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 الملخص: 

ذاا ي لاا  ٤٢٨واجولى  ررياد باري نيواوثلر وانشيتناول  ذاذا احث ار دراواش لندار حادرذ  
إوااا  لحااااي اح اااوق  احواااجولى  طفرحثااام لذاااال ل يااالظ ثلوللإلاااش ا واااتوذ ي يااا  و يااار ثو لااااورا  
اح رثياااش احلت اااد ت لىاااد تااا  لااااه احداااق  اح اااو  ح اااذا احااادرذ  لاااايو إلجلياااو دىيااااو للبااا و قتوثوتااا  

 تشرله احلختجيلزخورر ، لت  ت جي  لتيوير تجم احقتوثو  احزخوره ر  بلء احظ
رااد ألاار ثبااري ذااذا احاادرذ  للباالع احث ار طفرحثاام احلوااو  إواال  إلجياا   ينلااو دخاا  

ذاا قلاو ذقار قا  لا  اثا  ا ليار لاحناليرث لذحام ألناوء احاااراع ٤٢٨شنيواوثلر را  دا ر دا ثو  وان
احداديد احااذث  اادر ثااي  احواجطو  احفزناالث لواا لد ثاا  ل لالد لا لياار احوااجولى  طفرحثاام ل لااد 

 . الء إلج  إىجي  خراوو  ثلو ري  نيووثلر ل  ا وتي
لىاد تا  إوااراء دراواش لاورنااش ثاي  احاادرذ  للبالع احث اار لاحادينور احوااجولى  احاذث باارث  

ذا لاحل يالظ  وحياو ثلت اه ول ياش احنلياو  ا لريقياش ثنيليالرم ٤٢٨شطفرحثم ثنيووثلر أيبو ون
ا لاحل ياالظ  وحيااو ثلرقاااز ذاا٤٣٤شلقااذحم أىااد  درذاا  وااجولى  باارث  طفرحثاام أيباااو ثنيوااوثلر واان
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احلوااقلقو  ا وااالليش ثوول اااش تاالثنو  ثكحلونيااو، قلاااو تاا  ا دااور  إحااا  احاادراذ  احفزنليااش ثنيواااوثلر 
 تلقذحم زخررش احالس لاحو  ، ذا٤٢٨شون

ذاا ث اد ٤٢٨شلذقذا يتبح حنو أ  احدرذ  للبلع احث ار بارث  ا ليار طفرحثام ثنيواوثلر وان
حتلقيد تث ي  نيووثلر ح قل  لحيس ح ق  احفزنليي ، لذذا احدرذ  رريد إوتيالئ  إلجي و ر  د ر د ثو  

ح  يدرس أل يندر ل  ىث  قلو أن  حا  يندار لليا  حا  لا   يار تاوريط واق  لطارازر ثنيواوثلر قلاو أنا  
لذاذا احاادرذ  احيريااد ي ااد إبااور  ، ي اد أل  لأىااد  درذاا  وااجولى  باري نيوااوثلر ي لاا  إواا  طفرحثاام

 تطفرحثم احلبرلثش ثنيووثلر خواش لاحدراذ  احوجولىيش ثايش إلول وديدر لذول  حدراذ  
 تا لير ا و  طفرحثم، نيووثلر، درذ  وجولى  كممات مفتاحية:

Abstract: 

This research emphasizes on studying and publishing a unique Seljuk dirham 

coined in Nishapur in 428 Hijri. The dirham carries the name and the title of the 

Seljuk ruler Tughril Beg. This dirham is preserved in the Yahya Jaafar’s collection in 

the United Arab Emirates. The study conducted an accurate, scientific description, 

and analysis of this dirham the light of different circumstances. 

Tughril Beg ordered to coin this dirham and recorded his name when he 

entered Nishapur in the month of Sha'ban 428 AH during the intense conflict that took 

place between him and Sultan Masud I of Ghazni to dominate Khorasan province; 

including Nishapur as mentioned by Ibn al-Athīr and Al-Nuwayri 

The research includes a comparative study between this dirham and the Seljuk 

dirham that was coined by Tughril Beg also in Nishapur in the year 428 AH, which 

currently owned by the American Numismatic Association’s collection NYC. Also, a 

comparison was made between this dirham and the oldest Seljuk dirham coined by 

Tughril Beg in Nishapur 431 AH (currently preserved by the Center for Islamic 

Numismatics, University of Tübingen, Germany). Besides, pointing out to other 

Seljuk dirhams, as well as bow and arrow decoration. 

As a conclusion, it became clear that this dirham was coined by prince Tughril 

Beg in Sha'ban 428 AH after he conquered Nishapur to confirm the subordination of 
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Nishapur to his rule against his opponents; the Ghaznawi. This unique dirham was not 

studied or published before and it’s considered the first and the oldest of the Seljuk 

dirhams that were coined in Nishapur. This dirham that has the name of Tughril Beg is 

considered an important addition to Tughril Beg’s dirhams in particular, which coined 

Nishapur and considered an important addition to the Seljuk dirhams in general. 

