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 لخصالم
، ةاختيار سبعة دراهم فضي   تم   ،األردن -األثري  حف الكرك المتوفرة في مت ةالسلجوقي  على مجموعة النقود  االطالعبعد 

بدليل عدم  ،هامن ضمن تلك المجاميع.قد لوحظ عليها استخدام سبعة قوالب لسك   سمح لي بدراستها واالطالع عليها،
ها وطريقة تدوين الكتابات عليها، والتي في مجمل ،وأماكن ضربها ،واختالف سنوات ضربها ،تشابهها بشكل متكامل
غياث الدنيا والدين كيخسرو الثاني بن كيقباذ،  السلجوقي  ها تعود للسلطان وهي كل   ،النسخي   الكوفي  استخدم بتدوينها الخط 

لى ما نشر إتضاف  ،ة وفريدةوطرز هام   ة،ضافات جديدإل م، وهي تشك  1246_1236هـ / 644_ 634وللفترة ما بين 
 بشكل خاص. ةالسلجوقي  والنقود  ،ة بشكل عاممن النقود اإلسالمي  
 سالجقة، دراهم، وزن. نقود، مسكوكات،: الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

 

After studying the total Seljuk coins which were found at the Archaeological Museum of Al- 

Karak / Jordan, seven silver dirhams were studied from the groups that I was allowed to 

study and analyze. I found that they had used seven molds to mint these coins which were 

not identical in an integrated manner ; also there were different years  and places of minting 

and writing them. In general, these coins were written in the Kufi script and they belong to 

Sultan Seljuki Ghayath Aldein khechsroII ben keqabth.These coins return to the period 

between( 634-644) AH/(1236-1246)AC,  in this period they formed new additions  and 

important  molds which had unique patterns  that could be added to the spread of Islamic 

coins in general and the Seljuk coins in particular. 

 

KeyWords: Coins, Numismatics, Seljuki, Dirhams, Weight. 
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 ة:مقدمة عام  
نه استقروا في لهم، فبعد أن هاجروا م صلي  ألليم تركستان الموطن اوالذي شكل إق ،ةز التركي  ينسب السالجقة إلى قبائل الغ

لك القبائل وجمع شملهم الذي عرف عنه توحيد ت اققبن د لى زعيمهم أمير قبيلة الغز سلجوق سبوا إن  بالد ما وراء النهر، 
 (.312 -106، ص.1974بول،  )لين تحت سيطرته

ة حين ظهورهم العباسي   الخالفة اعتبارويمكن  ،في التاريخ اإلسالمي بصورة عامة ا  هام   ه لعب السالجقة األتراك دورا  وعلي
هم كانوا يعتبرون أنفسهم األوصياء على الخالفة وأن   (،143، ص.1987، )القلقشندي ها كانت بحكم االنقراضبأن  

كانت  من نقودهم األولى، وكثيرا  تصميمها ونقشها األسلوب العباسي   أن تتبع نقودهم في حيث كان من الطبيعي   ،ةالعباسي  
 ك وآلب آرسالن.طغرل ب "تمغه" أو "دمغة"الذي كان  تحمل نقش السهم والقوس

معظم نقود السالجقة المضروبة في نيسابور  فإننا نالحظ أن   ،قود األولى جميلة ومضروبة بإتقانوبينما نجد بعض الن
وبعد ذلك قام بعض فروع السالجقة بضرب  (،163-162:، ص1983)قازان،  ةالذهبي   ةالسلجوقي  حيث مكان سك النقود 

بالد فارس طوال فترة  سالجقة كرمان الذين كان لهم السلطان في جنوب شرقي  لى اقدمها يرجع أ ، ولعل  قودهم الخاصةن
ومن  ،ةة والعربي  والدليل على ذلك ما يتوافر من نقودهم في المتاحف العالمي   ،(59-47ص. ، 2015)الطراونة،  حكمهم

تعتبر  ،تشكل سبعة طرز ،دراهم جديدة نشر سبعة بصددواآلن  ،بقا  األردن والتي نشر منها سا -نقود متحف الكركذلك 
 رفهاامنها وبكتاباتها وخطوطها وزخ قوالب الوجه والظهر لكل    باختالفوهي تتميز  ،لة لما سبق نشرهومكم  جديدة  إضافات
/ 4/ 8/ 14أ/ 11) :ا يليكم متحفيهوأرقام  ،تسلسلي   (1،2،3،4،5،6،7: )رقامنظر القطع ذوات األا .وأقطارها وأوزانها

 *.(28أ/ 25أ/ 29
ة التابعة لحكم وكذلك على نقود الدول المستقل   ،على نقود السالجقة الخليفة العباسي   اسمه بالرغم من ظهور ن  أولذلك نؤكد 

ه الدول بالوالء ام هذمن قبل حك   ك إعالنا  ولكن كان ذل ،ذلك ال يعكس نفوذهم السياسي   ، فأن  وغربا   ة شرقا  الخالفة العباسي  
 (.281، ص.2004رمضان،  (،سنةأهل ال إمام ،للخليفة العباسي   الديني  

