .133، 1986، اجلزائر، املسكوكات املغربية من الفتح العربي الى سقوط دولة بني حمادبن قربة (ص.)، هذا الراي اخذ به 

. 77، ص. 1998، لندن، ثبت الفلوس العباسية س. شما، . 19
20 . G. Le Strange, Bagdad during the abbasid caliphate, Londres, éd. 1924, p. 142 ; 148.

  انظر اجلدول املصاحب أسفله. 21
.55، عدد 63-62، ص. النقود العربية عكس ما يذهب إليه ح.ح. عبد الوهاب،.  22
أنظر: .23

N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44-69, n° 1-266.
أنظر دراسة:  .24

Al-cUsh (M. abu-l-Faraj), Monnaies aglabides, p. 96, n° 166, 169-170.
25 . I. A. Arri, Novas observations, (140 ?) ; C. J. Tornberg, Numi cufici, II, n° 19  (140 H.) ; C. M. Fraëhn, 
« Die inedita », p. 246, n° 3 ; repris dans W. Tiesenhausen,  Monnaies des Khalifes Orientaux, p. 69-70, 
n° 709, 711 et 714 ; N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, n°1-2, p. 44-45 .
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 مقابلة املعلومات الواردة على سكة العبّاسيّة مع ما تقدّمه املصادر العربية فيما يتعلّق بأسماء الوالة و فترة والية
 كل منهم جند أن هناك غالبا اّتفاقا بينهما. بينما في احلاالت النادرة التي ال تّتفق فيها تواريخ السكّ مع فترة حكم
 بـعض الوالة، فإنـها لم تـقرأ بـصورة مـؤكدة. و بالـتالي فال مـجال للـشك في أن دار ضرب العبّـاسّية هذه تـوجد

بإفريقية و أنها سابقة للمدينة األميرية األغلبية.
  من ضمن القطع التي أرّخت بصورة غير مؤكّدة، نظرا لصعوبة قراءة تاريخ السكّ و التي حتتاج إلى التثبّت من
سنوات قراءة، ـب ني، مع إبداءهم الحتراز كبير في صحّة اـل الذّكر الدراهم التي أرّخـها ـبعض النمّـي  جـديد نخـصّ ـب

شكيك في27 ھ.141 ھ. و 140 اسع عـشر. و التي وقع الـت قرن الـت عود إلى املنـتصف األول من اـل   في أعـمال ـت
قرن الـعشرين داية اـل نذ ـب بل مخـتصني الحـقني ـم اريخ سكها، من ـق ية خالل هذه.28صحة قراءة ـت   فاملعلوم أن افريـق

نا اسم العبّـاسيني. مما يجعـل سمونها ـب نة ـي شيدوا مدـي اضية و ال يعـقل أن ـي خوارج االـب سنة أصبحت خـاضعة لـل  اـل
ير عة ـغ ية وجود عبّـاسيّة راـب لى هذين اإلصدارين، حول إمكاـن ماد ـع عش، باالعـت قدمه اـل مال الذي ـي تبر أن االحـت  نـع

املدن التي ذكرها و أقدمها هو افتراض يرتكز على أسس هشة، إن لم نقل واهية.
  و29 ھ.148ما يبدو مؤكدا هو أن أولى الدراهم و كذلك الفلوس التي سكت بدار ضرب العباسية تعود إلى سنة 

  ھ. حتمل في أسفل مركز150 ھ. و 149هي قطعة خالية من اسم الوالي العباسي. ثم أصبحت دراهم سنوات 
  وهو ما يتفق مع ما تذكره املصادر العربية حول والية األغلب بن سالم التميمي الذي تولي30"غلبالظهر كلمة "

 ، و31Zambaur ھ. وهو ما يجعلنا ندعم االفتراض الذي أبداه من قبل 150 ھ. و 148إمرة إفريقية فيما بني 
اريخ  ية من اسم الوالي العـباسي،150الذي ارـتكز ـعلى قـطعة من مـجموعته اخلـاصة حتـمل ـت   ھ. وهي قـطعة خاـل