Keyword: Seljuk dirham, Nishapur, the Majesty prince Tughril Beg.  
حلت د  درذ  وجولى  رريد بري يلود ثلوللإل  ا وتوذ ي ي  و ير ثو لورا  اح رثيش ا

و  اح وق  احوجولى  ثا ذا٤٢٨شنيووثلر ون (ت ٤يفش: ا لير ا و  طفرحثم )حل شي ل  حاي لا 
لي ااد ذااذا احاادرذ  أل  لأىاااد  احاادراذ  احوااجولىيش احلبااارلثش ثنيوااوثلر راا  إل اااد طفرحثاام، قلااو أنااا  

ذااا قلااو ذقاار اثاا  ٤٢٨واانشاحادحي  احلااودث لا لاارث إلجاا  أ  طفاار  ثاام ىااد إواتلح  إلجاا  نيوااوثلر 
ا لياار لاحنااليرث ثاإلتثااور أ  احناااالد دااور  لاا  داااورا  اح قاا  احاالالر لأن اااو للياااش روااليش   يلقااا  

حا  يواث   ‒للبالع احث ار‒لذاذا احادرذ   ،احط   ر  ىيلت و للاو يارد إلجي او لا  قتوثاو  لزخاوره
 ندرر أل دراوت  ل  ىث  قلو ح  يوث  ندر للي  ح ت

ح اذا احاادرذ  ثادااتلوح  إلجا  قتوثااو  لرقزيااش داخا  دائاار  تاادلر  لح ااو ليتلياز احدااق  اح ااو  
قتوثو  ر  ذولش لا د ت يط ث و ل  احخورج دائر  لذحم ثق  ل  احلو  لاحظ رت لووء  قتوثو  

 لزخوره ذذا احدرذ  إلج  احن ل احتوح : 
 الظهر الوجو

 المركز
 ال الو اال
 اهلل وحده

 ال شريك لو

ᴖ Ỉ   " والسهم القوسرسم لشكل" 
 محمد رسول اهلل
 القائم بأمر اهلل
 األمير األجل

 طغرلبك

سنة الدرىم بنيسابور سنة  ]ـذا[بسم اهلل ضرب ىـ الهامش
 ثمان وعـ]شرين وأربع مائة[

المؤمنون بنصر مئذ يفرح [ومن بعد ويو ]هلل األمر من[ قبل
 اهلل[
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، بمجموعو األستاذ يحيي جعفر باإلمارات العربية المتحدةىـ، محفوظ ٨07 ة(: درىم سلجوقى ضرب نيسابور سن1)لوحة 

 جم ٣٢70 :وزنال

ر  لاللش أوطر أرايش ثلرقز احلو  تتبل   ‒للبلع احث ر‒ووء  قتوثو  ذذا احدرذ 
للرد  لذحام ثاوحخط احقالر  احلاالر ت   داريم حا ‒اهلل ل اادر‒دا ود  احتل ياد قولجاش ذقاذا:   احا  ا 

 احلو  لقو  احبري لذل نيووثلرتثقتوثو  ذولش 
 ٣٤‒٤٢درىو لخط إلرض  ٥٨‒٤٩تاع نيووثلر ر  دلو  در  إيرا  إلج  خط طل  

، لذ  إ دث إللااا  إىجاي  خراواو  را  اح اار ا واالل  ثو باورش احا  لارل لذلاو يا او  ٤دلو 
وووااون  إلرراا  نيواوثلر را  اح اار اح ت٢اآل  را  ترقلونواتو ، لذارا  لثجااط لذلاو أرفونواتو   وحياو

ذااا راا  إل ااد احخجييااش إلللااو  ثاا  ٣٢لىااد تاا  رت  ااو واانش  ٣لثدايااش اح ااار ا وااالل  ثاواا  اثرداا ر
 او أن، لىيا  ٤( لوحر احخجيوء احرادادي  إلجا  ياد ا ليار إلثاداهلل ثا  إلاولر ثا  قريار٣٥‒٢٣إليو  )

وتخ٢٣‒٤٣يو  احخجييش إللر ث  احخطوي )أرت   ر   ل  دار دذا( إلج  يد ا اه ث  ىيست لا 
 ت٥يووثلر ر  إادار احدراذ  ر  اح ار احوووون  لقون  ت ره ثاو  اثرد روم ن

                                                                 
دور  :الحسينى)محمد باقر(؛ 472م، ص ٨٦٩١مصر،  ،القاهرةجامعة ، غًن منشورة دكتوراهرسالة  ،نقود السالجقة :الحسينى)محمد باقر( -9

 .27، صم٨٦١4، بغداد ٨١‒٨عدد  ،، جملة ادلسكوكاتالضرب االسالمية دراسة حتليلية للنقود العربية السلجوقية
نقود عطااهلل)سعيد عبدالفتاح عفيفي(،  ؛24١م، ص ٨٦١1بًنوت  ، ترمجة بشًن فرنسيس وكوركيس عواد،بلدان اخلالفة الشرقية :ليسترنج)كى( -0

 مصاااار، جامعاااة القااااهرة،دكتاااوراه غاااًن منشااااورة، ، رساااالة حاااق ساااقول الدولاااة اخلوارسميااااة، دراساااة ا ر اااة فنيااااة اإلسااااالم نيساااابور مناااح ال ااات  
 . 2٦١، صم400١ها/٨242

3-
 Wilkinson .C.K, Nishapur pottery of Early Islamic period , The Metropolitan Museum of 

Art, New York, 1972, p. xxv. 
 .1٩٦-1٩١، ص م٨٦١7نيس الطباع، بًنوت أ نيس الطباع وعمرأ، حتقيق عبداهلل فتوح البلدان :ىـ(086بو الحسن احمد بن يحيي ت أالبالذرى) -٨
، مطبوعاات ٨ل ،عباس ( حم وظ ىف ادلتحف الوطين بدمشاق)ساساين، عريب ساساين، أموي، م حجر ال ض أكنز  :العش)محمد ابو الفرج( -5

 ؛2، ص م٨٦74دمشق،  ادلد ر ة العامة لآل ار وادلتاحف
Mitchiner(Michael)., Oriental Coins and Their Values, The Ancient and Classical World, 600 