 .الدراسة الوصفية والتحليلية
ومعظم  ،قود السالجقة بشكل خاص  ، ونبشكل عام   ةاإلسالمي  يوجد ضمن مقتنيات متحف آثار الكرك عدد كبير من النقود 

ممثلة  ،ةة التي كانت تقوم بها دائرة اآلثار العام  األثري  الحفريات  ة أهمها:عليها من مصادر مختلف الحصول هذه النقود تم  
،  وقد األثري  ة التي تشارك في أعمال التنقيب والبعثات األجنبي   ،قسام اآلثار في الجامعاتأ، و وظفيها في محافظة الكركبم

الذي تقدمه  مي  ها تخضع لمشاريع البحث العلن  أ يسهل عملية دراستها ومما، زال بعضها قيد الدراسةيوال  ،فيها نشر الكثير
 غياث الدنيا والدين كيخسرو السلجوقي  ة تعود للسلطان ل هذه المجموعة سبعة نقود فضي  ، بحيث تشك  الجامعات للباحثين

 سمح لي بنشرها ودراستها. ،ة ألحد األساتذة في الجامعةبحثي  ، كانت ضمن أحد المشاريع البن كيقباذ الثاني
 ولألراز ا*الط

 النوع: فضة
 ملم 2القطر: 
 غم2الوزن: 

 أ11: المتحفي  رقم التسجيل 

                                                           
*

لى إ لكتروني  القطع من مجموعة حفريات في محافظة الكرك، حيث عمدت دائرة اآلثار العامة في السنوات الماضية قبل أن تتم عملية التوثيق والتخزين اإل 
 بغض النظر عن المكان. امع بعضها بعض النقدي ةجمع القطع 
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 1رقم القطعة: 
 

 
 .الوجه: اإلمام المستنصر باهلل أمير المؤمنين

وهو في  ،د متجه إلى اليمينفوق شكل أس ،قرص الشمس صورةتحيط به  ،دميوجه آ يتميز هذا الطراز بظهور شكل
ارب الساعة من حولها كتابات تسير عكس اتجاه عق ة الشكل تلف  نسان نجمة سباعي  حالة جري، يحيط بصورة رأس اإل

 .ن على الوجه، كما هو مدو  ل جملة واحدة بشكل دائري  تداخل الحروف مع بعضها لتشك  ، يظهر فيها اليمين إلى اليسار
 .النقدي ةمن القطعة  العلوي  الجزء  سلسلة من الحبيبات المتصلة تؤلف يحيط بكل  

 .البسيط النسخي   الكوفي  ستخدم بكتابته الخط ا
كيخسرو بن كي قباد  السلجوقي  وقد تكرر شكل األسد والوجه اآلدمي المحاط بقرص الشمس على النقود الذهبية للسلطان 

 (.5:، ص1969)الحسيني، 
 :اآلتيى النحو وعل ،خل األطر األربعة المحيطة للمركزوكتابات محصورة دا، ةالظهر: يتكون من كتابات مركزي  

 السلطان. 
 األعظم. 
 كيخسرو. 
 بن كيقباذ. 
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 ،""سنة خمس وعلى اليسار بشكل عمودي   ،قوينة"لكتابات المركز "ضرب ب الموازي   العلوي  كتابات في الجزء جاءت الو 
وعلى اليمين  المركزلكتابات  الرابع الموازي   اإلطاروفي  ،"وثالثين"لكتابات المركز  اإلطار الثالث وبشكل موازي  في و 
 "سنة خمس وثالثين وستماية". الضرب سنة وعليه تكون  ،وستماية""
ركن الدين  السلجوقي  فيما يتعلق باأللقاب على الظهر وهي:" السلطان" و "األعظم" فقد ظهرت على درهم نادر للسلطان و 

 (.327. ، ص2/ قطعة 1، لوحة 2000قلج أرسالن الرابع بن كيخسرو من متحف الكرك )الطراونة، 
 الطراز الثاني 
 النوع: فضة 
  :ملم2القطر 
  :غم2،9الوزن 
  14: المتحفي  رقم السجل 
  :2رقم القطعة 

 
 ،لكال الطرازين على الوجه.ولكن استخدم نفس قالب الوجه ،مع اختالف الوزن والقطر الوجه: مثل الطراز االول ، 

 
 نة ، يظهر من خالل نصوص الكتابات المدو  لفول وذلك باستخدام قالب مختاأل : يختلف عن شكل الطرازرالظه

 :ةوالتي تتكون من خمسة أسطر كتابي  
 ةضرب بقوني. 
 عظمالسلطان األ. 
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 غياث الدنيا والدين. 
 بن كيقباذ كيخسرو. 
  حد بعــأسنة. 
 وعلى يمين الكتابة السابقة كتب: وستماه. 
 .رب وسنة الضربيحيط بها مدينة الض الدائري   الظهر داخل اإلطارجاءت كتابات مركز و 

