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 الملخص: 

يعتبر طُغاف شاه أحد أهـ رجاالت الدولة السلجوقية، فقػد لعػد دورام مامػام فػا أواهػر  اػد 
هػػػػػ/ 354البيػػػز طييف فػػػػا موقعػػػة م ذ ػػػرد سػػػ ة السػػػلطاف ألػػػد أرسػػػ ف، وأبلػػػا بػػػػ  م حسػػػ ام  ػػػد 

ـ، ف افػة  ألػد أرسػ ف بػةف  اػد إليػ  بح ـػ هػرا  قبػؿ وفاتػ ، وذلػؾ  ػمف مػف قػاـ بتعييػ اـ 1761
السػلطاف السػػلجوقا  لػا الػػب د الواقعػة فػػا الجػز  الشػػرقا مػف الدولػػة السػلجوقية، واسػػتمر طُغػػاف 

جقة، وأدػػدر ال قػػود باسػػم  وألقابػػ  إلػػػا شػػاه فػػا الح ػـػ بعػػد ارتقػػا  السػػلطاف مل شػػػاه  ػػرش السػػ 
 .جا د اسـ وألقاد السلطاف السلجوقا مل شاه

وفا هذا البحث أقـو بدراسة تحليلية ل قود طُغاف شػاه مػف حيػث الشػ ؿ العػاـ، وم ػموف 
ال تابات والزهارؼ الوارد   لياا، و ذلؾ  شاط دور السؾ فا إددار ال قػود، باض ػافة إلػا  شػر 

مػف  قػػوده  وؿ مػر ،  بػػار   ػف أربعػػة د ػا يرا م مػػة م اػا محةوظػػة فػا مجمو ػػة مجمو ػة جديػػد  
، والرابػػػػف محةػػػوظ فػػػػا مجمو ػػػة جامعػػػػة 1مر ػػػز المسػػػ و ات اضسػػػػ مية بجامعػػػة تيػػػػوب جف بةلما يػػػا

                                                                 
خالص شكري وعظيم إمتناني للدكتور لوتز إليش علي السماح لي بنشر صور ىذه الدنانير، وذلك أثناء وجوده كمدير لمركز المسكوكات  -9
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، وهو ما يعد إ ػافة جديػد  ل قػود السػ جقة العظػاـ بشػ ؿ هػاص، وال قػود 1هامبورج بةلما يا أي ام 
 ـ.اضس مية بش ؿ  ا

 ، د ا ير.هراساف وسط، الس جقة، شاه غافطُ  كممات مفتاحية:
Abstract: 

Toughan Shah is considered one of the most important men in the Seljuk 

dynasty, he played an important role during the late reign of Sultan Alp Arslan, and 

he did well against the Byzantines in the battle of Malazgirt in 463 AH / 1071 AD, so 

Alp Arslan before his death rewarded that he was entrusted him the rule of Harât, this 

is among those appointed by the Seljuk Sultan to the cities located in the eastern part 

of the Seljuk dynasty, Toughan Shah continued to rule after Sultan Malik Sháh 

ascended the throne of the Seljuks, and issued coins in his name and titles in addition 

to the name and titles of the Seljuk Sultan Malik Sháh . 

 In this paper, i am doing an analytical study of the coinage of Toughan Shah in 

terms of the general shape, inscriptions and decorations inscribed on it,  as well as the 

activity of the mints in issuing coins, in addition to publishing a new collection of his 

coins for the first time, it is four dinars, three of them are preserved in the collection of  

FINT at the University of Tübingen collection in Germany, and the fourth is preserved in 

the University of Hamburg collection in Germany as well, which is a new addition to the 

Seljuk coins in particular and Islamic Numismatics in general. 

Keywords: Toughan Shah, Seljuk, in Central Khorasan, dinars. 

 :شاه طغان نقود دراسة أىمية
 وسط هراسافذات أهمية  بير  فا إلقا  ال و   لا تاريخ  قود طغاف شاه تعتبر دراسة 

هػػ ؿ  دػػػر السػػػ جقة العظػػػاـ، وبدػػػةة هادػػػة هػػ ؿ ال دػػػؼ ا وؿ مػػػف فتػػػر  ح ػػـػ السػػػلطاف 
ـ(، هادة وأف ال قود تعتبػر مدػدرام مامػام مػف مدػادر 1781 -1764هػ/ 374 -354مل شاه )

دراسة التاريخ واآلمار والح ار  اضس مية،   اا ومائؽ دحيحة وواقعية يدعد الشؾ أو الطعف 
ال ػػو   لػػا ال ميػػػر مػػف ا حػػداث التاريهيػػػة الاامػػة التػػا قػػػد تغةػػؿ المدػػػادر  فػػا قيمتاػػا، وتلقػػػا

                                                                 
 أتقدم بخالص شكري وتقديري لألستاذ الدكتور ستيفان ىايدمان علي إمدادي بصورة ىذا الدينار. -9
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، وهػو مػا حػدث بال سػبة لطُغػاف شػاه والػذ  اليوجػػد 1التاريهيػة  ػف ذ رهػا  مػدام أو  ػف صيػر قدػد
    إال إشارات  ػادر  جػدام فػا المدػادر  التاريهيػة، وبالتػالا أدػبحت  قػوده هػا المدػدر الوحيػد 

 .وسط هراساف ه ؿ  در الس جقة العظاـفا  ميؽ فتر  ح م لدراسة وتو  وا ديؿ
قػاـ طُغػاف شػاه ب ػرد ال قػػود فػا دور سػؾ وسػط هراسػاف التػػا سػيطر  لياػا تعبيػرام  ػػف 

، مػػرو الػػػروذمػػػرو، و   يا ػػ  السياسػػػا المسػػتقؿ فػػػا تلػػؾ الةتػػػر ، وهػػذه ال قػػػود مػػف إدػػػدار دور سػػؾ
، واتهػذت هػذه ال قػػود  ةػس الشػ ؿ العػػاـ 1، ف ػ م  ػف مجمو ػػة ال يظاػر  لياػا م ػػاف سػ ااهػرا و 

وفػػؽ الترتيػػػد  طُغػػػاف شػػاه ل قػػود السػػ جقة العظػػاـ المتداولػػػة فػػا ذلػػؾ الوقػػػت، ويم ػػف ت ػػاوؿ  قػػود
 ا بجد  لدور س اا  ما يلاا

 :مرو سك دار: أولً 
ودػػل ا دي ػػار وحيػػد مػػف إدػػدار دار  ػػرد مػػػرو باسػػـ ُطغػػاف شػػاه فاقػػد لرقمػػا اآلحػػاد والعشػػػرات 

ملػـ، جػا  الشػ ؿ العػاـ لػ   بػار   ػف أربػف دوائػر  14جػراـ/ القطػر 4983، الػوزف 4هػػ3[xx] سػ   مػف تػاريخ
بي مػػػا تحػػػػيط الػػػدوائر الػػػػم ث  ب تابػػػات المر ػػػػز، ةالداهليػػػػ  تحػػػػيط الػػػدائر هطيػػػة متحػػػػد  المر ػػػز فػػػػا الوجػػػ ، 

ا هػػػػر  ب تابػػػػات الاػػػػامش، ويوجػػػػد بػػػػالظار همػػػػس دوائػػػػر هطيػػػػة متحػػػػد  المر ػػػػز أي ػػػػام، تحػػػػيط الػػػػدائرتاف 
، بي مػػػػا تحػػػػيط الػػػدوائر الػػػػم ث ا هػػػػر  ويةدػػػػؿ بي امػػػػا أربػػػف حلقػػػػات دػػػغير الػػػداهليتاف ب تابػػػػات المر ػػػز، 

   (ا1ا، )لوحة رقـب تابات الاامش، وجا ت  دوص  تابات هذا الدي ار  ما يل
 الظهر الوجو

 المركز

 أبو
رس

فوا
ال

 

 زخرفة
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 األمرا فخر

 شاه طغان

شمس
 

الدولة
 

 o هلل
 رسول اهلل محمد
 [اهلل] بأمر المقتدي
 اهلل ين]د سلطان

 والدين الدنيا معز
 اهلل خليفة  معين

 [ملكشاه

]......[  بمرو الدينار ىذا ضرب اهلل بسـم الهامش
 وأربعمائة

 علي ليظهره الحق ودين بالهدي أرسلو اهلل ل]رسو محمد
 المشركون كره ولو لو[كـ الدين

                                                                 
النقود اإلسالمية منذ بداية القرن السادس وحيت هناية  النبراوي )رأفت محمد(: صيل عن أىمية دراسة النقود اإلسالمية انظر:لمزيد من التف -9

يف  النقود اإلسالمية وأمهيتها :(عاطف منصوررمضان )؛ 23-5م، ص ص3002، زىراء الشرق، الطبعة الثانية، القاىرة، القرن التاسع اذلجري
 . 32-32ص ، صم3033، زىراء الشرق، الطبعة الثانية، القاىرة، دراسة التاريخ واآلثار واحلضارة اإلسالمية

 .الدرىم ىذا إيل أتوصل مل ألبوم إليها أشار اليت ادلؤلفات علي اإلطالع بعد ولكن شاه، طغان باسم البيلون من درىم وجود إيل لبومستيفن أ أشار -0
Album, Stephen.; Checklist of Islamic Coins, Third Edition, Santa Rosa, 2011, p.184. 
3- 

Zeno; Oriental Coins Database, no. 107893.   
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 :في عرض ملم، 06 القطر/ جرام 49:5 الوزن ىـ،4[xx] سنة مرو ضرب شاه طغان باسم دينار(: 9)لوحة 
Zeno; Oriental Coins Database, no. 107893. 

 :الروذ مرو سك دار: ثانياً 
، وهػػذه الػروذ ودػل ا مجمو ػة مػف الػد ا ير باسـػ طُغػاف شػػاه مػف إدػدار دار  ػرد مػرو 

 ال قود تتبف  مطاف يم ف دراستاما  لا ال حو التالاا
 النمط األول:

هػػ، الػدي ار ا وؿ محةػوظ فػا 363س ة  الروذ مرويممؿ هذا ال مط همسة د ا ير  رد 
(، وأربعػة د ػا ير 1مجمو ة جامعة تيوب جف بةلما يا، لـ يسبؽ  شره أو دراسػت  مػف قبػؿ )لوحػة رقـػ

 بػار   ػف دائرتػاف هطيتػاف متحػدتا المر ػز  ال مط اذا، وجا  الش ؿ العاـ ل1سبؽ  شرهـ مف قبؿ
بي ما تحيط الػدائر  الهارجيػة ب تابػات الاػامش، فا الوج ، تحيط الدائر  الداهلية ب تابات المر ز، 

ويحتو  الظار  لا م ث دوائر هطية متحد  المر ز، تحيط الدائرتاف الداهليتاف ب تابات المر ز 
ويةدػػػؿ بي امػػػا أربػػػف حلقػػػات دػػػغير ، بي مػػػا تحػػػيط الػػػدائر  الهارجيػػػة ب تابػػػات الاػػػامش، وجػػػا ت 

  ما يلااهذا ال مط  دوص  تابات 
 الظهر الوجو

 المركز

 أبو
رس

فوا
ال

 

 زخرفة
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 األمرا فخر

 شاه طغان

شمس
 

الدولة
 

 هلل
 رسول اهلل محمد

 اهلل بأمر المقتدي
 اهلل دين سلطان

 اهلل خليفة  معين
 ملكشاه

 أربع سنة الروذ بمرو الدينار ىذا ضرب اهلل بسم الهامش
 وأربعمائة وسبعين

 علي ليظهره الحق ودين بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد
 المشركون كره ولو كلو الدين

                                                                 
1-

 khodzhaniyazov, T.; kataloge Monete gosudarstva velikikh sel'dzhukov, Vol I, Ashkhabad 

1979, p. 125, no. 449 (3.25g, 3.27g, 3.74g, 4.59g- 23.5mm, 24mm, 24.5mm). 
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 بألمانيا تيوبنجن امعةبج Fint ة مركزفي مجموع محفوظ ىـ،585 سنة الروذ مرو ضرب شاه طغان باسم دينار(: 0)لوحة 
 (مرة ألول ينشر)

 النمط الثاني:
لـػ يػذ ر و  ،1ااتػاريخ سػ  اال يظاػر  لياػ الػروذ مػرو ػرد  م مة د ػا يريممؿ هذا ال مط 

  ما يلااهذا ال مط ، وجا ت  دوص  تابات ماالش ؿ العاـ لا
 الظهر الوجو         

 المركز

 أبو
رس

فوا
ال

 

o  عدلo 
 ل الو ال
  اهلل وحده

 لـو شريك ل
 األمرا فخر 

 شمس الدولة
  شاه طغان

  o  هلل
 رسول اهلل محمد

 اهلل بأمر المقتدي
  اهلل دين سلطان

 اهلل خليفة  معين
 ملكشاه

 الهامش
 الروذ بمرو الدينار ىذا ضرب اهلل ـم[بسـ]

[...].. 
 علي ليظهره الحق ودين] بالهدي أرسلو اهلل[ رسول محمد]

 [المشركون كره ولو كلو الدين

تتمامػؿ د ػا ير هػذا الػ مط مػف د ػا ير الػ مط السػابؽ فػا م ػموف ال تابػات، ول  اػا تتميػػز 
فػا  قػش  لمػة ل ػػدؿل أ لػا  تابػات مر ػز الوجػػ  والتػا تتوسػط حلقتػاف دائريتػػاف، وذلػؾ بػدالم مػػف 

،  ػػذلؾ يتميػػز هػػذا الػػ مط  ػػف د ػػا ير الػػ مط السػػابؽالزهرفػػة الموجػػود  أ لػػا  تابػػات مر ػػز وجػػ  
بؽ بتسػػجيؿ لقػد لشػمس الدولػػةل بالسػطر السػادس مػػف  تابػات مر ػز الوجػػ ، بػدالم مػػف الػ مط السػا

