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  شكر وتقدير
  
  

أنجزت ھذه الدراسة بفضل من هللا وعونه وحفظه، وإنني أتقدم بالشكر  عز 

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر لألستاذة الدكتورة زكية راجعي، المشرفة لتفضلھا  وجل،

عبر عن كما أ ،ومتابعتھا لكل مراحل البحث ولصبرھا عني جزاھا هللا كل خير  شرافباإل

عميق الشكر واإلمتنان للدكتور بلجوزي عبد هللا، لم قدمه لي من عون ومشورة 

  .ومالحظات

 ھتماماألستاذ الدكتور إبراھيم مھديد على اإل: كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى

  .والمتابعة

من جامعة سمراء  أحمداألستاذ إبراھيم : كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

  بالعراق

العمري :الدكتور/بورابةلطيفة  :الدكتورة: أتقدم بخالص الشكر واإلحترام كما

 .على مشاركتھم في المناقشة علي بوتشيشة،:الدكتور/حمو محمد:الدكتور/محمد

أشرف مقداد على مساعدته ودعمه : كما أتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى األستاذ       

  .المتواصل لي

  ساعدة إلنجاز ھذا العملكما أشكر كل من قدم لي يد الم
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  اإلھداء
  

  :إلى العمل ھذا أھدي
  العزيز خيأو الفضليات، خواتيأوعمرھما، في هللا أطال  ووالدتي والدي

  بالجميل عرفانا )القادر عبد(
  أريج الزھراء، فاطمة رھف،: براعمال أخواتي بنات إلى

  وخاالتي وخالي وعماتي أعمامي  كل إلى
  وصغيرا كبيرا ويحي خروبي عائة كل إلى
  خيرالدين حدوش بن العزيز زوجي إلى

  أشرف مقداد األستاذ عائلة كل إلى
 مجاھد والحاجة علي بن الحاج: اوصغير كبيرا حدوش بن عائلة كل إلى

  ربيعة
  وخديجة ،معاذ مروان،: البراعم إلى

  وھاجر سارة هللا، عبد بالذكر وأخص عباس عائلة كل إلى
  بلغيت عائلة كل  إلى

 عائلة وكل الزھراء وفاطمة خديجة الغازي العزيزات ديقاتيص إلى
  الغازي

 أمينة جلجال، فاطمة سعدية دايم: واألخوات الدراسة صديقات إلى
  وزوجھا حجاري درية ،ميلودي
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  قائمة المختصرات

 الرمز معناه
ترجمة   تر
تحقيق  تح
  ج الجزء
 ت.د الطبعتاريخبدون

ت.ن.و.ش وزيعوالت للنشرالوطنيةالشركة
الصفحة  ص

الصفحات ص.ص
الطبعة  ط
العدد  ع
  مج المجلد
ميالدي  م
ك.و.م  للكتاب الوطنيةالمؤسسة
 ن.طـ.و.م   والنشر للطباعة الوطنيةالمؤسسة
 .ج.و.م  الجزائريةالوطنيةالمكتبة
الهجريالتاريخ  هـ
.الجامعية المطبوعاتديوان ج.م.د
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  مقدمة

 ،الديني ،لدراسة التاريخ السياسي المصادر األثرية أهمية من اإلسالمد المسكوكات تع
فهي مصدر قيم وهام لدراسة المجتمع والحضارة ، يةاإلسالماإلقتصادي والفني للحضارة 

 هاماوعبارات  وزخارف وألقاب تعد سجال  والمسكوكات بما تحمله من كتابات، يةاإلسالم
اث السياسية والدينية واإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها من حداأل يلقي الضوء على كثير من

قيقي وصادق خصوصا وانها كانت حفهي سجل ، ياإلسالماث التي مر بها العالم حداأل
من مظاهر السيادة هرا ظتمثل سلطة الحاكم باعتبارها إشارة ورمزا من رموز الملك؛ وم

  .لديانتها ومذهبها وللدعاية، لةمن وسائل اإلعالم الرسمي للدو  والسلطة ووسيلة
االقتصادية  أحواله جميع تعكس فيه ضربت الذى للعصر صادقة مرآة وهي أيضا

  .ذلك وغير والفنية واالجتماعية والدينية والسياسية
 وبذلك، المادية قيمتها في تكون يتهاأهمو  الحضارية االبتكارات أهم من النقود تعد ذإ
سماء أ من تبرزه بما الشعوب تاريخ قراءة في تساعد ونةمضم تاريخية وثائق النقود تعد

  .وألقاب
العصر العثماني في السنوات األخيرة بجملة من الدراسات واألبحاث التي  لقد حظي

 بالجزائر متداولةالوتكتسب دراسة النقود ، تاريخ وآثار هذا العصر في الجزائر تناولت
؛ يخ اإلقتصادي بالبالد إبان الحكم العثمانيية خاصة إلتصالها الوثيق بالتار أهمالعثمانية 

فقد توفرت أعداد كبيرة من نقود هذا العصر في ، ونظرا للحداثة النسبية للعصر العثماني
الواليات المتحدة ، تونس، مصر، تركيا، متاحف الجزائر(مختلف متاحف العالم المختلفة 

لعمالت "  كاتلوج"أي  يكاد يخلوحتى ال) وغيرها من المتاحف...فرنسا، بريطانيا، األمريكية
  .المتاحف الكبرى من ذكر المسكوكات العثمانية
فقد توفر المتحف على مجموعة من  يةاإلسالموعلى صعيد علم النميات والمسكوكات 

بينما بقيت نقود ، المسكوكات تعود الى مختلف العصور والتي تعرضت معظمها للدراسة
ن زبانة بوهران دون دراسة حتى اآل أحمدستوى متحف الجزائر العثمانية والمتواجدة على م

وٕاقتصرت دراستها على بعض   ة الدكتورة يمينة درياسإليه دراسباستثناء ماتعرضت 
  .الجزائرفي المسكوكات المضروبة 
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 المسكوكات عن المجهولة الجوانب من العديد على الضوء إلقاءب البحث يةأهم تتمثل
 السياسية والظروف تحملها كانت التي نماطاأل مابين اشرةالمب عالقةلا ومنها، العثمانية

 من البحث يةأهم تأتي خرآ جانب ومن، العثمانية الجزائر بها تمر كانت التي تاريخيةالو 
 أحمد متحف مستوى على المتواجدة العثمانية للمسكوكات والتفصيلية الشاملة الدراسة خالل

هذا راجع للحداثة النسبية للعهد العثماني فقد قطعة، و  900عددها  بلغ والتي زبانة بوهران
ية بالجزائر اإلسالمتوفرت أعداد كبيرة من النقود في متحف سيرتا بقسنطينة ومتحف اآلثار 

على غرار متاحف تركيا ومصر وتونس وفرنسا وروسيا والعراق، كما أنه اليخلو  العاصمة،
 .العثمانية لعمالت المتاحف الكبرى من ذكر المسكوكات) كتالوغ(أي 

المسكوكات العثمانية المحفوظة : بعنوان وهو الدراسة موضوع البحث يخص فيما أما
  ).فنية-دراسة اثرية(زبانة بوهران  أحمدبمتحف 

  :هاأهمعلى هذا الموضوع لعدة أسباب  ارناولقد وقع اختي
 مدأحالمسكوكات العثمانية المتواجدة بالمتحف الجهوي  نظرا لتواجد كمية معتبرة من

متحاف  أووالتي النجدها بمتحف سيرتا بقسنطينة ) قطعة 900أكثر من ( زبانة بوهران
من  الدراسات مصداقية نظرا لما تقدمهكثر أ وكذلك باعتبار دراسة النقود الجزائر العاصمة

باإلضافة ، االقتصادية واالجتماعية والدينية والفنيةالسياسية حوال البالد أعن  علومات قيمةم
في كتابة التاريخ العثماني بالجزائر نظرا لدقة  هماية التي تسساسى القرائن األحدإها نأالى 

الفنية والكتابات التي تحملها مرآة تعكس  اكما تعتبر المسكوكات بأنماطه، معلوماتها
وقد ، تميز باندماج العناصر المحلية والعثمانية الوافدة معتقدات وفنون ذلك العصر الذي

 هتماماإل ن لم يكن بنفس درجةكول، الباحثين إهتمامالعثمانية ب حظيت المسكوكات
  .ية التي تعود الى فترات سابقةاإلسالمبالمسكوكات 

 دراهمكثرة النقود التي ضربها السالطيين العثمانيين من دنانير ذهبية و باإلضافة إلى 
، بالقاهرةي اإلسالمالمتحف ، مستوى متحف وهران جدة علىوالمتوا، فضية وفلوس نحاسية
ثار القديمة بالجزائر نة ومتحف اآلتا بقسنطير المتحف الوطني سي، متحف الباردو بتونس

د به مجموعة المصادر والمراجع المتخصصة في علم صالنظري فنق أما، العاصمة
  .المسكوكات والتي توفرت بكثرة لدينا
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من حيث  هاله واإلغفال عنأهمتمتلك متاحفنا عبر التراب الوطني إرث اليمكن -
  .الدراسة
  .ية صادقةدإقتناعا منا بتدوين التاريخ العثماني وذلك باإلعتماد على شواهد ما-
 أحمدالثراء والتنوع الفني الذي تتمتع به هذه المجموعة من النقود المتواجدة بمتحف -
  .زبانة

    .حاجة  المكتبة الجزائرية  إلى هذا النوع من الدراسة-
العثماني  التاريخ في أغفلتْ  جوانب على هوالوقوف لدراسةا من الهدف وأنَّ  بالخصوص

القطع النقدية المدروسة تصف لنا الحالة الدينية  جل أن السياسي والفني ذلك االقتصادي
  .التواجد العثماني بها أثناءزائر واإلقتصادية والفنية التي كانت عليها الج