الثاني  الكتابي  ، تبع ذلك في السطر جاءت بشكل موازي لكتابات المركزو  ،"ضرب بقونية"، ولاأل الكتابي  دون في السطر 
 .الموازي الثالث الكتابي  في السطر اث الدنيا والدين" ثم "غي   مواز   عظم" بشكل  السلطان األ"

 ،الخامس رقم اآلحاد والعشرات سبقها "سنة" الكتابي  ذلك في السطر وظهر في السطر الرابع "كيخسرو بن كيقباذ" تبع 
موازي  حد بعــ ...." وبشكلأسنة المركزية " ساعة وبشكل معكوس بالنسبة للكتاباتودونت بشكل يسير مع اتجاه عقارب ال

يث جاء منفصال "ستما" "و ستماه" بحعلى يسار كتابات المركز "و  ا رقم المئات بشكل عمودي  وظهر لن ،ةللكتابات المركزي  
 يعني واحد وأربعين وستمئة. "ماهتوس سنة أحد وبعـ :ه" لتقرأ السنة كما يلي"
طراز هذا ال زوهذا مما مي   ،النقدي ةظهر القطعة ن على دو   ه رقم عادي  وكأن   ،وغير مكتمل ظهر رقم العشرات منفصال  و 

 ة.ة خاص  الجديد وأعطاه أهمي  
ين" لتي دونت متداخلة كما في حرف "الغاز بسماكة حروفه المورق والذي يتمي   الكوفي   النسخي  بالخط  ة على تدوينهعالو 

وظهرت زخرفة الكشافة  ،ء"وحرف األلف في "الدنيا" فوق حرف "التا ،" ستماهن فوقها رقم "المئاتدو   لتيا في غياث
"السين" من  " و "الراء" فوق حرفأحرف "الواو ،ذكيخسرو بن كيقبا اسمويبدو لنا  ،" فوق حرف النون في "الدنيا""الزنبقة

 .سمنفس اال
ة والجديدة التي تنشر ولذلك يعتبر من الطرز الهام   العلوي  وجاء حرف "الذال" من كيقباذ فوق حرف "الباء" من الجزء 

التي تعتبر إضافة ين سنة الضرب و تدو  ه استخدم قالبين للوجه والظهر في نفس الوقت، عالوة على ميزة طريقةن  أعتبار با
 جديدة.

 الطراز الثالث 
 النوع: فضة 
  :ملم 1،9القطر 
  :غم 2،4الوزن 
  8: المتحفي  رقم السجل 
  :3رقم القطعة 
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حيث  ،داولنتيجة عملية الت   ةوهذه حالة طبيعي   ،مع مالحظة فروق الوزن والقطر ،الثانيول و ألالوجه: مثل الطرازين ا

 .الزمن ويختلف القطر أيضا مع ،ينقص الوزن 
ة من الذي يتكون من سلسل الدائري   اإلطار، داخل بطريقة مختلفة عما سبق النقدي ةالظهر: دونت كتابات ظهر القطعة 

عليها غلب  ،وبأشكال أحرف مختلفة ومتعددة النسخي   الكوفي  ودونت بالخط  النقدي ةعة القط إطارالحبيبات المتصلة داخل 
لب الظهر يتشابه ، وقا، قالب للوجه كما في الطرز السابقةاستخدم قالبين لهذا الطرازالطابع الجاف في الكتابة ومع ذلك 

والب النقود موجودة في معظم قمع الطرز السابقة بالنسبة لكتابات الظهر وطريقة التدوين وأشكال األحرف، وهذه الحالة 
 بشكل عام. ةالسلجوقي  

 :اآلتيتداخلة مع بعض وعلى النحو كتابات السطر الرابع مب، و ةبعة أسطر متوازي  دونت كتابات هذا الطراز بأر و 
 ضرب بقونية. 
 السلطان األعظم. 
 غياث الدنيا والدين. 
 كيخسرو بن كيقباذ. 
 

 
 

وتحمل كذلك نفس مدينة ة للسلطان نفسه على قطعة نقد ذهبي  السلطان وألقابه  اسمبلة المتمث  عبارات الظهر وقد ظهرت 
 (.6 :، ص1969)الحسيني، بإسطنبول.  لملكي  من المتحف االضرب "قونيه" 
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، السلطان اسممع  يسير مع اتجاه عقارب الساعة، وبشكل عمودي   األيمن العلوي  " "ستمايه" في الجزء ظهر رقم "المئاتو 
، ي فترة حكمةأـ، ه644_634بين سنة  محصورا   النقدي ة"العشرات" وعليه يكون تاريخ القطعة حاد" وآلولم يظهر رقم "ا

حاد" حيث انحصرت كتابات "اآل ،والثاني   الطراز األول بنفس الوقت من خالل الدراسة المقارنة للطرز السابقة خصوصا  و 
 .اش بحفر رقم "المئات" فقطد مكان لكتابتها اكتفى النق  العشرات" ولكن لعدم وجو و "