B.C. - A.D. 650, Hawkins Publications; First Edition edition (January 1, 1978), p.1107.  
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لظجاا  اثردااا ر ت لااا  رااا  وااام احااادراذ  لناااذ رت  اااو رااا  إل اااد احخجيياااش إلللاااو  ثااا  إلياااو  
وتلر  ت ل  طلا  اح ار ا للث لثدايش اح ار اح ثوو  إلج  ا ى   ت  ونش  ذا إلندلو ٤٩٢لا 

واا  إلدينااش اثردا ر لثااكإلج  قتوثاو  لرقااز ظ رذاو  وا إبارث  احاادراذ  ث او لناااش ث اولش لو  ااو 
"نيوااوثلر" لأواايج و إواا  ناااار ثاا  واا د ليلوااد لااا  ذااذر احاادراذ  لاللااش نلاااوذج لا ااد لن ااو ل يااالظ 

  ت٢لاحنللذوي  اآلخري  ل يلظي  ثلت ه ىطر احلطن ، ٤ثوحلقتثش ا ذجيش ثثوريس
يلواد لنا  والث رىاا   لواوء ثقتوثاو  ذاولش احلوا  ث اد إوا  نيوااوثلر تاوريط احوام احاذث  

اآل اود لذاال "للاو " ل رراا  احالال لاح ااي  لا  رىاا  اح داارا  لذال إلدااري   يار حاا  يظ ار لاا  ذااذا 
احرى   رله احدي  لاحراء لاحيوء لاحنل  ثوثي احاص غير احويد لقذحم اح و  ثوحنوثش حرى  احلئو  

 ذات٤٢٨لحق  ل  احلؤقد أن  "أرثع لوئش" لقذحم يقل  توريط احوم ذل 
ألاار طفرحثاام احلوااو  إواال  إلجاا  ذااذا احاادرذ  للباالع احث اار ثباارث   ينلااو دخاا  لىاد 

ذا  ير قو  احاراع دديدا ثي  احوجطو  احفزنالث لوا لد ثا  ٤٢٨نيووثلر ر  نيس احونش لذ  
ا لياار احوااجولى  طفرحثاام ل لاد ثاا  ليقوئياا  ثاا  وااجول   اال  ا وااتيالء ل ل لالد ثاا  وااثقتي  

لر، رااد إلااي  احلجام لوا لد أقثار أليار را  ثالطا  ل ووثا  لذاال إلجا  إىجاي  خراواو  ثلاو ريا  نيواوث
وثوداا  ىوئاااد اح واااوقر لوااير ل ااا  أليااارا قثيااارا إواال  لااارداليد ثااا  ثدااال لألاار احلجااام لوااا لد ىوئاااد 

، ٣ويلد  وثود  احذث قو  ياي  ث را  لنيووثلر ثاتو  احوالواش لر  ذذا احادد يذقر اث  ا لير
لأرث لوئااش  اادل  ل رقااش ثااي  اح وااوقر احفزنليااش ثاياااود   أناا  راا  داا ر داا ثو  واانش للااو  لإلدااري 

نوثودااا  لاح وااااوقر احواااجولىيش ثايااااود  دالد دااااي  طفرحثاااام ثاااام إلجااا  ثااااوي وااارخس ل  ت اااا  ذااااذر ا 
لدخجااالا  يااارلواااتيالء احواااالواش إلجااا  خراواااو  لرااا  ذحااام ياااال  اثااا  ا ا  احل رقااش ث زيلاااش وثودااا  ل 

طااي حاا  ري اااو راا  داا ثو  ثوحواااجطو  ىاااثو  احااثالد راادخ  طفرحثااام نيوااوثلر لوااق  احداااوذيوخ لخ
ل ث در أذا ٤٢٨احل ظ  لررىلا احنلاي ر  احنلاا  ل  ىو  احوجطو  طفرحثم ر  د ر د ثو  ونش 

ثبري احدنونير لاحدراذ  ثاول  ر  نيووثلر لن و احدرذ  للبلع احث ر لاحدينور احذث بارث  را  
نيواااوثلر أ  حيؤقاااد ، ٤نيليااالرملريقياااش ثنيااس احوااانش لاحل يااالظ  وحياااو ثلت اااه ول يااش احنلياااو  ا 

  احناالد داورر ذولا  لا  داورا  اح قا  احالالر احتا  أتوث ا  حا  ثوإلتثاور ل خوب ش ح قلا  أاث   
                                                                 

1-
 Lavoix,Hnri, Catalogue ds Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale , vol I, 

paris 1887. p.771. 
 .20١، صم٨٦١2ها/٨202، الدوحة، ٨ج ،النقود العربية االسالمية احمل وظة ىف متحف قطر الوطىن :العش)محمد ابو الفرج( -0
، مراجعة حممد  وسف الدقاق، ١ج ،الكامل ىف التار خ :ىـ(7٣2ثير)ابي الحسن على بن ابي الكرم محمد بن عبدالكريم الشيبانى ت ابن األ -٣

رب هنا ة األ :م(9٣٣0ىـ/6٣٣النويرى)شهاب الدين احمد بن عبدالوىاب ت  ؛42٨-420ص ،م٨٦١7ها/ ٨207بًنوت  ،الطبعة االوىل
 .471ص ،م٨٦١2ها/٨202هواىن، القاهرة ، حتقيق حممد جابر عبدالعال، عبدالعز ز األ41، ج األدبىف فنون 

 .١١٦ص ،نقود نيسابور :عطااهلل -٨
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ير لح  ووني احخطثش احت  ذقرذو اث  ا إقو  ي رص إلجي و ق  اح قو  احلوجلي  ر  ذحم احلى  
  احوااقش لاحخطثاااش ذاااا لثااذحم راااا٤٢٨شثكناا  خطاااي حطفرحثاام إلجااا  لنااوثر نيواااوثلر راا  دااا ثو  واان