لفترة من تاريخ الجزائر موضوع المسكوكات موضع جدير بالدراسة نظرا ألن هذه اف
الحالة السياسية  يتها تكمن في تبيانأهمتلقى الكثير من الغموض والتشويه؛ وعليه فإن 

في الرد على ماأثاره المؤرخون من  أهموالفنية بالجزائر بمجيئ العثمانيين مما يس واإلقتصادية
  .لجزائر خالل العهد العثمانيبتدهور الحالة الفنية 

  :الوضعية اإلشكالية التاليةاإلجابة على  سنحاول احل بحثنافإنه ومن خالل مر 
، مصر، تونس(معرفة السبب في تبعية السكة العثمانية إلى دور ضرب عديدة 

وٕابراز المستوى الفني ، مع أن هناك دار ضرب بالجزائر العاصمة وتلمسان) القسطنطنية
    .هذه القطع االذي كانت تتمتع به

  :ج حولها مجموعة من التساؤوالت منهااإلشكالية التي تندر هذه 
ة العثمانية التي ضربت في تركيا والتي ضربت في كهل يوجد تشابه بين الس -
 .الجزائر؟
لماذا لم تضرب هذه القطع النقدية بأسماء البايات والباشوات الذين حكموا الجزائر  -

  وضربت بأسماء سالطين الدولة العثمانية؟
تي تتميز بها المسكوكات العثمانية عن غيرها من ماهي الخصائص والصفات ال -

  ية ؟اإلسالمالمسكوكات 
  من هي الجهة المسؤولة عن ضرب هذه السكة؟ -
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التعرف على الخط ونوع الكتابة التي كانت تكتب على هذه المجموعة من القطع في  -
  .مهمة من مراحل التاريخ الجزائريمرحلة 

كل القطع النقدية المتوفرة لدينا  على مرالوقوفاأل استدعى اإلشكالياتهذه لإلجابة عن 
باالضافة إلى القطع النقدية الموجودة بكل من متاحف الجزائر ) قطعة 900(وعددها 
 وتتبع، ي بالقاهرةاإلسالممتحف سيرتا بقسنطينة ومتحف البرادو بتونس والمتحف ، العاصمة

والفنية  تاريخيةالصادية و التطورات الحاصلة على السكة من الناحية السياسية واإلقت
  .نية بالجزائراملنقوش والزخارف خالل الفترة العثمختلف الكتابات وا واإلجتماعية لتحليل

 لدراسة التحليلي الوصفي التاريخي المنهج على اعتمدنا المتبع المنهج عنأما
ف وزخار  ومعلومات بيانات من زبانة بوهران وماتضمنته أحمدمحفوظة بمتحف لالمسكوكات ا

والتشابه  االختالف جهأو  على القطع النقدية للوقوف تلك مقارنة خالل من المقارن والمنهج
 والذي اإلحصائي والمنهج) مصر، تونس، جزاير، قسطنطنية(بين مختلف دور الضرب 

  .القطع المتواجدة على مستوى كل متحف  األرقام وعدد يركزعلى
 المصادر التي اعتمدنا عليها  أهممن  تعدلهذا فإن مجموعة القطع النقدية المتوفرة 

  .ية التي إنطلقنا منهاساسلية واألو فهي مادتنا األ
  المصادر:ثانيا

 الكلمات تحليل في خاصة بصورة فيه اعتمدنا والذي المهم الثاني المصدر وهي 
 ضوء في الكتابات هذه تسجيل وأسباب السياسية وفتراتها النقدية القطع على الواردة والعبارات

 إعتمدنا التي المهمة المصادر ومن. العثمانية أي الفترة لهذه المعاصرة والظروف اثحداأل
  :مايلي نذكر عليها

 ،)م1418/ه821ت( أحمد العباس أبو القلقشندي ،اإلنشا صناعة في األعشى صبح-
 النظم عن كاملة بدراسة المؤلف فيه يقوم والذي ،1919المصرية،القاهرة، الكتب ،دار14ج

  وتواقيع ومعامالت ألقاب من اإلنشاء ديوان في بها المعمول اعدوالقو 
 محمد ،تحقيق3أحمد،ج بن الدين تقي المقريزي ،الملوك دول لمعرفة السلوك-
 وغيرها األلقاب من الكثير تحليل في كثيرا منه استفدنا .1956،195القاهرة، زيادة، مصطفى

  .العبارات من
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 المحاسن، أبو الدين جمال تغرى البن ،هرةوالقا مصر ملوك في الزاهرة النجوم-
  .لذلك المصاحبة الظروف وبعض السالطين تراجم وفيه. 1956- 1929،القاهرةن112ج

، البن بعرة وققه عبد الرحمن فهمي "كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية"-

  .واستفدنا فيه في معرفة دور الضرب وطريقة العمل بها والقائمين عليها
الحكيم ألبي الحسن علي بن يوسف  "حة المشتبكة في ضوابط دار السكةالدو "-

  .وحققه حسين مؤنس
   العربية المراجع: ثالثا
 التي المراجع تلك خصوصا ،البحث في عليه عتمدناإ ما أهم من العربية المراجع تعد
 منها نذكر يةاإلسالم الفنون سةبدرا عنيت التي وكذلك ،يةاإلسالم المسكوكات بدراسة عنيت

  :ايليم
 ،العربية الحضارة مركز ،1ط ،العثمانية مصر في متداولةال النقود ي؛و االص أحمد-
 بالشرح ومتكاملة شاملة دراسة قدمت التي المراجع أهم من بحق يعد حي ،2001 ،مصر

 في المضروبة النقود دراسة في منه وٕاستفدنا الثماني العصر في  متداولةال للنقود  والتحليل
  .الشرائية وقيمتها النقود طرز معرفة ذاوك  مصر

 لأللقاب وافية دراسة الكتاب هذا وفي ،باشا حسن للدكتور" يةاإلسالم األلقاب"-
 الناحية من لأللقاب دراستنا أثناء كبير بشكل منه استفدنا ولقد ،واألثار الفنون على يةاإلسالم
  .اتخاذها إلى دعتهم التي واألسباب ظهورها من  بدأ اللغوية

 للنشر العصرية المطبعة ،النميات وعلم العربية النقود "الكرملي ماري انستاس األب"-
  .1939 ،والتوزيع
ي الى سقوط دولة بني اإلسالمالمسكوكات المغربية من الفتح "صالح بن قربة -
  .الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب للنشر والتوزيع، "حماد

 الضوء إلقاء في به استعنا  1983 ،بيروت ،يةاإلسالم المسكوكات قازان؛ وليام -
  .النقود لهذه وتحليله مصر في النقود على
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 تطور في دراسة( العثمانية والوظائف األلقاب بركات؛ مصطفى  -          
 االثار خالل من العثمانية الخالفة الغاء حتى لمصر العثماني الفتح منذ والوظائف األلقاب
  .2000 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،)والمخطوطات والوثائق
 ،)1882-1859(باي الصادق عهد في التونسي الجيشبنبلغيث؛ الشيباني -
  .1995تونس، للبحث،صفاقص، التميمي مؤسسة التميمي،منشورات الجليل عبد تقديم

 األجنبية المراجع:رابعا
-Abdellhammid Fenia ;les Monnais de la Regence de Tunis sous les H’usaynides –

etudes de numismatique et d’histoire monetaire(1705-191). 
-Limam® ;Siyasat Hamuda Basha fi Tunis texte arabe(le régne de Hamouda Pasha en 

Tunise),Tunise,1981. 
Henry Lavoxe,Catalogue des Monnais Musulmanes de Bibliotheque Nationale ,vol3 

,Paris,1887, 

 والذي)  Catalogue of Orental Coins in the Britisg Museum(البريطاني المتحف كاتلوغ-
 الذي الرابع الجزء من استفدنا وقد ،أجزاء عشرة في المؤلف نشره" بول ليون" بنشره عني
  .مصر نقود في يبحث

 Catalogue of the Colletion of Aarbic(المصرية الكتب بدار المحفوظة النقود كاتلوغ-

COINS Presered in the Khedival Library acairo النقود من مجموعة على يشمل والذي 
 .بمصر المضروبة

  المترجمة المراجع: خامسا
 التغيرات فيدراسة منه استفدت حيث ،العثمانية للدولة المالي باموك؛التاريخ شوكت-
  .العثماني العصر خالل الضرب ودور ومسمياتها العثمانية النقود وأنواع النقدية

 والدولة العثمانيين السالطين تاريخ تناول: العثمانيين ألبوم غلو؛أو  ده ده القادر عبد-
  .العثمانية
 العصر في مصر في نقودال دراسة تناول: والموازين النقود برنار؛ صامويل-
  .العثماني

  الجامعية األطروحات:سادسا
، رسالة دكتوراه الحلقة الثانية، "ثمانيالسكة الجزائرية في العهد الع"يمينة درياس؛ -

 .1991- 19889، جامعة الجزائر
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 الرابع القرن من المغربية المسكوكات على الزخرفية العناصربواشي؛ نشار خديجة-
 دكتوراة أطروحة ،الميالديين عشر الرابع-العاشر/الهجري الثامن القرن نهاية إلى الهجري
  .2009- 2008الجزائر، جامعة ار،اآلث معهد ية،اإلسالم اآلثار في دولة

 - قسنطينة–سكة الفترة العثمانية من خالل مجموعة متحف سيرتا "؛فهيمة رزقي-
، قسنطينة، جامعة منتوري، رسالة ماجستير في التراث والدراسات األثرية ،"دراسة أثرية فنية

