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 دراسة أثرية لمجموعة دنانير من العصر اإلسالمى تنشر ألول مرة

 1حسناء حسن أحمد حامد  1محمد سيد توفيق حافظ
 جامعة الفيوم -كمية السياحة والفنادق .1

 الممخص

اإلقميميددة سم،ددرق ويلددا طمدد  الطريددق الزراطدد  يعددد مفحددى سندد  سددويى أحددد أ ددم المفدداحى 
ق ويضدم مجموطدة مفنوطدة مدن الفحدى م1997 ففدف  المفحدى طدامالمؤدى إل  الوجه اللسم ق وقدد أ

مدن الع،در  الفنية الفطسيلية الف  فؤرخ لمع،ر اإلسدمم ق ومدن سدين  دذت الفحدى مجموطدة دندانير
 اإلسمم .

فهددى  دذت الورقدة السح يدة إلد  دراسددة مجموطدة مدن العمدمت اإلسدممية المحفوظدة سمفحددى 
والف  فم مدت فد   مانيدة دندانير ذ سيدة مدن ففدرات فاريليدة ملفمفدة. وأ دم مدا يميدز  دذت  سن  سويى

 ددذت الففددرات  العمددمت أنهددا فعددود لففددرات فاريليددة ملفمفددة فوضدد  لنددا حددال العممددة فدد  كددل ففددرة مددن
 وأ م العسارات الف  وردت طميهاق وكذلك مدن الضرب الملفمفة. 

لفمك العممت محل الدراسة من لمل  فنية فحميمية أ ريةوفلوم منهجية السحث طم  دراسة 
إللاء الضوء طم  أسماء الحكامق  م دراسة و،فية فنية وقراءة النلوش الكفاسية لمفحى محل 

سجل طميها من كفاسات وما نلش طميها من زلارى من حيث الشكل الدراسةق  م فحميل ما 
 والمضمون.

 الكممات الدالة

دنانيرق األوزانق الع،ر اإلسمم ق مفحى سن  سويىق المفوكل طم  اهللق لمارويةق أسو اللسم 
 اإللشيد 

 مقدمة  .1

لممسكوكات ف  م،ر اإلسممية فاريلها العظيم إذ كان لم،ر دور مهم ف  نظام 
المسكوكات اإلسممية. وفعفسر مدينف  الفسطاط )م،ر( ودمشق  الف  إقف،ر األمويون فيها 
طم  ضرب نلود م الذ ب  م ُضمت إليهما قرطسة سعد ذلك منذ سداية اللرن ال ان  سعد الهجرة. 

الذ سية ف  ط،ر الطولونيين واإللشيديين مفأ رة سطرز اللمفة  وظمت م،ر فسك طممفها

https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
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العساسية وف  الع،ر الفاطم  سكت م،ر طممفها حسب طرز جديدة انفردت سها. وكان 
الدينار ف  ذلك الوقت يشفمل طم  طسارات شيعية. وانفشرت العممت الم،رية ف  سائر أنحاء 

  الطراز الفاطم . حسب ،لمية سكت ،لمية طممفهالحكم الفاطميين ل ونظرا  الدولة الفاطمية. 

 لدراسة الوصفيةا .2

 الوصف:
ذ س  طميه كفاسات كوفيه من الوجهينق ضرب سنة إحدى طشر ومئه  دينار

 م(.729ه/111)
 الكتابات:

 كفاسات دالمية سالمركزق وكفاسات الهامش من اللارجق ون،وص الكفاسات   : الوجه: فوجد

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 52 رقم الموحة:
 5955 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1545 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: م729ه/111أموى  التأريخ:
   جم2.24وزن ق سم19قطر  األبعاد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار أموى مؤرخ بسنة أ-52لوحة )
 م )وجو(   )تصوير الباحثة(729ه/111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(: دينار أموى مؤرخ بسنة ب-52لوحة )

 م )ظير(   )تصوير الباحثة(729ه/111



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

142 
 

 مركز: اهلل أحد اهلل
 الصمد لم يمد

 ولم يولد
 بسم اهلل ضرب ىذا الدينر سنة أحد عشر ومئو. امش: 

 الظهر: فوجد كفاسات دالمية سالمركزق وكفاسات الهامش من اللارجق ون،وص كما يم  :
 مركز: ال إلو إال

 اهلل وحده
 ال شريك لو

 محمد رسول اهلل أرسمو عمى اليدى ونور الحق ليظيره عمى الدين كمو. امش: 
 التحميل:

مركز وجه  ذا الدينار من  م ة أسطر مففاليةق و   فشفمل طم  سورة  كفاساتففكون 
 أحد اإللمص ولكن سدون كممف  "قل  و"ق و" لم يكن له كفوا أحد"ق  وُدون سالسطر األول " اهلل

وكانت  ذت السورة  1اهلل"ق يميها سالسطر ال ان  "ال،مد لم يمد"ق يميها سالسطر ال الث " ولم يولد".
قد ظهرت ألول مرة طم  نلود محمد سن كاكاوية طم  در م ضرب أ،سهان سنة 

م(ق  ولكن سدون كممف  " قل  و"  وذلك سكفاسات مركز الظهرق  م ظهرت السورة 1015ه/406)
   2 م(.1025ه/416د ذلك سكفاسات مركز ظهر در م آلر ضرب أ،سهان سنة )كاممة سع

أما  امش الوجه فلد ل،ص لفسجيل السسممة غير كاممةق  م فئة النلد و   " الدينر"  م 
فاريخ السك و و " سنة أحد طشر ومئه" وجاءت كفاسات ظهر  ذا الدينار ف  مركز و امشق 
المركز يفألى من  م ة أسطر م ل كفاسات مركز الوجهق وجاءت شهادة الفوحيد كاممة كاآلف ق 

ال إله إال "ق يميها السطر ال ان  " اهلل وحدت"ق يميها السطر ال الث " ال شريك له". السطر األول " 
                                                           

 ألول مرة طم  النلود العرسية اإلسممية طم  دنانير ودرا م ظهر اإلقفساس اللرآن  من سورة اإللمص 1
(ق  م ظهر سعد ذلك م696/ه77اإل،مح النلدى الف  سدأ اللميفة األموى طسدالممك سن مروان ف  سكها سنة )

اآليات القرآنية عمى يوسى) فرج اهلل أحمد(ق : انظر ؛ لممزيدطم  نلود العديد من الدول ف  العالم اإلسمم 
الطسعة األول ق مركز الممك في،ل لمسحوث والدراسات اإلسمميةق سكوكات اإلسالمية دراسة مقارنة، الم

 .45-37ق ص ص 2003الرياضق 
ق من كفاب دراسات وسحوث ف  اآل ار والحضارة إضافات جديدة لنقود بنى كاكاويةمن،ور(ق  طاطىمحمد) 2