  قش   لا يسار  تابات مر ز وج  ال مط السابؽ. 
 :ىراة سك دار: ثالثاً 

ودػػل ا سػػػتة د ػػػا ير مػػػف إدػػػدار دار  ػػػرد هػػػرا  باسػػـػ طُغػػػاف شػػػاه، تتبػػػف م مػػػة أ مػػػاط 
 مهتلةة يم ف دراستاا  لا ال حو التالاا 

                                                                 
1- 

khodzhaniyazov; kataloge Monete gosudarstva velikikh sel'dzhukov , Vol I, p.126, nos. 
450-451 )2.76g - 3.69g – 3.68g).           
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 األول:النمط 
محةػػػوظ فػػػا مجمو ػػػػة ا وؿا الػػػدي ار  هػػػػ،354يممػػػؿ هػػػذا الػػػ مط دي ػػػاراف  ػػػرد هػػػرا  سػػػ ة 

(، والمػا اا  ػرض فػا مػزاد 4، لـ يسبؽ  شره أو دراست  مػف قبػؿ )لوحػة رقػـ1جامعة هامبورج بةلما يا
 (، وهػػاذاف الػػدي اراف يعتبػػراف3ملػـ )لوحػػة رقػػـ 14جػػراـ/ القطػػر  4971، الػػوزف 1ـ1775بلػدويف سػػ ة 

هػرا ، حيػث يممػؿ تػاريخ سػ اما أوؿ سػ وات تػػولا دار سػػؾ أقػدـ اضدػدارات ال قديػة لُطغػاف شػاه فػا 
 ـ(.1764 -1754هػ/ 354 -344ُطغاف شاه لح ـ هرا  مف قبؿ السلطاف السلجوقا ألد أرس ف )

وجػا  الشػػ ؿ العػػاـ لاػػذا الػػ مط  بػػار   ػف دائرتػػاف هطيتػػاف متحػػدتاف المر ػػز فػػا الوجػػ ، 
الػػدائر  الداهليػػة ب تابػات المر ػػز، بي مػػا تحػيط الػػدائر  الهارجيػػة ب تابػات الاػػامش، ويحتػػو  تحػيط 

الظار  لا م ث دوائر هطية متحد  المر ز، تحيط الدائرتاف الداهليتاف ب تابات المر ز ويةدؿ 
بي امػػا أربػػػف حلقػػات دػػػغير ، بي مػػا تحػػػيط الػػدائر  الهارجيػػػة ب تابػػات الاػػػامش، وجػػا ت  دػػػوص 

 ت هذا ال مط  ما يلاا تابا
 الظهر الوجو

بأمر المركز
 

oاهللo 
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

ائم
الق

 

oخماسية نجمةo 
 رسول اهلل محمد
 عليو اهلل صلي

 معز الدين
 ملكشاه

 خمس سنة بهراة ينار الـد ىذا ضرب اهلل بسـم الهامش
 وأربعمائة وستين

 الدين علي ليظهره الحق دينو  بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد
   المشركون كره ولو كلو

محفوظ في مجموعة جامعة ىامبورج بألمانيا، رقم  ملم، 06 القطر ىـ،576 سنة ىراة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 4)لوحة 
 )ينشر ألول مرة( SB 07583الحفظ 

                                                                 
1- 

 Hamburg Coll; inv. no. SB 07583 (25mm). 
2- 

 Baldwin’s Auctions; Auction 45, 3 May 2006, no. 2045. 
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 ي:ف عرض ملم، 06 القطر/ جرام 4990 الوزن ىـ،576 سنة ىراة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 5)لوحة 
Baldwin’s Auctions; Auction 45, 3 May 2006, no. 2045.   

 :في عرض ملم، 0496 القطر/ جرام 0945 الوزن ىـ،576 سنة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 6)لوحة 
Baldwin’s Auctions; Auction 43, 11 October 2005, no. 3186. 

هػػ ول ػػف ال يظاػػر 354هػذا الػػ مط دي ػػاراف ،هػراف، ا وؿ  ػػرد سػػ ة ويتمامػؿ مػػف  قػػود 
،  ػػرض فػا مػزاد بلػدويف سػػ ة  1494جػراـ/ القطػر  1943 ليػ  م ػاف سػ  ، الػػوزف   1ـ1774ملـػ

ملـ، وهو  11جراـ/ القطر  4945(، والما ا ال يظار  لي  م اف وتاريخ س  ، الوزف 4)لوحة رقـ
، وهذاف الدي اراف يتمام ف تمامام مف الدي اراف السابقاف فا 1محةوظ فا الم تبة ا هلية فا باريس

الش ؿ العاـ وم موف ال تابات،  لا الرصـ مف اهت ؼ قوالد ال رد التا استهدمت فا سؾ 
 هذه الد ا ير، وبالتالا فالد ا ير ا ربعة تممؿ  مطام واحدام تـ إدداره فا دار  رد هرا .

 النمط الثاني:
جػراـ، جػا  الشػ ؿ العػاـ لػ   494، الوزف 4هػ361دي ار  رد هرا  س ة يممؿ هذا ال مط 

 بػار   ػف مػػ ث دوائػر هطيػة متحػػد  المر ػز فػا الوجػػ ، تحػيط الػدائر  الداهليػػة ب تابػات المر ػػز، 
بي مػػػا تحػػػػيط الػػػدائرتاف الهارجيتػػػػاف ب تابػػػػات الاػػػامش، ويوجػػػػد بػػػػالظار دائرتػػػاف هطيتػػػػاف متحػػػػدتا 

                                                                 
1- 

 Baldwin’s Auctions; Auction 43, 11 October 2005, no. 3186. 
2- 

Hennequin, Gilles; Catalogue des Monnaies Msulmanes de la Bibliotheque Nationale. Asia 
Pre-Mongole, Les Salguqs et Leurs Successeurs, Paris 1985, pp. 65-66, no. 93. 

3- 
 Zeno; Oriental Coins Database, no. 40597. 
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هليػػة ب تابػات المر ػػز، بي مػػا تحػػيط الػدائر  الهارجيػػة ب تابػػات الاػػامش، المر ػز، تحػػيط الػػدائر  الدا
 (ا 5وجا ت  دوص  تابات هذا ال مط  ما يلا)لوحة رقـ

 الظهر الوجو         

 المركز

 أبو
رس

فوا
ال

 

 ل الو ال
  اهلل وحده

 لـو شريك ل
  شاه طغان 

شمس
 

الدولة
 

 
رفة

زخ
 

 فتح
 رسول اهلل محمد

 المق
 اهلل بأمر تدي

 المعظم سلطانال
 معز الدنيا والدين

 ملكشاه

زخرفة
 

 احدي سنة بهراة الدينار ىذا ضرب اهلل بسـم الهامش
   وأربعمائة وسبعين

 علي ليظهره الحق ودين بالهدي] أرسلو اهلل رسول محمد
   المشركون[ كره ولو كلو الدين

 :في عرض جرام، 496 الوزن ىـ،589 سنة ىراة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 7)لوحة 
  Zeno; Oriental Coins Database, no. 40597.   

 :في عرض جرام، 5996 الوزن ىـ،589 سنة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 8)لوحة 
  Stephen Album Rare Coins; Auction 23, 10-12 September 2015, no. 394. 

هػ أي ام، ول ف ال يظار  ليػ  361ويتمامؿ مف دي ار هذا ال مط دي ار ،هر  رد س ة 
(، وهػذا 6)لوحػة رقـػ 1ـ1714سػ ة  سػتيةف ألبػـوجػراـ،  ػرض فػا مػزاد  3914م اف س  ، الػوزف 

فػا الشػػ ؿ العػاـ وم ػػموف ال تابػات،  لػػا الػرصـ مػػف  الػػ مط هػذا دي ػػارالػدي ار يتمامػؿ تمامػػام مػف 
                                                                 

1- 
 Stephen Album Rare Coins; Auction 23, 10-12 September 2015, no. 394. 
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ل ػػرد التػػا اسػػتهدمت فػػا سػ اما، وبالتػػالا فالػػدي اراف يمػػم ف  مطػػام واحػػدام تػـػ اهػت ؼ قوالػػد ا
 إدداره فا دار  رد هرا .  

 النمط الثالث:  
هػػػ، ا وؿ محةػػوظ فػػا مجمو ػػة جامعػػػة 361يممػػؿ هػػذا الػػ مط دي ػػاراف  ػػرد هػػرا  سػػ ة 

 لػػا شػػب ة  (، والمػػا ا  ػػرض7تيػػوب جف بةلما يػػا، لػـػ يسػػبؽ  شػػره أو دراسػػت  مػػف قبػػؿ )لوحػػة رقػـػ
 (.8ملـ )لوحة رقـ 1895جراـ/ القطر  4915،  الوزف 1المعلومات الدولية

وجػػا  الشػػ ؿ العػػاـ لاػػذا الػػػ مط  بػػار   ػػف دائرتػػاف هطيتػػاف متحػػػدتا المر ػػز فػػا  ػػؿ مػػػف 
الوجػػ  والظاػػػر، تحػػػيط الػػػدائر  الداهليػػػة ب تابػػػات المر ػػػز، بي مػػػا تحػػػيط الػػػدائر  الهارجيػػػة ب تابػػػات 

والهػػارجا بالوجػػ ، وفػػا الظاػػر تحػيط الػػدائر  الداهليػػة ب تابػػات المر ػػز، بي مػػا الاامشػاف الػػداهلا 
 تحيط الدائر  الهارجية ب تابات الاامش، وجا ت  دوص  تابات هذا ال مط  ما يلاا 

 الظهر الوجو

 المركز

 أبو
رس

فوا
ال

 

 عدل
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

شمس
 

الدولة
 

رفة
زخ

 

 فتح
 اهللرسول  محمد

 اهلل بأمر المقتدي
 المعظم سلطانال

 معز الدنيا والدين
 ملكشاه

زخرفة
 

 اثني سنة بهراة الدينار ىذا ضرب اهلل بسـم داخلي هامشال
 ليظهره الحق ودين] بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد وأربعمائة وسبعين

 المشركون[ كره ولو كلو الدين علي
 يفرح ويومئذ بعد ومن قبل من األمر هلل] الهامش خارجي

   اهلل بنصر[ المؤمنون

 ينشر) بألمانيا تيوبنجن امعةبج Fint ة مركزمجموع في محفوظ ىـ،580 سنة ىراة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 9)لوحة 
 (مرة ألول

                                                                 
1- 

 Zeno; Oriental Coins Database, no. 172412. 
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 :في عرض ملم، 9:97 القطر/ جرام 4907 الوزن ىـ،580 سنة ىراة ضرب شاه طغان باسم دينار(: :)لوحة 

Zeno; Oriental Coins Database, no. 172412. 

 :السك مكان عليها يظهر ل نقود: رابعاً 
اا، وذلػػػؾ بسػػػبد  ػػػدـ ال يظاػػر  لياػػػا م ػػػاف سػػ ودػػل ا أربعػػػة د ػػػا ير باسػـػ طُغػػػاف شػػػاه 

يم ػف دراسػتاا  ظاور  تابات الاامش بال امؿ  لا قطعػة ال قػود، وهػا تممػؿ أربعػة أ مػاط مهتلةػة
  لا ال حو التالاا  

 النمط األول:
فػػا مجمو ػػػة جػػراـ، محةػػوظ  4951هػػػ، الػػػوزف 357يممػػؿ هػػذا الػػ مط دي ػػػار  ػػرد سػػ ة 

، جا  الش ؿ العاـ ل   بار   ف م ث ، لـ يسبؽ  شره أو دراست  مف قبؿ1جامعة تيوب جف بةلما يا
دوائر متحد  المر ز ب ؿ مف الوجػ  والظاػر، تحػيط الػدائر  الداهليػة ب تابػات المر ػز، بي مػا تحػيط 
الػػػدائر  الهارجيػػػػة ب تابػػػات الاامشػػػػاف الػػػداهلا والهػػػػارجا فػػػػا الوجػػػ ، وفػػػػا الظاػػػر تحػػػػيط الػػػػدائر  

  تاباترجية ب تابات الاامش، وجا ت  دوص الداهلية ب تابات المر ز، بي ما تحيط الدائر  الها
  ا(17)لوحة رقـ ما يلا ال مط هذا

 الظهر الوجو

رفة المركز
زخ

 

oح o 
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

رفة
زخ

 

oخماسية نجمةo 
 رسول اهلل محمد

 اهلل بأمر المقتدي
 الدولة جالل

 ملكشاه
 وأربعمائة وستين ثمان سنة...[ ]... ضـ اهلل بسـم الداخلي الهامش

 ليظهره الحق ودين] بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد
 المشركون[ كره ولو كلو الدين علي

الهامش 
 الخارجي

 يفرح ويومئذ بعد ومن قبل من األمر هلل]
 اهلل بنصر[ المؤمنون

                                                                 
1- 

Tübingen Coll; Inv. no. F86 F1.  
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 امعةبج Fint ة مركزمجموع في محفوظ جرام، 4979 الوزن ىـ،579 سنة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 92)لوحة 
 (مرة ألول ينشر) بألمانيا تيوبنجن

 النمط الثاني: 
جػػراـ/  1934، الػوزف 1هػػ36[x] يممػؿ هػذا الػ مط دي ػار فاقػد لػرقـ اآلحػاد مػف تػاريخ سػ  

ملـ، جا  الش ؿ العاـ ل   بار   ف دائرتيف متحدتا المر ز ب ؿ مف الوج  والظار،  1494القطر
تحػيط الػػدائر  الداهليػػة ب تابػػات المر ػػز، بي مػػا تحػيط الػػدائر  الهارجيػػة ب تابػػات الاػػامش، وجػػا ت 

 ا(11)لوحة رقـ ما يلا  ال مط هذا  تابات دوص 
 الظهر الوجو

رفة المركز
زخ

 
oح o 

 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

زخرفة
 

رفة
زخ

 

oخماسية نجمةo 
 رسول اهلل محمد
 اهلل بأمر القائم

 ركن اإلسالم
 ملكشاه

زخرفة
 

 وأربعمائة وسبعين].....[  ىذا ضـرب اهلل بسـم الداخلي الهامش
 ليظهره الحق] ودين بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد

 [المشركون كره ولو كلو الدين علي
الهامش 
 الخارجي

 يفرح ويومئذ بعد ومن قبل من األمر هلل]
   اهلل بنصر[ المؤمنون

 :في عرض ملم، 0496 القطر/ جرام 0954 الوزن ، ىـ58 [x] سنة ضرب شاه طغان باسم دينار(: 99)لوحة 
Zeno; Oriental Coins Database, no. 132949. 