2011.  
ة، ، دراسة تاريخية وفني1841-1836؛ نقود االمير عبد القادرلمياء شربال--

 . 2015-2014أطروحة دكتوراه في الثقافة الشعبية، جامعة أبي بطر بلقايد، تلمسان، 

  .كثيرا منها إستفدنا وقد ومتنوعة عديدة فهي مصر بجامعة أما
 ومقارنتها وتدوينها وتحليلها وتصنيفها المعلومات جمع وبعد تالية مرحلة وفي  

 علم في مختصين دكاترة مع يةأكاديم علمية وجلسات قاموأر  معطيات من انطالقاو 
 إلى الموضوع قسمنا ،البحث سنوات خالل والقاهرة تونس جامعة من كل في المسكوكات

  : كالتالي وهي فصول  أربعة
 .العمل سير ومراحل اإلشكالية وطرح الموضوع يةأهم فيها وبينا :مقدمة

إلى  لواأل  صلالفوبما أن الموضوع يتعلق بالمسكوكات فكان الزما علينا التطرق في 
فسلطنا الضوء  السكة يةأهمثم تحدثنا عن  والمسكوكات السكة مفهوم، النميات علمالتعريف ب

  االقتصادية يةهماأل، والحضارية تاريخيةال يةهماأل، والعسكرية السياسية يةهماألعلى 
  .للفصل خالصةنهيناها بأو 

 السكة دار مهامو  ليهاع والقائمين السكة صناعةللحديث عن  :الفصل الثاني وأفردنا
ثم إنتقالنا ، للسكة والفني اإلداري شرافاإلفتحدثا عن ، والعاملين والمشرفين عليها يتهاأهمو 

إلى المحفورة  القوالبوالقوالب المستخدمة في ذلك من ، السك طرق السكة صناعة طرقإلى 
  .مناه بخالصة للفصلتوخ السكة خامات تناولها ابعده ،المصبوبة القوالب
، قسطنطنية للمسكوكات المضروبة بكل من الوصفية لدراسةل :الفصل الثالثختص أو 
 .تونس-مصر، الجزائر
والزخارف النباتية  التحليلية كالكتبات دراسةالفقد اقتصر على  :الفصل الرابع أما

  .العثمانية السكة مميزاتوالهندسة لمجموعة المسكوكات المدروسة ثم استنتجنا في األخير 
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ها بإشكالية وأنهينا النتائج المتوصل إليها أهمأشرنا فيها إلى  راسة بخاتمةالدوتنتهي 
  .وقائمة للمالحق والمصادر والمراجع تؤسس لمرحلة جديدة مابعد التواجد العثماني؛

  :تكمن في نهاإالدراسة ف أثناءعن الصعوبات التي صدفناها  أما
ة على القطع النقدية وتحليل الزخارف الموجو  صعوبة قراءة بعض الكتابات-

  .بالخصوص تواقيع السالطين المتمثلة في الطغراء
 على مستوى القطع النقدية والتي لم نفهم المعنى بعض األرقام والرموز ةصعوبة معرف-
  .من تواجدها الحقيقي
 
 
 
  

  
  

  
  
  

   



 
 
 

 
 
 
  لواأل الفصل

  )المسكوكات معل لىإ عام مدخل( 
 النميات علم تعريف -

 كاتوالمسكو  السكة مفهوم -

 السكة أهمية -

 والحضارية التاريخية األهمية -

 والعسكرية السياسية األهمية -

 الدينية األهمية -

 االجتماعية األهمية -

 الفنية األهمية -

 ارثاآل بعلم المسكوكات عالقة -

 اإلسالم قبل النقود -

  خالصة -
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ال تعريف علم النميات أو لينا عيف بالسكة وجب ر قبل الدخول في التع
Numismatic.  

  النميات معل يفتعر / 1
والنميات والعملة ولكل منها ، والمسكوكات، النقود(ية هي اإلسالممصطلحات النقود 

  :تعريف  خاص بها
ويراد به الفضة   nummusبـ نوميسما رفمن أصل التيني يع مصطلح النميات

 أوكل قطعة كانت فضة  ىثم أطلقت التسمية عل ،ـوقطعة الفضة نقدا دراهمالمضروبة 
ويقابل مصطلح النميات  1، ذكرى معينة من الذكريات ةضرب هذه القطع بمناسبوت، معدن

  . 2أي علم المسكوكات  numismatiqueفي الفرنسية 
ن علم النميات يختص بدراسة أظم المصادر والمراجع على عم تعجمألقد 
جراء إمن فروع التاريخ المهمة الذي يقوم على  بأنهفقد وصف هذا العلم ، المسكوكات

كما يمكن بواسطة هذا العلم ، ليه الشعوبإلت صراسات معمقة لمعرفة مدى التطور الذي و د
 تأتين النقود والمسكوكات أكما ذكرت بعض الدراسات ، والصنائع دلى أنواع النقو إالتعرف 

 هذا العلم يضم مواد أنفي مقدمة المواد التي يضما بين جوانحه علم النميات؛ وهذا يعني 
  .3والميداليات واألختاموالمكاييل  زانو واألكوكات فهو يضم أيضا المقاييس أخرى عدا المس

  .4إذن فالمسكوكات هي العمود الفقري لعلم النميات
  مفهوم السكة والمسكوكات / 2

ن هذه أحول مفهوم السكة والمسكوكات فهناك من يرى  اآلراءلقد تعددت واختلفت 
والدنانير والتي كانت تسك وتطبع  دراهمالقيها التسمية كانت تطلق على النقود المضروبة بش

مستطيل يثبت عليها  أوحديدة تسمى المعلمة التي تكون على شكل مربع  ةوتختم بواسط
  .5ن الّسكة بكسر السين وتشديد الكافأوقيل ، النقوش

                                                            
 .2، ص السابقالمرجع   ،عاطف محمد منصور  محمد رمضان -1
وزيع، بيروت، لبنان، ، دار العلم للنشر والت2، طتاريخ النقود اإلسالمية ،رانيالعالمة السيد موسى الحسيني المازند -2

 .176، ص1988
 .27، ص2015، دار  الفكر للشر والتوزيع، األردن، 1، طالمسكوكات اإلسالمية ،سعد رمضان الجبوري-3

 .13، ص1994امعة اليرموك،، معهد األثار واألنتروبولوجيا،جطرز المسكوكات اإلسالمية ،سامح عبد الرحمن فهمي- 4
 .27، ص السابقالمرجع  ،سعد رمضان الجبوري -5
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وهو النقود بغض  واحدويصب جميعها في قالب يشتمل لفظ السكة على عدة معاني 
كذلك يطلق . 1فلوس نحاسية أو، فضية دراهم، واء كانت دنانيير ذهبيةالنظر على صفتها س

  .ألقاب أوعبارات  أوكتابات  أوهذا اللفظ على جميع ماتحمله القطعة النقدية من نقوش 
  سده، سك الشيء، يسك:سك

  سك النقود طبعها على السكة
  ودار السك هي المصنع الذي تسك فيه النقود

  يها النقودحديدة منقوشة تضرب عل: سكة
  2وهو ن يضرب السكة: سكاك

  .3الدينار: والسكي دراهمالوالسكة بالكسر وهي حديدة منقوشة تضرب عليها 
وهي كة الس«:ولقد أصهب عبد الرحمان ابن خلدون في تعريف السكة حيث قال

 أوالمتعامل بها بين الناس بطابع حديد تنقش قيه صور  دراهمالالختم على الدنانير و 
لفظ السكة كان اسما للطابع وهي و  ...دراهمال أووبة ويضرب بها على الدينار كلمات مقل

كما تطلق السكة أيضا على قوالب السكة أي التي تسك النقود  ؛4»الحديدة المتخذة لذلك
بها الشعوب العربية من دنانير ذهبية  تأملتوتعني أيضا النقود التي ، متداولةالوتختم العلة 

  .5حاسيةفضية وفلوس ن دراهمو 
هي النظر في النقود المتعامل بها بين :"... أيضا عبد الرحمان ابن خلدون هاويعرف

مايتعلق  بذلك  ويوصل  أوالنقص إن كان يتعامل بها عددا  أوالناس وحفظها مما ياخلها من الغش 
    .6..."ثم في وضع عالمة السلطان على تلك النقود، اليه من جميع االعتبارات
 دراهمال، ولذلك سميت دراهمالالحديدة التي يطبع عليها :"أنهادي بر و اوعرفها الم

  2"، وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من البهرج1"المضروبة سكة

                                                            
 .38ص المرجع السابق،فجر السكة، ،عبد الرحمن فهمي-1
 .475، ص1979، الشركة التونسية للشر والتوزيع، تونس، القموس الجديد ،علي بن هادية وآخرون -2
 .8، ص...قودتاريخ الن ،العالمة السيد موسى الحسيني المازندراني -3
، دار مكتبة المعارف للطباعة  والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2، طمقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن  ابن خلدون -4

 .285، ص2013
 .28المرجع السابق، ص ،سعد رمضان الجبوري-5
 .247المصدر السابق، ص ،عبد الرحمان ابن خلدون -6
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، ليهاعن السكة تعني حديدة قد كتب إ:" ويعرفها األب إنستاس ماري الكرملي
  .3"في علم النميات لةفالسكة بهذا المعن داخ، ي المنقوشةهو  دراهماليضرب عليها 

وفي الحديث ، وهي الَمْنُقوَشةُ ، دراهماليضرب عليها ، والسكة حديدة قد كتب عليها
أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إال من " :عن النبي عليه الصالة والسالم

لحديدة منهما ِسكة ألنه طبع با واحدسمي كل ، أراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين" بأس
  :قال امرؤ القيس يصف درعا.َسكٌّ  4وكل مسمار عند العرب، ويقال له السَّكُ ، المعلمة له