 والل تلاحطراز قون  ذ  دورا  اح ق  لاحوجطو  احلالر ر  اح ار ا 
ذا ٤٢٨لذقذا را  احدرذ  للبلع احث ر اح  ووني احدينور احلبرلي ر  نيووثلر ونش 

  ذقاار  ذلااو احااادحيجي  أيااش ثنيلياالرم قلااو وااث  قلرييبااو لاحل ياالظ ثلت ااه ول يااش احنليااو  ا أ
ذاا راا  ٤٢٨  طفرحثام ىااد باري احادنونير لاحاادراذ  وانش أ  إلجا  ااحجاذي  يؤقاادريي  لااحلاوديي  لا 
لحقا  را  نياس  ليرتوتيالئ  إلجي و ر  د ر د ثو  ل  اح و  نيو  قلو ذقر اث  ا إنيووثلر ث د 

وااتطوع احوااجطو  لواا لد ثااا  ا  واااترد احفزنااليي  نيوااوثلر لاا  احواااالواش ل إذااا ٤٢٨اح ااو  لذاال واانش 
ث ث اد دا ثو  لذا  ن وياش أذاا ٤٢٨ذ  ثنيووثلر ر  نيس احوانش لذا  ل للد احفزنلث بري احدرا

حا  طوإلاش احدلحاش احفزنلياش إحاي ج  لا  خالح او إلالد  نيواوثلر ( راتح)ذل اح واش لواو  إلجي او قجلاش 
 ت٤ليلود ل  ذذر احدراذ  نللذج ل يلظ ثوحلت ه احلطن  ثقلثن وو  ثوحدنلورم

  ، لىاااد ناداا  ذاااذر احزخرراااش إلجااا  للرد إلجاا  قتوثاااو  لرقاااز احظ ااار زخررااش احاااالس لاحوااا
احنالد احذذثيش احت  برث و طفرحثم ر  دلر احبري احوجولىيش إلدا نيووثلر احت  ح  يوو  إلج  
نالدذاو احذذثيااش ذااذر احزخررااش لحقن او وااوء  إلجاا  احنااالد احيبايش احتاا  باارث و طفرحثاام ثنيوااوثلر 

لونيو كحالليش ثوول ش تلثنو  ثولاحت  لاجنو لن و نللذوي  راط ل يلظي   ثلرقز احلوقلقو  ا 
ذا لي ل  حاي ٤٤٤خر لؤرخ ونش، لاآل٢و لير ا ذا لي ل  حاي ا ٤٣٤ىد  لن و لؤرخ ثونشا 

  احدراذ  أح  احدرذ  للبلع احث ر لذذا يد  إلج  إبورش ، لذحم ثو ٣احوجطو  احل ظ  دوذندور
 احوجولىيش احت  برث و طفرحثم ثنيووثلر للاجتنو نودر  ودات

لور  زخررش احاالس لاحوا   واد  لاوا و ثاي  احلتخاااي  را  إلجا  احنلياو  اح اري ألىد 
Milesووني  ل  تيوير لت دياد احلااالد ث اذر احزخرراش  يار يارث لاويجزلا 

٤
  ذاذر احزخرراش أ ،

أ  احواا   لاحااارلح ذلااو إلاللااش للياااز  ؛ ٥ لااد تل ياادأ وااج ش أل ناالع لاا  احتلفاااش، راا   ااي  ياااذقر 
  طفرحثام أ  ذاذر احزخرراش ذا  إلاللاش تاد  إلجا  أ ،٦ياال  ل لاد ثاوىر اح واين حجوالواش، ثينلو 

وااالليش   ذااذر احزخررااش لوااتل ور لاا  اح ايااد  ا ألغلريااش ليباايه اح وااين  لاا  إلدااير  قنياام ا 
                                                                 

1-
 Ostrup,j, Cataloge, des Monnaues Arabes et Turques du Cabinet Royal des Medailles du 

Musee Nationale de copenhsgen 1938, p.1304 
 مم.98٢5قطر الجرام،  ٣٢7٣وزن ال (،FB4D4)رقم السجل -0
 . مم 02قطر الجرام،  ٣٢58وزن (، الFB4D5)رقم السجل -٣

4-
 Miles, George c, Rare Islamic coins, New York 1950, p.196. 

 .21م، ص ٨٦0١رابع، قسططينية، ، قسم )مسكوكات قدمية اسالمية قتالوغى(موسة مها ون :توحيد)أحمد( -5
 .21ص ،نقود السالجقة الحسينى: -7
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  طفرحثام ياناش أحا  احلئذناش ل إحا  احاثاش لاحوا   إ  احاالس يرلاز أث أاحلتللجاش را  احاثاش لاحلئذناش 
  احناالد داور  لا  دااورا  أإلتثاور إذاذر احزخرراش إلجا  ناالدر احيبايش احلبارلثش را  نيواوثلر إلجا  

وااال  راا  لىاا  ىريااي إلتناالا ا إ اا  قااونلا ىااد نوااالل    إن ااو للااوئ  روااليش حجد حااش إلجا  أاح قا  ل 
ذ ، لحقا  واا يد نا  تلوااد قجلاش "هلل" داخا  احااالس حاث ض احاادراأل اول  احتادحي  إلجاا  قاللا  ثالحاا  

ث احاوئ  ثكن  طفرحثم وو  ذذر احزخررش أخذ ثوحر ن    يلق  ا أراء يرد إلج  ذذر اآل، ٤إلثداحيتوح
ن اادر لن ااو إحجد حاش إلجاا  ىثيجتاا  لذحاام ثواثي احفلاالض احااذث ي اايط ثتااوريط احاثوئا  احترقيااش احتاا  