                                                                 
1- 

Zeno; Oriental Coins Database, no. 132949.  



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

02 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

 النمط الثالث:
 3911، الػوزف 1هػػ3[xx] هذا ال مط دي ار فاقد لرقما اآلحاد والعشػرات مػف تػاريخ سػ  يممؿ 
 ملـ، لـ يذ ر الش ؿ العاـ ل ، وجا ت  دوص  تابات هذا ال مط  ما يلاا 1491جراـ/ القطر 

 الظهر الوجو

 المركز

 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

 رسول اهلل محمد
 اهلل بأمر المقتدي

 السلطان المعظم
 معين خليفة اهلل

 ملكشاه

 وأربعمائة [......] الدينار ىذا ضـرب[ اهلل بسـم] الهامش
 علي ليظهره الحق ودين بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد

 .المشركون كره ولو كلو الدين

 النمط الرابع:
، وهػذا الػدي ار لـػ يػػذ ر 1يممػؿ هػذا الػ مط دي ػار باسـػ طغػاف شػاه فاقػػد لم ػاف وتػاريخ سػ  

  ما يلاا   ال مط هذا  تاباتالش ؿ العاـ ل ، وجا ت  دوص 
 الظهر الوجو

 المركز

 زخرفة
 ل الو ال
 اهلل وحده

 لـو شريك ل
 شاه طغان

رفة
زخ

 

oاسيةسد نجمةo 
 رسول اهلل محمد

 اهلل بأمر المقتدي
 الدولة جالل

 ملكشاه
 الحق ودين بالهدي أرسلو اهلل رسول محمد واضح غير الداخلي الهامش

 اهلل بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ بعد ومن قبل من األمر هلل الهامش الخارجي المشركون كره ولو كلو الدين علي ليظهره

 :  النقوش والزخارفو  للكتابات تحليلية دراسة
 :الدينية الكتابات

ال إلػػ  التوحيػػد  املػة بدػػيغة ل قشػت  لػػا  قػود طُغػػاف شػػاه ب تابػات مر ػػز الوجػ  شػػااد  
 المػر  تممؿ الر ف ا وؿ فى العقيد  اضسػ مية وال يدػإ إسػ ـل والتا ال شريؾ لػ / اهلل وحده/ إال

                                                                 
1- 

khodzhaniyazov; kataloge Monete gosudarstva velikikh sel'dzhukov, Vol I, p.126, no. 452. 
2- 

 lane- Poole, Stanley; Inedited Arabic Coins III, JRAS, Vol.9, London, 1877, p. 142, no. 29; 

khodzhaniyazov; kataloge Monete gosudarstva velikikh sel'dzhukov , Vol I, p. 124, no. 445. 



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

02 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

فػػى  اػد الهليةػة  بػد الملػؾ بػػف  اػا وؿ مػر  بعػد تعريب لػا ال قػػود اضسػ مية  دو ػتإال باػا، وقػد 
 .1هػ  لى الد ا ير مـ الدراهـ66مرواف س ة 

وهػا تشػير إلػى أف هػػذه  ػذلؾ سػجلت  لمػة لهللل  لػا  قػوده بػة لا  تابػات مر ػز الظاػر 
 ا ػػت بممابػػة ز ػػػا  أمػػواؿ المسػػلميف هلل، و قشػػػت هػػذه ال لمػػة  وؿ مػػػر   لػػا دراهػـػ  رمػػػاف  ال قػػود

، ولػػيس  مػػا ذ ػػر الػػد تور العػػش مػػف أ اػػا سػػجلت  وؿ مػػر   لػػى دراهػػـػ هػػػ158الم ػػروبة سػػ ة 
 . 1ػه161سجستاف فى س ة

ل  ػمف  تابػات مر ػز ظاػر  قػود طُغػاف شػاه، محمػد رسػوؿ اهللو ت الرسالة المحمديػة لود
تشػير إلػى والتا حلت محؿ سور  اضه ص بمر ز ظار ال قود مف بداية العدػر العباسػا، وهػا 

( وأ اـ أحؽ باله فة مػف ا مػوييف، وأي ػام تػذ يرام لر ايػا )وؿ اهللأف العباسييف مف ،ؿ بيت رس
،  مػا أ اػ إ ػ ف للعلػػوييف  ا بممابػةالدولػة باػذه الدػلة ال ريمػة فيلتزمػوا طػا تاـ ويه ػػعوا لح ماـػ

الػذيف  ادػػروا د ػػوض الر ػا مػػف ،ؿ محمػػد بػػةف الح ـػ قػػد ،ؿ إلػػى ،ؿ بيػت رسػػوؿ اهلل ممػػم م فػػى 
، وهػذه ال تابػات تعبػػر  ػف ا ت ػاؽ طُغػػاف شػاه بشػ ؿ هػػاص والسػ جقة العظػاـ بشػػ ؿ 4العباسػييف

 الديف اضس ما.  اـ
 :  األسماء

ظاػػػر اسػػـػ طُغػػػػاف شػػػاه  لػػػا  قػػػػوده الم ػػػروبة فػػػػا دور سػػػؾ مػػػرو، ومػػػػرو الػػػروذ، وهػػػػرا  
 –354)با تبػاره اآلمػػر بسػؾ هػػذه ال قػػود وحػا ـ هػػذه المػدف مػػف قبػػؿ السػلطاف السػػلجوقا مل شػػاه 

إلػا ، فال قود ها أهـػ شػارات الملػؾ والسػلطاف والتػا يسػعا  ػؿ حػا ـ ـ(1781 –1761هػ/374
إددارها وتسجيؿ اسم   لي  بمجرد ا ت ئ  الح ـ ليعلف لل اس مف ه لاا بة   حا ـ الب د،  ما 
أف ظاور اسـ طُغاف شاه  لا هذه ال قود إلا جا ػد اسـػ السػلطاف السػلجوقا يػدؿ  لػا ا تػراؼ 

 غػاف شػاه بح ػـػ هػذه المػدف، ف ػػ م  ػف ذلػؾ فقػػد ورد اسـػ طُغػػافوتةػويض السػلطاف السػػجلوقا لطُ 
                                                                 

، دار القاىرة للنشر موسوعة النقود يف العامل اإلسالمي، اجلزء األول: نقود اخلالفة اإلسالمية :(عاطف منصوررمضان ) لمزيد من التفصيل انظر: -9
محمد عبد عثمان ) ولمزيد من التفصيل انظر:؛ 23، صالنقود اإلسالمية وأمهيتها :رمضان؛ 62م، ص3002/ ـى3235 ،القاىرة ،والتوزيع
، رللة العصور، اجمللد الرابع، اجلزء األول، دار ادلريخ للنشر، دالالت سياسية دعائية لآلثار اإلسالمية ىف عهد اخلليفة عبد ادللك بن مروان: (الستار

   .22– 52م، ص ص3696لندن، يناير 
، 393م، ص3622، بغداد، ئني األول والثاينز اجل، العشرون لداجملسومر، رللة ، الدرىم العباسى ىف زمن اخلليفتني ادلهدى واذلادى :(ودادالقزاز ) -0

  ؛226، رقم 92م، ص3693، دمشق، كنز أم حجرة الفضى (:محمد أبو الفرجالعش )؛ 9936رقم 

Nützel, Heinrich; Katalog der orientalischen Münzen , Erster Band: Die Münzen der östlichen 

Chalifen, Berlin, 1898, p. 144, no. 922; Artuk, Ibrahim and Artuk, Cevriye; Istanbul Arkeoloji 

Müzeleri Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu , Cilt 1, Istanbul, 1970, pp. 66-67, no. 217. 
دالالت سياسـية  :عثمـانولمزيـد مـن التفصـيل انظـر: ؛ 93، صالنقود اإلسـالمية وأمهيتهـا :رمضان؛ 395، ص3، جموسوعة النقود :رمضان -4

 .20– 52، ص صدعائية لآلثار اإلسالمية



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

02 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

شػػػاه  لػػػا  قػػػوده بدػػػيغت  الدػػػحيحة وهػػػا طُغػػػاف شػػػاه ولػػػيس طوصا شػػػاه  مػػػا ورد فػػػا المدػػػادر 
 ، وذلؾ  ف ال قود ها ومائؽ دحيحة وها عة لرقابة الحا ـ.1التاريهية

 هػػػػػػ/374 –354السػػػػلطاف السػػػػلجوقا مل شػػػػاه ) مػػػػا ظاػػػػر  لػػػػا  قػػػػود طُغػػػػاف شػػػػاه اسػػػـػ 
ؿ الدولة معز الديف أبو الةتإ مل شاه هو ج و  ،أحد أ ظـ س طيف الس جقة ـ(1781 –1761

، تػولا سػلط ة السػ جقة  قػد 1بف ألد أرس ف محمد بف داود بف مي ائيؿ بف سلجوؽ بف دقػاؽ
، وظػؿ مل شػاه فػا ح ـػ 4وفا  والده السػلطاف ألػد أرسػ ف الػذض  ػاف قػد أودػى لػ  باػا قبػؿ وفاتػ 

،  ػػف  مػػره ي ػػاهز 3ـ1781هػػػ/374السػ جقة حتػػا تػػوفا ليلػػة الجمعػػة ال دػػؼ مػف شػػواؿ سػػ ة 
 لػػا  قػػود طُغػػاف شػػاه يػػدؿ  لػػػا  السػػلطاف السػػلجوقا مل شػػاه وظاػػور اسػـػ، 4ممػػاف وم مػػيف سػػ ة

  تبعية طُغاف شاه السياسية للس جقة وا تراف  بالسلطاف السجلوقا  حا ـ أ لا للدولة.   
 :   واأللقاب الكني

ما هو هاص ب ، وم اا ما يهص  وردت  لا  قود طُغاف شاه مجمو ة مف ا لقاد م اا
السػػلطاف السػػػلجوقا مل شػػػاه، ومالمػػػة تهػػػص الهليةػػػة العباسػػا المعادػػػر لػػػ  والموجػػػود فػػػا مدي ػػػة 

 الس ـ، وها  لا ال حو التالاا
  

                                                                 
، ومبا أن حرف الطاء يكون مضموماً عند نطق امسو، فمن طوغانشاه يف بعض اإلشارات القليلة عنو يف ادلصادر التارخيية بصيغة شاه طُغانورد اسم  -9

اليت  الوارد أن يكون ادلؤرخني قد سجلوه يف مصادرىم هبذه الصيغة فعالً طبقاً لذلك وىو ما يعرف بالكتابة السمعية، ولكن الصيغة الصحيحة ىي
 سجلت علي نقوده، واليت يشرف عليها احلاكم بنفسو ويراجع نقوشها بشكل دقيق. 

، القــاىرة، اجمللـد اخلـام ، وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنــاء أىـل الزمـان م(:9090/ــى799ابـن خلكـان )شـمس الـدين أحمـد بــن إبـراىيم، ت  -0
، حتقيق: د/ عبد 32، جالبداية والنهاية م(:9480/ ى885ابن كثير )عماد الدين إسماعيل الدمشقى، ت ؛ 392، صم3993/ى3366

معجم األنساب واألسرات  زامباور )إدوارد فون(:؛ 336، ص م3669ىـ/3236الطبعة األوىل، دار ىجر، القاىرة، اهلل بن عبد احملسن الًتكى، 
 .222، صم3653 -3653 ،، ترمجة: زكى زلمد حسن وآخرون، القاىرةاحلاكمة ىف التاريخ اإلسالمى

د/ زلمد يوسف الدقاق، دار الكتـ  العلميـة، الطبعـة  ، حتقيق:9، جالكامل ىف التاريخ م(:9040/ـى742ابن األثير )على بن أحمد، ت  -4
تاريخ اإلسالم  م(:9458/ ى859الذىبى )اإلمام الحافظ شمس الدين، ت ؛  262، ص م3002ىـ/ 3232لبنان،  –الرابعة، بريوت 

، م3669ىـ/ 3239لبنان،  -ريوت ، حتقيق: د/ عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، الطبعة األويل، ب23، جووفيات ادلشاىري واألعالم
 .29، ص32، جالبداية والنهاية: ابن كثير؛ 39ص

، حتقيق: أبو ىاجر زلمد السعيد بن بسيوىن زغلول، 3، جالعرب ىف خرب من غرب م(:9458/ ى859)اإلمام الحافظ شمس الدين، ت الذىبى  -5
ديوان ادلبتدأ واخلرب ىف تـاريخ  م(:9526/ـى929محمد، ت ابن خلدون )عبد الرحمن بن ؛ 250، صدار الكت  العلمية، بريوت، د.ت

، ص م3693/ ى3203سهيل ذكار، القاىرة  -، حتقيق: خليل شحاتو اخلام  لداجمل، العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوى السلطان األكرب
ابـن حـزم، الطبعــة األوىل، ، دار تـاريخ اخللفــاء م(:9626/ ى99:السـيوطى )جـالل الـدين عبــد الـرحمن بـن أبــى بكـر، ت ؛ 32-35ص