  .5ومشدودة السَّكَّ َمْوضونَةً      تََضاَءُل فِي الطَّي َكاْلِمْبَردِ 
 قوالب عنيت كما، أنواعها اختالف على النقود بها تزين التي النقوش تلك وهي أيضا

 سك على تقوم التي الوظيفة أيضاعلى تطلقو  ،متداولةال العملة لىع بها يختم التي السك
 التي النقود على السكة لفظة إطالق هو السائد المعنى أنغير ، الدولة إشراف تحت النقود
 شعوب مختلفبين  العصورالوسطى في تعامل وسيلة أصبحت التيو  ،دورالضرب في تسك
  . 6العالم

المعدنية م الميداليات والنقود والقطع وهناك تعريف آخر للمسكوكات بأنه عل
ويعرف ، لى جانب علم السالالت واالقتصادإ تناول كذلك التاريخنه والمرتبطة بالمجتمعات فإ

ن بدأت بشكل أشكال العملة وتطورها عبر العصور منذ أنه العلم الذي يقوم بدراسة أأيضا ب

                                                                                                                                                                                          
 .140ـص1909اهرة، ، القاألحكام السلطانية ،المارودي - 1
،مكتبة 1ط م،975-749/هـ365-132النقود ودور الضرب في اإلسالم في القرنيين االوليين ،إبراهيم القاسم رحاحلة-2 

 63،ص1999مدبولي، القاهرة ،

  .161، ص1939، المطبعة العصرية للنشر والتوزيع، النقود العربية وعلم النميات ،األب انستاس ماري الكرملي -3
، دراسة تاريخية وفنية، أطروحة دكتوراه في الثقافة الشعبية، جامعة أبي 1841-1836نقود االمير عبد القادر ،رباللمياء ش

  :وأنظر.147ص 2015- 2014بطر بلقايد، تلمسان، 
، مكلة المكرمة، 1ي، طزيف النقود اإلسالمية من صدر اإلسالم حتى نهاية العهد المملوك ،ضيف اهللا بن يحي الزهراني-

 .13، ص1993
 2051، ص)ك,ك.س(، مادة 15لسان العرب، ج ،ابن منظور -4

 .2051،المصدر نفسه -5
 .6، 7، موسعة النقود العربية وعلم  النميات، صماضيا وحاضرها النقود العربية ،عبد الرحمان فهمي -6
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عطيها قيمة حقيقية الى ان صور ت أوسبائك معدنية  مدموغة برموز  أوقضبان  أوحلقات 
  1م.ق 700سكت نقودا  في حوالي 

، الجيد من الزيف وٕاخراج الدرهم تميز الّلغة في وهو، النقد من: النقودمصطلح  أما
 زيف ال جيد أي نقد درهم ويقال، رديئه من تميزه حيث من، ليختبره نقدا الشيء نقد ومنه
 يكن لم، العرب لغة في لمال فظال أم، 2هاوغير  دراهمال ينقد الذي النقاد كذلك ومنه، فيه

 على وٕاطالقها، واإلبل الخيل هو، الكلمة مدلول في األصل ما وٕان، فقط النقود به المقصود
 الكل إطالق باب ولومن، األلفاظ داللة في التوسع باب من أو، سبيل المجاز على النقود
  .3أجزائه أحد على

 يتمتع أي شيء هي النقود: "مايليويعرفها محمد زكي شافعي مصطلح النقود ب
    .4"الحساب وحدة بوظيفة نفسه الوقت في ويضطلع، للمبادلة كوسيلة، عام بقبول

ومن لمصطلح النقود ات المرادفة من المصطلح ويعتبر مصطلح المسكوكات
هي المنقوشة وقد أراد  دراهمالبأن سكة : كر الرازيذفلقد ، المصطلحات المرادفة لعلم النقود

حد منهما سكة ألنه طبع بالحديدة المعلمة سمي كل وا، الدينار والدرهم المضروبين بسكة
جعله في العيب ، الرصاص أصلهعيبه و :النمي: قال ابن منظور، مصطلح النميات، 5له

فيه رصاص  دراهموهو ماكان من  .الفلس بالرومية:وقال النمي، بمنزلة الرصاص في الفضة
فيطلق اللفظ عادة على القطعة المعدنية التي لها عملة ومصطلح ال. 6نحاس فهو نمي أو

  .7مايقوم مقامها أوللنقود  االصطالحيةصيغة قانونية تشير إلى نقوشها والعملة هي الكلمة 
ومن خالل ماتقدم يالحظ تعدد التعريفات لعلم المسكوكات بأنه علم الميدليات 

شكال العملة وتطورها عبر أم بدراسة وأيضا بأنه العلم الذي يقو ، والنقود والقطع المعدنية
                                                            

 .11ص السابق،المرجع  ،عبد الرحمان فهمي -1
معجم مقاييس اللغة، ،:وابن فارس ،322 :القاموس المحيط، ص،روزآباديوالفي ،4517 :، صلسان العرب ،ابن منظور -2

 .467 ص
 .55، ص1989، 1 وهبة، القاهرة، ط ، مكتبةأصالة الدواوي والنقود العربية،عبد المتعال محمدالجبري -3
للنشر والتوزيع،  ، الهيئة العامة للكتاب-دراسة تحليلية عن نشأة العملة وتطورها-العملة وتاريخها  ،حسن الشافعي -4

 .11، ص2006
 .441، 440، ص10، جالسابقالمصدر  ،اين منظور 5
 .512ابن منظور المصدر السابق، ص -6
 .28، ص)موسوعة النقود العربية وعلم النميات(فجر السكة العربية،عبد الرحمن فهمي-7
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صور  أوسبائك معدنية مدموغة برموز  أوقضبان  أوبشكل حلقات  بدأتن أنذ مالعصور 
ن هذه التعريفات تدور كلها حول أحظ أيضا ويال ،ن سكت نقوداأ إلىتعطيها قيمة حقيقية 

  .1وفلوس دراهممن دنانير و  أنواعهالى اختالف إالعملة فيقصد بها النقود 
  ية السكةأهم/ 3

 ن طريق النقود يمكن دراسة عدة جوانبعتعتبر النقود مدخال لكثير من الدراسات ف
  :هاأهم

  التاريخ االقتصادي والمالي
  التاريخ االجتماعي والعمراني

  اإلداريالتاريخ السياسي و 
  .2التراث الفني وتقنيات المعادن

ضارة تاريخ واآلثار والحا من مصادر الية مصدرا مهماإلسالمإذ تعد المسكوكات 
 في Geroge.c.Milsمايلز .س. د قول عالم النميات األمريكي جورجحية، وعلى اإلسالم
 إلي بالقدر مسكوكاته خدمته التاريخ في حقل اليوجد« : النقدي التاريخ عن كتابه مقدمة
 ختلفم في السكة يةأهم سنبرز وعليه. 3»ياإلسالم التاريخ يةاإلسالم المسكوكات به خدمت
  .الميادين

  
  
  
  

                                                            
، أطروحة دكتوراة في االثار ديمةدالالت النقوش والزخارف على المسكوكات اليمنية الق ،نجيب علي صالح الويس -1

 .159، ص2016-2015، 2القديمة، معهد اآلثار جامعة  الجزائر
ن، ترجمة تاريخ النقود اإلسالمية وموازينها في المشرق وبالد المغارب من البدايات االولى الى اآل ،دنيال اوسطاش -2

 .10، ص2011ط، محمد معتصم، كلية اآلداب العلوم االنسانية للنشر والوزيع، الربا
، مكتبة 1، طالنقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية ،عاطف منصور محمد رمضان- 3

  :وأنظر. 19، ص2008زهراء الشرق، القاهرة،
، 2هندسية،،عال مجلة جامعة دمشق للعلوم لكتابة في النقود المعدنية بين الناحية الفنية والجمالية،ا ،إحسان العر -
 .172،ص2014،دمشق، 30مج
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  والحضارية تاريخيةال يةهماأل-أ

نسانية كونها تعكس وتكشف جانبا مهما من جوانب الحضارة اإل شكلت المسكوكات
ة المثبتة عليها ويتضح ذلك بشكل اإلداريمدى الرقي والتقدم في الجوانب الفنية والتنظيمية و 

فضال عن ، وفضة ونحاس معادنها من ذهب زان هذه العمالت ودقة خلطأو جلي على ضبط 
تعين الباحث وتساعده في معرفة الكثير من المظاهر الحضارية  تاريخيةذلك فهي وثائق 

كما تعتبر وثائق صحيحة ال يمكن ألي باحث ، التي كانت سائدة في زمن سك هذه العمالت
ليه المؤرخون وذلك إوتكشف أيضا قصور وبطالن ماسبق أن توصل ، الطعن فيها أوالشك 
تميط اللثام عن  أنهاحيث ، ايراد معلومات دقيقة وواضحة تكشف الكثير من الجوانبعن 

 .1الشعوب ونها عامال مساعدا في بناء حضارةفضال عن ك، كثير من الجوانب الحضارية
  .2اث التي ضربت خاللهاحدفهي بمثابة مواد توثيقية معاصرة لأل

األثري ألن النقود  أولتاريخي غنى عنها للباحث ا وتعتبر أيضا من العلوم التي ال
 .3هي عماد دراسة االقتصاد القديم ومرآة النشاط التجاري والتعامالت بين شعوب العالم

وبذلك تعتبر وثيقة رسمية ال يمكن ، المصادر األثرية لدراسة التاريخ أهممن  وهي
سلط فهو ي. الدولة لمراقبتها من التزوير إشرافالشك في صحتها حيث يتم ضربها تحت 
  . 4ماسقط إليهبعض ماهو غامض وتضيف  الضوء على كثير من حوادث التاريخ فتظهر