فوق حرف "الدال" النون" من "الدين" وحرف "، داخل حرف "النون" من "السلطان" "االعظم"ومع ذلك ظهر حرف "اال" من 
 وكل   .هر حرف "الذال" داخل حرف "الباء"ظو فوق حرف "السين" تبع ذلك "كيقباذ"  "كيخسرو""الواو والراء" من وحرفي 

 متصلة.الحبيبات الل سلسلة الذي يشك   الدائري   ذلك داخل اإلطار
 الطراز الرابع: 

الب جديد ومختلف وخصوصا كما يظهر من ، لكونه سك بقالث السابقةه يختلف عن الطرز الثد هذا الطراز بأن  ينفر 
 .كتابات مركزي الوجه والظهر

 النوع: فضة
 ملم1،9القطر: 
 غم2،4الوزن: 

 و4: المتحفي  رقم السجل 
 4رقم القطعة: 

 
 
 
 
 
 

 .: اإلمام المستنصر باهلل أمير المؤمنينالوجه
، يتبع إنسانصورة قرص الشمس يحيط بوجه  ظهر فيهاالتي ي النقدي ةلهذه القطعة  العلوي  ائرة من الجزء تشكل نصف د

جرام ا موضوع االهتمام بعلم الفلك واألؤكد لن، والتي تة على اليمين وعلى اليسارجمي  ذلك مجموعة من األشكال الن
 التي يتم تداولها بين الجميع. النقدي ةذلك على القطع  إظهارومحاولة  ،ة عند السالجقةالسماوي  

مجموعة األشكال ، تحيط به سريع ه في حالة جري  تلف عما سبق من الطرز السابقة، ليبدو وكأن  تختبدو صورة األسد  اولذ
الخليفة  اسمة التي تظهر الكتابة الرمزي   ،كما أشرنا ،ة يحيط بهاة والخلفي  ، وما بين األقدام األمامي  ة على ظهرهالنجمي  

 مير المؤمنين.، اإلمام المستنصر باهلل أالعباسي  
 ة وإضفاءالخليفة فقط بصفة سياسي   اسم، وظهور بشكل كبير السلجوقي  ة هي للسلطان ة الفعلي  السلطة والقو   ن  مع العلم أ

 ة عليها.ة الديني  الشرعي  
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 :كاآلتية ة متوازي  من خمسة أسطر كتابي  تتألف كتابات مركز الظهر  الظهر:

 ضرب بقونية 
 السلطان االعظم 
 يا والدينغياث الدن 
 كيخسرو بن كيقباذ 
 سنة ست 

مع اختالف المعلومات تشابه الطراز الثالث لمسكوكة من متحف الكرك. )الطراونة،  سموكان ترتيب األلقاب ثم اال
 (.53 :، ص2015

من سنة الضرب التي  ، وهي جزءبشكل يسير مع اتجاه عقارب الساعة لتشكل السطر الخامس كتابة "سنة ست" دونت
 فقط ويغيب رقم "العشرات" و"المئات". حاد""اآل تظهر رقم

برقم "سته"  يبدأ" باعتبارها فقط هي من تمئةوثالثين وس بسنة "ست النقدي ةهذه القطعة  خ سك  ولذلك ينحصر تاري
،فترة حكم السلطان  ـه 644- 634المحصورة ما بين  ة على الكتابي  رتيب األسطر وعن ت ،موضوع البحث السلجوقي 

 الظهر.
لطان الثاني "الس الكتابي  وفي السطر  ،"لبقية األسطر "ضرب بقونية موازي   ول وبشكلاأل الكتابي  جاء في السطر  قدف

" من "حبيبات" داخل حرف "السين ، وظهرت ثالثة "ندب"معظاأل اسمالسلطان تحت " دون حرف "النون" من عظماأل
 "  ".ة على شكلالسلطان وفوقها زخرفة نباتي  

فقط، وظهر حرف "النون" في  سمغياث، ويظهر باقي اال اسمالثالث ليختفي حرف "الغين" في  الكتابي  سطر تبع ذلك ال
السميك ليبدو لنا حرف  الكوفي  ز هذا الطراز بشكل الخط ، وتمي  ةالدال" يعلو منه شكل نجمة سداسي  " فوق حرف ""الدنيا

 ليمين تبعها كلمة "الدين".مفتوح إلى ا ي  ه شكل نصف دائر "الواو" في "والدنيا" كأن  
"الواو" ووظهر منها األحرف "السين"  الدائري   لتحتل جزء من اإلطار "كيخسرو" اسم، الرابع الكتابي  ودون في السطر 

، واتضح شكل ة صغيرةة معماري  ه شكل قب  اف" وكأن  ظهر حرف "القكما  "،كيقباذ" اسم"الراء" يعلوها حرف "بن" تبعها و
 .و "باء" مفتوحة في نهاية الكلمةأة عن "راء" حرف "الذال" عبار 