م 930ىـ/ 305) تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاىرية حىت هناية الدولة القاجارية إقبال )عباس(:؛ 209، ص م3002ىـ/3232
         .323، صم3696ترمجة: زلمد عالء الدين منصور، القاىرة، ، م(3635ىـ/ 3222 –

       .302صم، 3692، القاىرة، 3ج، تاريخ دول اإلسالم الصيرفي )زرق اهلل منقريوس(: -6
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 أوًل: ألقاب طُغان شاه:
وذلػؾ  مػرو ومػرو الػروذ وهػرا سجؿ طُغاف شاه ألقاب   لا  قػوده الم ػروبة فػا دور سػؾ 

فهػر ا مػرا، وهػو  ا    القائـ  لا ح ـ هذه الم اطؽ واآلمر بسؾ هػذه ال قػود، وهػذه ا لقػاد هػا
مػف ا لقػاد المر بػة مػف  لمتػيف همػا لفهػرل ولا مػرال ويػدؿ هػذا اللقػد الةهـػ  لػا الم ا ػة ال بيػػر  

 التا تمتف باا طُغاف شاه وارتةاع شة   ه ؿ  اد السلطاف مل شاه.  
قػػد طُغػػاف شػػاه بلقػػد شػػمس الدولػػة وهػو لقػػد مر ػػد مػػف  لمتػػيف همػػا لشػػمسل و ػذلؾ تل

، و اف أوؿ  ولالدولةل وهو لقد يشب  طُغاف شاه بالشمس فا الظاور وا  طا  ال ور والحيا  لدولت
هػػ،  مػا تلقػد بػ  أي ػام 464مف تلقد باذا اللقد  وؿ مر  ا مير البوياا دمدػاـ الدولػة سػ ة 

هػػ بالجػامف ا مػو  364اف السلجوقا مل شاه فا  ص إ شائا مؤخ بس ة  ظاـ الملؾ وزير السلط
. ف  م  ف ذلؾ دو ت   يت  لأبو الةوارسل وها جمف مةردها فارس وها تع س شجا ة 1بدمشؽ

 موقعػة م ذ ػردوقو  طُغاف شاه، والدور العس ر  ال بير ل  مف الس جقة فا ذلؾ الوقػت، وأبرزهػا 
  د البيز طييف.ب  م حس ام فياا أبلا والتا  ـ،1761هػ/ 354س ة 

 ملكشاه: السلجوقي ثانيًا: ألقاب السلطان
وردت  لا  قود طُغاف شاه ألقاد السلطاف السلجوقا مل شاه السلطاف ا  لا للسػ جقة 
فػا ذلػػؾ الوقػػت والػػذ  مػػ إ طُغػػاف شػػاه حػػؽ اضسػتمرار فػػا ح ػـػ هػػرا  و ػػذلؾ  ػـػ إليػػ   ػػؿ مػػرو 

الطبيعػا قيػاـ طُغػػاف شػاه بػ قش ألقػاد مل شػاه  لػا  قػوده تعبيػرام  ػػف  ومػرو الػروذ، لػذلؾ  ػاف مػف
والئ  السياسا ل ، ومف هذه ا لقاد لقد لسلطاف ديف اهللل والذ  ورد  لػا  قػود هػرا ، وهػو لقػد 
مر ػػد مػػف لسػػلطافل ولديػػػف اهللل، والسػػلطاف فػػا اللغػػػة مػػف السػػ طة بمع ػػػا القاػػر، وقػػد ورد هػػػذا 

يػػػات القر، يػػة بمع ػػػا الحجػػة والبرهػػاف، ويشػػػير هػػذا اللقػػػد إلػػا السػػػلطاف اللةػػظ فػػا العديػػػد مػػف اآل
 .1مل شاه بإ تباره السلطاف الوحيد لديف اهلل وهو الديف اضس ما

ومعػيف بمع ػا مسػػا د،  4 مػا تلقػد مل شػاه  لػا  قػػود طُغػاف شػاه بلقػد لمعػػيف هليةػة اهللل
د فػا مدي ػة السػ ـ فػا  شػر د وتػػ  ويقدػد ه ػا أف ملشػ اه هػو المسػا د للهليةػة العباسػػا الموجػو 

، 3الروحية، ولقد ج ؿ الدولةل وهو لقػد مر ػد مػف مقطعػيف ا وؿ هػوا الجػ ؿ بمع ػا العظمػة
، 4والما ا هو الدولة وهػا فػا اللغػة بمع ػا السػياد ، وقػد اسػتعمؿ اللةػظ بمع ػا الح ـػ أو الح ومػة

                                                                 
      .220م، ص3699، دار النهضة العربية، القاىرة األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار الباشا )حسن(: -9
      .220، صاأللقاب اإلسالمية الباشا: -0
   .299ص األلقاب اإلسالمية، انظر: الباشا:. بكر بديار ىـ599 بسنة مؤرخ إنشائي نص في ملكشاه علي أيضاً  اللقب ىذا أطلق -4
      .329م، ص3699األلقاب اإلسالمية  الباشا: -5
      .396م، ص3699األلقاب اإلسالمية  الباشا: -6
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بمع ػػا العػػز  والم عػػة، فػػر ف ولقػػد ر ػػف اضسػػ ـ هػػو لقػػد مر ػػد أي ػػام مػػف مقطعػػيف همػػاا ر ػػف 
ف  م  ف بعػض  ،1الشئ فا اللغة جا ب  ا قو ، وورد فا القر،ف ال ريـ لأو ،و  إلا ر ف شديدل

ل وجميعاػػػا  ا لقػػػاد المر بػػػة ا هػػػر  وهػػػا لمعػػػز الػػػد يا والػػػديفل، لمعػػػز الػػػديفل، لالسػػػلطاف المعظػػـػ
 .1 شاه فا ذلؾ الوقتألقاد فهمة تعبير  ف الم ا ة التا  اف يتمتف باا السلطاف مل

 ين:العباسي فاءالخلثالثًا: ألقاب 
 قش  لا  قود طُغػاف شػاه ألقػاد الهلةػا  العباسػييف، وهػو يػدؿ  لػا ا تػراؼ طُغػاف شػاه 
بشػ ؿ هػػاص والسػػ جقة بشػػ ؿ  ػػاـ باله فػػة العباسػية، ومػػف مػـػ  قػػش ألقػػاد الهلةػػا  العباسػػييف 

الهليةػة العباسػا هػو دػاحد الحػؽ الشػر ا فػا ح ـػ ض ساد  قودهـ الشػر ية ال زمػة، با تبػار 
 جميف واليات اله فة العباسية.

األول وهو الخميفة وقد  ادر طُغاف شاه ه ؿ فتر  ح م  ام يف مف الهلةا  العباسييف، 
هػو  بػد اهلل أبػو جعةػر بػف القػادر بػاهلل أبػا العبػاس أحمػد بػف ا ميػر اسػحؽ بػف  القائم بأمم  ا::

أبا الة ؿ جعةر بف المعت د باهلل أبا العباس أحمد، ولد يـو الهميس مامف  شر المقتدر باهلل 
ـ، ارتقا  رش اله فة العباسية بعد وفا  والده الهليةة القادر باهلل 1771هػ/ 481ذ  القعد  س ة 

ـ، وجددت ل  البيعػة و ػاف أبػوه قػد 1741هػ/ 311يـو اضم يف الحاد   شر مف ذ  الحجة س ة 
 . 4ـ واستقرت اله فة ل 1747هػ/ 311الية العاد س ة بايف ل  بو 

ـ، و ػػػاف 1764هػػػ/ 356القػػائـ بػػةمر اهلل ليلػػػة الهمػػيس مالػػث  شػػر شػػػعباف سػػ ة  وتػػوفا
 مػػره سػػتام وسػػبعيف سػػ ة وم مػػػة أشػػار وهمسػػة أيػػاـ، وه فتػػ  أربعػػػام وأربعػػيف سػػ ة ومما يػػة أشػػػار 

، ور ػام دي ػام زاهػدام  وأيامام، و اف القائـ بةمر اهلل جمي م مليإ الوج  أبيض مشػربام حمػر  حسػف الجسـػ
 المػام قػػو  اليقػيف بػػاهلل تعػالا  ميػػر الدػبر،  ػػاف لػ    ايػػة بػا دد ومعرفػػة حسػ ة بال تابػػة،  ػػاف 

 .3مؤمرام للعدؿ واض داؼ ويعمؿ  لا ق ا  حوائج ال اس

                                                                 
      .202م، ص3699األلقاب اإلسالمية  الباشا: -9
      .359، صم3629 مصر، جامعة القاىرة،غري منشورة ،  ، رسالة دكتوراةنقود السالجقة الحسيني )محمد باقر(: -0
، دراسة وحتقيق: زلمد عبد 35، جادلنتظم ىف تاريخ ادللوك واألمم م(:9029-9022/ ى6:8ابن الجوزى )أبو الفرج عبد الرحمن، ت  -4

م، 3663ىـ/ 3233لبنان،  –العلمية، بريوت مصطفى عبد القادر عطا، راجعو وصححو: نعيم زرزور، الطبعة األوىل، دار الكت   -القادر عطا
الـديار بكـرى )حسـين بـن محمـد بــن ؛ 39، ص23تـاريخ اإلســالم، ج: ؛ الـذىى366، ص9، جالكامـل ىف التـاريخابـن األثيـر:  ؛339ص

     .266ىـ، ص3203، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 3، جتاريخ اخلمي  ىف أحوال أنف  نفي (: م:966ىـ/ 77:الحسن، ت 
ابـن تغــري بـردى )جمـال الـدين أبــو ؛ 29-29، ص ص32، جالبدايـة والنهايـة ابــن كثيـر:؛ 202، ص9، جالكامـل يف التـاريخ ابـن األثيـر: -5

م، 3669، حتقيق: د/ نبيـل زلمـد عبـد العزيـز، القـاىرة، 3، جمورد اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفةم(: 9582/ى985المحاسن، ت 
     .266، ص3، جتاريخ اخلمي  الديار بكرى:؛ 309ص
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ر  بف القائـ بةمر هو أبو القاسـ  بد اهلل بف الذهي والثاني هو الخميفة المقتدي بمم  ا::
اهلل بف القادر باهلل العباسا، بويف باله فة بعد وفا  والده الهليةة القائـ بةمر اهلل يـو الجمعة مالث 

هػػػ/ 376، وتػوفا يػػـو الهػامس  شػػر مػف المحػػـر سػ ة 1ـ1764هػػػ/ 356 شػر مػف شػػعباف سػ ة 
 ت ه فت  تسف  شر س ة ـ،  اف  مره مما يام وم ميف س ة ومما ية أشار وسبعة أياـ، و ا1783

ومما ية أشار صير يوميف،  ا ت أيام   مير  الهير واسعة الرزؽ و ظمت اله فة فا  اده أ مر 
وقػػد ظاػػر لقػد الهليةػػة العباسػػا القػائـ بػػةمر اهلل  لػػا  قػود طُغػػاف شػػاه لمػػد  . 1ممػا  ػػاف مػػف قبلػ 

ـ، 1764هػػ/ 356 ة ـ وحتػا وفاتػ  فػا سػ1764هػػ/ 354 اميف فقط، وذلؾ فا الةتر  مػف سػ ة 
ـ، وحتػا  اايػػة فتػر  ح ػـػ 1764هػػ/ 356مـػ بػدأ ظاػػور لقػد الهليةػة المقتػػد  بػةمر اهلل م ػذ سػػ ة 

 ـ.1771هػ/ 364طُغاف شاه س ة 
 :  القرآنية اآليات

دوف  لا  قود طُغاف شػاه االقتبػاس القر، ػا مػف سػور  الػرـو لهلل ا مػر مػف قبػؿ ومػف بعػد 
فػا  اػد الهليةػة  والذ  سجؿ  وؿ مر   لا ال قػود اضسػ مية 4اهلللويومئذ يةرح المؤم وف ب در 

، و ػػػاف ذلػػػؾ  لػػػى الػػػدراهـ 3العباسػػػا المػػػةموف بعػػػد ا تدػػػاره  لػػػا أهيػػػ  ا مػػػيف وا ةػػػراده باله فػػػة
م ػذ  العظػاـ، وقػد  قػش هػذا االقتبػاس  لػا  قػود السػ جقة 4هػػ188الة ية الم روبة بمرو سػ ة 
 . 5ـ(1754 -1747هػ/ 344 -318لبؾ ) اد أوؿ ح اماـ السلطاف طغر 

محمػػد رسػػػوؿ اهلل  ػػذلؾ  قػػش  لػػا  قػػوده اضقتبػػاس القر، ػػا مػػف سػػورتا الةػػتإ والتوبػػة ل  
ظاػر باػذه الدػيغة ، والػذ  6لل  ولو  ره المشر وفػ  أرسل  بالاد  وديف الحؽ ليظاره  لا الديف

                                                                 
       .203، ص3، جاخلمي  تاريخ الديار بكرى: ؛333، ص3، جمورد اللطافة :ابن تغري بردى؛ 262ص ،9ج ،الكامل يف التاريخ :ابن األثير -9
 .323، ص32ج، البداية والنهاية ابن كثير: ؛22، ص22ج، تاريخ اإلسالم الذىبي: ؛32، ص39ج، واألمم ادللوك تاريخ ىف ادلنتظم ابن الجوزي: -0
      .5وجزء من اآلية  2، آية سورة الروم القرآن الكريم:  -4
يوسف )فرج ؛  303، صم3629 د الثالث والعشرون، بغداد،لاجملسومر، ، رللد الدرىم العباسى ىف زمن اخلليفتني األمني وادلأمون القزازا )وداد(: -5

مركز ادللـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية، الطبعـة األويل، الريـاض،  ادلسكوكات اإلسالمية "دراسة مقارنة"،اآليات القرآنية على  اهلل(:
      .239، صالنقود اإلسالمية وأمهيتهارمضان: ؛ 320، ص3، جموسوعة النقود رمضان:؛ 63، صم3002ىـ/3232

 .320ص، 3، جموسوعة النقود رمضان:؛ 63، صاآليات القرآنية يوسف: -6
سالمي مل يقتصر نقش ىذا اإلقتباس علي نقود اخلالفة العباسية والسالجقة فقط، ولكنو ورد أيضاً علي نقود العديد من الدول يف شرق العامل اإل -7

وبنو سامة وبنو  وغربو مثل نقود الدول الطاىرية والسامانية والغزنوية والطولونية واإلخشيدية واحلمدانية وبنو مرداس وبنو جستان والقرامطة وبنو بويو
النقود  رمضان:وجيو وإيلخانات ادلغول وبنو الرسي وبنو زياد وبنو صليح واألدارسة والدولة األموية باألندل  فضالً عن ملوك الطوائف باألندل . 