ق ص 2005دار الوفاء لدنيا الطساطة والنشرق اإلسكندريةق اإلسمميةق الكفاب ال ان . الفنونق الطسعة األول ق 
185 
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(ق ال،ى: آية 29أما كفاسات الهامش فلد سجل سها اإلقفساس اللرآن  من سورف  الفف : آيه)
ون،ه: "   3(  كذا " سالهدى ودين الحق ليظهرت"33(ق وظهرت أيضا ف  سورة الفوسة آية )9)

 4هلل أرسمه طم  الهدى ونور الحق ليظهرت طم  الدين كمه.محمد رسول ا

 

                                                           
(. و   وردت  كذا ف  اللرآن الكريمق سسم اهلل الرحمن الرحيم "  و الذى 33ق آية )الفوسةقرآن كريمق سورة  3

 أرسل رسوله سالهدى ودين الحق ليظهرت طم  الدين كمه ولو كرت المشركون". ،دق اهلل العظيم.
مرجا ساسقق اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية دراسة مقارنة، : يوسى)فرج اهلل أحمد(ق لممزيد انظر 4

 .64-45ص ص 

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 53 رقم الموحة:
 5956 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1546 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: م733ه/115أموى  التأريخ:
   جم4723سمق 1775 األبعاد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار أموى مؤرخ بسنة أ-53لوحة )
 م )وجو(   )تصوير الباحثة(733ه/115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: دينار أموى مؤرخ بسنة ب(-53لوحة )

 م )ظير(   )تصوير الباحثة(733ه/115
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 الوصف:
دينار ذ س  طميه كفاسة كوفية من الوجهين وضرب سنة لمسة طشر ومئة 

 م(.733ه/115)

 الكتابات:
 دالمية سالمركزق وكفاسات الهامش من اللارجق ون،وص الكفاسات   :الوجه: فوجد كفاسات 

 مركز: اهلل أحد اهلل
 الصمد لم يمد

 ولم يولد
 بسم اهلل ضرب ىذا الدينر سنة خمس عشرة ومئو. امش: 

 الظهر: فوجد كفاسات دالمية سالمركزق وكفاسات الهامش من اللارجق ون،وص كما يم :
 مركز: ال إلو إال

 اهلل وحده
 ال شريك لو

 محمد رسول اهلل أرسمو عمى اليدى ونور الحق ليظيره عمى الدين كمو. امش: 
 نفس الشرح الساسق ما إلفمى فاريخ السك و نا سنة "لمس طشرة ومئه".التحميل: 

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 54 رقم الموحة:
 22292 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1553 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
مق سنة 9ه/3طساس  ق التأريخ:

 ه233
 فنشر ألول مرة النشر:

   جم4.03سمق وزن 20قطر  األبعاد:



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

145 
 

 الوصف:
دينار ذ س  طميه كفاسة كوفية سأسم " اللميفة العساس  المفوكل طم  اهلل " ضرب سمدينة 

 م(.847ه/233السمم سنة  مث و م ين ومئفين )

 الوجه: فوجد كفاسات دالمية سالمركز والهامش وجاءت ن،وص الكفاسات   :
 ال إلو إالمركز: 

 اهلل وحده
 ال شريك لو

 بمدينة السالم سنة ثالث وثالثين ومئتينبسم اهلل ضرب ىذا الدينر  امش دالم : 
 هلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل   امش لارج : 

طسارة طن دائرة لطية فحيط سكفاسات مركز و امش الظهرق وجاءت ن،وص الكفاسات الظهر: 
:   

 هللمركز: 
 محمد
 رسول

 اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار عباسى بأسم الخميفة المتوكل أ-54لوحة )
م )وجو(  )تصوير 9ه/3عمى اهلل مؤرخ بالقرن 

 الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار عباسى بأسم الخميفة ب-54لوحة )
م )ظير(  9ه/3عمى اهلل مؤرخ بالقرن المتوكل 

 )تصوير الباحثة(
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 المتوكل عمى اهلل
 محمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين الحق ليظره عمى الدين كمو ولو كره المشركون  امش: 
 التحميل:

نجد أن كفاسات مركز الوجه ففكون من  م ة أسطر مففالية نلشت سها شهادة الفوحيد 
السسممة غير كاممة " سسم اهلل"ق  م مكان السك " كاممة. أما الهامش الدالم  لموجه فيشفمل طم  

"ق  م فأريخ السك " سنة  مث و م ين ومئفين"ق سينما الهامش اللارج  لموجه فدون 5مدينة السمم
 (.4ق5سه اإلقفساس اللرآن  من سورة الروم آية )

ق وجاءت كفاسات مركز الظهر ف  لمسة أسطر مففالية ق دونت كممة "هلل" سالسطر األول
 م الرسالة المحمدية " محمد رسول اهلل" ف   م ة أسطر مففاليةق ويميها سالسطر اللامس إسم 

  6اللميفة العساس  " المفوكل طم  اهلل".

                                                           
   مدينة سغداد الحالية طا،مة العراقق وقد سنا ا اللميفة العساس  المن،ور طم  نهر دجمة  مدينة السالم: 5

مق وجعمها طا،مة الدولة سداًل من دمشقق وجاء فلطيطها طم  شكل 766-762ه/149-145فيما سين طام  
ج  يحيط سه لندق دائرى وشيد ف  وسطها ق،رت ومسجدتق كما أمر سسناء سورين الدالم  منها ذو أسراجق واللار 

طم  النلود األموية ولكنه ورد ك يرًا طم  النلود  -مدينة السمم–طميق يجرى سه الماءق ولم يرد  ذا األسم 
م( طم  765/ه148م(ق وقيل سنة) 763/ه146العساسيةق وأقدم الدرا م العساسية الف  ضرست سها مؤرلة لسنة) 

النقود ودور الضرب (. انظر: رحاحمة)إسرا يم اللاسم(ق 1548در م محفوظ سمفحى الفن اإلسمم  رقم سجل )
مق 1999ق الطسعة األول ق مكفسة مدسول ق اللا رةق م975-749ه/365-132فى اإلسالم فى القرنين األولين 

 .91ص
- Lane Poole, S., Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, II-UI, London, (1876-77), 

p.38. 