 بأن تشييد العباسية يعود إلى والية األغلب بن سالم التميمي، و أن هذه املدينة، إن صح التعبير، أو دار الضرب و
 التي لم تذكرها املصادر العربية، واصلت، منذ تأسيسها، في سك دراهم و فلوس حتمل إبتداءا من والية عمر بن

لوالة)154-151حـفص ( رسمي ـل قر اـل ها أصبحت اـمل ني ذلك أـن هل يـع طاع. ـف اسيني بدون انـق   أسماء الوالة العـب
العباسيني بإفريقية قبل ظهور اإلمارة األغلبية ؟

 نفترض أن محمد بن األشعث سبق و أن ابتني في موضع العباسية التي أسسها األغلب بن سالم التميمي قصرا،
  و أصبحت منذ ذلك احلني مركز السلطة حيث استقر الوالة العباسيون الذين.32عندما هجر دار اإلمارة بالقيروان

عود في ـنشأتها إلى األغلب بن ها ـت هم أـن امة ثانوي. اـمل ية أو ـعلى األقل اـتخذوها كـمقر إـق عاقبوا ـعلى ـحكم إفريـق  ـت
 سالم التميمي املعروف بوالئه للعباسيني و الذي اتخذ هذه التسمية ليطلقها على مدينته املحدثة تكرميا دون شك،
ها شأن يذكر نة، فترة والية األغلب ـعلى األقل، لم ـيكن ـل ية. ـلكن هذه املدـي فة العـباسي الذي واله إمرة إفريـق  للخلـي
ية ثورات و اإلظـطرابات التي شهدتها إفريـق ته ألن اـل ها كانت في مرـحلة الـتشييد و بـحكم ـقصر فترة والـي ظرا ألـن  ـن
 أودت بحياته و لم يكن بإمكانه الفراغ من مشروعه التعميري ملدينته املحدثة. وهو ما يفسر رمبا إلى حد ما إغفال

املصادر العربية ذكر هذا احلدث.
 املؤكد بالنسبة لنا أن هذه املدينة املحدثة و التي كانت، دون شك في طور البناء، أو على األقل دار إمارة و مستقر
لى حـكم عاقبوا ـع اسيني الذين ـت لف الوالة العـب صور مخـت صر أو ـق ية حتـتوي إلى جانب ـق اسيني بإفريـق  الوالة العـب
 إفريقية و بعض الدواليب اإلدارية منها دار ضرب السكّة و التي ـكما سلف و أن ذكرنا سكت الدراهم و الفلوس
 بدون انقطاع طوال فترة الوالة العباسيني، كانت تضرب سكة بالتوازي مع دار ضرب إفريقية/القيروان. مما يعني

 -149أنها مدينة قائمة الذات، ال ميكن قط اخللط بينها و بني مدينة القيروان. و األهم من هذا أنها لفترة وجيزة (
 ،175، 173، 172 ؟ 171؟ 169؟167، 165؟ 163؟  162، 148:  التالية سنوات في الالفلوس دار ضرب العباسية سكت ب.  26

:أنظر  ھ. 180-183، 179، 177
.N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 300-301, n° 1-22 ، 79-77، ص. ثبت الفلوس العباسيةس. شما، 

27 . C. J. Tornberg, Numi cufici, II, n° 19  (140 H.?) ; I. A. Arri, Novas observations, p. 28.
 انظر خاصة:. 28