      .222، صاإلسالمية وأمهيتها
  .(22)اآلية  سورة التوبة(، 36 اآلية) سورة الفتح القرآن الكريم:  -8
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  لػا  قػود السػ جقةوقػد سػجؿ هػذا االقتبػاس ، 1هػػ67الديغة  لى الدراهـ م ػذ تعريباػا فػى سػ ة 
 .1ـ( أي ام 1754 -1747هػ/ 344 -318م ذ  اد أوؿ ح اماـ السلطاف طغرلبؾ ) العظاـ

 :  القرآنية غير والعبارات الكلمات
حةػػرت  لمػػػة ل ػػدؿل أ لػػػا  تابػػػات مر ػػز  وجػػػ  د ػػا ير الػػػ مط المػػػا ا الم ػػرود فػػػا مػػػرو 

اقتدػاد  ماػـ  ا ػت تػ قش  لػا  الػروذ، والػ مط المالػث الم ػرود فػا هػرا ، وهػا  لمػة ذات مػدلوؿ
ال قود لتو إ أ اا مف اضددار الرسما للدولػة، ف ا ػت بممابػة إجػاز  لتػداوؿ هػذه ال قػود بػيف ال ػاس، 
وأقدـ ظاور لاذه ال لمة  لػا ال قػود اضسػ مية حػيف دو ػت بةسػةؿ  تابػات مر ػز ظاػر الةلػوس التػا 

هػ، وقد استهدمت هذه ال لمة 146 ـ س ة س اا الهليةة العباسا أبو جعةر الم دور فا مدي ة الس
 -1747هػػػػػ/ 344 -318م ػػػػذ  اػػػد أوؿ ح ػػػاماـ السػػػػلطاف طغرلبػػػؾ )  لػػػا  قػػػود السػػػػ جقة العظػػػاـ

، وقػد سػجؿ طغػاف شػاه هػذه ال لمػة  لػػا  قػوده ليمبػت لل ػاس أف هػذه ال قػود هػا اضدػػدار 4ـ(1754
 ياد  الرواج ل قوده. الرسما ل  ولدولت ، وبذلؾ يطمئف ال اس لاا مما يسا د  لا ز 

واسػػػػػتهدمت  لمػػػػػة لفػػػػػتإل أ لػػػػػا  تابػػػػػػات مر ػػػػػز  ظاػػػػػر د ػػػػػا ير ال مطػػػػػاف ا وؿ والمػػػػػػا ا 
الم ػروباف فػا هػػرا ، وهػذه ال لمػػة تشػير إلػػا  جػاح دػاحباا فػػا تحقيػؽ اض تدػػار  لػا أ دائػػ  

اضسػ مية فػػا وظاػػرت هػذه ال لمػة  وؿ مػر   لػا ال قػود   ،3واسػتي ئ   لػا مػا بةيػدياـ مػف الػب د
 مػػا ظاػػرت  ، 4هػػػ314 اػػد دولػػة ب ػػا  ا ويػػ  وذلػػؾ  لػػا الػػدراهـ الم ػػروبة فػػا أدػػبااف سػػ ة 

وربما ي وف سبد تسجيلاا هو  جاح طُغاف شػاه فػا  ،5 لا  قود الس جقة العظاـ قبؿ طُغاف شاه
  ـ مدي تا مرو ومرو الروذ إلا سيطرت .

بديغة لدلا اهلل  لي ل  لا  قود طُغاف شاه وتحديدام  ()لرسوؿوسجلت الد    لا ا
هػ، والتا دو ت  وؿ مػر   لػى ال قػود 354 مف  تابات مر ز ظار دي ار هرا  الم رود س ة 

ـ(  لػػػػػا دراهمػػػػػ  675- 664هػػػػػ/158 –147اضسػػػػ مية فػػػػػا  اػػػػد الهليةػػػػػة العباسػػػػا الماػػػػػدض )

                                                                 
 .23، صوأمهيتها اإلسالمية النقود رمضان:؛ 22، صاآليات القرآنية يوسف: -9
 .223، صالنقود اإلسالمية وأمهيتها رمضان: . لمزيد من التفصيل انظر:سجل ىذا اإلقتباس علي نقود معظم الدول اإلسالمية يف شرق العامل وغربو -0
، اجلزء األول: النقوش غري القرآنية يف مصر وشرق العامل اإلسالمي، اإلسالميةموسوعة النقوش اآلثارية علي ادلسكوكات  :(عاطف منصوررمضان ) -4

 .322، 322، ص صم3039اإلسالمي، زىراء الشرق، الطبعة األويل، القاىرة 
 .395، ص، اجلزء األولموسوعة النقوش اآلثارية علي ادلسكوكات اإلسالمية :رمضان -5
 م(،3359-950ىـ/ 553-323العباسية حىت سقوط دولة السالجقة العظام ىف إيران )نقود أصبهان منذ عصر اخلالفة  دسوقي )أحمد محمد(: -6

 .332، ص م3033مصر، جامعة القاىرة، غري منشورة،  رسالة ماجستري م(،3359
 .360-396ص ص ،، اجلزء األولموسوعة النقوش اآلثارية علي ادلسكوكات اإلسالمية :رمضان -7
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ؾ  لا  قود ال ميػر مػف الػدوؿ بدػي  ، مـ وردت بعد ذل1هػ147الم روبة فى مدي ة الس ـ س ة 
مهتلةػة ممػػؿ لدػلا اهلل  ليػػ ل، لدػلا اهلل  ليػػ  وسػلـل، لدػػلا اهلل  ليػ  و،لػػ ل، لدػلا اهلل  ليػػ  

 .1و لا ،ل ل، ولدلا اهلل  لا سيد ا محمد وأب ائ  الطاهريفل، وصيرها
 :السك دور

وها دار سؾ  ربت  قود طُغاف شاه التا ودلت ا فا م ث دور سؾ ه ؿ فتر ح م ، 
، مـػ اسػتمر فػا 4ـ1764هػػ/ 354هرا  والتا تولا ح ماا قبيؿ وفا  السػلطاف ألػد أرسػ ف سػ ة 

 وها  ما يلاا الروذ ح ماا فا  اد هليةت  السلطاف مل شاه، إ افة إلا دار  سؾ مرو ومرو
 مرو:

الربػػػف الشػػػمالا ضقلػػػػيـ  ، وهػػػػا تممػػػؿ3هػػػا مػػػرو العظمػػػا وأشػػػػار مػػػدف هراسػػػاف وقدػػػبتاا
، ويػرض 4هراساف، قيؿ   اا لمل ة الد يال، إذ يمر باا  ار المرصاد الذ  يتةرع إلى جػداوؿ  ديػد 

مرو ، واشتارت 6وسماها العرد لأـ هراسافل ،5البلدا يوف أف المدي ة القديمة تعود إلى ذ  القر يف
لشػػاهجافل، وتميػػزت بمسػػاجدها ، لػػذا اطلػػؽ  لياػػا لمػػرو ا7بالم سػػوجات الرقيقػػة لالشػػاهجا المػػرو 

                                                                 
مر أيضاً بذكر عن دراىم والده ادلنصور، كذلك أوىو العام األول من حكمو يبدو أن اخلليفة ادلهدى قد رغ  ىف متييز درامهو ادلضروبة ىف ذلك العام  -9

، النقود اإلسالمية وأمهيتها رمضان:؛ 392 –392، ص ص3، جموسوعة النقود رمضان: انظر:. أثناء خطبة اجلمعة ()الصالة على الرسول
 .22-25، ص صنقود أصبهان دسوقي:؛ 92ص

 .503، صالنقود اإلسالمية وأمهيتها :رمضان -0
جامعة جنوب ، غري منشورةرسالة دكتوراه  م(،3330 -623ىـ/ 239 -253ىراة منذ احلكم الغزنوي حيت الغزو ادلغويل ) طايع )صالح سليم(: -4

 .22ص ،م3002 مصر، الوادي،
 .333م، ص3692/ ى3202، بريوت، 5ج، معجم البلدان م(::900/ـى707عبداهلل ياقوت بن عبداهلل، ت  الدين أبو)شهاب  الحمويياقوت  -5
حتقيق زلمد جابر عبد احلق احلسيين، مراجعة  مسالك ادلمالك، (:م60:/ ىـ459، ت أبو إسحق إبراىيم بن محمد الكرخي) الصطخري -6

، ترمجة: بشري فرنسي  وكوركي  عواد، بلدان اخلالفة الشرقية :ليسترنج )كي(؛ 329م، ص3623زلمد شفيق غربال، القاىرة، مطابع دار القلم، 
 .226م، ص3695ىـ/ 3205لبنان،  -مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت

، مطبعة سلتصر كتاب البلدان (:م69:/ ىـ452، ت أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني)ابن الفقيو ؛ 329، صمالكمسالك ادل الصطخري: -7
، صورة األرض (:م88:/ ىـ478، ت أبو القاسم محمد بن علي النصيبي) ابن حوقل؛ 232، صم3992/ ىـ3203، ، ليدنمطبعة بريل

سراج الدين ) ابن الوردي؛ 509، ص2ج، معجم البلدان ياقوت الحموي:؛ 222م، ص3663لبنان،  -منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 
 .323، ادلكتبة الشعبية، بيــروت، د. ت، صخريدة العجائ  وفريدة الغرائ  (:م9095/ ىـ799، ت أبو حفص عمر

، حتـق: إبـراىيم األبيـاري وحسـن كامـل الصـرييف، دار لطـائف ادلعـارف (:م9249/ ىــ:50، ت الملـك بـن محمـد بـن إسـماعيل أبو منصور عبد)الثعالبي  -8
عبـــد عبــد اهلل بــن حمـــد بــن )أبــو عبــد اهلل م الحميــري؛ 323، صخريــدة العجائـــ  ابــن الــوردي:؛ 203م، ص3620إحيــاء الكتــ  العربيــة، مصـــر، 

       .  523م، ص3695، حتق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بريوت، الروض ادلعطار يف خرب األقطار (:م9579ىـ/ 977، ت المنعم
     .332-332صص ، 5ج، معجم البلدان ياقوت الحموي: -9
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، وللمدي ػػة أربعػػة أبػػواد، ويشػػير ابػػف حوقػػػؿ إلػػى أهميػػة مػػرو العسػػ رية إذ  ا ػػت م طلػػػؽ 1الم مػػة
  .1المسلميف فا بداية ا مر حتى استقامت ممل ة فارس للمسلميف

وتعتبػر دار سػؾ مػػرو مػف أ مػر دور ال ػػرد اضسػ مية  شػاطام فػػا إدػدار ال قػود هػػ ؿ 
اضسػ ما، فقػد بػدأت فػا إدػدار ال قػود م ػذ العدػر ا مػو ، مـػ العدػر العباسػا، مػرورام العدػر 

فػا ح ػـػ هػرا  وهػا الدولػػة الطاهريػة، والدولػة الدػػةارية،  4بالػدوؿ المسػتقلة التػا سػػبقت السػ جقة
،  مػػا اسػػتمرت فػػػا إ تػػاج ال قػػود بعػػد سػػقوط السػػ جقة بشػػػ ؿ 3والدولػػة السػػاما ية، وب ػػا سػػيمجور

     .4ا  ااية  در الدولة الدةويةم تظـ حت

 :الروذ مرو
ها الحجار  البيض تقتدح باا ال ار، وال ي وف أسػود وال أحمػر وال تقتػدح بػالحجر  الم و:

، بالػػذاؿ المعجمػػةا هػو بالةارسػػية ال اػر، ف ة ػػ  مػرو ال اػػر، وهػػا والأأ و ا حمػر وال يسػػما مػروام، 
همسػة أيػػاـ، وهػا  لػػا  اػر  ظػػيـ ولاػذا سػػميت مدي ػة دػغير  قريبػػة مػف مػػرو الشػاهجاف بي امػػا 

ةضدػػدار ال قػػد  ، وتعػػد دار سػػؾ مػػرو الػػروذ مػػف أ ػدر دور السػػؾ اضسػػ مية بشػػ ؿ  ػػاـ، ف5بػذلؾ
المعروؼ والمؤ د مف  قودها قبػؿ إ ػداد هػذه الدراسػة يرجػف لعدػر دولػة إيلها ػات المغػوؿ الوحيد 

ا  ربت فا دار سػؾ مػرو الػروذ والتػا ، وبذلؾ ت وف  قود طُغاف شاه الت6هػ631وتاريخ  رب  
ت شػر وتػػدرس فػا هػػذا البحػث  وؿ مػػر ، ذات أهميػة  بيػػر    ػ  تمبػػت وتؤ ػد قيػػاـ دار سػؾ مػػرو 
الروذ بإددار ال قود فػا وقػت مب ػر  مػا  ػاف معروفػام مػف قبػؿ، وذلػؾ فػا  دػر السػ جقة  لػا 

لتػا أ تجػػت ال قػود بةسػػما  أقػؿ تقػدير، و ليػػ  ت  ـػ لػػدور ال ػرد السػػلجوقية ا هػر  المعروفػػة ا
 س طيف وح اـ الس جقة.