 سن المهدي سن  ارون الرشيد سن المعف،م سو الفضل جعفر المفوكل طم  اهلل سنأ و  كل عمى اهلل:المتو  6
ُأّمه أم  المنف،ر ساهللق سنهإولمفه  الوا ق ساهلل لمفًا ألليه م(861-847ه/247-232) المن،ور

ق وشيد الدور العاشر. سن  مدينة المفوكميةق وسن  وطور مدينة العساسي ميفة و الل. سمها "شجاعإ فركية ولد
سويا له لست سلين من ذي الحجة  .ملياس النيل ق وجددسامراء المسجد الجاما ومئذنفه الشهيرة المموية في

وله إحدى  ده(247 (سنة شوال وقفل ليمة األرسعاء ل مث لمون منت. زداد نفوذ األفراك في طهدا  ق و هـ(232)سنة
ُيَعدُّ طهد اللميفة "المفوكل" )سامراء(ق  ر من رأىسسُ  سفناتإودفن في الل،ر الجعفريق و و ق،ر وأرسعون سنةق 

 سنة "الففار" نفه  سسلوطها طم  أيديإنحملهاق والذي ا  سداية ط،ر ضعى الدولة العساسية و  و 
 م(.1258ه/656)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/247_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/247_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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(ق 29أما  امش الظهر الهامش فلد سجل سها اإلقفساس اللرآن  من سورف  الفف : آيه)
ونور الحق ليظهرت طم  الدين (ق ون،ه: "محمد رسول اهلل أرسمه طم  الهدى 9ال،ى: آية )

 كمه".

                                                                                                                                                                      

كان "المفوكل" يميل إل  أ ل السنةق ويعمي من شأنهمق وينف،ر لهمق وُيروى أنه ضرب رجًم سالسياط؛ ألنه سبَّ 
ظهار اق ودطا إل  نشر اق و و"حف،ة". كما طمل طم  إحياء ال "طائشة""أسا سكر" و"طمر" و  فم سعممائهاق ا  سنة وا 

ق وللي ذلك فلدير الناس؛ فملي حسهمق المعفزلة من محسسهق وقض  طم  "أحمد سن حنسل" و و الذي أطمق اإلمام
ت منزلفه في قموسهمق كما طظَّمه سذلك العمماءق سل وسالغوا في ال ناء حف  جعموت في منزلة "أسي سكر ال،ديق" وزاد

يوم الردةق وطمر سن طسد العزيز في ردة المظالمق  أسو سكر ال،ديق ة:د العزيز" فلالوا: "اللمفاء  م و"طمر سن طس
 انظر ".والمفوكل في إحياء السنة

ق 1960ق فحليق: روت طكاشةقدار الكفب العممةق سيروتق المعارفاسن قفيسة)أسو محمد طسداهلل سن مسمم(ق  -
 .393ص

ق فحليق: محمد أسوالفضل إسرا يمق دار نهضة م،رق تارخ الخمفاءالسيوط )جمل الدن طسدالرحمن(ق  -
 .551هق ص1351اللا رةق 

ق مطاسا 9الطسرى)أسوجعفر محمد سن جرير(ق فاريخ الرسل والمموكق فحلق: محمد أسوالفضل إسرا يمق ج -
 .154ق ص1977سروتق لسنانق 

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 55 رقم الموحة:
 18361 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1549 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: م9ه/3طولون  قرن  التأريخ:
   جم1475سمق وزن 22قطر  األبعاد:

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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 الوصف:
دينار ذ س  طميه كفاسة كوفية من الوجهين سإسم "لماروية سن أحمد" ضرب سم،ر سنة 

 م.888ه/275لمسة وسسعين ومئفين 
 الكتابات:

 طسارة طن دائرة لطية فحيط سكفاسات مركز و امش الوجه وجاءت ن،وص الكفاسات   : الوجو:
 مركز: ال إلو إال

 اهلل وحده
 ال شريك لو

 المفوض إلى اهلل
 بسم اهلل ضرب ىذا الدينر بمصر سنة خمسة وسبعين ومئتين امش دالم : 
 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل هلل األمر من قبل ومن بعد امش لارج : 

طسارة طن دائرة لطية فحيط سمركز الظهرق سينما يحيط سكفاسات  امش الظهر من اللارج الظير: 
 دائرفان مفوازيفان ون،وص الكفاسات   :

 مركز: هلل
 محمد
 رسول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طولونى بأسم خماروية بن (: دينار أ-55لوحة )
 أحمد بن طولون )وجو(   )تصوير الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار طولونى بأسم خماروية بن ب-55لوحة )
 أحمد بن طولون )ظير(   )تصوير الباحثة(
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 اهلل
 المعتمد عمى اهلل

 خماروية بن أحمد
  ليظره عمى الدين كمو ولو كره المشركونمحمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين الحق  امش: 
 التحميل:

يمحظ أن  ذا الطراز يفشاسه من حيث الشكل العام ون،وص الكفاسات ما طراز دنانير 
المرحمة ال انية ألحمد سن طولونق مرحمة اإلسفلملق حيث نجد أن كفاسات مركز الوجه ففكون من 

لسطور ال م ة األول ق ويم  ذلك سالسطر أرسعة أسطر مففالية نلشت شهادة الفوحيد كاممة سا
 الراسا واأللير للب " المفوض إل  اهلل". 

أما الهامش الدالم  لموجه فيشفمل طم  السسممة غير كاممة " سسم اهلل"  م مكان السك " 
م،ر"ق  م فأريخ السك " سنة لمسة وسسعين ومئفين" أما الهامش اللارج  لموجه فدون سه 

(. وكفاسات مركز الظهر جاءت ف  سفة أسطر مففالية 4ق5من سورة الروم آية )اإلقفساس اللرآن  
ق دونت كممة "هلل" سالسطر األولق  م الرسالة المحمدية " محمد رسول اهلل" ف   م ة أسطر 
مففاليةق ويميها سالسطر اللامس إسم اللميفة العساس  "المعفمد طم  اهلل" وأليرًا نلش سالسطر 

" والذى سدأ ف  إ،دار النلود سإسمه سعد إطفمئه لعرش 7إسم "لماروية سن أحمدالسادس واأللير 
 الدولة الطولونية.