Zambaur (E. von), « Contributions à la numismatique orientale »., p. 50.
29.  Collection Limbada, cité par N.Lowick,  Early  cAbbâsid coinage,  p. 44-45, n° 3-4. et  p. 300, n° 1 
(BMC, 172-174) ; voir également S. Shamma, A catalogue of cAbbâsid copper coins, p.77, n° 1.
30 . N. Lowick, Early cAbbâsid coinage, p. 44, n° 3-4.
31 . Zambaur (E. Von), « Contributions à la numismatique orientale »., p. 49. « Quant à l’époque précise 
de la fondation, il s’ensuit de la date de notre dirham que ni Omar ni Ibrâhîm n’en pouvait être l’auteur… 
nous arrivons à cette supposition que la ville fut fondée par le premier Aghlabide que nous connaissions, 
el-Aghlab ibn Sâlim, gouverneur d’Ifrîqiya de 148 à 150 ». Note 2, De même C. M. Fraehn, « Numi kifici 
anecdoti ex  variis museis selecti », Mémoires de l'Académie Imp. Des Sciences de St. Pétersbourg, 1823, 
p. 36, a émis cette opinion qu’Ibrahim, au lieu d’être le fondateur d’une  ville nouvelle, s’était borné à 
rebâtir  et  à  fortifier  el-‘Abbâsiya.  Voir  aussi  Lettre  de  M.  Bartholomai  à  M.  Soret (septième  lettre, 
Bruxelles, 1862, p. 17).

.135قصر املاء"، ص. " أنظر ف. محفوظ،.  32
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يروان عن159 ية/الـق عد أن توقفت دار ضرب إفريـق ية دون سواها ـب سكّة بإفريـق ها مهـمة ضرب اـل   ھ.) أوكـلت ـل
 السك. و هو ما يعني إن دار ضرب العباسية لم تكن كما ميكن أن يتبادر إلى الذهن دار ضرب ثانوية مقارنة بدار
 ضرب إفريقية، بل دار الضرب الرئيسية على األقل طيلة عقد من الزمن، يوافق فترة والية كل من األغلب بن سالم

 )، و الذي أعاد نشاط787-170/772-155التميمي و من جاء بعده من الوالة إلى حدود والية يزيد بن حامت  (
 السك إلى دار ضرب إفريقية بعد بضعة سنوات من حكمه بعد أن متكن من املسك بناصية والية إفريقية و فرض
فا من ـحيث بدو أنه كان مكـث اسية، و الذي ـي نه في اآلن نـفسه أـبقي ـعلى ـنشاط اـلسك بدار ضرب العـب  سلطته. لـك

ما عدي سنوات  ية فـي فوق، ما كانت ـتصدره دار ضرب إفريـق قل شأنا، أو رمبا ـي   و181ـحجم اإلصدارات و ال ـي
  ھ.، أي الفترة التي سبقت بقليل حلظة ارتقاء إبراهيم بن األغلب إلى اإلمارة؛ مما يجرنا للقول بأن إصدار184
  ھ. و ما جاء بعده من اإلصدارات ال يثير استغرابنا و أنه يتماشى بالعكس متاما مع منطق سير األحداث،184

 عكس ما يذهب إليه األستاذ محمد الطالبي. وهو أيضا مؤشر على أن مركز السلطة يوجد آنذاك بالعباسية و ليس
اسية) يروان و العـب ية (الـق ية إفريـق فترات؛ ناهـيك أن داري ضرب وال عض اـل يروان) عـلى األقل في ـب ية (الـق  بإفريـق

  ھ. بحوالي ربع حجم اإلصدارات170 ھ. و 150كانتا تزود اإلمبراطورية العباسية في الفترة التي تتراوح بني 
لدراهم ية ـل زيا في اقـتصاد.33اجلمـل اسي األول حتـتل ـموضعا مرـك هد العـب ية في الـع   وهو ما ـجعل من والية إفريـق

اإلمبراطورية العباسية، عكس النظرة السائدة في اعتبار هذه الوالية هامشية.  
ها توجد قرب حاضرة الوالية الـقيروان نة أو دار اإلمارة أي ـمستقر الوالة العـباسيني بإفريقية ال بد و أـن  هذه املدـي
امع اـلـكبير، ـخـاصة أـنـها سكت إلى جانب الـفـلوس الدراهم  ـحـيث ـيـتولى الوالي إمرة البالد و اخلـطـبة في اجل
 باألساس وهي من مشموالت الوالي دون سواه و تخضع ملراقبته املباشرة. كما انها لفترة عقد من الزمن اتخذت
اسية التي أـنشأها األغلب بن تبر أن دار ضرب العـب نا نـع كذا فإـن سكّة. و ـه ية باـل زويد افريـق يدة لـت  كدار ضرب وـح
اسية التي جتـمع نة العـب ها هي مدـي سكّة ـب عده ضرب اـل اسني الذين جاؤا من ـب مي و واصل الوالة العـب  سالم التمـي