  ألاحلئذنااش لي تاااد   تقاال  ذااذر احزخررااش تللاا  احلوااود أث د تاحوااالواش  تاا  يللنااو ذااذا قلااو يواا
ل إلاللااش تاد  إلجاا  ذحاام أواالل   ثلبااع زخرراش إ  ي جناالا إلاا  أحا  إاحواالواش حاا  يقلنالا ث ووااش 

ل   ٥،٤يتي  ن   نادلا إلجي و د ود  احتل يد لاحرووحش احل لديش لقذحم وزء ل  اآلإلج  نالدذ   
 ولر  احرل  لنا :

حا  لاو إ، ليبايه وا يد (ثناار اهلللر ل  ىث  لل  ث د ليللئاذ ييارح احلاؤلني  هلل ا ) 
احتاا  وااوج  راا  ث ااض ( هلل)  قجلااش كخااذ ثلااو ذقاارر ثااوىر اح وااين  ثاا    يلقاا  ا أنااوااث  ثالحاا  

  قجلاااش هلل ىاااد حااا  احلواااود  إ  ذاااذر احزخررااش تداااير أ يااو  داخااا  احاااالس   ت نااا  ثوحبااارلر  ا 
وثلر لن او نلالذج لاؤرخ إلج  قتوثو  لرقز ظ ر نالد طفرحثم احذذثيش احلبارلثش را  نيواأناد  
ذا ل يلظ ثلوللإلش ٤٥٣خر لؤرخ ثونشآ، لنللذج ٢ذجيش ثثوريسذا ل يلظ ثوحلقتثش ا ٤٤٧ثونش

 ت٣ثثيرل لحي  ىوزا  
 اااد احلاااؤرخي  لذااال احرالنااادث ثكن لاااو قوناااو لاااا  أي لاااو إحر وداااأ  احاااالس لاحوااا   ألاح ايااااش 

ورذ  رروو  ل ورثي   ير اور احالس إلتثانلو ذذثلا ثأيدلا  احاتو  احت   لج و احوالواش ل    أ
حي لااو رااا  إل لااو واااث  ىيول ااو ح اااووت   ألاحواا   لااااو ثي  ح اا  رااا  ثدايااش ىياااو  احدلحااش احواااجولىيش 

واااو  زخرراااش احاااالس لاحوااا   إلجااا  ناااالدر احيبااايش احلبااارلثش رااا   د  طفرحثااام ىاااأاحاتاااو ، لرثلاااو 
تخوذذلو د ورا حدلحت  ر  تجم احيترر احلثقار  لا  ىياو  دلحاش نيووثلر للن و احدرذ  للبلع احث ر  

 ت ٤يرا إاحوالواش اح ظو  ر  

                                                                 
 .20١-204ص ،نقود نيسابور :عطااهلل -9

2-
 Hennequn, Gilles, Catalogue des Monnous musulmanes de la Bibliotheque Nationale –

Asia pre-Mongal, le salewges et leurs succarreurs, paris, 1985, p.31. 
 .٨0٨7 رقم م،٨٦١١، بًنوت، ادلسكوكات االسالمية جمموعة خاصة :قازان)وليم( -٣
 مٌن الشواريبأبراهيم : إ، ترمجةخبار الدولة السلجوقيةأ يفراحة الصدور وآ ة السرور  :ىـ(588الراوندى)محمد بن على بن سليمان الراوندى ت  -٨

 .٦0-١١ص  م،٨٦٩0، القاهرة وآخرون الشواريب
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لا  احاتاو  اح ولاش حادث احواالواش أد  احاالس لاحوا   قونتاو لا  كث احاوئ  ثألحقننو نؤيد احر 
وااتيالء واتخدال و را  ا   إلجا  ياد طفرحثام لؤواس ذااذر احدلحاش   خوااش را  ثداياش تكوايس دلحاات

ىديااد لاا  احلااد  للاا  وروااو  لطثرواتو  لخاالارز  ل إلجا  اح  جااي  احوثااو  لذلااذا  لاحاادينلر ل جاالا  ا 
 ت٤اي و ألاحرث لثجط ل 
جاا  واجطت  را  لااار أإل  إلناادلو دخا  ثفاداد ل ٤٥٥٥ ذاا ٤٤٧يباو راا  وانش أواتخدل و إقلاو 

نوبال ، ح   دلد احدلحش احثيزنطيش ثو إرفونوتو  أويو ل  آلدخل  ق  ثالد غري  ٢احخالرش اح ثوويش
ليجا  زخرراش احاالس لاحوا    ت٣ذاا٤٧٥ل دلد احدلحش احيوطليش ر  لار ر   لز  احواالواش ىثا  إلاو 

 (تل لد رول  اهلل )ثقتوثو  لرقز احظ ر احرووحش احل لديش لختار  ر  وطر لا د ذقذا
واا  احخجييااش اح ثووااا  احاااوئ  ثااكلر اهلل لذااال إلوااوء ثوحوااطر احلاااون  حقتوثااو  لرقااز احظ ااار 

ث  احيب  أو و  ث  احلاتدر ثوهلل إلير  لد ث  ا أث  اح ثوس أل و ير ث  احاودر ثوهلل أث إلثداهلل
ثي  احاودر ثوهلل أ لد، تلح  احاوئ  ثكلر اهلل احخالرش ث د لرو  أث  اح ثوس أو ير ث  احل تبد ثوهلل 
  تلر  حيجش احخليس أح  إ، لظ  إلج  إلرش احخالرش اح ثوويش ٤ذا٤٢٢ر  د ر ذث اح وش ونش 