أما  امش الظهر ف   ذا الطراز سجل سه اإلقفساس اللرآن  من سورف  الفف  جزء من آية 
ون،ه: " محمد رسول اهلل أرسمه طم  الهدى ونور الحق ليظهرت طم  (. 9(ق وال،ى آية )29)

                                                           
أحمد سن طولون ف  ذى اللعدة سنة م(ق سعد وفاة 895-883/ ه281-270: )خماروية بن أحمد بن طولون 7
(ق سويا إسنه أسو الجيش لماروية حاكمًا لمدولة الطولونيةق وقد إسفمر لماروية حاكمًا طم  م،ر م883/ه270)

(ق وقد ضرب لماروية أ ناء حكمه النلود الذ سية وفنلسم م895/ه282والشام حف  قفل ف  شهر ذى الحجة )
النقود المصرية فى العصرين الطولونى طسداهلل)طم  حسن(ق ؛ لممزيد انظر: إل  الدنانير والدنانير الفذكارية

ق 2003جامعة اللا رةق  -ق ملطوط رسالة ماجسفير غير منشورةق كمية اآل ارواإلخشيدى " دراسة أثرية فنية"
 .71ص 
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ويفميز  ذا الطراز سوجود إسم لمارويه سن أحمد سالسطر السادس واأللير من  كمه.الدين 
 طم  اهلل".8كفاسات مركز الظهرق سعد إسم اللميفة العساس  "المعفمد

 الوصف:
دينار طميه كفاسة كوفية سإسم " لماروية سن أحمد " ضرب سم،ر سنة إحدى وسسعين 

 ومئفين.
 الكتابات:

                                                           
اد ،احب أطمق كنعت لاص طم  جماطة أ مهم أحمد سن المفوكل جعفرق وأسو اللاسم محمد سن طي :المعتمد 8

األندلس. وأضيى إل  المفظ سعض كممات لفكوين أللاب مركسة م ل " معفمد الدولة " الذى أطمق طم  أس  المن  
 أمير الو،ل.

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 56 رقم الموحة:
 21924 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1551 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: م884ه/271طولون   التأريخ:
   جم4.11سمق وزن 21قطر األبعاد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(: دينار طولونى بأسم خماروية بن أ-56لوحة )
)وجو(    م884ه/271أحمد بن طولون تأريخ

 )تصوير الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار طولونى بأسم خماروية بن ب-56لوحة )
)ظير(    م884ه/271أحمد بن طولون تأريخ

 )تصوير الباحثة(
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طسارة طن دائرة لطية فحيط سكفاسات مركز و امش الوجه وجاءت ن،وص الكفاسات  الوجو:
:   

 مركز: ال إلو إال
 اهلل وحده

 ال شريك لو
 المفوض إلى اهلل

 بسم اهلل ضرب ىذا الدينر بمصر سنة إحدى وسبعين ومئتين امش دالم : 
 هلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل  امش لارج : 

طسارة طن دائرة لطية فحيط سمركز الظهرق سينما يحيط سكفاسات  امش الظهر من الظير: 
 ص الكفاسات   :اللارج دائرفان مفوازيفان ون،و 

 مركز: هلل
 محمد
 رسول

 اهلل
 المعتمد عمى اهلل

 خماروية بن أحمد
 محمد رسول اهلل أرسمو باليدى ودين الحق ليظره عمى الدين كمو ولو كره المشركون  امش: 

 التحميل: 
يمحظ الفشاسة سين  ذا الدينار ما الساسق ما إلفمى سنة الضرب و   " إحدى وسسعين 

مق محفوظ 882ه/271م  إل   ذا الطراز نموذج سسق نشرت ضرب م،ر سنة ومئفين". وينف
ق و و 9(مم21( جمق قطر )4725( وزن)26099سمفحى الفن اإلسمم  وذلك سرقم فسجيل )

 نفس الشرح الساسق.

                                                           
 .73-71ق ص ص ، مرجع سابقة فى العصرين الطولونى واإلخشيدىالنقود المصريطسداهلل)طم  حسن(ق  9

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 57 رقم الموحة:
 25970 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1555 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
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 الوصف:
دينار سكفاسات كوفية طم  الوجهين سإسم أسو اللسم سن اإللشيد " واللميفة العساس  " 

 المطيا هلل " ضرب سم،ر سنة فسا وأرسعين و م مائة وجاءت الكفاسات طم  النحو الفال :
الوجه: الشكل العام لهذا الطراز يفكون من دائرفين لطيفين حول كفاسات الوجهق والذى يفكون من 

 مركز و امشين وجاءت ن،وص الكفاسات كما يم : 
 ال إلو إالمركز: 

 اهلل وحده
 ال شريك لو

 أبو القسم بن
 اإلخشيد

 سنة تسع وأربعين وثمثمائةبسم اهلل ضرب ىذا الدينر بمصر  امش دالم : 
 هلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل  امش لارج : 

الظهر: يحيط سكفاسات مركز الظهر دائرة لطية سينما يحيط سالهامش من اللارج دائرفان لطيفان 
 وجاءت ن،وص كفاسات   :

 مركز: هلل

 فنشر ألول مرة النشر: م961ه/349ألشيدى  التأريخ:
   جم3.92سمق وزن 21قطر  األبعاد:

 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار أخشيدى بأسم أبو القسم بن أ-57لوحة )
م )وجو(  )تصوير 961ه/349األخشيد مؤرخ بسنة

 الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار أخشيدى بأسم أبو القسم بن ب-57لوحة )
م )ظير(  )تصوير 961ه/349بسنة األخشيد مؤرخ

 الباحثة(
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 محمد
 رسول

 اهلل
 صمى اهلل عميو

 وعمى آلو
 المطيع هلل

  أرسمو باليدى ودين الحق ليظره عمى الدين كمو ولو كره المشركون محمد رسول اهلل امش: 

 التحميل:
الشكل العام لهذا الطراز مما ل لمشكل العام من نلود المرحمة ال انية لدنانير والدت  يعفسر

محمد سن طغج اإللشيد ون،وص كفاسات وجه  ذا الطراز ففكون من لمسة أسطر مففاليةق 
ة سالسطور ال م ة األول ق يميها إسم الحاكم اإللشيدى " أسو اللسم سن نلشت شهادة الفوحيد كامم

ف  سطرين مففاليينق و ما الراسا  واللامس. وف  سنة " لمس و م ين و م مائة"  10اإللشيد"
ُسجل لممرة األول  فيها إسم الحاكم اإللشيدى سكفاسات مركز الوجهق فلد كان يسجل قسل ذلك سعد 

  سكفاسات مركز الظهرق ولعل ذلك يرجا إل  الن،وص الجديدة الف  أضيفت إسم اللميفة العساس
لكفاسات مركز الظهر فزادت طدد سطورتق مما أدى إل  نلل إسم الحاكم اإللشيدى إل  كفاسات 

 مركز الوجه. 