الدراسات التاريخية على اعتبار أن إبراهيم بن األغلب مؤسسها.
ثّل ـنصّ  البالذري عمدة الدراسات التي نحت في تناولها اشكالية ـتاسيس العباسية لتؤرخ حدث ـتاسيس املدينة ـم

نا ـعلىھ. 184ـبسنة   ، ـغير أن قراءة متمعّـنة في الـنصّ املذكور ـتسمح بـتقدمي ـنظرة ـمغايرة تدفع في اجتاه حتمـل
القول به املصادر النمية. لكن قبل اخلوض في محتوي النصّ وجب تقدمي مجموعة مالحظات متهيدية. 

 ي بالرغم من معاصرته لإلمارة األغلبية، لم يزر إفريقية. و لكن يبدو وصفه ملدينةذ)، ال279/892البالذري (ت. 
والى وماته من" أحد امل ضب جدا ذلك ألنه استقى معـل قا و لو أنه مقـت شييدها دقـي اسية و مختـلف مـراحل ـت  العـب

  يذكر في كتابه فتوح البلدان فإبتني إبراهيم القصر األبيض الذي في. "34"ذاألغالبة املشهورين وهو أحمد بن ناف
عا باجلص و ني ـمسجدا جاـم ناك، و ـب صّر ما ـه ناس حوله. فابتنوا. و ـم ها. و خـطّ لـل لى ميـلني مـن يروان ـع لة الـق  قـب
 اآلجر و عمد الرخام و سقفه باألرز و جعله مائتي ذراع في نحو مائتي ذراع و ابتاع عبيد أعتقهم، فبلغوا خمسة

ؤرخ إذ يوحى لـنا ه.35آالف و أسكنهم حوله و سمي تـلك املديـنة العبّـاسيّة وهي الـيوم آهـلة عامرة"  ا بأنذا امل
ا عـلى حدثها إبراهـيم بن األغلب من عدم و إمن نة "آهـلة عامرة"، لم ـي  العبّـاسّية ، التي أصبحت في عـصره مدـي
لع شير في مـط هو ـي اسيني. ـف لى األقل إلى فترة الوالة العـب عود ـع ها ـت فترة سابقة، ال شك أـن عود ـل باني ـت قاض ـم  أـن
 روايته إلى أن ـمؤسس األسرة األغلبية قام في البداية بتشييد قصره األبيض في موضع املدينة املزمع إحداثها.
 وهو ما يعني في واقع األمر أنه لم يقم بقصور الوالة العباسيني السابقني، مثل قصر املاء او قصر الرصافة الذي

  ثم أنه، ـعكس من سبقه من الوالة، لم يـتفرد ـبسكني هذا اـملوضع و إمنا.36يذكر الـبكري انه كان حذو العـباسية
اص من العبــيد الذين  وزع حوله اخلــطط عــلى "الــنّاس" من أفراد أسرته و حــاشيته و أفراد جــنده اخل
ـهم،"فابتنوا". بعدها "ـمصّر ما ـهناك" وهي ـعبارة ـهامة توحي بأن اـملوضع مـعمور من ـقبل. فلـفظة ـمصّر تعنى  عتـق

 أنظر دراسة:. 33
E. Savage et A.-A Gordus, « Dirhams for the Empire », Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au 
Maghreb occidental, éd. P. Cressier et M. Garcia-Arenal, Madrid, 1998, p. 377-402 ; T. Noonan, « Early 
cAbbâsid mint output », JESHO, 29, 1986, p. 113-175.
Thid marked the beginning of what has been called the North African period of cAbbâsid mint production 
during which the North African mint of al-cAbbâsîye “emerged as the single most productive mint” of the 
empire », E. Savage et A.-A Gordus, « Dirhams for the Empire », 381; T. Noonan, « Early cAbbâsid mint 
output », JESHO, 29, 1986, p. 148.