يااو  أدا ر لخلوااش أذااا لقاو  إللاارر وا  لوااث ي  وانش للاللااش ٤٦٧لوحار إلداار لا  داا ثو  وانش اح
 ت٥د رأرث ي  ونش لللونيش أ و ل ثر ألخالرت  

حاوي ألذذا احجاي ل  ( ا لير ا و )و  احخجييش اح ثوو  حاي إللرد ثوحوطر احلوحر ث د 
وا  يطجاا  واا  ثل نا  اح ظااي  لقاو  حاااي ا ، لا ٦شواات لج  قاذحم قكحاااوي رخرياإاحلظاوئه احتا  

طجا  أاا وي احنيالذ لا  رواو  احدلحاش احاذي  قاونلا يتلت ال  ثواجطو  لاواع را  اح قا ، قلاو أإلجا  
للاااا   ،٧  يواااتاجلا ث قااا  ل يااااوت   إلااا  احخالرااااش اح ثووااايشأوااااتطوإللا إاحل يااااو  احاااذي   ءلااارااإلجااا  

و  ثاإلتثورر ألير احوالواش ليتلتع ثنيلذ قثير ر   ق  لير ا   طفرحثم تجاي ثجاي ا أاحلروح 
تخااذ ذااذا احجاااي حي ثااار إلاا  وااجطون  احويووااا  إ  طفرحثااام أإللاااو  لنطاااش خراوااو  ل ألااو ثياادر لاا  

وااا  يوااو  إلجااا  دناااونير طفرحثااام ليااار ا لظااا  ذاااذا احجااااي لذاال ا  ،تواااوع لجقاا إلنياالذر للااادث 
                                                                 

تاار خ الادول االساالمية  :حمد السـعيد(أسـليمان) ؛١7-١2، ص ، الطبعاة الاانياة، القااهرةساالجقة ا اران والعاراق :محمد(حسنين)عبدالنعيم  -9
، ترمجة حممد صبحى فراسات، حمماد الدول االسالمية :لين بول )ستانلى( ؛١٨2م، ص ٨٦70، القاهرة (٨)ج، جزءانومعجم االسر احلاكمة

 .١٨١ صم،٨٦7١امحد دمهان، دمشق
 .١4١-١44، ص الكامل ىف التار خابن االثير:  -0
 .١٨2تار خ الدول االسالمية، صسليمان:  -٣
 .٨٦٦-٨٦7 ص الكامل ىف التار خ، :ابن االثير -٨
 .20٩ ص ،الكامل ىف التار خابن االثير:  -5
 .٨7٦، صم٨٦71، القاهرة، رواأل القاب االسالمية ىف التار خ والو ائق األ :الباشا)حسن( -7
 .٨4٩، صاأللقاب االسالميةالباشا:  -6
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ذااا باااري ٤٣٩راا  نياااس احواانش لذااا  ل  ،٤ذااا٤٣٩احذذثيااش احتاا  بااارث و راا  نيواااوثلر  تاا  وااانش 
لذحام ثاد  لا  ، ٢(احواجطو  احل ظا  دوذنداور) حاوثا  احودياد  لذا أطفرحثم احدنونير لواو  إلجي او 

حااوي احودياد  تواو  إلجا  دناونير لدراذا  طفرحثام احلبارلثش لظج  ذاذر ا ( و لير ا  )احاي 
 ت٣ذا٤٥٥ذا ل ت  ن ويش رتر   قل  ر  ونش ٤٣٩ثنيووثلر لنذ ونش 

حاااوي احوديااد  لواااوج و إلجاا  نااالدر ث اااد   طفرحثاام تجاااي ث اااذر ا أللاا  احواادير ثوحاااذقر  
وااتيالئ  إلجاا  اح دياد لاا  احلااد  لن او وروااو  لطثروااتو  لخاالارز  ا  لتااداد واجطون  ل ا  تلوايع لجقاا  ل 

   ذقر تأاي و  لغيرذو قلو وث  أىجي  احوثو  لذلذا  ل ا  ل 
وا  طفرحثام إوا  لير ا احظ ر ث د حاي ا خير حقتوثو  لرقز لناش ثوحوطر احراثع لا 

لي د لؤوس دلحاش احواالواش اح ظاو  ثاايرا   ٤لذل طفرحثم ل لد ث  ليقوئي  ث  وجول  ث  تاو 
إلجا  اح دياد لا  احلاد  احتا  واث  أ  ذقرنوذااوت  اايرلا  ىز واتلح  را  ا  ل ، ٥ ٤٥٤٥ذاا ٤٣٢وانش 

ذااا ٤٥٥داا ر رلباو  واانش    تالر  ياال  احول ااش احلاول  لاا أحاا  إلظا  احوااجطو  طفرحثام ي قاا  
 ت٦لقو  إللرر وث ي  ونش تاريثو لقو  إلايلو ح  يجد لح  يجد لحدا

هلل ا لر ل  ىث  لل   )ل  ولر  احرل  لنا  ٥،٤يتي  ل  اآل ءللرد ث ولش احظ ر وز 
نا  إلجا  احناالد لناذ إل اد آىاد ثادأ تواوي  ذاذا احانص احار ل  ،(ث د ليللئذ ييرح احلؤلني  ثنار اهلل

ذاااا ٤٩٨لااي  لىتجااش واانش تاااورر إلجاا  داااياش ا إنذااا( ث ااد ٢٤٨-٤٩٨كلل  اح ثوواا  )احخجييااش احلاا
ناا  لاا  واالر  احاارل  يواااو  إلجاا  احنااالد لنااذ ذحاام احلىاا  لحيتاارا  زلنياااش آوااتلر ذااذا احاانص احار ا  ل 