، بشكل عام السلجوقي  ة والنادرة بالنسبة للنقد من الطرز الهام   ته مختزلة ومجزأة اه يعتبر هذا الطراز الذي جاءت كتابوعلي
 التي أحيطت بكتابات مركز الظهر.إضافة إلى سلسلة الحبيبات المتصلة 

 الطراز الخامس 
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 النوع: فضة 
  :ملم 2،1القطر 
  :غم 3،1الوزن 
  :5رقم القطعة 
  أ29: المتحفي  الرقم 
 
 
 
 
 

 جرام السماوية.ة واأل، من حيث صورة األسد وتدوين الكتابات واألشكال الهندسي  الوجه: يتماثل مع الطراز الرابع

 
 :اآلتيعلى النحو  ،دائري   الظهر بأربعة أسطر متوازية داخل إطارمركز  الظهر: جاءت كتابات

 طان االعظمالسل. 
 غياث الدنيا والدين. 
 كيخسرو بن كيقباذ. 
 ...سنة تسع 

 (.54: ، ص2015السلطان الطراز الرابع لمسكوكة من متحف الكرك. )الطراونة،  اسمويشابه ترتيب األلقاب ثم 
موازي لكتابات الرابع ال الكتابي  رقم "تسع" في السطر ، وكذلك ظهور مدينة الضرب اسممن ذكر وه بخل  ينفرد هذا الطراز و 

. ـه 644_ 634الرقم الوحيد المحصور بين  هألن   ؛"تسع وثالثين وستمايه"سنة الضرب بين  ، لينحصر حكما  مركز الظهر
 عدم تمكنه من نقشها على القالب. كجزء من "ستماية"وكذلك رقم المئات  "وثالثين"اش رقمي العشرات وعليه فقد أغفل النق  

لف" من "السلطان" لتدون "سلطان" جاء حرف رف "األالمدونة على مركز الظهر، فقد سقط ح ةوعن كتابات األسطر الثالث
لف من "الدنيا" داخل الثاني جاء حرف األ الكتابي  وفي السطر  ،عظمف" من األواأللالم ليحمل "ال سم"النون" من نفس اال

تجه إلى اليسار، وعن األحرف "الواو والراء" من كل "راء" مفتوحة تحرف "الثاء" من "غياث" وحرف "الواو" من "والدين" بش
ل شكل معماري "قبة" صغيرة تبع ذلك شك  ن أن حرف "القاف" من "كيقباذ" يي  " وتبكيخسرو فقد جاءت فوق حرف "السين

 .الذال" لتخترق حرف "الباء" الممدودة وتشكل شكل معماري  "حرف 
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 عقارب الساعة. اتجاهه بشكل معاكس لتدوين الكاتبات ليسير مع الرابع ولكن   الكتابي  ما رقم اآلحاد، فقد دون بالسطر أو 
فلسفة  ، خصوصا  النادرة والهامة ةالسلجوقي  ز ة االختزال في النقش على القوالب، ميزة للطر عملي وعليه نؤكد كما سبق أن  

 الهامة والفريدة.، وعليه يعتبر من الطرز "رقم" وترك الباقي للتحليل العلمي   ذكرالتاريخ بحصر 
 الطراز السادس 
 النوع: فضة 
  :ملم 2،1القطر 
  :غم 2،6الوزن 
  أ.25: المتحفي  الرقم 
  :6رقم القطعة 
 

 
 لقطعة.لوزن، وقياس القطر والشكل العام لق ااختالف فر مع مالحظة : مثل الطرازين الرابع والخامس، *الوجه

 

 
 :إلى أربعة أقسام الداخلي   تحصر كتابات اإلطار ،أسطر بشكل متواز  ة تتكون من أربعة : يتألف من كتابات مركزي  الظهر

، والثالث على كتابات المركز من اليسار ودي  على كتابات المركز يسير مع اتجاه عقارب الساعة، والثاني عم مواز  ول األ
تضمن األسطر األربعة، سنة وت ،النقدي ةلقطعة الرابع انحصر على الجانب األيمن لو سفل، لكتابات المركز من األ مواز  

 الضرب.
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 :جاء فيها ،عن ثالثة أسطر متوازية كز الثالثة فهي عبارةا كتابات المر وأم  
 السلطان. 
 االعظم. 
 كيقباذ. 
 بن كيخسرو. 

السلطان الذي جاء منه  اسم، كما في ا  وتشابك األحرف مع بعضها بعض النسخي   الكوفي  الطراز بنوع الخط ينفرد هذا 
 .كأنها رأس "بطة" تتجه إلى اليسارو  ،األخيرة"النون"  حرف

، فوقه سمكتابة اال" مع مالحظة الخط المستقيم الذي دونت لعظم"ولى " األلفمن حرف "األ خاليا   ،عظماأل اسموظهر 
 و "ورطي"ه أشكال "للنون" وتتشابه النهايات كأن   األول "الميم" مشابهة الكتابي  ة كما في السطر همشاب سموجاءت نهاية اال

ظهر حرف "الكاف"  ، حيثلسطرين السابقين دونت "كيخسرو"الثالث الموازي ل الكتابي  ي السطر وف ،جالسة "رأس بطة"
" السين"" لألعلى تبع ذلك حرف وجاء حرف "الخاء" بشكل "ركزة ،ه صندوق مفتوح إلى اليسار وفيه انحناء لألعلىكأن  

 " وهي على شكل "فاصلة" متجهةوالواكرسي دون داخلها حرف " وظهر حرف "الراء" األخيرة بشكل ،كزاتبثالث ر 
 لألعلى.