، وعادة ما تفصح المسكوكات على دالالت عدة لهوية األمة التي قامت بسكها
  .1 تاريخيةالمجادها أوتفسر العديد من جوانب حضارتها ممثلة في 

                                                            
- الخلفاء الراشدين (عصر "نقود الخالفة اإلسالمية "موسوعة النقود في العالم اإلسالمى ،عاطف منصورمحمدرمضان-1

، 17، ص2004/هـ 1425ت، القاهرة.دارالقاهرة، ن الخالفة العباسية، الخالفة األموية األندلسية،  – الخالفة األموية
  :ضاوأنظر أي.21
 .28المرجع السابق، ص ،سعد رمضان الجبوري-

تر عبد اهللا بن إبراهيم  ،مجلة عالم المخطوطات والنادر، أوزان المسكوكات اإلسالمية باألندلس ،توفيق إبراهيم - 2
 .46،ص1998- 1997، جامعة الملك سعود،2،مج2العمير،ع

، السنة الثانية، العدد الخامس، مجلة كان التاريخية، يخعندما تبوح التقود بأسرار التار  ،يسرى عبد الغني عبد اهللا -3
 .59، ص2009القاهرة، سبتمبر 

، أطروحة دكتوراة في اآلثار دالالت النقوش والزخارف على المسكوكات اليمنية القديمة  ،نجيب علي صالح الويس -4
 .160، 159، ص2016-2015، 2القديمة، معهد اآلثار جامعة  الجزائر
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عليها في مكان معين  بل العثور، كما أن القطعة النقدية ال تحدد تاريخها فقط
ة كبيرة هماعلى المسكوكات مس أهميساعدنا أيضا على تحديد تاريخ ومكان الطبع؛ ولهذا س

  . التعبير أوتعجز عن البوح  أوخصوصا عندما تصمت الوثائق  تاريخيةالثراء المعرفة إفي 
 تعكس صادقة مرآة كونها فيية اإلسالم السكة تلعبه الكبير الذي للدور ونظرا

االقتصادية و  السياسية والدينية والمذهبية النواحي جميع من التي سكتها الدولة هرمظا
 المصادر لتهاأهم خفايا وحقائق عن في الكشف كبير بشكل تهماس فقد، واالجتماعية

  .2والجغرافين  الرحالة وكتب تاريخيةال
 فهي بذلك وثائق رسمية ال يمكن الطعن فيها بسهولة وهي المرجع الرئيسي إذ

مصادر التاريخ يؤكد ذلك ما جاء في كتاب  أهمفهي تعد من ، ماتناقضت الروايات
إذ تكشف لنا عن خفايا كثيرة ... «: المسكوكات المغربية لألستاذ صالح بن قربة حيث يقول

فهي دليل تاريخي واضح لما تحمله من تاريخ ضربها .3»...لها المؤرخونأهم تاريخيةوحقائق 
فالعملة ال تحدد تاريخها ، دينيا أووشعار الدولة سواء كان رمزيا  راطوراإلمب أوسم الملك إ و 

فلو أننا عثرنا ، فقط بل العثور عليها في مكان معين يساعدنا أيضا على تحديد تاريخ المكان
ذا إ أما، ن نقارن بين عمر الدار وتاريخ العملةأعلى عملة داخل بيت قديم مثال نستطيع 

ذن وسيلة إفهو ؛ تكون العملة أقدم من البيت نفسه أنبيت فالبد  أساسعثرنا على عملة في 
  .4مهمة لتحديد التواريخ

وعن طريق دراسة النقود أيضا يمكننا فك الكثير من غوامض التاريخ واالقتصاد 
، وشاهد حي يعين على دراسة تطور الحضارات 5والسياسة ومجاالت حضارية أخرى

هي دليل مادي كفيل بأن يسرد التاريخ بأكثر دقة فيجب ف ،التاريخ  والثقافات والفنون عبر
                                                                                                                                                                                          

دراسة تحليلية للعمالت األندلسية "المسكوكات مصادر وثائقية للمعلومات في التاريخ االسالمي  ،اسوةمحمد العن -1
، 1، العدد43، مجلة دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد"والفاطمية والمرابطية والموحدية في المغرب العربي

 2016األردن، 

، مجلة بوليكرومي، من خالل متحف سيرتا قسنطينة) م1826/ هــ1241( دراسة تقنية لسكة احمد باي ،رزقي فهيمة-2
 .15، قسنطينة، ص2013-2012، 1العدد

، المؤسسة الوطنية للكتاب للنشر المسكوكات المغربية من الفتح االسالمي الى سقوط دولة بني حماد ،صالح بن قربة-3
 .13، ص1986والتوزيع، الجزائر، 

 .59المرجع السابق، ص ،يسرى عبد الغني عبد اهللا-4
 .11ص ،المرجع السابق ،دنيال أوسطاش -5
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متنوعة وأداة بحث عن مختلف جوانب  تاريخيةاث أحدشاهد ناطق عن  أنهار إليها على ظالن
  .2ياإلسالمتسد الفجوة في جدول األسرات الحاكمة في التاريخ  أنهاكما  .1الحياة البشرية

دود الجغرافية لكل دولة، معرفة الح كذلك يمكن من خالل دراسة مدن الضرب
وتحديد األقاليم التابعة لها واألقاليم التي فصلت عنها، والمدن والبالد الجديدة التي بسط 

كرها، كما يمكن أيضا تحديد الموقع الجغرافي لبعض المدن  أوعليها الحكام سلطانهم طوعا 
كثر من إسم، أ والتي اختلف الجغرافيون في تحديد موقعها، خصوصا إذا ماحملت المدينة

ية أسماء العديد من المدن والبالد التي اندثرت ولم يبقى إال اإلسالمكما حفظت لنا النقود 
  3.ذكراها، كذلك تساعدنا في التعرف على المدن الرئيسية ذات النشاط السياسي واإلقتصادي

إن دراسة المسكوكات والبحث فيها يضاهي البحث في المصادر الكتابية، فهي 
مادة واسعة  نهان باقي األدوات األثرية األخرى كالفخار والتماثيل وغيرها، ألتختلف ع
  .4محليا وعالميا متداولةوكانت  االنتشاروسريعة 

  السياسية والعسكرية يةهماأل-ب
أركان الدولة وشارة من شارات الملك  حدأو الوثائق السياسية  أحدتعد المسكوكات 

والتي يحرص  ،5اإلطالقوعنوان مجدها على  ،)الطراز ،الدعاء على المنابر، السكة(الثالث 
كما تكشف السكة ، 6كل حاكم على اتخاذها فبمجرد توليه الحكم بعد أن يعتلي عرش دولته

رة والمعاصرة و اوعالقاتها بالدول المجوالنظام السياسي التي تقوم عليه الدولة، عن مجد األمة 
وتبين الظروف  الملوك والسالطين واألمراء ألقابفضال عن كونها سجل حافل بأسماء و  ،لها

السياسية التي كان الحكام يمرون بها وتعبر عن مدى قوتهم وضعفهم فهي دليل على 
فضال عن  ،السيطرة على زمام األمور؛ ولهذا كان معظم المتمردون يسعون الى سك النقود

، مدن الواردة عليهاذلك فهي توضح الحدود السياسية والجغرافية ألي دولة عن طريق اسم ال
                                                            

 .27—26، ص2001بيروت،في التاريخ الروماني، نشأة الجمهورية،  ،أحمد سراج - 1
رسالة  دار ضر القاهرة الفاطمية ونقودها في ضوء مجموعة المتحف اإلسالمي بالقاهرة، ،تامر حسن جمعة محمد- 2

 .9،ص2006مية، جامعة طنطا،مصر،ماجستير في اآلثار اإلسال
 .20المرجع السابق،ص.....موسوعة النقودl  ،عاطف منصور محمد رمضان-3 

 .346،ص2004دار المعرفة الجامعية،دراسات في تاريخ الحضارات القديمة،  ،حسن الشيخ - 4
 .138، ص2201، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1تاريخ التمدن اإلسالمي ج ،جرجي زيدان-5
 .158المرجع السابق، ص ،محمد العناسوة -6
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ونستطيع أيضا من خاللها  .1وتبين في بعض األحيان طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم
للدولة من خالل دراسة األسماء التي سجلت على النقود والتي  اإلداريالتعرف على الجهاز 

ة وكيار القادة العسكريين وعمال الخراج وأصحاب الشرط كام األقاليمحتخص الوزراء و 
. 2فيها، والمشرفين على األسواق والمحتسبين وغيرهم والمشرفين على دار السك والعاملين

اث السياسية والعسكرية التي تشهدها حداأل-في الكثير من األحيان يةاإلسالموتعكس النقود 
الدول  واحتاللالبالد بما تحمله من كتابات وزخارف وتعتبر عن االنتصارات العسكرية، 

آلخر، وٕاعتراف بسيادة دولة على دولة أخرى، كما لعبت النقود أيضا دورا في وخضوع حاكم 
بين حكام الدول المختلفة بوصفها وثيقة رسمية لها عقد التحالفات السياسية والعسكرية 

واإلعتراف بها يلزم كل األطراف بما يسجل عليها من كتابات  احترامها وشرعيتها بين الدول،
  .3لتحالفتعد بمثابة بنود لهذا ا

  4من ينوب عنه أوالحاكم  أوالسلطان  أووهي مظهر من مظاهر سلطة الخليفة 
وظيفة ضرورية للملك إذ بھا يتميز الخالص من المغشوش بين : "... فهي كما يقول ابن خلدون

ين البد منھما أساسعلم أن مبنى الُملك على إ"... ويقول أيضا، 5."..الناس في النقود عند المعاالت