 توالليش قلير إطليجش لر  ثالد 
وا  ليار ا ذذا لح  ياجنو ل  احدراذ  احت  برث و طفرحثم را  نيواوثلر لت لا  حااي ا 

واالليش ثوول ااش   درذاا  ل ياد ل يالظ ثلرقااز احلواقلقو  ا إ_ قلاو را  احاادرذ  للبالع احث ار_
لثلاورنش ذذا احدرذ  لع احادرذ  للبالع احث ار احلبارلي ، ٧ذا٤٣٤تلثنو  ثكحلونيو بري ونش 

                                                                 
 .٨0٨٨ رقم ،ادلسكوكات االسالميةقازان:  -9
 .٩٨ص ،موسة مها ونتوحيد:  -0
 ؛٨0٨7 رقم ،ادلسكوكات االسالمية قازان: -٣

Mitchiner, M.; The World of Islam, Oriental Coins and Their Values, Kawkins Publications, 
1977, p. 37. 

 .4١٩ ص ،الكامل ىف التار خابن االثير:  -٨
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خاتاله ثين لاو را  خرت ليترقز ا   ق  درذ  لن لو يلل  طرازا لختجيو إل  اآلأذا نود ٤٢٨ونش 
  قتوثاو  لرقااز لوا  احادينور للبالع احث ار يداتل  إلجاا  أ  لرقازث احلوا  لاحظ ار  يار قتوثاو

(   داريم حاا ‒اهلل ل ادر‒  احاا  ا ) واطر قتوثياش راااط تتبال  دا ود  احتل يااد قولجاش ذقاذاألاللاش 
ل  وطر، احوطري  ا أ  قتوثو  لرقز احلو  تاع ر  خلوش أثينلو نود ر  درذ  وول ش تلثنو  

  احراثااع تداااتل  إلجااا  دااا ود  إحاااواااطر لاا  احلاااون  خيااار روىاااد قتوثوت لااو، ثينلاااو ا ا لاحخااولس أث 
حاااوي أواا  ل إخياار لراا  احواطر ا  ( هلل) ل  قجلااشلااو قاو  يوااو  راا  احواطر ا ثاحتل ياد قولجااش لر 

 و تدتلو  قتوثو  لرقز احظ ر إلج  ذذا ا إاحخجييش اح ثوو  احاوئ  ثكلر اهلل ليؤيد ذحم إلد  
وطر أ ش ثر أ  ي جل قتوثو  لرقز احظ ر زخررش احالس لاحو   يجي و أنقلو نود ر  احدرذلي  

خياري  لذلاو احلوحار ل  ليتدوث و  را  ناالص احواطري  ا قتوثيش يختجيو  ر  نالص احوطري  ا 
واا  ثوحوااطر احلوحاار لطفرحثاام ثوحوااطر احراثااع، ثينلااو يترقااز لياار ا دااتلوح لو إلجاا  حاااي ا لاحراثااع  

لحيااي  ثقتوثاو  لرقاز احظ ار  ياار واوء را  احاادرذ  خاتاله ثاي  احادرذلي  راا  قتوثاو  احواطري  ا ا 
احااوئ  )وا  احخجيياش اح ثووا  إلرا  احواطر احلاون   (ل لاد روال  اهلل) ل للبالع احث ار ثوحواطر ا 

لذلو ( اهللرول  )لثوحوطر احلون   (ل لد)ل  ثدرذ  وول ش تلثنو  ، ثينلو لرد ثوحوطر ا ( ثكلر اهلل
 ل  ثوحدرذ  للبلع احث ر )ل لد رول  اهلل(تيدتلال  إلج  نيس قتوثو  احوطر ا 

وا  احخجيياش اح ثووا  إ  قتوثو  لرقز ظ ر درذ  وول ش تلثنو  يخجال لا  أذذا ليال ظ 
خيار حقتوثااو  لرقاز احلوا  راا  ن او قونا  لوااوجش ثوحواطر احخاولس لا أاوثا  لاحتا  لا  احلااروح أحل 

ر احلبارلي را  نيواوثلر احخجيياش اح ثووا  ثوحواطر احلاون  ثوحادرذ  للبالع احث ا وا إ ي  يلود 
لذقذا يتبح حنو أ  احدرذ  للبلع احث ر ذا  طراز لختجه لرريد ليختجه تلولو ، ذا٤٢٨ونش 

 إل  درذ  وول ش تلثنو ت
لر  بلء لو وث  يتثي  حنو أ  احدرذ  للبلع احث ر احذث برث  احوجطو  طفرحثم ر  

تيالئ  إلجي او را  دا ر داا ثو  لا  نياس احوانش احلااذقلر  قلاو ذقار اثاا  إوااث اد  ،ذاا٤٢٨وانشنيووثلر 
ل يندار لا  ىثا  قلاو حا  يندار لليا  حا  لا  ىثا  را  تاوريط وااق  أليار ذال درذا  ررياد حا  يادرس ا 

 تو  طفرحثمإد  درذ  وجولى  بري نيووثلر ي ل  أىل  ل أن  ي د ألر  طرازر ثنيووثلر، قلو 
بااورش ودياااد  لذولاااش حااادراذ  طفرحثااام احلبااارلثش رااا  إ  ذاااذا احااادرذ  احيرياااد ي اااد الح ااذا رااا

 نيووثلر ثايش خواش لاحدراذ  احوجولىيش ثايش إلولشت
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 :النتائج
لر  بلء لو وث  يتثي  حنو أ  احدرذ  للبلع احث ر احذث برث  احوجطو  طفرحثم ر  