  
                                                                 

 .522، صالروض ادلعطار الحميري:؛ 222، صصورة األرض ابن حوقل: -9
 .225، صصورة األرض ابن حوقل: -0
 ظهرت حديثاً دراسة عن نقود مدينة مرو منذ بداية العصر األموي وحيت هناية عصر السالجقة، ولكن لؤلسف مل تتضمن الدراسة أي شئ عن نقود -4

نقود مدينة مرو منذ العصر األموي وحيت هناية الدولة السلجوقية  بيومي )خلود أشرف(:نقود طُغان شاه أو حيت اإلشارة إيل فًتة حكمو للمدينة؛ 
 .396-325ص ص، م3039 مصر، جامعة الفيوم،غري منشورة،  ، رسالة ماجستريم( دراسة أثرية فنية3359 -290ىـ/ 553 -23)

أمحد، كان السيمجور شللوكاً من العسكر الًتك لدي السامانيني، والسيمجور يعين حامل دواة احلرب، وكان ذلك لدي األمري الساماين امساعيل بن  -5
عود عق  طرد السامانيني للصفاريني، وساعد بين سيمجور السامانيني كثرياً يف حروهبم ضد أعدائهم، وكانت ذلم الوالية علي وبدأ صلمو يف الص

الطبـع ، ترمجة: عمرو ادلـالح، السالالت اإلسالمية احلاكمة دليل مرجعي يف التاريخ واألنساب بوزورث )كليفورد(:؛ خراسان زمن السامانيني
 .332م، ص3032األويل، أبوظيب، 

5- 
Zambaur, E.V.; Die Münzpragungen des Islams, 1 Band, Wies Baden 1968, p. 238. 

     .333، ص5، جمعجم البلدان الحموي:ياقوت لمزيد من التفصيل انظر:  -7
7- 

 Zambaur; Die Münzpragungen des Islams, p. 240. 
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 ىراة
، وأتهػذها الػػوال  م ػذ بدايػة العدػػر 1واحػد  مػف أ ظػـػ مػدف هراسػافبػالةتإ هػا مدي ػة تعػػد 

ولهص القزوي ا ، 4، إذ امتازت بعمارتاا وسعة مساحتاا1اضس ما قدبة والية هراساف  هميتاا
أجػػؿ وال أ مػر وال أحدػف وال أ مػػر هيػرام م اػػا، القزوي ػا أهميتاػا بقولػػ ا لمػا  ػاف بهراسػػاف مدي ػة 

 مػػا تمتعػت هػرا  ب شػػاط وحر ػة تجاريػة مزدهػػر  مػف بػاقا المػػدف ، 3لباػا بسػاتيف  ميػػر  وميػاه صزيػر 
 .4الهراسا ية، بؿ ها محط ض زاؿ الحموالت اآلتية مف فارس إلى هراساف

ر ال قػود  لػا مػدار وتعتبر دار سؾ هرا  مف أ مر دور السؾ اضس مية  شاطام فا إدػدا
العدػر اضسػ ما، فقػد بػدأت فػا إدػدار ال قػود م ػذ العدػر ا مػو ، مـػ العدػر العباسػا، مػرورام 
بالػدوؿ المسػػتقلة التػػا سػػبقت السػػ جقة فػػا ح ـػ هػػرا  وهػػا الدولػػة الطاهريػػة، والدولػػة السػػاما ية، 

السػػ جقة بشػػػ ؿ ،  مػػا اسػػػتمرت فػػا إ تػػػاج ال قػػود بعػػد  دػػػر 5وب ػػا سػػيمجور، والدولػػػة الغز ويػػة
 . 6م تظـ حتا  در الدولة القاجارية

 :  السك تاريخ
هػػػ أقػػدـ تػػاريخ سػػؾ ودػػل ا  لػػا  قػػود طُغػػاف شػػاه، وهػػو العػػاـ ا وؿ مػػف 354يممػؿ  ػػاـ 

تولي  ح ـ مدي ة هرا  قبيؿ وفا  السلطاف السلجوقا ألد أرس ف، وهو أمر طبيعا فقد قاـ طُغاف 
إل ػ ف  ػف  يا ػ  السياسػا المسػتقؿ فػا هػرا ، شػة   فػا ذلػؾ شاه بسؾ ال قػود فػور توليػ  الح ـػ ل

شػةف صيػػره مػػف الح ػػاـ، وذلػػؾ  ف ال قػػود هػػا أهػـػ وأبقػػا شػػارات الح ػـػ والسػػلطاف،  مػػا يعػػد  ػػاـ 
هػ هو ،هر تاريخ سؾ ودل ا  لا  قود طُغاف شاه، وهو العاـ قبؿ ا هير مف  ااية ح م ، 363

خ السػػػؾ فاقػػػد  إمػػػا لػػػرقـ اآلحػػػاد فقػػػط أو رقمػػػا اآلحػػػاد ف ػػػ م  ػػػف ذلػػػؾ فقػػػد ورد ال ميػػػر مػػػف تػػػواري

                                                                 
     .265، ص5، جمعجم البلدان الحموي:ياقوت  -9
 الصطخري:؛ 23صم، 3920مطبعة بريل، ليدن، ، البلدان :م(9:6ىـ/ 090، ت أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وىب)اليعقوبي  -0

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبى ) المقدسي؛ 222-222صص ، صورة األرض ابن حوقل:؛ 322، صمسالك ادلمالك
 .200-365صص م، 3999، مطبعة بريل، ليدن، أحسن التقاسيم ىف معرفة األقاليم :م(2::ىـ/ 492، ت بكر البناء الشامى

 .392م، ص3962، مطبعة بريل، ليدن، األعالق النفيسة (:م90:/ ىـ422، ت أبو علي أحمد بن عمر) ابن رستو؛ 22، صالبلدان اليعقوبي: -4
   .293، بريوت، دار صادر، د. ت، صالبالد وأخبار العبادآثار  :م(9094ىـ/ 790، ت زكريا بن محمد بن محمود) القزويني -5
 .232، صأحسن التقاسيم المقدسي:؛ 350، صمسالك ادلمالك الصطخري: -6
م، علي أنو من نقود 3002ىـ والذي عرض يف مزاد بلدون سنة 225قام أحد الباحثني عند دراستو لنقود ىراة بدراسة دينار ىراة ادلضروب سنة  -6

السلطان ملكشاه، ولكن الصحيح ىو أن النقود تدرس وتصنف باسم احلاكم الذي أمر بسكها واحلاكم للمدينة اليت ضربت هبا النقود ولي  
ىـ واليت ال يظهر عليها اسم دار السك إيل مدينة ىراة 225كم األعلي للدولة، كما قام بتأكيد نسبة أحد الدنانري األخري ادلضروبة سنة باسم احلا 

نقـود ىـراة منـذ الفـتح اإلسـالمي  أباظة )عبـده(:دون عمل دراسة مقارنة بباقي طرز النقود ادلضروبة باسم طُغان شاه يف مدن الضرب األخري؛ 
 . 222-223، ص صم3009 مصر، جامعة القاىرة،غري منشورة، ، رسالة دكتوراه دولة آل كرت "دراسة أثرية فنية"وحيت 

7- 
 Zambaur; Die Münzpragungen des Islams, p. 264. 
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والعشرات بسبد بعض ا هطا  التا حدمت أم ا   ملية السؾ، وجميعاا تقف فا فتر  ح ـ طُغاف 
 شاه لمدف وسط هراساف.

 :   الكتابات تنفيذ في المستخدم الخط
ت ةيػػػػػذ اسػػػػتهدـ الهػػػػط ال ػػػػوفا ب و يػػػػ  ال ػػػػوفا ذو الطػػػػرؼ المػػػػتقف وال ػػػػوفا المػػػػورؽ فػػػػا 

ال تابػات الػػوارد   لػػا  قػػود طُغػػاف شػػاه، والهػػط ال ػػوفا ذو الطػػرؼ المػػتقف هػػو هػػط متطػػور  ػػف 
ال وفا البسيط، حيػث يقػـو فيػ  الة ػاف بجعػؿ  اايػات الحػروؼ أ ػرض مػف الحػرؼ  ةسػ ، أو أف 
يشقاا شقام جمي م فيجعػؿ قمػة الحػرؼ ت تاػا بهطػيف، أو بم مػة هطػوط، أو ي تاػا الحػرؼ برسـػ 

فاػو ممػؿ  ال وفا المورؽ. أما الهط 1غير أو دائر  أو مملث دغير يشب  الرمإ أو الساـ قطة د
المػتقف، ويمتػاز بػةف حروفػ  يلحقاػا زهرفػة  باتيػػة  ال ػوفا ذو الطػرؼالمرحلػة التاليػة مباشػر  للهػط 

 تشب  أوراؽ الشجر وتحديدام الحروؼ الم تاية، بيحث ت تاا بةوراؽ  باتية مهتلةة ا ش اؿ، سوا 
 .1مف فديف أو م مة فدوص أو أ داؼ مراوح  هيلية

 :  والزخارف الحروف
ال يظاػر  لياػا م ػاف   قش  لا د ا ير ال مطاف ا وؿ والما ا مف  قػود طُغػاف شػاه التػا

حرؼ الحا  )ح(، وظاهر  وجود بعض الحروؼ العربية بش ؿ مستقؿ أو مةرد  لػا ال قػود  السؾ
اضسػ مية اهتلػػؼ فػا تةسػػيرها العلمػػا  والبػاحميف فػػا محاولػػة مػ اـ لمعرفػػة سػػبد  قػش ممػػؿ هػػذه 
الحػػروؼ  لػػا ال قػػود، فمػػػ اـ مػػف فسػػرها تةسػػػيرام اقتدػػاديام بحتػػام وأ اػػا تممػػػؿ ا حػػرؼ ا ولػػا مػػػف 

، وم اـ مف ير  أ اا تممؿ الحروؼ ا ولا مف 4ت التا تعبر  ف جود   يار ال قودبعض ال لما
، وربمػػػا تشػػػير هػػػػذه 3مػػػف أسػػػما  بعػػػض الشهدػػػيات ممػػػػؿ الػػػوال  والػػػوزرا  والعمػػػاؿ فػػػػا دار السػػػؾ

الحروؼ إلا أسما  المشرفيف  لا السؾ أو ال قاشيف أو الق ا  المتػوليف لػدار السػؾ، وقػد ت ػوف 

                                                                 
، رللة سومر، اجمللد الرابع والعشرون، اجلزء األول اخلط، أسلوبو، وأنواعو وشليزاتو علي النقود اإلسالمية يف العهد السلجوقي الحسيني )محمد باقر(: -9

 .223، صالنقود اإلسالمية وأمهيتها رمضان:؛ 302م، ص3629والثاين، بغداد، 
تطور  لمزيد من التفصيل انظر: دفتر )ناىض(:ظهر ىذا النوع من اخلط علي نقود العديد من دول ادلشرق وادلغرب خالل العصر اإلسالمي.  -0

-29م، ص ص3692ىـ/ 3209، رللة ادلورد، اجمللد اخلام  عشر، العدد الرابع، لي ادلسكوكات العربية حيت هناية العصر العباسياخلط العريب ع
 .32-30ص ص م،3669ن، جامعة القاىرة، العدد الثام -، رللة كلية االثاراخلط العرىب على النقود اإلسالمية النبراوي )رأفت محمد(:؛ 26

3- 
 Rogers, E. th; Coins of the Tuluni Dynasty, London 1877, p. 15. 