إذ تلقي الضوء على .6"...الئك الجندأووالثاني المال والذي ھو قوام .... ل الشوكة والعصبيةوفاأل
البالد للخالفة فسكها يعتبر  أوتنفي تبعية الوالة  أواث السياسية التي تثبت حدكثير من األ

 أنهاكما  .7ركان الحكم ونجاح سياسة الدول وبسط نفوذها أثبات إ عالنا عن االستقالل و إ
إنذارا محذرا آخر  األول فقد أرسل السلطان العثماني سليم ،وضوعا للتفاوض بين السالطينم

إن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة :"سالطين دولة المماليك طومان باي قائال
                                                            

 .29المرجع السابق، ص ،سعد رمضان الجبوري -1
 .19المرجع السابق، ص ،.....موسوعة النقود، عاطف منصور محمد رمضان- 2
 .20صالسابق، المرجع  عاطف منصور محمد رمضان - 3
 .13المرجع السابق، ص ،صالح بن قربة -4
 .285المصدر السابق، ص ،خلدونعبد الرحمن بن  -5
 .321المصدر نفسه، ص  -6
، القرن الثامن اآليات القرآنية على المسكوكات االسالمية المغربية  من القرن الثاني الى السابع الهجري ،زيتوني خيرة -7

، 2ثار جامعة الجزائرماجستير في االثار اإلسالمية معد اآل-دراسة تحليلية، تاريخية وأثرية-الى الثالث عشر الميالدي، 
  :وانظر.12، ص2011-2012

 .177، ص2016، الجزائر، 1، ع13مجلة آثار، مج اهمية السكة في تاريخ ملوك بني زيان،  ،معريش كريمة-
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في مصر بإسمنا، وكذلك الخطبة وتكون نائبا في مصر، ولك من غزة إلى مصر، ولنا من 
في إلقاء القبض على غريمه   ح سليم األول، ليس ذلك فحسب فبعد نجا1"الشام إلى الفرات

أوال إني أرسلت لك من الشام أن تجعل السكة والخطبة باسمي :"طومان باين خاطبه مؤنبا
واهللا ماكان قصدي أذيتك ونويت الرجوع من حلب لو أطعتني ...وأنت مقيم على ملك مصر

  .2"ئت لك ومادست أرضكمن األول وجعلت السكة والخطبة بإسمي ماج
وتصنيف النقود ، وهي شارة من شارات الملك حيث كان ينقش فيها اسم الملك

اث السياسية حدضوء على األوسجال لأللقاب التي تلقي ال. يساعد على دراسة الملوك
المهمة، كما تعتبر الجهاز اإلعالمي الحكومي الذي يقوم اآلن مقام وسائل اإلعالم الحديثة، 

وسعة في اإلنتشار، فهي التخلو منها يد والتغيب  التداولتتمتع به من سرعة في  وذلك لما
  .3عن رؤى عين

، والمعامالت المدنية، فنعلم الحالة السياسية، الدولة مظاهروفي النقود أيضا تتجلى 
وسائر وسائل الحضارة مما له ، والخطوط وتطوراتها، زان المعتادةو واأل، والعالقات الشرعية

  .4بهااتصال 
ي اإلسالمكما أن تصنيف هذه النقود يساعد على دراسة األسر الحاكمة في التاريخ 

كما يعتبر تسجيل مدن الضرب على هذه النقود يوضح ، وضبط تواريخ حكما بصورة دقيقة
  .5امتداد نفوذ كل حاكم واألقاليم الخاضعة له

 تكشف اّلتي هويتها فهي، نقودها فعلينا دراسة، ما سياسية سلطة معرفة أردنا فإذا
 وتزن، الدينية ومعتقداتها، الفنية قسماتها لتنير تتعداه، والجغرافية تاريخيةال سماتها جميع
  .6لمتعاقبةا مختلف السلطات بين السياسي وثقلها، االقتصادية قيمتها

                                                            
 .15،ص)ت.د(، القاهرة،نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصر ،محمد فؤاد شكري وآخورن- 1
 .11المرجع السابق،ص ،أحمد الصاوي- 2
 .19المرجع السابق، ص ،.....موسوعة النقود ،عاطف منصور محمد رمضان- 3
شركة التجارة والطباعة للنشر والتوزيع، تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية،  ،المحامي عباس العزاوي -4

 .5، ص1958الصالحية، بغداد، 
 .158المرجع السابق، ص ،محمد العناسوة -5
، رسالة )جمعا ودراسة وتحليال(نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار للونشريسي  ،مسعود كربوع  -6

 .75، ص2013-2012ماجستير في التاريخ الوسيط، فسم التاريخ لم االثار، باتنة، 
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وتكشف عن هوية كثير من الجماعات السياسية التي كان لها كيان خاص مكنها 
وعادة مايوضع على ظهر العلمة  ،سيادتها ووجودها السياسي الفاعلمن سك عملة كرمز ل

بمناسبة معينة مثل  أووغالبا مايعبر عن أسطورة معينة لها عالقة . الدولة أورمز المدينة 
  .1، النقود التذكارية

دولة ما بناء امبراطورية كلما سعت  حاولتفعلى كل حال التاريخ يخبرنا أنه كلما 
، وهذا فعال ماكشفته لنا النقود حقيقة الغزاة الذين 2لى جنبإوانينها جنبا لى فرض عملها وقغ

الغزو البويهي للدولة  أثناءاستخدموا المكر والخداع للسيطرة على مجتمع ما وهذا ماحصل 
يوما من غزوهم للبصرة،  40م، حيث سكوا أربعة أنواع من النقود خالل 945العباسية سنة

لصراع الذي حدث بين هؤالء الغزاة للوصول إلى كرسي الحكم، كما إذ كشفت لنا هذه النقود ا
حملت النقود البوهية الكثير من األلقاب الرنانة التي منحوها ألنفسهم دون استحقاق، كما 

  .3ضحت الفوضى واالضطرابات التي سادت البالد خالل وجودهمأو 
  االقتصادية يةهماأل-ج

فهي أبرز ، دم من معلومات صادقةية اقتصادية كبرى لما تقأهمللمسكوكات  
إذا أرت معرفة أمة من األمم :"الوثائق التي تعيننا لمعرفة اقتصاد أي أمة من األمم حيث قيل

فعن طريقها . 4ا االقتصادية والسيما مسكوكاتهاهمعرفة شاملة فما عليك إال دراسة أنظمت
ما  إذاومعرفة ، الدولأيضا يمكن االستدالل على مراحل التطور االقتصادي ألي دولة من 

شهدت  أوتعرضت الدولة التي سكت فيها هذه النقود ألزمات اقتصادية من كساد وركود 
مدى رقي النظم االقتصادية التي كانت سائدة في  إيضاحرخاء وازدهارـ كما تفيدنا أيضا في 

ايا فهناك قض، كن وجود الثروات المعدنية كالذهب والفضةأمافضال عن تحديد ، هذه الدول
ولما  .5كثيرة مجهولة تتعلق باألموال وقد تولت المسكوكات كشف هذه القضايا المجهولة

                                                            
 .60المرجع السابق، ص ،يسرى عبد الغني عبد اهللا -1
 .61المرجع نفسه، ص -2

 .52دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، ص كوكات وكتابة التاريخ، المس ،ناهض عبد الرزاق- 3
 .29المرجع السابق، ص ،سعد رمضان الجبوري -4
 .30المرجع نفسه، ص -5
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ي اإلسالمية تسبك من الذهب والفضة، لم يواجه االقتصاد اإلسالمكانت المسكوكات 
 .1التضخم الحاد أو التقلبات بأسعار النقد

االقتصادية عبر ي اإلسالمالضوء على حالة العالم  إلقاءوتفيد دراستها أيضا في 
فهي تتصل ، 2من خالل التعرف على قيمة العيار في السكة ومقدار وزنها تاريخيةالالعصور 

ضاعها من امور تجارية ومعامالت أو باقتصاديات الدولة وبسياستها وتشريعاتها وسائر 
  .3مدنية

ة كما أن نوعي، تاريخيةالولهذا تعتبر مصدرا أصيال له قيمته الرسمية بين المصادر 
كل ذلك له أثره في دراسة التاريخ ، ومعرفة وزنها) نحاس، فضة، ذهب(المسكوكات 
كما توضح ، مما يؤكد صحة وثبات معلومات ال يمكن الطعن ي مصدقيها، االقتصاد والفن

  .4ا البعضهفتورها وعالقات الدول والمدن ببعض أولنا دراستها عن مدى ازدهار التجارة 
لتطور العمراني والتجاري والعسكري استناد لحجم كما يمكننا أن نقيس حجم ا
ألن الحكومة كانت تصدر النقود لدفع رواتب الجند ، العمالت التي تصدر في وقت معين

واإلنفاق على المشاريع العمرانية والخدمات العامة ودفع رواتب الموظفيين وغيرها من 
، فغنى مجتمع 5دولة من الدول إذن فالنقود خير مرآة لمعرفة النشاط العام ألي، المعامالت

كرا على أمة معينة وٕانما هو ملكية عامة حما يتوقف على كثرة هذا الثراء الذي لم يكن 
  .، وتسهل أيضا المعامالت والمبادالت التجارية بين الدول واألشخاص6لإلنسانية جمعاء

  الدينية يةهماأل-د
يتفق مع  أولديني، الذي قد يختلف تشير النقود أيضا إلى عقيدة الحاكم ومذهبه ا         

هل البلد، وفي بعض األحيان األخرى تعبر النقود عن عقيدة أهال البالد، أعقيدة ومذهب 
ن النقود تحمل رموزا دينية أتتفق أيضا مع الحاكم، وأحيانا أخرى نجد  أووالتي قد تختلف 

اسانية التي تحمل رسم ل النقود السثالرعية على حد سواء م أوالتتوافق مع عقيدة الحاكم 
                                                            