.130 أنظر ف. محفوظ، "قصر املاء"، ص..  34
 .153، ص. الدولة األغلبية ورد هذا النص في م. الطالبي،. 235، ص. فتوح البلدان البالذري،.  35
» Qu’après la révolte de l’armée arabe, Ibrâhîm Ibn al-Aghlab édifia à deux milles au sud de Kairouan le 

Palais Blanc, autour duquel les gens ont érigé leurs demeures (…) la ville s’appelait al-Abbâsiya. Elle est 
de nos jours, ecrit-il, encore bien peuplée »., F. Mahfoudh, Qasral-Mâ’, CRAI, 1er fasc., p. 57.

 680، ص. .2،ج. املسالك و املمالك البكري،.  36
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دائن. ثل مدّن امل صار ـم صّر االـم قال ـم له ـمصرا، و ـي كان جـع ير اـمل صّر االـم ثل قولهم ـم مدين؛ ـم عاجم الـت  حـسب اـمل
 نستـشف اذا من هذه العـبارة أن عـمل إبراهـيم بن االغـلب متـثل، بـعد تـشييده لقـصره، في تعمـير املـكان ببـناء
لة املالمح. و يخـتم البالذري قوله بأن نة مكتـم كان مدـي ثل اجلامع، حتى ـيصبح اـمل ارية األسـاسية ـم شئات املعـم  املـن

 األمير األغلبي "سمي تلك املدينة العبّاسّية و هي عبارة محيرة توحي، كما جاء في كل الدراسات التاريخية، بأن "
 إبراهيم بن األغلب أسس مدينة جديدة أطلق عليها تسمية العبّاسّية. جتدر االشارة هنا إلى أن نفس املؤرخ حتدث

 .37 ه) شيّد ببالد الزاب مدينة سمّاها العباسية154-151في موضع آخر عن أن والي افربقية عمر ابن حفص (
 و لكن على ضوء ما ذكرناه باالعتماد خاصة على السكّة نتبني أن هذه املدينة قدمية أحدثت قبل تولي إبراهيم بن
 األغلب إمارة إفريقية و سميت العبّاسيّة وهو ما تدعمه املصادر النمية. مما يجعلنا نعتبر أن هذه العبارة تشير في
 واقع األمر إلى أن ـعمل إبراـهيم بن األغلب اقـتصر ـعلى االحـتفاظ بالـتسمية القدمية التي أطلـقها والده و ـتواصل
 اعتمادها من طرف من جاء بعدة من الوالة على املوضع الذي اتخذه مقرا لسلطته. احتفاظه بالتسمية القدمية ال

يد  ته في تخـل عود لرغـب أسيس وذشك انه ـي يز ـبني حدثي الـت قدامى ـعلى التـم  كرى والده. وهو ما ـحمل املؤرخني اـل
نة" املـحدثة من طرف األغلب بن سالم أي ـقصر العبّـاسيّة الذي  التـمصير بإطالق ـتسمية الـقصر القدمي ـعلى "املدـي

 ا يبدو لناذاصبح بعد تشييد مدينة  العبّاسّية على نفس املوضع من طرف إبراهيم بن األغلب قصرا قدميا. و هك
 واضحا السبب الذي جعل املصادر تطلق تسمية القصر القدمي على مدينة العباسية، باعتبار أن العباسية األولى
 لم تكن في واقع األمر سوى قصرا عكس املدينة املشيدة من طرف إبراهيم بن األغلب.  هذا املوضع لم يكن بحق
 مدينة مكتملة املعالم وإمنا مجرد مقر للوالي و إدارته املركزية.  فهو ال يحتوي على مسجد جامع و ال حمامات و ال
 أسواق و ال سكن، كما هو احلال في األمصار، و إمنا يقتصر على دار اإلمارة و دواليبها اإلدارية و بالتأكيد دار
 السكّة. كان بإمكان إبراهيم بن األغلب طبعا تغيير التسمية السابقة و اتخاذ تسمية جديدة ملدينته خاصة و أنها
 أصبحت حتتوي على كل مكونات املدينة و لو أنها قامت على أنقاض أو إلى جوار مدينة سابقة. لكنه خير اإلبقاء
عتراف ها رمزيتـها في اال ة خـاصة و أنـها تـعود إلى والده و أنه لم يـشأ أن يغـير تـسمية ـل  عـلى التـسمية القدمي

باخلالفة العباسية كما فعل من قبل والده.