أما  امش الوجه الدالم  فيشفمل طم  السسممة غير كاممة " سسم اهلل"  م مكان السك 
لسك " سنة فسا وأرسعين و م مائة"ق سينما دون سهامش الوجه اللارج  "م،ر"ق  م فأريخ ا

(. وكفاسات مركز الظهر جاءت ف  سفة أسطر 4ق5اإلقفساس اللرآن  من سورة الروم آية )
مففاليةق نلش سالسطر األول منها كممة "هلل"ق  م الرسالة المحمدية "محمد رسول اهلل" ف  سطرين 

الف  فسجل فيها طم  الدنانير اإللشيدية حيث كانت فنلش قسل ذلك  مففاليينق و   المرة األول 
                                                           

 21سعد وفاة محمد سن طغج اإللشيد ف   م(:961-945/ىـ349-334أبو القسم أنوجور بن األخشيد ) 10
 د(ق فول  إسنه أسو اللسم أنوجور سو،اية كافور اإللشيد وأقرت اللميفة العساس  طم  945ه/334ذى الحجة )

ق كان أكسر أوالد األلشيد وولد سدمشق م(961ه/349ذى اللعدة ) 7واليفهق وظل طميها حف  كانت وفافه ف  
أنه لم يكن يفجاوز الراسعة طشرة من طمرت طندما فول  الحكمق وكانت سمطفه إسميه فلط مق أى 931ه/319طام 

طسداهلل)طم   انظر:. وكان األمر والنه  سيد كافور اإللشيدىق وقد و،منا من طهدت طرز طديدة من الدنانير
 .135ق ص مرجا ساسق ،النقود المصرية فى العصرين الطولونى واإلخشيدىحسن(ق 
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ف   م ة أسطر أما السطرين الراسا واللامس فسجل سهما ال،مة والسمم طم  رسول اهلل ،م  
وطم  آله"ق و   فسجل طم  الدنانير  -اهلل طميه وسمم وآله سال،يغة الفالية: "،م  اهلل طميه

 اإللشيدية ألول مرة. 

وطم  آله"ق طم  النلود اإللشيدية سأنه يم ل  -ُفسر سسب نلش طسارة " ،م  اهلل طميهوقد 
فمهيدًا لفشيا اإللشيديين آلل سيت رسول اهلل ،م  اهلل طميه وسمم سفأ ير الفاطميين ف  سمد 
المغربق وقد ساقوا سعض األدلة طم   ذا الرأى منها أن دنانير أس  اللسم أنوجور المضروسة ف  

ين فحمل طسارة "،م  اهلل طميه فلط"ق ولم يسجل طسارة" طم  آله" وأن كافور اإللشيدى فمسط
،احب الحكم الفعم ق والموجه األول لمسياسة الدالمية واللارجية لم،ر ف  فمك األ ناء كان 

وأن فسجيل  ذت ال،فة لم،مة طم  رسول اهلل "  11يهادن المعز لدين اهلل الفاطم  ويميل إليهق
وسالعودة إل   12 طميه وسمم" إنما  و إنعكاسًا لمدطاية الفاطمية ف  م،ر فمهيدًا لففحها.،م  اهلل

ن،وص كفاسات مركز  ذا الطراز حيث نجد أن السطر السادس يحمل إسم اللميفة العساس  " 
المطيا هلل"ق أما  امش الظهر ف   ذا الطراز ُسجل سه اإلقفساس اللرآن  من سورف  الفف  جزء 

ون،ه: " محمد رسول اهلل أرسمه طم  الهدى ونور الحق (. 9(ق وال،ى آية )29)من آية 
ويفميز  ذا الطراز سظهور طسارة " رسول اهلل" ف  سطر مسفلل سكفاسات  ليظهرت طم  الدين كمه.

مركز الظهر  م طسارة "وطم  آله" ألول مرة طم  السكة اإللشيدية. كذلك ينسب إل   ذا الطراز 
م( سسق نشر ا من قسل محفوظين سمفحى الفن اإلسمم  961ه/349لة سسنة)لمسة نماذج مؤر 

 13ساللا رة.

                                                           
 .181-180ق ص ص 1957ق اللا رةق صنج السكة فى فجر اإلسالمالرحمن(ق )طسدفهم  11
النقود فى مصر والدول المستقمة فى الشرق اإلسالمى خالل القرنين الثالث والرابع محمود طرفة(ق محمود)12

 . 111-110ق ص ص 1996جامعة اللا رةق  -ق ملطوط رسالة دكفوراة غير منشورةق كمية اآل اربيد اليجرة
 .141ق ص مرجا ساسق ،فى العصرين الطولونى واإلخشيدىالنقود المصرية طسداهلل)طم  حسن(ق  13

 مم.21جمق قطر 3787ق وزن 25967سجل  -1
 .مم21جمق قطر 4738ق وزن 25968سجل  -2
 .مم21جمق قطر 3767ق وزن 25969سجل  -3
 .مم21جمق قطر 4716ق وزن 25979سجل  -4
 .مم22جمق قطر 4712ق وزن 25960سجل  -5
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طام أطمق طم  مموك فرغانةق ودلل ف   وقد ورد طم   ذا الدينار للب األلشيدق و و للب
سفعماله  اإلسمم طندما للب سه محمد سن طغج طم  يد الراض  ساهلل وكان أ،مه من فرغانة. وا 

أللاب غير طرسية ف  الدولة اإلسمميةق ويدل إسفعمال  ذت الظا رة طم   أ ر لظا رة إسفعارة
إفساع المماليك اإلسممية فحت الحكم العساس ق و،فة العالية الف  وسمت سها الدولة. وقد ول  
اإللشيد حكم م،ر حيث إسفلل إسفلماًل فعميًا سإرادفهاق ولم يرفسط ساللمفة العساسية إال إرفساطًا 

وقد وجدت نلود ونلوش من ط،رت وط،ر إسنه فحمل للب اإللشيد: فمن ذلك سكة من إسميًاق 
م( من م،رق وكذلك سكة سإسم إسنه أس  اللسم إسن اإللشيد من سنة 942ه/331سنة )

م( 961ه/350م( من حمصق وورد الملب والنسسة منه ف  نص إنشاء من سنة )947ه/336)
طم  أس  الحسن سن اإللشيدق واألسفاذ أس  المسك طم  سور الحرم سسيت الملدس سإسم األمير 

 14كافور اإللشيد.