موسوعة النقود العربية وعلم  فهمي )عبدالرحمن(:؛ 22م، ص3625، رللة سومر، اجلزء األول، بغداد، الدينار اإلسالمي النقشبندي )ناصر(: -5
، رللة ادلسكوكات، العددان ادلسكوكات اإلسالميةالرموز علي حميد )عبدالعزيز(: ؛ 320م، ص3625العربية، القاىرة،  النميات، فجر السكة

 .53م، ص3693، بغداد، 33-32
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  مػػػات ت ػػػػعاا دار السػػػؾ  لػػػا اضدػػػدارت ال قديػػػة المهتلةػػػة التػػػػا هػػػذه الحػػػروؼ هػػػا رمػػػوز و 
 .1تددرها دار ال رد، هادة اذا تعددت اضددارات ال قدية فا العاـ الواحد

غػاف شػاه بعػػض الزهػارؼ ال باتيػة ممػػؿ الوريػدات أ لػا  تابػػات  مػا حةػرت  لػا  قػػود طُ  
د الس جقة العظػاـ، فقػد امتػازت مر ز   ؿ مف الوج  والظار، شة اا فا ذلؾ شةف صيرها مف  قو 

 قود الس جقة العظاـ بدةة  امة بوجود ممؿ هذه الزهارؼ، وقد وفؽ الة اف السلجوقا فػا رسـػ 
الزهػارؼ ال باتيػة توفيقػام  بيػرام، فقػد امتػازت هػػذه الزهػارؼ بةسػلوباا التجريػد  المحػور، ممػا جعلاػػا 

ة،  مػا أف هػػذه الزهػارؼ قػػد بػدأت فػػا بدايػػة بعيػد  تمامػػام  ػف الطبيعػػة وأشػب  بػػالرمز م اػا بالحقيقػػ
، وقد تةمرت 1العدر السلجوقا بسيطة وصير معقد  مـ أهذت تتطور وتشغؿ حيزام أ بر مف الةراغ
،  ما  قشت 4هذه الع ادر الزهرفية بة وف قبائؿ الترؾ الرحؿ فا وسط ،سيا قبؿ  در الس جقة

 .3ؿ ال جمة الهماسية والحلقات الدغير  لا  قوده أي ام بعض الزهارؼ الا دسية البسيطة مم
 :  السك دار أخطاء

تعر ت بعض  قود طُغاف شػاه لػبعض ا هطػا  أم ػا   مليػة سػ اا داهػؿ دار ال ػرد، 
ويرجف ذلؾ بطبيعػة الحػاؿ إلػا  ػوف دػ ا ة ال قػود هػا  مليػة يدويػة هػ ؿ تلػؾ الةتػر ، وبالتػالا 

ال قود  اف البد مف استبعادها قبؿ هروجاا  صير مستبعد وقوع بعض هذه ا هطا  البشرية، وهذه
هػػػػ 3[xxمػػػف دار ال ػػػرد وا  ػػػاد  سػػػب اا مػػػر  أهػػػر ، وقػػػد تعػػػرض دي ػػػار مػػػرو الم ػػػرود سػػػ ة ]

ا حػراؼ يػد  ذلػؾع ػا يشػاط بمع ػا ا حػرؼ، و لظاهر  ال قد الشايط ب ؿ مف الوج  والظار، و لمة 
لػا اتسػاع إ، ممػا يػؤد  ل قػدلػا جاػة مػف جاػات اإال راد بقالد السؾ   د ال رد  لا ال قػود 

ويحػدث هػذا  تيجػة لقػو   ،الاامش المسما بػالحرز فػا أحػد ال ػواحا  لػا حسػاد ال احيػة المقابلػة
و الهطػػة أهػذا العيػػد و  ال ػرد بالمطرقػػة  لػا القالػػد العلػػو  الػذ  يمسػػؾ بػػ  ال ػراد فػػا يػػده،

، وهػػو مػػا حػػػدث 4جػػزا  مػػف ال تابػػػات  لػػا قطعػػة ال قػػػود وتةقػػد  تابػػات أهػػػر ألػػا ظاػػػور إيػػؤد  
 بالةعؿ  لا  تابت وج  وظار هذا الدي ار.

                                                                 
 .553-550، ص صالنقود اإلسالمية وأمهيتها انظر دراسة تفصيلية عن ىذه الحروف. رمضان: -9
   .335، صنقود السالجقة الحسيني: -0
   .332، صنقود السالجقة الحسيني:  -4
ظهرت زخارف ىندسية أخري علي نقود السالجقة مثل ادلثلثات وادلربعات وادلعينات، والـيت كانـت تسـتخدم كرطـارات حتـدد أو حتـيط بـالنقوش  -5

   .339، صنقود السالجقة :انظر: الحسينيالكتابية وأحياناً تكون مستقلة. 
التجاوزات علي السكة والقوال  اإلسالمية يف ضوء مناذج مل  محمد(:دسوقي )أحمد  لمزيد من التفصيل عن ىذا النوع من األخطاء انظر: -6

 .359، صم3035مصر، جامعة القاىرة، غري منشورة، رسالة دكتوراه يسبق نشرىا "دراسة آثارية فنية"، 
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 نشاط دور السك في عهد طُغان شاه

465 468 471 472 474 X47 xx4  غير ظاهر

 مػا تعػرض الػػدي ار الػذ  يممػؿ الػػ مط ا وؿ مػف  قػود ُطغػػاف شػاه التػا اليظاػػر  لياػا م ػػاف 
هػػ لظػاهر  ال ػػرد بالقالػد مػرتيف فػػا  تابػات هامشػا  ػػؿ مػف الوجػػ  36[xسػ اا والم ػرود سػػ ة ]

قطعػة ال قػود الموجػػود  بػيف القػػالبيف مػرتيف، ممػػا وتع ػا هػػذه الظػاهر  قيػػاـ ال ػراد ب ػػرد والظاػر، 
يجعؿ ال تابات تتداهؿ مف بع اا البعض وتبدو مشوشة وذلؾ بسبد سو  السؾ، ولعػؿ السػبد فػا 

 . 1 رد المس و ة مرتيف هو  دـ و وح ال تابات التا أحدمتاا ال ربة ا ولا بسبد السر ة
 نشاط دور السك:

شاه والتا تممؿ جميف ال ماذج المعروفة مف  قػوده حتػا يت إ ل ا بعد دراسة  قود طُغاف 
اآلف، أ اػا مػػف إ تػػاج مػ ث دور سػػؾ فقػػط تقػػف فػا وسػػط إقلػػيـ هراسػػاف، ام ػاف وهمػػا مػػرو، وهػػرا  
 ا تا مف أ شط دور السؾ بش ؿ  اـ  لا مدار العدر اضس ما، أمػا دار سػؾ مػرو الػروذ فاػا 

دأت فا إددار ال قود م ػذ  دػر السػ جقة وبإسـػ مف أ در دور ال رد اضس مية، وربما أ اا ب
طُغاف شاه  لا أقؿ تقدير، ل  اا تبقػا واحػد  مػف أ شػط دور السػؾ هػ ؿ تلػؾ الةتػر ، ف ػ م  ػف 
أربف  ماذج ال يظار  لياػا م ػاف سػ اا، وبالتػالا فاػذه الػد ا ير ا ربعػة ال يم   ػا  سػبتاا إلػا أ  

 ربما ت وف مف إ تاج دار سؾ أهر  مهتلةة   اـ. مف دور السؾ المعروفة لطُغاف شاه   اا
 مػا يت ػػإ ل ػػا الت ػػوع الوا ػإ فػػا أ مػػاط ال قػػود التػا أدػػدرتاا دور السػػؾ الػػم ث وهػػا 
مرو ) مط وحيد(، ومػرو الػروذ ) مطػاف(، وهػرا  )م مػة أ مػاط( بإسـػ طُغػاف شػاه هػ ؿ فتػر  ح مػ  

لاػػػػػا بمػػػػػا فػػػػػا ذلػػػػػؾ 
ال قػػػػػػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػػػػػػػا ال 
يظاػر  لياػا م ػػاف 

اا )أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
أ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط(، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
إلتزاماػػػػا فػػػػا  ةػػػػػس 
الوقػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػالطراز 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

السػ جقة العظػاـ المتداولػة هػ ؿ تلػؾ الةتػر  سػػوا  فػا مػدف سػؾ إقلػيـ هراسػاف أو صيرهػا مػػف دور 
 .1السؾ السلجوقية ا هر  فا شرؽ العالـ اضس ما

                                                                 
  .339، صالتجاوزات علي السكة والقوال  اإلسالمية لمزيد من التفصيل انظر: دسوقي: -9
 لمزيد من التفصيل عن نقود السالجقة العظام انظر:  -0

Album; Checklist of Islamic Coins, Third Edition,  pp. 182-187.  
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 أوزان النقود:
مػػرو، ومػػرو  -دور السػػؾ الػػم ث  تراوحػػت أوزاف ال قػػود الم ػػروبة باسػـػ طُغػػاف شػػاه فػػا

بإسػـػ طُغػاف شػػاه هػ ؿ فتػػر  ح مػ  لاػا، بمػػا فػا ذلػػؾ ال قػود التػػا ال يظاػر  لياػػا  -الػروذ، وهػرا  
جراـ والذ  يعد أقؿ وزف ودل ا، وهو مف إددار دار  رد هرا ، وبػيف  1.43م اف س اا بيف 

الػروذ، وذلػؾ فػا  ػو   جراـ والذ  يعد أ لا وزف ودل ا، وهػو مػف إدػدار دار سػؾ مػرو 3948
  لػا سػارت ال قػود هػذه أوزافال قود التا تـ ت اولاا مف ه ؿ هذه الدراسػة، وبػذلؾ يت ػإ ل ػا أف 

 .العظاـ الس جقة  در ه ؿ المتداولة الذهبية ال قود أوزاف قا د   ةس
 :الخاتمة
o  مػف قبػؿ، قمت فا هذا البحث ب شر أربعة د ا ير لطُغاف شاه لـ يسبؽ  شرها أو دراستاا

م مػة م اػا محةوظػة فػػا مجمو ػة مر ػز المسػ و ات اضسػػ مية بجامعػة تيػوب جف بةلما يػا، والرابػػف 
 محةوظ فا مجمو ة جامعة هامبورج بةلما يا أي ام.

o  قمػت بدراسػة جميػف ال مػاذج المعروفػة حتػا اآلف مػػف  قػود طُغػاف شػاه، والتػا ات ػإ أ اػػا
  بار   قود ذهبية فقط.

o  ُغػػاف شػػاه  لػػا  ةػػس قا ػػد  أوزاف ال قػػود الذهبيػػة السػػلجوقية ا هػػر  سػارت أوزاف  قػػود ط
 المتداولة ه ؿ  در الس جقة العظاـ.

o  بػػػػػدأت دار سػػػػػؾ مػػػػػرو الػػػػػروذ  شػػػػػاطاا فػػػػػا إدػػػػػدار المسػػػػػ و ات  وؿ مػػػػػر  فػػػػػا العدػػػػػػر
 اضس ما باسـ طُغاف شاه ه ؿ  در الس جقة  لا أقؿ تقدير.

o  سؾ وسط هراساف باسـ طُغاف شاه ه ؿ  دػر تعددت أ ماط ال قود التا أددرتاا دور
 الس جقة العظاـ، مف إلتزاماا بالطراز العاـ لل قود السلجوقية.

o  ورد اسـ طُغاف شاه  لا  قوده بديغت  الدحيحة وها طُغاف شػاه ولػيس طوصا شػاه  مػا
 ورد فا بعض المدادر التاريهية وهو ما يبرز أهمية وقيمة ال قود اضس مية.  

o شػاه  لػا  قػوده ألقابػ  ممػؿ لفهػر ا مػرال ولشػمس الدولػةل، ف ػ م  ػف   يتػ   سػجؿ طُغػاف
 أبو الةوارس.

o  قش اسـ السلطاف السلجوقا مل شاه  لا  قود طُغاف شاه للتعبير  ػف تبعيػة طُغػاف شػاه 
 السياسية للس جقة، وا تراف  بالسلطاف السجلوقا  حا ـ أ لا للدولة.    
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o مل شػػاه  لػا  قػػود ُطغػاف شػػاه وهػا لسػػلطاف ديػف اهللل ولمعػػيف  سػجلت ألقػاد السػػلطاف السػلجوقا
هليةػػػة اهللل ولجػػػ ؿ الدولػػػػةل ولر ػػػف اضسػػػػ ـل ولمعػػػز الػػػد يا والػػػػديفل ولمعػػػز الػػػػديفل ولالسػػػلطاف المعظػػػػـل، 

 وجميعاا ألقاد فهمة تعبر  ف الم ا ة ال بير  التا تمتف باا السلطاف مل شاه فا تلؾ الةتر . 
o  ام يف مف الهلةا  العباسييف وبالتالا ظارت ألقابامػا  لػا  قػوده وهمػا  ادر طُغاف شاه

 الهليةة القائـ بةمر اهلل، والهليةة المقتد  بةمر اهلل.
o  ،وردت  لػػا  قػػػود طُغػػاف شػػػاه بعػػض ال لمػػػات صيػػػر القر، يػػة ممػػػؿ  لمتػػا ل ػػػدؿل ولفػػػتإل

 و بار  لدلا اهلل  لي ل. 
o فاقػػػد  إمػػا لػػرقـ اآلحػػػاد فقػػط أو رقمػػػا  جػػا ت بعػػض تػػػواريخ السػػؾ  لػػا  قػػػود طُغػػاف شػػاه

 اآلحاد والعشرات بسبد بعض ا هطا  التا حدمت أم ا   ملية سؾ هذه ال قود.
o  استهدـ الهط ال وفا العربا ب و ي  ال وفا ذو الطرؼ المتقف، وال وفا المورؽ فا ت ةيذ

 ال تابات الوارد   لا  قود طُغاف شاه.
o حػا  )ح(، وربمػا يشػير هػذا الحػرؼ وصيػره مػػف حةػر  لػا  قػود بعػض طُغػاف شػاه حػرؼ ال

الحروؼ إلا أسما  المشرفيف  لا السؾ أو ال قاشيف أو الق ا  المتػوليف لػدار السػؾ، وقػد ت ػوف 
 هذه الحروؼ ها رموز و  مات ت عاا دار السؾ  لا ال قود لتمييز إدداراتاا.

o  امتػػػػازت هػػػػذه  قشػػػت  لػػػػا  قػػػػود طُغػػػػاف شػػػاه بعػػػػض الزهػػػػارؼ ال باتيػػػػة ممػػػؿ الوريػػػػدات، و
الزهػػارؼ بةسػػػلوباا التجريػػػد  المحػػػور،  مػػا  قشػػػت  لػػػا  قػػػوده أي ػػام بعػػػض الزهػػػارؼ الا دسػػػية 

 البسيطة ممؿ ال جمة الهماسية والحلقات الدغير .
o  تعر ػت بعػض  قػود طُغػاف شػاه لػبعض ا هطػػا  أم ػا   مليػة السػؾ ممػؿ ظػاهرتا ال قػػد

 الشايط، وال رد بالقالد مرتيف.
 المصادر والمراجع:

 المصادر:أوًل: 
  تحقيػػػؽا د/ محمػػػد 7، جال امػػػؿ فػػػى التػػػاريخ م(:2131أأأأ/ه636ابأأأن األثيأأأ  ن مأأأ، بأأأن أحمأأأد  ت ،

 ـ.1774لب اف،  –يوسؼ الدقاؽ، دار ال تد العلمية، الطبعة الرابعة، بيروت 
  الم ػػتظـ فػػى تػػاريخ الملػػوؾ  م(:2162-2166ه/ 597ابأأن الزأأوأب نأبأأو الفأأ ر  بأأد الأأ حمن  ت

مدػطةى  بػػد القػادر  طػػا، راجعػ  ودػػحح ا  -، دراسػة وتحقيػػؽا محمػد  بػػد القػادر  طػػا14ج، وا مػـ
 ـ.1881لب اف،  – عيـ زرزور، الطبعة ا ولى، دار ال تد العلمية، بيروت 



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

23 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

  مهتدػػر  تػػاد البلػػػداف م(:952هأأأأ/ 346ابأأن الفقيأأب نأبأأأو بكأأ  أحمأأأد بأأن محمأأأد ال مأأ اني  ت ،
 ـ.1773مطبعة بريؿ، ليدف، 

    هريػد  العجائػد وفريػد  الغرائػد م(:2184هأأ/ 682دي نس ار الدين أبو حفأ   مأ   ت ابن الو ،
 الم تبة الشعبية، بيػػروت، د. ت.  