ه حرف "راء" كتب داخلها كتب فيه "بن كيخسرو" جاء حرف النون في "بن" وكأن   الموازي الرابع فقد الكتابي  السطر وعن 
ن كيقباذ في السطر لباء" مسرو" من السطر الثالث مع "ات أحرف "الياء" في "كيخحرف "الكاف" من "كيقباذ" وتشابه

 .الرابع
ما تظهر على النقد  ة صغيرة الشكل وهي كما أشرنا غالبا  حرف "القاف" عبارة عن شكل "قبة" معماري   تضح أن  أو 

 .كما في هذا الطراز لثاني بشكل خاص  بشكل عام، وعلى نقود كيخسرو ا السلجوقي  
 هان لألعلى.وتتج "كيقباذ"كزات" األحرف "الياء" و"الباء" في وتشابهت "ر 

"الدال" التي تظهر  لحرف و"الكاف" مشابهة، هما منفصلين "_"لف" و"الكاف" وكأن  بظهور حرفي "األ "كيقباذ" اسموانتهى 
سنة الضرب األربعة فقد دونت فيها مكان الضرب و  األطرإلى اليسار وعن كتابات  قليال   وتمتد   ،اءسمفي نهايات األ

 :كاآلتي
 
 ضرب المحروسة 

ي ظهر أ"خمس وثلثين"  مع اتجاه عقارب الساعة على كتابات المركز من اليسار،  وتسير ء الثاني العمودي  وفي الجز 
الذي يسير مع اتجاه عقارب  طار الرابعحاد" والعشرات "ثلثين" تبع ذلك حرف "الواو" بنفس الجزء، وفي اإلآلرقمي "ا
، ولكنها سنة "خمس وثلثين ليه تكون سنة الضرب مجزأة وع فيه "وستمايه"ن دو   زي كتابات مركز الظهر،ويوا الساعة

ز بصعوبة القراءة وتشابك األحرف، األمر الذي بسيط يتمي   نسخي   وتقع ضمن فترة الحكم ودونت بخط كوفي   ،"وستمايه
 النقدي ةقيق مثل هذه القطع لمجال الذين يبتعدون عن قراءة وتدخاصة بالنسبة للباحثين في هذا ا هميةهذا الطراز أ  يعطى

 .ال األحرف واختالف طريقة التدوينمن حيث تنوع أشك السلجوقي  ولذلك يشكل إضافة هامة وجديدة للنقد 
 الطراز السابع

 فضة :النوع
 ملم 2،2القطر: 
 غم2،1الوزن: 
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 28: المتحفي  الرقم 
 7رقم القطعة: 

 
 

منهما  مع اختالف الوزن والقطر في كل   ،سادسالخامس والة الرابع و رقام التسلسلي  ذوات األ: يتشابه مع الطرز الوجه
 بشكل فروق بسيطة.

 
 :عن أربعة أسطر متوازية *الظهر: دونت كتابات المركز، داخل إطار مربع وهي عبارة

 السلطان. 
 االعظم. 
 كيخسرو. 
 بن كيقباذ. 

وظهر  ىولم" األاللف" و"الة كما في حرفي "األل أعمدة معماري  ها أشكا"السلطان" كأن   اسمة في الكتابي  جاءت األحرف 
األخيرة مرتبطة مع باقي  "النون ""عصا" سميكة وبشكل مغلق وجاءت حرف  ه صندوق مغلق تخرج منهحرف "الطاء" وكأن  

 .وظهرت سماكة الحروف بشكل عام ،حدةعلى قاعدة مستقيمة وا والكل   سماال
" يتجه لألعلى تبعة حرف 7وكأنه رقم " "نالعي""لعظم" جاء حرف  ظم" فقد جاءت خالية من حرف األلفوعن "االع

ها شكل رأس "البطة" الذي لنا وكأن  لتظهر  لميم" األخيرة ترتفع قليال  واتضح لنا حرف "ا ،بشكل قسمين منفصلين "الضاد"
 .غالبا النسخي  وبالخط  السلجوقي  على النقد األحرف بشكل عام يتكرر في نهايات 
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 ة"ركز "تخرج من نهايته  ،إلى اليساره صندوق مفتوح يتجه اء حرف الكاف كأن  ج الثالث "كخيسرو" وفي السطر الموازي  
 إلى اليمين األعلى. تمثل قاعدة كرسي تميل قليال  