                                                           
 .137-136ص ص  قمرجا ساسقق األلقاب اإلسالمية)حسن(ق الساشا 14

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 58 رقم الموحة:
 9923 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1558 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: م15ه/9ممموك  قرن  التأريخ:
   جم3736سم قطرق وزن 15 األبعاد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار ممموكى  بأسم الظاىر جقمق أ-58لوحة )
 )وجو(  )تصوير الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار ممموكى بأسم الظاىر جقمق ب-58لوحة )
 )ظير(  )تصوير الباحثة(
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 الوصف:
ساللط ال مث سإسم السمطان الظا ر أسوسعيد جلمق. يحيط سكفاسات كل  كفاساتدينار سه 

من الوجه والظهر إطار من معينات ،غيرة ففسادل ما حسيساتق وفلا كفاسات حلل كل من الوجه 
والظهر ف   م ة أسطر مفوازية يف،ل سينهما ،فين أفليين من زلارى األمواج المنكسرة المفجه 

 طراز   :إل  اليسار. ون،وص  ذا ال
 الوجه: 

 السمطان الممك الظاىر
 عز نصره 15أبو سعيد جقمق

 الظهر: 
 ال إلو إال اهلل

 محمد رسول اهلل
 باليدى

 التحميل:
                                                           

الظا ر سيى الدين جلمق العمئي الظا ري سيى الدين أسو سعيدق أحد :  و الظاىر أبو سعيد جقمق 15
و و الراسا  م(1453-1438 /ه857-842) في الففرة من م،ر المماليك السرجيةق فول  حكم سمطين دولة 

األشرى سيى  شفراتإ،ل ركسي األالظا ر جلمق ج .الشراكسة والعاشر من مموكالفركق  وال م ون من مموك
سنةق ولما  80. طاش نيفا و،ار من مماليكهق فأطفله و الظا ر سرقوق وقدمه إل  الممك الدين إينال العمئي

النا،ر  وحسس في أيام الممكق  ني طشر يوماً إليهق لشدة مرضه. ومات سعد لمعه سسولدت المن،ورق سرغسة منه إ
والظا ر ططرق إل  أن كان )أفاسك( العساكر في  المؤيد شيخق فرجق  م أطمق وولي أطمال في دولفي الممك

لمدولة. وقام سعض  سفمر جلمق أفاسك ومدسراً إ العزيز يوسى سنهإشرى وولي ات األولما مق األشرى سرسساي دولة
 .ساللا رة ل  أن فوفيمر إنفظم له األإالعزيزق وولوت السمطنةق ف سعزلالمماليك 

السمطان لكن و  قكانت مفداولة  الف  والدنانير األشرفية   مالمعروفة سالدرا  األشرى سرسساى كانت درا م ودنانير
ى السيا وأمر سمنا الفعامل سالدرا م والدنانير األشرفية فوق سما ا "الظا رية"إسك درا م ودنانير جديدة جلمق 

فجما الدرا م والدنانير األشرفية من الناس سسعر ا وروجوا سدال منها درا م ن أوالشراء فإضطرت السمطات 
لاب الفي ظهرت طم  األسماء واأللق ومن ا م األشرفية لدرا م ظا رية في دار الضربظا رية وحولوا الدر 

لظا ر "ق " " السمطان الممك اق "ق " الممك الظا ر أسو سعيد " : " السمطان الممك الظا ر أسو سعيدطممت جلمق
النجوم الزاىرة في مموك ق سن فغرىا ". انظر:: " طز ن،رت "ق و" لمد اهلل ممكهالسمطان الممك ". وظهر له دطاء

 م.2005مركز فحليق الفراثق اللا رة ق دار الكفب والو ائق اللوميةق مصر والقاىرة



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

157 
 

يفميز  ذا الطراز سوجود زلرفة نسافية أطم  "أسو" سأول السطر ال ان  سالوجهق كذلك يفميز 
سين كممة "إله" وكممة "إال".   سوجود زلرفة  ندسية سمنف،ى السطر األول لكفاسات الظهر فف،ل

ويفميز  ذا الطراز سوضا كممة "أسو" أطم  إسم سعيد سالسطر ال ان  لكفاسات الوجهق وقد نشرت 
 16طدة نماذج من  ذا الطراز سأرقام فسجيمت ملفمفة.

وقد ورد طم   ذا الدينار للب الظا رق و و مشفق من الظهور سمعن  الغمسة. كما نعت 
ء والمموك: م ل اللميفة الظا ر الفاطم  سن الحاكمق والظا ر غازى سن لاص لسعض اللمفا

،مح الدين أيوبق  م الظا ر محمد سن النا،ر أحمد العساس ق والظا ر سيسرسق والظا ر 
 17سرقوقق والظا ر جلمق.

                                                           
ق وقيميا النقدية " دراسة أثرية"مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر نظميا النسراوى)رأفت محمد محمد(ق  16

 .84-76ق ص ص 1981جامعة اللا رةق  -ملطوط رسالة دكفوراة غير منشورةق كمية اآل ار
 مم.1575جمق قطر 3738ق وزن 15/9923سجل -1
 مم.16جمق قطر 3741ق وزن 1/24603سجل  -2
  مم.1475جمق قطر 3740ق وزن 4/24378سجل  -3
 مم.1575جمق قطر 3738ق وزن 15/9923سجل -4
 مم.16جمق قطر 3741ق وزن 1/24603 سجل -5
 مم.1475جمق قطر 3740ق وزن 4/24378سجل  -6

 .384-383ص ص  قمرجا ساسق ،األلقاب اإلسالميةالساشا )حسن(ق  17

 مفحى الفن االسمم  المصدر: 59 رقم الموحة:
 9926 رقم سجل: دينار نوع التحفة:

 1559 مسمسل: ذ ب المادة الخام:
 فنشر ألول مرة النشر: ه15ه/9ممموك  قرن  التأريخ:
  جم3739سم قطرق وزن 15 األبعاد:
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 الوصف:
 .18دينار سه كفاسات ساللط ال مث سإسم السمطان الممك األشرى أسوالن،ر قايفساى

يفميز  ذا الطراز سأنه ال يظهر طميه اإلطار الذى يحيط سكفاسات الوجه والظهرق ويوجد 
طم  الوجه  مث ،فوى سلط ال مث سين ،فين أفليين من زلارى األمواج المفكسرة المفجهة 

اليسارق سينما يوجد سحلل الظهر ،فين سين ،فين أفليين من زلارى األمواج المفكسرة إل  
 المفجهة إل  اليسارق ون،وص  ذا الطراز   :

                                                           
شفرات إ قالممك األشرى أسو الن،ر قايفساي الجركسي المحمودي األشرفي  م الظا ريالسمطان  و ق قايتباى 18

(ق ولفظ أفاسك طفله فظل يفرق  في مجموطة وظائى حف  ،ار )أفاسكاً أو  جلمقاألشرى سرسساي  م ممكه الظا ر 
يعد من األللاب الفلرية ومهمة األفاسك األساسية كانت الو،اية طم  األمير اللا،ر وفعهد فرسيفه وفعميمهق 

ا إل  أن فوف  وسل  سهم(ق 1468/ د873) م فول  قايفساي السمطنة سنة  قاً ويفول  الحكم نياسة طنه إذا كان قا،ر 
وقد فميز ق طاماً 29سفمر حكمه لمدة إ يعد أك ر سمطين الجراكسة حكمًا حيثم( لذا فهو 1496/ د901) سنة

قف،اد الدولة قامت نهضة سفلرار الذي حلله إلالعسكرية. وما اإلنف،ارات حكمه سحسن إدارة شئون الدولة واإل
وقد طرفت فهو ،احب مدرسة معمارية ضلمةق سمه في الفاريخ كأحد رطاة العمارة. إفنية غير مسسوقةق وسجل 

سفلدم في زلرففها منفجات الفن الممموكي المفطورق في مجال إ كما أنهطمائرت سفناسلها وجمالها وليس سحجمها. 
ن قايفساي الفكفيت والملطوطات ف،ارت نموذجًا رائعًا لعمارة ذلك الع،ر. وفعفسر مدرسة ومسجد السمطا

جو رة العمارة الممموكيةق حيث سمغت فيها فنون الزلرفة  (م1472 د/877س،حراء المماليك الف  شيد ا ف  )
ق مكفسة ز راء الشرقق العمارة اإلسالمية فى عصر األيوبيين والمماليكنوي،ر)حسن  محمد(ق  انظر: ذروفها.