 .79المرجع السابق، ص ،إبراهيم القاسم رحاحلة- 1
 .158المرجع السابق، ص ،محمد العناسوة -2
 .5المرجع السابق، ص ،المحامي عباس العزاوي -3
 .15سه، صفالمرجع ن ،صالح بن قربة -4
 .61المرجع السابق، ص ،يسرى عبد الغني عبد اهللا -5

 .26المرجع السابق،  ص ،منصوري فريدة- 6
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معبد النار الزرداشتي والنقود البيزنطية التي نقش عليها رموز مسيحية وتعامل بها 
  .1ربيون وغير ذلكو ية التي تعامل بها وقلدها الصليبيون واألاإلسالمالنقود  أوالمسلمون، 

  اإلجتماعية يةهماأل-ه
 التي المهمة االجتماعية ناسباتالم عن لإلعالن إعالمي كجهاز النقود استخدمت لقد       
 وميالد العهد، بوالية والمبايعة والمصاهرة، والزواج العسكرية، نتصاراتاإل لثم الدول تشهدها
 الدينية والمناسبات واألعياد والمناسبات واألعياد والوفاة، والمرض وختانهم، الخلفاء أبناء

 نهاأل الصلة نقود عليها يطلق اسباتالمن لهذه تخليدا تسك التي التذكارية والنقود األخرى،
 كثير في وتختلف وغيرهم، واألمراء القياد وكبار األرحام، ليأو و  والمساكين، الفقراء على توزع
  .2والكتابات والوزن الشكل ثحي من -األحيان من

 في واإلنفاق الزكاة وأداء االجتماعي التكافل على الناس لحث النقود واستخدمت          
 سبيل نفقة(مثل األمر هذا على الناس تحث التي الكتابات بعض عليها سجلت لذا ،اهللا سبيل
 االقتباس مثل ،3البخل من الناس تحذر التي الكتابات بعض سجلت كما ،)اهللا بذله(،)اهللا

  ).الفقراء وأنتم الغني واهللا:(القرآني
 المبادئ ونشر ادواإلرش الوعظ في أيضا استعمالها خالل من أيضا دورها ويتجلى       

 الدنيا(،)العمل حسن العمر بركة:(مثل الفرد مايخص المبادئ هذه ومن الناس، بين األخالقية
 وأعوانه الحاكم مايخص القيم هذه ومن ،)طمع من وذل قنع من عز(،)طاعة فاجعلها ساعة
  .4)العدل إدامة في الملك بركة(،)بالعدل الملك ثبات:(مثل
  الفنية يةهماأل-هـ

في التعرف  ية حيث تساعد نقوشهااإلسالمتبطت السكة ارتباطا وثيقا بالفنون لقد ار 
  .5والعقائدية  تاريخيةالعلى الكتابات األثرية المنقوشة عليها ودراسة دالالتها السياسية و 

فضال عن ، ثرية عامةراسات األوهي من الموضوعات التي تهم الباحث في الد
ة على ارتباطها بالفنون و عال، يخ ومصدرا للباحث فيهاالتار  أويتها للمشتغل بالوثائق أهم

                                                            
 .19المرجع السابق،ص، ...موسوعة النقود ،عاطف منصور محمد رمضان - 1
 .21ص ،1984،الدوحة، 1الدولي،جالنقود العربية اإلسالمية المحفوظة في متحف قطر  ،أبو الفرج العش -2 

 .21،المرجع السابق،ص...موسوعة النقود ،عاطف منصور- 3
 .21ص، المرجع نفسه- 4
 . 157المرجع السابق، ص ،محمد العناسوة  -5
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فالكتابات الواردة على السكة من ألقاب ، ية كالكتابات األثرية وتطور الخط العربياإلسالم
توضح الكثير من الحقائق  ارات للحكام والسالطين يمكنها أنعبارات وشع أووأسماء وتواريخ 

  . 1تاريخيةال
ر النقود حقال واسعا من حقول البحث والدراسة في يمكن اعتبا ساسوعلى هذا األ

ية على وجه اإلسالمكثير من جوانب تاريخ األمم والدول على وجه العموم وفي تاريخ الدول 
  2.الخصوص

، 3ساطير والتقاليد والفنون بوجه عامراسة السكة مصدرا مهما لتاريخ األوهذا يجعل د
فيها تبين لنا مدى النشاط السياسي والتجاري كما أن انتشار السكة خارج حدودها التي سكت 

كما وضعت الرسومات على ظهر العملة وهي أشبه برسومات الطوابع في . 4لبعض الدول
 أواث المهمة التي حدثت في الدولة حدلى األإفهي وسيلة للدعاية ولفت النظر ، يومنا هذا

  .5عالمهاأ أوإلى زعمائها 
من الطرز الفنية وتطورها عبر العصور  ذ تشكل مرجعية هامة لدراسة العديدإ

المختلفة وتتبع مراحل النهوض والتراجع فيها ومنها فنون األزياء والفنون الزخرفية على 
أنواعها وفنون الخط خصوصا تطور أشكال الخط العربي الذي مر بمراحل وطرز  ختالفا

  .6غيرهاية عن اإلسالممميز ميز النقود متعددة أضفت عليه جماليات ذات طابع 
  
  
  
  

                                                            
 .15، 14، صالسابق صالح بن قربة، المرجع -1
، مكتبة زهراء ةة التاريخ واآلثار اإلسالميـة وأهميتها في دارسـالنقود اإلسالميعاطف منصور محمد رمضان،  -2

  .2-71،ص2008الشرق،
 .11ص السابق،المرجع  ،وسطاشأدنيال -
 .60المرجع السابق، ص ،يسرى عبد الغني عبد اهللا -3
 .60المرجع نفسه، ص -4
 .61المرجع نفسه، ص -5
 .157المرجع السابق، ص ،نجيب علي صالح الويس -6
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  اآلثارعالقة المسكوكات بعلم -و
يعتبر علم المسكوكات من العلوم الجديرة بالبحث فيها، فهي عنصر مهم من 

، وفي غالب األحيان تاريخيةالاث والحقائق حدالعناصر التي تغذي األبحاث لمعرفة األ
حاكم على  أوالخاصة بكل ملك  تاريخيةالالوحيدة التي يمكنها إعطائنا الحقبة  أنهانجدها 

أمة من األمم، ومن خاللها أيضا يمكننا  أوعلى مجتمع ما  أوظهر القطعة النقدية،  أووجه 
 تاريخيةالاإلجتماعية، اإلقتصادية، الفنية،  الحياة السياسية، ص واإلطالع علىالغو 

التاريخ في التعرف على الشخصيات التي  أو، إذ غالبا مايعجز الدارس لآلثار 1والدولية
  .قطعة نقدية، فهو إذا علما مساعد لعلم اآلثار علىذ لم يعتمد إت في حقبة من الزمن حكم

 معلومات من تقدمه لما اآلثار علم في بها يستعان يةأساس مادة هي فالمسكوكات
  .2العملة هرظو  وجه على ومكتوبة مرسومة

  اإلسالمقبل  النقود-
المختلفة والمواشي وقطع  ختراع السكة باألجناسإلقد كان الناس يتبادلون قبل 

والناس  ،3واألدوارمن الذهب والفضة والنحاس وغيرها في العصور  ةموزونة غير مسكوك
يصيدون ، رض كيف شاؤواريعة للتملك عندهم فيضربون في األقسم ال ش :قسامأعلى 

فريقية؛ وقسم قرروا شريعة التملك إويجتنون ثمارها وهم قبائل كثيرة منتشرة في  نهااحيو 
هم أحداحتاج  فإذاويسعى في توفيره  ولكن ال نقود عندهم ، استقل كل منهم بمال يذب عنهف

من مقتنياته وهذه المقايضة نوع من البيوع ولعلها أقدم  شيئا من اآلخر عاضه منه شيئا
اع من و نأخر اعتمدوا على آوقسم ، وٕافريقياسيا آولم تزل جارية  في جهات كثيرة من أنواعه 

كذا  أوكذا سيفا  أوكذا خروفا  تساويفقالوا هذه البضاعة ، ثمان البضائعقياسا ألالمقتنيات م
وقسم اعتمدوا على قطع موزونة من المعادن ضربوها بسكة ، الفضة أو، وزنا من الذهب

وجعلوا لها قيمة مطلقة  ُيقومون بها أثمان البضائع وهم كل الدولة حتى ال يدخلها الزيف 
  .4الشعوب المتمدنة

                                                            
 .28المرجع السابق، ص ،منصوري فريدة - 1
 .2ص ،نفسهلمرجع ا - 2
 .31العقد المنير، المرجع السابق، ص ،العالمة السيد موسى الحسيني المازندراني -3
 .31المرجع السابق، ص -4
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رة لهم  و امم المجيتعاملون بالنقود التي ضربتها األ اإلسالمد كان العرب قبل فلق
في األكثر من بالد الفرس وفي  دراهمالليهم إوترد ، نيير من بالد الروماليهم الدنإفكانت ترد 

أي : هي تبر كأنماه النقود عددا بل بالوزن نهم لم يكونوا يتعاملون بهذأ إالقل من اليمن؛ األ
كانت لقريش " :روياته أحدري في ذالرد البأو حيث  1زان خاصةأو وبة فكانت لهم غير مضر 

كانت قريش تزن الفضة بوزن  : عليه تماكانعلى فأقرت  اإلسالمفدخل ، زان في الجاهليةأو 
كانت :" خر قالآرد في حديث أو كما . 2" ...وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا، تسميه درهما

الفرس البغلية فكانوا  دراهموترد عليهم ، هل مكة في الجاهليةدنانيير هرقل  ترد  عل أ
وزنه اثنان وعشرون : وكان المثقال عندهم مصروف لوزن، تبر أنهاإال على عون يااليتب