ل شكل "ل" مفتوحة دون داخلها إلى حرف "الراء" الذي يشك   "السين" مع بعضها لتمتد  وتشابكت األحرف "الياء" و"الخاء" و
 بشكل متواصل وعلى قاعدة مستقيمة. مدونا   سميظهر لنا االلحرف "الواو" 

"بن"  السابقة الذكر فقد دون فيه "بن كيقباذ" ظهر حرف "النون" في ةالثالث لألسطر الرابع الموازي   الكتابي  ما السطر أو 
حرف  لت شكل صندوق شبه مغلق بركزهتي شك  دون داخلها حرف "الكاف" من "كيخسرو" ال ،ه حرف "راء" ممدودةكأن  
حرف  ن لى وبعدها ظهرت األحرف "الباء" و"االلف" و"الذال" ليدو  حرف "القاف" كأنه قبة معمارية تتجه لألع ودون  ،اء""الي

تجة عن قدرة الفنان بعملية الحفر نا ،على قاعدة واحدة مدونا  كله  سموجاء اال ،سم"الذال" وكأنه "دال" مفتوحة في نهاية اال
فس الطريقة في الحفر وهي استعمال ن ،له المشابهةهذا الطراز والطرز األخرى التي تكررت في  ،على القالبوالنقش 

 على القالب.
دون فيها: ضرب  باتجاه عقارب الساعةوتسير  األربعة التي انحصرت داخل الشكل الدائري   اإلطارلكتابات  وبالنسبة
زاد من األمر الذي  ية، تميز الخط برداءتهللكتابات المركز  ول من األعلى وبشكل مواز  وقد جاءت في السطر األ ،بسيواس

 القراءة. ةدق   مهمةصعوبة 
وجاء حرف  "،ة من جهة اليسار "سنة ثنتينعلى الكتابات المركزي   ن بشكل عمودي  الثاني الذي دو   الكتابي  وفي السطر 

جزء قم المئات "ست" في نهاية الظهر رقم "العشرات" وبعدها الجزء األول من ر و  ،حاد"  "اربعين" "وست"آل"ا "الواو" بعد رقم
ت تكملة رقم "المئات" "مايه" في السطر ، وتم  لكتابات مركز الظهر مواز   خط  الثالث من األسفل الذي تشكل كتاباته 

" سنة ثنتين وأربعين ضرب بسيواسسنة الضرب بشكل كامل " لتصبح النقدي ةيمين جزء القطعة  األخير علىالعمودي 
 النقدي ةعليه من القطع  االطالع ولذلك نستطيع القول وعلى ضوء ما تم   المئات بشكل مجزأجاء رقم و  ،وست مايه

 القالب الذي سك  الظهر وأشكال األحرف المبعثرة واهتراء  من حيث تدوين كتاباتوالفريدة ز الهامة ه من الطر ن  أ المشابهة
 .الخط وطريقة التدوين على شكل بحيث أثر ،فيه

 .السلجوقي  من النقد  هكما سبق نشر  ةإضافة جديده ن  ومن هنا نؤكد أ
 الدالالت واأللقاب: 

لبساطتها وعدم اهتمامها  ؛ة في صدر اإلسالم وعصر بني أميةتناسبت األلقاب الفخرية مع الحياة االجتماعية والسياسي  
"أمير لقب  بعض الظروف استلزمت إطالق لقب فخري عام في وقت مبكر من هذا العصر وهو ، على أن  بالمظاهر
 (.Poole, 1877, P.155) ب به الخليفة عمر بن الخطابحيث لق   ،"المؤمنين

هناك كثرة من األلقاب للسالطين وذوي  ، واتضح أن  ة في عصر السالجقةالمظاهر الرسمي  وبعد ذلك أصبحت األلقاب من 
أكثر من لفظ  بة التي تتكون منمرك  ي األلقاب الأتلك التي اصطلح على تسميتها بالنعوت  النفوذ من الوزراء خصوصا  

، وكذلك على النقود (Album, 1977, P.104-105) على معظم نقود السالطين السالجقةلتي تظهر اواحد مثل 
 موضوع البحث.

، 2000)النبراوي،  ساع سلطته وطغيانهمن مظاهر ات   مظهرا   السلجوقي  من األلقاب للسلطان وعلى العموم كان اإلكثار 
إلى وحدات  في إدارة دولتهم ساهمت في تقسيمهم عها السالجقة بشكل عام  النظم التي أتب على ما يبدو أن  . و (48 :ص

 ةي  سمبأكثر من الطاعة اال السلجوقي  تابكة لم تكن تدين للسلطان سسها األليها أسر حاكمة تركية أة سيطرت عإقليمي  
 (.143 :، ص1987)القلقشندي، 
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وعلى  (7_6_5_4_3_2_1)رقام التسلسلية من وضوع البحث كما في القطع ذوات األقود ملذلك تكررت األلفاظ على الن
 اإلمام. الدنيا والدين، أمير المؤمنين، السلطان، غياثعظم، : السلطان األاآلتيالنحو 
ويمكن مدت على ذكرها كما وردت ل وواف فقد اعتالدارسين بشكل مفص  لورودها عند معظم  ار شرحها ونظرا  لتكر  ومنعا  