 .650-647اللا رةق ص 

 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار ممموكى بأسم السمطان قايتباى أ-59لوحة )
 )وجو(  )تصوير الباحثة(

 
 
 
 
 
 
 
 

(: دينار ممموكى بأسم السمطان ب-59لوحة )
 الباحثة(قايتباى )ظير(  )تصوير 
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 الوجه: 
 السمطان الممك األشرف

 عز أبو النصر قايتباى
 نصره

 الظهر: 
 ال إلو إال اهلل

 محمد رسول اهلل
 التحميل:

وسدون سنة فأريخ  ورسما يكون مكان الضرب   ذا الطراز ال يظهر طميه إسم مكان سك
المسجل طميه إسم اللا رة من حيث 19 و اللا رةق وذلك لمفشاسه سينه وسين الطراز السادس

فجات الزلارى الف  فح،ر ا. أما فاريخ  ن،وص السطرين ال ان  وال الث لكفاسات الظهر ونوع وا 
المسجل  20نه وسين الطراز ال الثم(ق وذلك لمفشاسه سي1492ه/897السك  و رسما يكون سنة )

م( من حيث ن،وص السطرين األول وال ان  لكفاسات الظهر وأيضًا 1492ه/897طميه سنة )
مشاسه له محفوظ سمفحى الفن  21مشاسه له من حيث ن،وص كفاسات الوجه. و ناك نموذج آلر

الطراز سأرقام  اإلسمم  ولكن ال يوجد طميه فاريخ سكه. وللد نشرت من قسل طدة نماذج من  ذا
 22فسجيمت ملفمفة.

وورد طم   ذا الدينار للب السمطانق والسمطان ف  المغة من السمطة سمعن  اللهر ومن 
 نا ُأطمق طم  الوال . وقد ورد المفظ ف  آيات قرآنية طديدة سمعن  الحجة والسر انق و ذا المفظ 

السردى العرسية منذ اللرن )األول مألوذ من المغة األرامية والسريانية. ويوجد  ذا ف  أوراق 
الساسا الميمدى(: م ًم لراج السمطان وسيت مال السمطانق ويل،د سه سمطة الحكومة  /الهجرى

                                                           
 .120-119ص  ق صمرجا ساسقق مسكوكات المماليك الجراكسة النسراوى)رأفت محمد محمد(ق  19
 .123ق مرجا ساسقق ص مسكوكات المماليك الجراكسة النسراوى)رأفت محمد محمد(ق  20
 مم.1475جمق قطر 3740ق وزن 38/9926مفحى الفن اإلسمم  رقم سجل  21
 .126-113ص ق مرجا ساسقق ص مسكوكات المماليك الجراكسةالنسراوى)رأفت محمد محمد(ق  22

 مم.1475جمق قطر 3740ق وزن 9/9926سجل -1
 مم.16جمق قطر 3740ق وزن 89/9926سجل -2
 مم.1475جمق قطر 3740ق وزن 38/9926سجل -3
 مم.15جمق قطر 3735ق وزن 1/3782سجل -4
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وحاكمها األطم  حيث شاع  23والوال  أو الحاكم. ومن  م ،ار يطمق طم  طظماء الدولة
إسفلدامه ف  الع،ر الممموك ق حيث ،ار الفرفيب الملس  لمسمطان الممموك  "موالنا السمطان 

وقد إسفعمل ألول مرة ف  طهد  ارون الرشيد حين للب سه لالد سن سرمكق أو  24الممك الغمئ ".
للسًا طامًا إال سعد أن جعفر سن يحي  السرمك . ويذكر اللملشندى أن للب "السمطان" لم ي،س  

سفأ روا سالسمطة دونهم وسذلك إفلذوا للب  فغمب المموك سالشرق م ل سن  سويه طم  اللمفاء وا 
"السمطان" سمة طامة لهم فضم طما كان يضفيه طميهم اللميفة من أللاب فلرية لا،ة.  م 

زًا لهم طن غير م من ،ار "السمطان" للسًا طاما طم  المسفلمين من الوالة يضرب طم  نلود م فمي
 الوالة غير المسفلمين.

ويوجد نلش ف  غزنة معا،ر لسن  سوية أطمق للب " السمطان األطظم" طم  محمود 
م(ق ورسما كان  ذا أقدم األم مة 1030ه/421الغزنوى ف  نص فذكارى طم  سرج و و سنة)

طان"  و محمود سن المعروفة لهذا الملب طم  النلوش األ رية. ويعفسر أول من إفلذ للب "سم
 25سسكفكين الغزنوى.

كما ورد أيضًا للب الممكق و و للب يطمق طم  الرئيس األطم  لمسمطة الزمنية؛ و و للب 
معروى ف  المغات الساميةق وقد ورد ذكرت ف  النلوش العرسية اللديمة. ويعفسر نلش ،رواح الذى 

د العرب ورد فيه  ذا الملبق فركه" كرب ال وفر" ممك سسأ أقدم نلش ط ر طميه ف  جنوب سم
ومن أم مة إسفعمال الملب ف  شمال سمد العرب ورودت ف  نلش النمارة الذى ينسب إل  إمرئ 

م(. وقد ورد المفظ ف  سعض 939ه/328الليس سن طمرو ممك الحيرةق والذى يرجا إل  سنة )
رى  ذا الملب س،فة ولم ُيع 26اآليات اللرآنية م ل "وكان وراء م ممك يألذ كل سفينة غ،سا".

رسمية ف  ،در اإلسمم وال ف  الع،ر األموىق ويسفدل من دراسة كفاسات النلود واآل ار 
والمراجا الفاريلية أن للب "الممك" كان يطمق طم  أمراء سن  سامان وغير مق فلد أطمق للب 

من م( 960ه/349"الممك الموفق" طم  طسد الممك سن نوح طم  سعض قطا من النلود سنة )
 27سلارى.