اخلامتة

  كما جاء في دراسة الصديق األستاذالعباسية، القصر القدمي تعددت األسماء و املوضع واحدخالصة القول أن 
  وهي أيضا مدينة واحدة فترتي الوالة العباسيني و األغالبة. أسسها األغلب بن سالم التميمي أو .38فوزي محفوظ

 على األقل شيد النواة األولى و التي اقتصرت على ما يبدو على دار اإلمارة و دون شك دار الضرب. و رمبا كان
عد إلى  ذلك ـعلى أـنقاض ـقصر املاء. ثم اـتخذها من جاء ـبعده من الوالة العـباسيني كـمستقر ـلهم دون أن ترـتقي ـب

  شرع إثرها في.184/800درجة املدينة. هذه اللحظة حصلت عندما تولي إمارة إفريقية إبراهيم بن األغلب سنة 
ها ـمسجده اجلامع و يد و ـبني ـب له و ـحاشيته و ـحرسه من العـب ناس حوله من أـه  ـتشييد ـقصره األبيض و اـختط لـل

 قصر العبّاسيّة  او39حصنها حتى أصبحت مبرور الوقت مدينة بأمتّ معنى الكلمة قامت على أنقاض القصر القدمي

  أنظر حول هذه املدينة ع. فنينة "مدينة املهدية بافريقية في عهد الوالة العباسيني" دراسة قيد النشر.. 37
 144-119 فوزي محفوظ، "قصر املاء، العباسية، القصر القدمي "، ص..  38

39 . Selon F. Mahfoudh, « Qasr al-Mâ’ », CRAI, p. 62-63, « A partir du Xe siècle le toponyme al-Abbâsiya 
disparaît, pour laisser la place à d’autres appellations apparemment plus neutres, en particulier celles d’al-
Qasr ou d’al-Qasr al-Qadîm (« le vieux palais »). Ce dernier nom a suscité des interrogations sur son sens. 
Quelques hypothèses ont été formulées pour l’expliquer :
-Solignac pensait que le toponyme évoque le Vieux Palais, al-Qasr al-Abiad (le Palais Blanc ») signalé 
par al-Balâdhurî, et qui fut selon ses dires la première construction érigée par Ibrâhîm ibn al-Aghlab, 
supposition qui ne tient pas compte du passé romain de l’endroit ;

- La lecture d’Ibn Idhârî, auteur tardif du XIIIe siècle, qui décrit dans un passage al-Abbâssiya et Raqqâda, 
laisse penser  que le terme al-Qasr al-Qadîm avait  été adopté après  la construction de Raqqâda,  cette 
dernière serait le Nouveau Palais, al-Abbâssiya étant l’ancien ;

- A  ces  deux  hypothèses  l’on  pourrait  ajouter  une  troisième :  al-Qasr  al-Qadîm avait  été  choisi  pour 
sauvegarder le souvenir d’un ancien château, ou tout simplement du château d’eau qui se trouvait in situ ; 
ce fut sans doute l’édifice le plus important qui a été remarqué depuis le premier contact des Arabes avec 
la région. Le Qasr al-Qadîm pourrait être tout simplement une construction de Qasr al-Mâ’ al-Qadîm. 
L’adjectif «  ancien » (al-qadîm) se rapporterait ainsi à la période romaine et non au règne d’Ibrâhîm Ibn 
al’Aghlab ». . 136-135 فوزي محفوظ، "قصر املاء، العباسية، القصر القدمي "، ص. أنظر . 
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 القدمي و التي أطلق عليها البعض من املؤرخني العرب قصر إبراهيم. كما أطلقت عليها تسميات عدة: قصر/قصور
 األغالبة أو دار/منازل األغالبة لنزول األمراء األغالبة الذين أتوا بعده بها و سميت أيضا بقصر القيروان/قيروان،
 رمبا منذ فترة الوالة العباسيني، باعتبارها مدينة أميرية ال تبعد إال بضعة كيلومترات من حاضرة اإلمارة و حتتوي
سها هم و أسند تأسـي رفت ـب بة فـع دولة و التي تدعمت في فترة األغاـل اسية و مؤسـسات اـل سلطة السـي ركز اـل لى ـم  ـع