حمود الباشا الذي نشره عام لمرحوم األستاذ حسن مة في التاريخ والوثائق واآلثار لي  على كتب األلقاب اإلسالم االطالع
 .م1979

 الزخرفة والخط. 
بحيث تكرر ذكره  ،في الكتابة على نقود السالطين السالجقة المعماري   الكوفي  الخط و  النسخي   الكوفي  استخدم الخط 

ومنها  ،ةضي  وعلى معظم النقود الف، حياناأوالمنقط والمزهر والمتشابكة المرسلة والمتواصلة و فه اللينة والمدورة شكاله وحرو بأ
 تسلسلي. 7_1رقام من وتحمل األ ،القطع المذكورة

ة وشكل الزنبقة ي  والفروع النبات ،والورقة ذات الفصين ،ة الفصوصالورقة الثالثي   ة مثلة بالزخرفة النباتي  زت النقود الفضي  وتمي  
 -230 :، ص2000)النبراوي،  عد عن الطبيعة والتكرار والتقابلوالب ز باألسلوب التجريدي  ذلك يتمي   ، وكل  وأوراق العنب

ة تابي  والمربع وازدانت نقودهم بزخارف ك مثل الدوائر والمثلثات والشكلين السداسي   ،ة، عالوة على الرسوم الهندسي  (231
ظم تكوين الحروف في مع ة، ولعل السبب في ذلكاألغراض الزخرفي   تتناسب معحروف بطبيعتها لفا ؛جميلة ومتقنة

يظهر  ة األخرى وصال  سوم الزخرفي  ، كما يسهل وصلها بالر ة يسهل وصل بعضها ببعضة وافقي  األحيان من خطوط عمودي  
: ، ص2000)الطراونة،  بشكل خاص قي  السلجو ، و بشكل عام لوحظ في العصر اإلسالمي  وهذا ما  ،ه الجمال واالتزانفي

230- 231.) 
ة، منها: اآلدمي   ونورد ،والتنوع في الخطوط ةرفي  حملت الكثير من األشكال الزخ هذه المجموعة ن  مكن أن نؤكد أيضا أوي

قة ور المرفذلك من خالل الص ، ويمكن مالحظةة، صورة قرص الشمس بداخله رسم إنساني  جرام السماوي  ألة، االحيواني  
 .تسلسلي   7_1، كما في القطع المشار إليها من التي عالجتها الدراسة

 :اآلتين السمات والخصائص العامة لها على النحو السابقة تبي   النقدي ةبعد دراسة وتحليل المجموعة  -

 ة من فئة الدراهم.فضي   راتاصدإلت المجموعة السابقة . مث  1

 م.644هـ/ 634وحكمه  غياث الدين كيخسرو الثاني   سلجوقي  الالسلطان  اسم النقدي ةالمجموعة . حملت 2
 ة والمتمثلة بصورة األسد بوضع الحركة.ة، واألشكال الحيواني  األشكال اآلدمي   النقدي ةة القطع . حملت غالبي  3
 .ة وأقواها صورة قرص الشمس الذي حمل بداخله الرسم اإلنساني  زت بتمثيلها األجرام السماوي  . تمي  4
بعيد عن الطبيعة ووفقا لقواعد  ، إذ مثلت بشكل تجريدي  ةة كعناصر زخرفي  عناصر نباتي   النقدي ةت بعض القطع . حمل5

 ببعض الكلمات. الفراغ وتحقيق الترتيب، وارتبط هنا بشكل خاص   ءالتكرار والتقابل والتناظر لغايات مل
ة التي علت ات المربعة، وكذلك ظهرت األشكال النجمي  ة والتي انحصرت هنا باالهتمام باإلطار . ظهور األشكال الهندسي  6

 لفظ الجاللة، إضافة لشكل الهالل. بشكل خاص  
 البسيط غير المنقط والذي ارتبط هنا بفئة الدراهم. الكوفي  والمتمثل بالخط  استخدام الخط العربي   . تم  7
وهو هنا الخليفة المستنصر  ،السلجوقي   المعاصر بحكمه للخليفة الخليفة العباسي   اسم. حرصت القطع على تسجيل 8

 هـ.640 -623
 ظهرت بشكل واضح تلف كتابات المركز. ،من حبيبات متماسة ا  مكون ا  هامشي ا  من الوجه والظهر إطار  . حمل كل  8
 لضربها وهي: قونية ومحروسة وكانت على الظهر. "مدينتين" السابقة مركزين النقدي ةحملت المجموعة  -9

 ألغلب القطع على الظهر، والقليل منها على هامش الوجه. وكان ،السابقة تاريخ الضرب النقدي ةجموعة حملت الم -10
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