                                                           
 .323ص مرجا ساسقق قميةاأللقاب اإلسال)حسن(ق الساشا 23
 .89ص  مرجا ساسقق قميةاأللقاب اإلسال)حسن(ق الساشا 24
 .324-323ص ص ، مرجا ساسق ،ميةاأللقاب اإلسالالساشا )حسن(ق  25
 (.80قرآن كريمق سورة الكهىق آية ) 26
 .498-496ص ص  قمرجا ساسق، األلقاب اإلسالميةالساشا )حسن(ق  27
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وأول من للب " سالممك" من الوزراء الفاطميين  و رضوان سن الوللش  ف  ط،ر الحافظ 
لدين اهلل ساإلضافة إل  ما كان معروفا من األللاب العامة واللا،ة سأمراء الجيوشق وف  سنة 

سفمر حف  نهاية 1135ه/530) م( أدلل للب "الممك" طم  أللاب أمراء الجيوش الفاطميين وا 
  28ر المماليك.ط،

كما ورد أيضًا للب األشرىق و و طم  وزن أفعل الففضيل من "شريى" سمعن  طال. و و 
من "األللاب الفواسا" المففرطة طم  "األللاب األ،ول" و و أطم ا ف  م،طم  دسافير األللاب 

 ذا الملب فإنه ف  المماليكق ودونه "الشريى"ق  م "الكريم"ق  م "العال "ق  م "السام ". ونظرًا لعمو 
يففرع طم  أطم  األللاب واأل،ول منها "الملام"ق "والملر"ق وكان  ذا الملب رفيا اللدر ف  ط،ر 
المماليك نظرًا إلقسال ك ير من سمطينهم طم  الفملب سه. وف  أوالر ط،ر المماليك أ ار للب " 

لية إسنه محمد وفمليسه األشرى " سعض المشاكل فلد حدث سعد وفاة السمطان األشرى قايفساى وفو 
"سالسمطان النا،ر" أن إجفاح مماليك أسيه األشرفيةق وطالسوا سأن يغير السمطان للسه إل  
"األشرى" حف  ي،سحوا منفسسين إليهق وفنضم إليهم مماليكه اللا،ة النا،ريةق ور،خ السعض 

 29إل   ذت المطالب لوفًا من الففنة.
 النتائج .3

 والفحميمية فو،ل الساحث إل  النفائج الفالية:ف  ضوء  ذت الدراسة الو،فية 

جديد لمجموطة من الدنانير الفي لم يسسق نشر اق وفعود لففرات فاريلية ملفمفة  نشر -
الع،ر  -الع،ر اإللشيدى -الع،ر الطولون  -الع،ر العساس   -)الع،ر األموى 

 الممموك (.
الدنانير موضا الدراسة م ل أوضحت الدراسة ففسير لألللاب الف  وردت طم  مجموطه  -

 للب )األشرىق السمطانق الممكق الظا رق اإللشيد (.
فسين سالدراسة الفحميمية ظهور الرسالة المحمدية "محمد رسول اهلل" ف  سطرين مففاليينق  -

و   المرة األول  الف  فسجل فيها طم  الدنانير اإللشيدية حيث كانت فنلش قسل ذلك ف  
  م ة أسطر.

 دراسة أن الفحى موضوع الدراسة كفست ساللط الكوف  ولط ال مث.أوضحت ال -

                                                           
 73ص  قميةاأللقاب اإلسالالساشا )حسن(ق  28
 . 161ص  قميةاأللقاب اإلسال)حسن(ق الساشا 29
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فسين سالدراسة الفحميمية أن الفحى محل الدراسة نفذت كفاسفها سطريلة الحفرين الغائر  -
 والسارز.

من لمل األسعاد الملفمفة فسين الفمى وزن الفحى وملاييسها موضوع الدراسة ف   -
 الع،ر الملفمفة .

 المصادر والمراجع .4

 قرآن كريم
 المراجع العربية:

ق دار الكفب والو ائق اللوميةق مركز فحليق النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرةق سن فغرىإ
 م.2005الفراثق اللا رة 

ق فحليق:  روت طكاشةق دار الكفب العممةق المعارفاسن قفيسة)أسو محمد طسداهلل سن مسمم(ق 
 .1960سيروتق 

ق الدار الفنية لمنشر والفوزياق اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثاراأللقاب الساشا )حسن(ق 
 م.1989اللا رةق 

-132النقود ودور الضرب فى اإلسالم فى القرنين األولين رحاحمة)إسرا يم اللاسم(ق 
 م.1999ق الطسعة األول ق مكفسة مدسول ق اللا رةق م975-749ه/365

ق فحليق: محمد أسوالفضل إسرا يمق دار نهضة الخمفاءتارخ السيوط )جمل الدن طسدالرحمن(ق 
 ه.1351م،رق اللا رةق 

ق 9ق فحلق: محمد أسوالفضل إسرا يمق جتاريخ الرسل والمموكالطسرى)أسوجعفر محمد سن جرير(ق 
 .1977مطاسا سروتق لسنانق 
ق نية"النقود المصرية فى العصرين الطولونى واإلخشيدى " دراسة أثرية فطسداهلل)طم  حسن(ق 

 .2003جامعة اللا رةق  -ملطوط رسالة ماجسفير غير منشورةق كمية اآل ار
 .1957ق اللا رةق صنج السكة فى فجر اإلسالمفهم )طسدالرحمن(ق 

ق من كفاب دراسات وسحوث ف  إضافات جديدة لنقود بنى كاكاويةمحمد)طاطى من،ور(ق 
الطسعة األول ق دار الوفاء لدنيا الطساطة اآل ار والحضارة اإلسمميةق الكفاب ال ان . الفنونق 

 .2005والنشرق اإلسكندريةق 
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النقود فى مصر والدول المستقمة فى الشرق اإلسالمى خالل القرنين محمود)محمود طرفة(ق 
جامعة اللا رةق  -ق ملطوط رسالة دكفوراة غير منشورةق كمية اآل ارالثالث والرابع بيد اليجرة

 . 111-110ق ص ص 1996
مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر نظميا وقيميا النقدية " سراوى)رأفت محمد محمد(ق الن

 .1981جامعة اللا رةق  -ق ملطوط رسالة دكفوراة غير منشورةق كمية اآل اردراسة أثرية"
ق مكفسة ز راء الشرقق العمارة اإلسالمية فى عصر األيوبيين والمماليكنوي،ر)حسن  محمد(ق 

 اللا رةق د.ت.
الطسعة اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية دراسة مقارنة، يوسى) فرج اهلل أحمد(ق 

 .2003األول ق مركز الممك في،ل لمسحوث والدراسات اإلسمميةق الرياضق 
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