 ا يبدو بديهيا أنه وقع التمييز بني املدينة األولى التي أصبحتذملؤسس األمارة األغلبية إبراهيم بن األغلب. و هك
 حتمل تسمية القصر القدمي عوض العباسية، التسمية التي أصبحت خاصة باملدينة األميرية التي شيدها إبراهيم

ابن األغلب.

.208، ص. 1، البيان املغرب ؛ أنظر أيضا أبن عذاري، 679ة ص. 1992، ط. تونس، املسالك و املمالكأنظر نص البكري في كتابه، -
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 إصدارات الدراهم بداري ضرب السكّة بإفريقية فترة الوالة العباسيني: العباسية و إفريقية من خالل (جدول 
مدونة:

N. Lowick, Early cAbbâsid coinage. A type corpus (132-218 H/ AD 750-833), p. 44-85

إفريقية العباسية تواريخ احلكم الوالة
] 133[ 127-137/744-754 عبد الرحمان بن حبيب

140 ] 140؟[ 138-140/755-757 حبيب بن عبد الرحمان
141 ]140/1؟
142 144-148/761-765 محمد بن األشعث
143
144
145
146
148 148 148-1150/765-768 االغلب بن سالم التميمي

149
150
151 151-154/768-771 عمر بن حفص
152
153
154
155 155-170/772-787 يزيد بن حامت
156
157
158
159

160 160
]161 ?[ 161
]162 ?[ 162

163 163
164 164
165 165
166 166
167 167
168 168
169 169
170 170
171 171 171-174/788-791 روح بن حامت
172 172
173 173
174 174 174-177/791-793 نصر بن حبيب
175 175
176 176
177 177 177-178/793-794 الفضل بن روح
178 ]178[
179 ]179[ 179-181/795-797 هرثمة بن اعني
180  [180]
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181 181-183/797-799 محمد بن مقاتل العكي
182
183
184 184-196/800-812 ابراهيم بن االغلب
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)BnF, Lavoix, 638( ه. في والية عمر بن حفص154درهم ضرب بالعباسية سنة .1
)BnF, Lavoix, 705( ه. في والية يزيد بن حامت 158درهم ضرب بالعباسية سنة .2
 )BCT, Fenina, 128( ه. في والية يزيد بن حامت 16?]6درهم ضرب بالعباسية سنة [.3
 )BCT, Fenina, 133( ه. في والية يزيد بن حامت 17?]1درهم ضرب بالعباسية سنة [.4
 )BCT, Fenina, 134( ه. في والية روح بن حامت  171درهم ضرب بافريقية سنة .5
)Lavoix, ,BnF,828( ه. في إمارة ابراهيم بن االغلب 184درهم ضرب بالعباسية سنة .6

 اخذت الصور من مجموعتي البنك املركزي التونسي وCabinet des Médailles de Paris.يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى  
 على مساعدتهم لي على اخذ الصور.François Thierryكل من السيد علي اخليري و 
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	سوف نحاول من خلال هذا البحث تناول هذه المسالة بالدرس لاعتقادنا انه بالإمكان إعادة النظر في هذه المسألة و استقراء جديد لهذه المصادر المنسية في أبحاث المؤرخين7 دون أن يكون ذلك ضربا من ضروب المجازفة أو الاجترار العلمي. غايتنا الوحيدة هي تحديد موضع مدينة العبّاسيّة الوارد اسمها على السكّة و ضبط تاريخ إنشائها، دون غيرها من المساءل المعمارية و التاريخية. 
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