  مػػورد اللطافػػػة فػػا مػػػف ولػػػا  م(:2476ه/874ابأأأن ت أأأ ي بأأأ دب نزمأأأال الأأأدين أبأأأو المحاسأأأن  ت
    ـ. 1886، تحقيؽا د/  بيؿ محمد  بد العزيز، القاهر ، 1، جالسلط ة واله فة

   م شػػورات دػور  ا رض م(:977هأأأ/ 367ابأن حوقأأل نأبأأو القاسأأم محمأأد بأن  مأأي الن أأيبي  ت ،
 ـ.1881لب اف،  -دار م تبة الحيا ، بيروت 

  ديػواف المبتػػدأ والهبػر فػى تػاريخ العػػرد  م(:2465أأ/ه868ابأن خمأأدون ن بأد الأأ حمن بأن محمأأد  ت
سػػػػايؿ  -لهػػػامس، تحقيػػػؽا هليػػػؿ شػػػحات  ، المجلػػػد اوالبربػػػر ومػػػف  ادػػػرهـ مػػػف ذوض السػػػلطاف ا  بػػػػر

 ـ. 1871ذ ار، القاهر ، 
  وفيػات ا  يػاف وأ بػا  أب ػا  أهػؿ  م(:2181أأ/ه682ابأن خمكأان نشأمل الأدين أحمأد بأن مبأ اهيم  ت

 ـ.1771، المجلد الهامس، القاهر ، الزماف
  ـ. 1784، مطبعة بريؿ، ليدف، ا   ؽ ال ةيسة م(:921هأ/ 366ابن  ستب نأبو  مي أحمد بن  م   ت 

  تحقيػػؽا 15، جالبدايػػة وال اايػة م(:2371ه/ 774ابأن كثيأأ  ن مأأاد الأأدين مسأأما يل الدمشأأق،  ت ،
 ـ. 1887د/  بد اهلل بف  بد المحسف التر ى، الطبعة ا ولى، دار هجر، القاهر ، 

  تحقيػػؽ الػػؾمسػالؾ المم م(:951هأأأ/ 342اال أأرخ ي نأبأأو مسأأحه مبأأ اهيم بأأن محمأأد الك خأأي  ت ،
 ـ.1851محمد جابر  بد الحؽ الحسي ا، مراجعة محمد شةيؽ صرباؿ، القاهر ، مطابف دار القلـ، 

  لطػائؼ المعػارؼ م(:2638هأأ/ 419الثعالبي نأبو من و   بد الممك بأن محمأد بأن مسأما يل  ت ،
 .ـ1857تحقيؽا إبراهيـ ا بيار  وحسف  امؿ الديرفا، دار إحيا  ال تد العربية، مدر، 

  الػروض المعطػار  م(:2462هأأ/ 866الحمي ي نأبو  بد ا: محمد بن  بأد ا: بأن  بأد المأنعم  ت
 ـ.   1864، تحقيؽ إحساف  باس، م تبة لب اف، بيروت، ا قطار فا هبر

  تػاريخ الهمػيس فػى أحػواؿ أ ةػػس  م(:2559هأأ/ 966الأديا  بكأ ب نحسأين بأن محمأد بأن الحسأن  ت
 ـ.1874بيروت، الطبعة ا ولى، ، دار دادر، 1، ج ةيس

  تػػاريخ اضسػػ ـ ووفيػػات المشػػاهير وا  ػػ ـ م(:2347ه/ 748الأأ هب، ناامأأام الحأأا ا شأأمل الأأدين  ت ،
 ـ.1887لب اف،  -، تحقيؽا د/  مر  بد الس ـ تدمر ، دار ال تاد العربا، الطبعة ا ولا، بيروت 41ج
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  تحقيػػؽا 1، جالعبػػر فػى هبػر مػف صبػر م(:2347ه/ 748الأ هب، ناامأام الحأأا ا شأمل الأدين  ت ،
 أبو هاجر محمد السعيد بف بسيو ى زصلوؿ، دار ال تد العلمية، بيروت، د.ت.   

  دار ابػػف تػاريخ الهلةػػا  م(:2565ه/ 922السأأيور، نزأألل الأأدين  بأأد الأأ حمن بأأن أبأأ، بكأأ   ت ،
، الطبعة ا ولى،   ـ.1774حـز

  بيػػروت، ،مػار الػػب د وأهبػار العبػػاد م(:2183هأأأ/ 681القأوينأأي نأك يأأا بأأن محمأأد بأأن محمأأود  ت ،
 دار دادر، د. ت.

  هأأأ/ 386المقدسأأي نشأأمل الأأدين أبأأو  بأأد ا: محمأأد بأأن أحمأأد بأأن أبأأ، بكأأ  البنأأا  الشأأام،  ت
 ـ.1766، مطبعة بريؿ، ليدف، التقاسيـ فى معرفة ا قاليـ أحسف م(:996

  مطبعػة بريػػؿ، البلػداف م(:895هأأأ/ 181اليعقأوبي نأحمأأد بأن أبأأ، يعقأأور بأن زعفأأ  بأن وهأأر  ت ،
 ـ. 1757ليدف، 

  معجػـ البلػداف م(:2119أأ/ه616ياقوت الحموي نش ار الدين أبأو  بأدا: يأاقوت بأن  بأدا:  ت ،
 ـ.1873، بيروت، 4ج

 المراجع العربية:ثانيًا: 
 :)القاجاريػػػػة تػػػاريخ إيػػػراف بعػػػػد اضسػػػ ـ مػػػف بدايػػػػة الدولػػػة الطاهريػػػة حتػػػػى  اايػػػة الدولػػػة  مقبأأأال ن بأأأأال

 ـ.    1878ترجمةا محمد     الديف م دور، القاهر ،  ـ(،1814هػ/ 1434 –ـ 717هػ/ 174)
 :)ـ.1867، دار ال ا ة العربية، القاهر  ا لقاد اضس مية فا التاريخ والومائؽ واآلمار الباشا نحسن 
 :)ـ.   1875، القاهر ، 1، جتاريخ دوؿ اضس ـ ال ي  ي نأ ه ا: منق يول 
 :)ـ.1861، دمشؽ،   ز أـ حجر  الة ى العش نمحمد أبو الف ر 
 :)ال قػود اضسػ مية م ػذ بدايػة القػرف السػػادس وحتػا  اايػة القػرف التاسػف الاجػػر  النبأ اوي ن أ أت محمأأد ،

 ـ.1774زهرا  الشرؽ، الطبعة الما ية، القاهر ، 
  :)ترجمػػػػةا لتػػػاريخ وا  سػػػػادالسػػػ الت اضسػػػػ مية الحا مػػػة دليػػػػؿ مرجعػػػا فػػػػا ا بأأأأوأو ل نكميفأأأأو د ،

 ـ.1714 مرو الم ح، الطبف ا ولا، أبوظبا، 
 :) موسػػػػػو ة ال قػػػػػود فػػػػا العػػػػػالـ اضسػػػػػ ما، الجػػػػز  ا وؿا  قػػػػػود اله فػػػػػة   مضأأأأأان ن أأأأأار  من أأأأأو

 ـ.1773، دار القاهر  لل شر والتوزيف، القاهر ، اضس مية
 :) التػاريخ واآلمػار والح ػار  اضسػػ ميةال قػود اضسػػ مية وأهميتاػا فػا دراسػة   مضأان ن أار  من أو ،

 ـ.1711زهرا  الشرؽ، الطبعة الما ية، القاهر ، 
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 :) موسو ة ال قوش اآلمارية  لا المس و ات اضسػ مية، الجػز  ا وؿا ال قػوش   مضان ن ار  من و
 ـ.1717، زهرا  الشرؽ، الطبعة ا ولا، القاهر  صير القر، ية فا مدر وشرؽ العالـ اضس ما

 ترجمػػةا ز ػى محمػػد معجػػـ ا  سػاد وا سػػرات الحا مػة فػى التػػاريخ اضسػ مى مبأاو  نمدوا د  أأون(:أا ،
 ـ.1841 -1841حسف و،هروف، القاهر ، 

 :)ـ. 1854، القاهر ، موسو ة ال قود العربية و لـ ال ميات، فجر الس ة العربية   مي ن بدال حمن 
 :)ترجمػػػةا بشػػػير فر سػػػيس و ػػػور يس  ػػػواد، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بلػػػداف اله فػػػة الشػػػرقية ليسأأأت نك نكأأأي ،

 ـ.  1874لب اف،  -الطبعة الما ية، بيروت
 :):مر ػػز الملػػؾ فيدػػػؿ  اآليػػػات القر، يػػة  لػػى المسػػ و ات اضسػػ مية لدراسػػػة مقار ػػةل، يوسأأ  ن أأ ر ا

 ـ. 1774للبحوث والدراسات اضس مية، الطبعة ا ولا، الرياض، 
 لمية:الرسائل العثالثًا: 

 :) رسػالة د تػػوراه   قػػود هػرا  م ػذ الةػػتإ اضسػ ما وحتػػا دولػة ،ؿ  ػرت لدراسػػة أمريػة ف يػػةل، أبااأة ن بأأد
 ـ.1777صير م شور ، جامعة القاهر ، مدر، 

 :) ـ.1857، رسالة د تورا  صير م شور  ، جامعة القاهر ، مدر،  قود الس جقة الحسيني نمحمد باق 
 :)  هػ/ 441 -31مدي ة مرو م ذ العدر ا مو  وحتا  ااية الدولة السلجوقية ) قود  بيومي نخمود أش

 ـ.1717، رسالة ماجستير صير م شور ، جامعة الةيوـ، مدر، ـ( دراسة أمرية ف ية1146 -577
 :)قود أدبااف م ذ  در اله فة العباسية حتى سقوط دولة الس جقة العظاـ فى  دسوقي نأحمد محمد 

 ـ.1711رسالة ماجستير صير م شور ، جامعة القاهر ، مدر،  ـ(،1146-647هػ/ 441-141إيراف )
 :)التجػػاوزات  لػػا السػ ة والقوالػػد اضسػػ مية فػػا  ػو   مػػاذج لػػـ يسػػبؽ  شػػرها  دسأأوقي نأحمأأد محمأأد

 ـ.1714رسالة د توراه صير م شور ، جامعة القاهر ، مدر، لدراسة ،مارية ف يةل، 
 :)851هػػػػػػ/ 516 -441الغز ػػػػػو  حتػػػػا الغػػػػزو المغػػػػولا ) هػػػػرا  م ػػػػذ الح ػػػػـ رأأأأايال ن أأأأل  سأأأأأميم- 

 ـ.1773، جامعة ج ود الواد ، مدر، صير م شور رسالة د توراه  ـ(،1117
 رابعًا: الدوريات العلمية:

 :) الهػػػط، أسػػػػلوب ، وأ وا ػػػ  ومميزاتػػػ   لػػػا ال قػػػود اضسػػػ مية فػػػا العاػػػػد  الحسأأأيني نمحمأأأد بأأأاق
 ـ. 1857، مجلة سومر، المجلد الرابف والعشروف، الجز  ا وؿ والما ا، بغداد، السلجوقا

 :)17، مجلػػػة سػػػػومر، مػػػػجالػػػػدرهـ العباسػػػى فػػػػى زمػػػػف الهليةتػػػيف الماػػػػدض والاػػػػادض القأأأأأاأ نوداد ،
 ـ. 1853الجزئيف ا وؿ والما ا، بغداد، 
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 :)جلػد سػومر، المجلػد المالػث ، مالػدرهـ العباسػى فػى زمػف الهليةتػيف ا مػيف والمػةموف القأأاأ نوداد
 ـ.  1856والعشروف، بغداد، 

 :)جامعػة القػاهر ،  -، مجلػة  ليػة االمػارالهػط العربػى  لػى ال قػود اضسػ مية النب اوي ن أ أت محمأد
 ـ.1886العدد المامف، 

 :)  ـ.1834، مجلة سومر، الجز  ا وؿ، بغداد، الدي ار اضس ما النقشبندي ننا 
 :)14-11، مجلػػة المسػ و ات، العػػدداف وز  لػا المسػػ و ات اضسػ ميةالرمػػ حميأد ن بأأدالعأيأ ،

 ـ.1871بغداد، 
 :) تطػػػور الهػػػط العربػػػا  لػػػا المسػػػ و ات العربيػػػة حتػػػا  اايػػػة العدػػػر العباسػػػا د تأأأ  ننأأأاه ،

 ـ.1875مجلة المورد، المجلد الهامس  شر، العدد الرابف، 
 :) اضس مية فى  اػد الهليةػة  بػد الملػؾ دالالت سياسية د ائية لآلمار   ثمان نمحمد  بد الستا

 ـ.1878، مجلة العدور، المجلد الرابف، الجز  ا وؿ، دار المريخ لل شر، ل دف، ي اير بف مرواف
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