إلجي و ر  دا ر دا ثو  لا  نياس احوانش احلاذقلر  قلاو ذقار اثا   اوتيالئ ذا ث د ٤٢٨ نيووثلر ونش
ا ليار ذال درذا  ررياد حا  يادرس أل يندار لا  ىثا  قلاو حا  يندار لليا  حا  لا  ىثا  را  تاوريط وااق  

 طفرحثمت او بري نيووثلر ي ل   وجولى لر  طرازر ثنيووثلر، قلو أن  ي د أل  لأىد  درذ  
ش ودياااد  لذولاااش حااادراذ  طفرحثااام احلبااارلثش رااا  لح ااذا راااا  ذاااذا احااادرذ  احيرياااد ي اااد إبااور

 نيووثلر ثايش خواش لاحدراذ  احوجولىيش ثايش إلولشت
 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر:
  احقولا  را   :هنن 036ثير)ابي الحسنن لمنب بنن ابني الكنرد محمند بنن لبندالكريد ال نيبانب ت ابن ال

 ت ٤٩٨٧ذا  ٤٤٥٧ثيرل   ،ا لح ، لراو ش ل لد يلوه احدىو ، احطث ش ٨ج احتوريط،
 (ت ايا  إلثااداهلل انايس احطثاوع لإللااررتالح احثجادا  :هننن 792بنو الحسننن احمند بننن يحيني ت أالبالذرى ، 

  ت٤٩٨٧نيس احطثوع، ثيرل  أ
  خثااور أ ااش احاادلر لآيااش احواارلر راا  ا:رهننن 999الراوندى)محمنند بننن لمننب بننن سننميمان الراوننندى ت

  ت٤٩٦٥، احاوذر  لآخرل  لي  احدلارث أ ثراذي : إ، ترولشاحدلحش احوجولىيش
  ج ا ديري را  رناال  ن ويااش ا  :د 2337هنن 233النويرى) ناا  النندين احمنند بننن لبنندالوها  ت ،

  ت٤٩٨٤ذا ٤٤٥٤ذلان ، احاوذر  ، ت اي  ل لد ووثر إلثداح و ، إلثداح زيز ا ٢٥
 ثانيًا المراجع:

 احدلحاااش احظوذريااااش  تااا  ن ويااااش احدلحاااش احاوووريااااشتااااوريط ايااارا  ث ااااد ا واااال  لاااا  ثداياااش  :قبال)لبننناس إ ،
  ت٤٩٩٥ترولش إلالء احدي  لنالر، لراو ش احوثوإل  ل لد احوثوإل ، احاوذر  

  ت٤٩٧٥، احاوذر ، رلا لوحاوي ا والليش ر  احتوريط لاحللوئ  ا  :البا ا)حسن  
  ت٤٩٥٣ىوططينيش، ، ىو  راثع، للز  ذلويل ، لوقلقو  ىديلش اوالليش ىتوحلغ  :توحيد)أحمد  
  ت ٤٩٧٥احطث ش احلونيش، احاوذر   والواش ايرا  لاح را ، :حسنين)لبدالنعيد محمد 
 (ت٤٩٧٥، احاوذر  (٤)ج، وزءا توريط احدل  ا والليش لل و  ا ور اح وقلش :حمد السعيد أسميمان  
   احدل اش، ٤ج احالطن ،احناالد اح رثياش ا واالليش احل يلظاش را  لت اه ىطار  :العش)محمد ابنو الفنر ،

  ت٤٩٨٤ذا ٤٤٥٤
   وووااون ، إلرثااا  وووااون ، ألااالم، إلثوواا ( ل يااالظ    وااار احيب أقنااز  :العش)محمننند ابنننو الفنننر(

 ت ٤٩٧٢دلد ،  ، لطثلإلو  احلديريش اح ولش حآللور لاحلتو ه٤ط ،ر  احلت ه احلطن  ثدلد 
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  ت٤٩٨٣، ثيرل ، احلوقلقو  ا والليش لوللإلش خواش :قازان)وليد  
  ت٤٩٨٥ثيرل   ، ترولش ثدير ررنويس لقلرقيس إللاد،ثجدا  احخالرش احدرىيش :ليسترنج)كب  
  ت ٤٩٧٣، ترولش ل لد اث   ررازا ، ل لد ا لد دذلو ، دلد  احدل  ا والليش :لين بول )ستانمب 
  رواار احواااقش اح رثيااش، دار احقتاااي للواالإلش احناااالد اح رثيااش لإلجااا  احنليااو  :محمد)لبنندالرحمن فامنننب ،

  ت٤٩٦٥احلاريش، 
 ثالثًا: الرسائل العلمية:

  ت٤٩٦٨لار،  ،احاوذر وول ش ، غير لندلر  دقتلراررووحش  ،نالد احوالواش :الحسينب)محمد باقر  
    تا  وااالط احدلحاش احخلارزليااش،  ا واالل ناالد نيوااوثلر لناذ احيااتح لطااهلل)سنعيد لبنندالفتاف لفيفنني 

 ت ٢٥٥٣ذا ٤٤٢٤ لار، وول ش احاوذر ،دقتلرار غير لندلر ، رووحش  دراوش الريش رنيش،
 رابعًا: الدوريات العلمية:

  : لوجاااااش دلر احباااااري ا واااااالليش دراوااااش ت جيجياااااش حجناااااالد اح رثياااااش احواااااجولىيشالحسنننننينب)محمد بننننناقر ،
  ت ٤٩٨٢، ثفداد ٤٣‒٤احلوقلقو ، إلدد 

  : ت٤٩٤٦، ثفداد ٤، ج ٥، لوجش وللر لوجد احدينور ا والل النق بندى)ناصر 
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