  .3..."سبعة مثاقيل دراهمووزن العشرة ، قيراطا إال كسرا
  
  

   

                                                            
، 5، مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع، القاهرة، طالخراج والنظم المالية للدولة االسالمية ،محمد ضياء الدين الريس -1

1985 ، 

 .472صالبالذري، المصدر السابق،  -2
 .281المصدر السابق، ص ،البالذري -3
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احث للغوص في أعماق إن المسكوكات هي الوثيقة المادية التي يعتمد عليها الب         
قد  أنهاالمجتمعات القديمة من جميع جوانبها ومراحل تطورها وركوضها، وبهذا التعمق يجد 

جعلت منه مؤرخا للعلوم التجارية واالقتصادية، وفنان ومختص في الحياة الفنية 
واإلجتماعية، وعلى دراية بالديانات القديمة، فهو يوضح بذلك كل ماهو مبهم لينشر من 

لها بحثا علميا ومعرفة تعكس روح المجتمع الذي تواجدت فيه وذلك من خالل التطورات خال
 .الفنية والتقنية عبر التاريخ

غفال دالالتها إن علم المسكوكات بات من العلوم التي ال يمكن أمن ذلك  همواأل
ائق الوث أهمى حدإالتي تتضمنها النقود ك) شكال هندسيةأ، نقوش، رسوم(الدينية والفنية 

موغلة في القدم شابها الكثير  تاريخيةكثر مصداقية على عهود وعصور والشواهد والدالئل األ
ولكون المسكوكات من المكونات الرئيسية ، تاريخيةالمن الغموض واألخطاء والمغالطات 

  .للهوية 
في أيدي الباحثين عامة والمشتغلين بالتاريخ االقتصادي  كما تعتبر أيضا أداة فعالة

 .وجه الخصوص باعتبارها وسيلة ضرورية في عمليات التبادل على
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  صناعة السكة-أوال
ع شاق، ولكن البد من إستكمال المعلومات عن و ضن البحث في هذا المو أالشك       

  .موضوع السكة وطريقة صناعتها قبل تداولها بين الناس
وعلى ضوء ماتقدم فإن الحقائق التي تتعلق بصناعة السكة تتلخص في النقاط        
 خاماتإعداد قوالب السك، وٕاعداد  ناعة السكة،المشرف على ص اإلداريالطاقم :(التالية
  .، وسنفسرها أسفله)السكة

  يتهاأهمو  مهام دار السكة- 1
كن أمانحاس نواع معادنها من ذهب، فضة، ألقد وجد للمسكوكات مع اختالف 

صدارها وضربها مسكوكات تطرح إمتخصصة وجهات معينة تتولى صناعتها وتشرف على 
باسم دار  صطلح على تسميتها عند المختصيينأكن والجهات ماألوهذه ا، الت التجاريةو اللتد

في دور  إال وال يجوز لسكاك ضرب النقود ،3الضربخانة أو 2دار السكة أو ،1الضرب
السلطان ألن  بإذن، في دار الضرب إال دراهمالاليصلح ضرب "السلطان  وبإذن الضرب
  .4"ن رخص لهم ارتكبوا العظائمإالناس 

فهناك  لفنيةامن الناحية التقنية و ة ت كافية عن طريقة صناعة السكلم تصلنا معلوما
مور التي نكاد نجهلها إال بعض الشدرات المتناثرة عبر بعض من المصادر الكثير من األ

  .السبائك والختم عليها والعمال القائمين عليها وٕاعدادالتي توضح لنا كيفية جمع مواد الخام 
ى الجهات حدإ و صناعية تابعة للسلطة الحاكمة هي مؤسسة ، السكة أودار السك 

فهي الجهة الوحيدة ، ضاعه النقديةأو تمع وتطوير جالرئيسية المهمة في تنمية اقتصاديات الم
                                                            

المصدر السابق، ، ابن خلدون. اشتهر مصطلح دار الضرب بالمشرق اإلسالمي ودار السكة بالمغرب اإلسالمي -1
 .261ص

، رسالة دكتوراة في المسكوكات العباسية حتى منتصف القرن الخامس الهجري ،طالل بن شرف بن عبد اهللا البركاتي -2
 .98، ص2000المية جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية، الحضارة اإلس

الضربخانة مصطلح فارسي دخل العربية في العهد المملوكي واستمر إلى غاية العهد العثماني، وتعني دار سك النقود - 3
  :أنظر .وهي تطوير لدار الضرب في الفترات اإلسالمية

- 300،ص1996، مؤسسة الرسالة،بيروت،1،طواأللقاب التاريخيةمعجم المصطلحات  ،مصطفى عبد الكريم الخطيب-
301. 

محمد حامد  ، صحه وعلق عليهاالحكام السلطانية ،)هــ458ت (القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي  -4
 .181، ص2000الفقي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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ن ذلك أل، برونزية أوفضية  أو ذهبيةبإصدار النقود باختالف أنواعها سواء كانت المخولة 
  . 1ينوب عنهما أوسلطان  ال أوتاز به الخليفة مإى شارات الملك وحق حدإالسكة 

 وافتتحوا البالد اإلسالمحتى ظهر ، وكان العرب يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية
نشاء دار لضرب إفكان من جملة ذلك ، نشاء تمدنهمإلى إية فعمدوا اإلسالموأسسوا الدولة 

ية في عهد سالماإل بالغا بدار السكة فمنذ تعريب النقود اإهتمامهتم المسلمون إلقد ف، 2السكة
أصبحت دار الضرب ، وماتبعها من عصور، م696/هـ77الخليفة عبد الملك بن مروان سنة

كما أسند لدار  هاأعمالوذلك لمراقبة وضبط سير ، من قبل الخليفة نفسه إشراف مباشرتحت 
ماهو مختص بدار الضرب في  عمالومن هذه األ، ام خاصة بهامهو  أعمالالضرب 

  .نها ماهو مختص بجميع دور الضرب المنتشرة في الدولةوم، عاصمة الخالفة
 إنتاج أوالسكة  إنتاجختصت بها دار الضرب هي أولعل من أبرز المهام التي 

 إنتاجباإلضافة إلى ، الذي هو الحديدة المتخذة للنقش على المسكوكات وطبعها :الطابع
 أولى الخليفة إير دة الوزن تحمل كتابات بارزة  تشدأقراص مستديرة مح :الصنج وهي

عبارات الدعاء  أولى الوفاء إويحمل بعضها آيات قرآنية تشير ، مر بسكهاأالذي  السلطان
  .3للملك

من الدول  ذ التخلو دولةإ، ن دار الضرب كانت ضرورية في الدولةأوالظاهر 
ي أفلن تكن تخلو ية اإلسالمن الدولة أوكان ذلك ش، المتمدنة من دار تضرب فيها النقود

مقدار ماكان يضرب في الدولة من النقود فيختلف  أما، قصبة من دار للضرب أواصمة ع
عوام وهي تتعامل أفقد يمر على الدولة ، حوال السكة عندهمأختالف ويتعذر تقديره إل، كثيرا

  . 4وال دار ضرب عندها أخرى بنقود دولة 
لة العصر السكة طي المباشر على دار همإشرافبالخلفاء والسالطين  إهتماملقد استمر 

 تاريخيةالحسب ماذكرته لنا المصادر ، والعصور الالحقة العباسيموي وبداية العصر األ
موي عبد الملك بن لى دار السكة منذ عهد الخليفة األالخلفاء ع إشرافحيث تجمع على 

                                                            
، دكتوراة )م13-9ق/ه7-3ق(النقود االسالمية المضروبة في مكة المكرمة   ،ن الشرعاننايف بن عبد اهللا بن سلما -1

 .369، ص2008في المسكوكات اإلسالمية قسم اآلثار، المملكة العربية السعودية، 
 .139المرجع السابق، ص ،جرجي زيدان -2
 .106المرجع السابق، ص ،طالل بن شرف بن عبد اهللا -3
 .144السابق، ص المرجع ،جرجي زيدان -4
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على السكة لوزيره  شرافالذي صرف حق اإل ،1لى عهد الخليفة هارون الرشيدإ مروان و 
  .2يحي البرمكي جعفر بن

السيما عند حدوث حاالت ، من ينوب عنه أوالخليفة  إهتماموظلت دار السكة محل 
مر الذي األ، عليها بنفسه شرافواإل مما جعل الخليفة يقوم على تسيرها، التالعب أوالغش 

ية اإلسالمكسب النقود أكمل و سة مهمة تؤدي دورها على الوجه األجعل من دار السكة مؤس
  .3ا من جميع الشعوب التي تتعامل بهاهحازت عليمة هامكانة 

ثم سكها نقودا تفي  إليهاوتتمثل مهام دار السكة في استقبال مواد الخام التي ترد 
تلك التي  أو، تقوم بعملية استبدال النقود القديمة أنهاكما ، ال والمجتمع ثانياأو حاجات الدولة 

  .4قود جديدةاستبدالها بن وجرى التداولسحبت من  أوألغت 
والخطورة  يةهماألوتمتعت بقدر كبير من ، ومن هنا تبوأت دار السكة مكانة رفيعة

ولما يقع عليها أيضا من مسؤوليات ، لما تقوم به من مهام عظام، جهزة الدولةأبين جميع 
ظهر  ذية لذلك كانت دار السكة مناإلسالمبوصفها القالب النابض القتصاد الدولة ، جسام

  .5من ينوب عنه أوالسلطان  أومباشر من قبل الخليفة  إشرافربي تحت النقد الع
بالغا بها ووضعت  اإهتماملت الدولة أو فقد  يةأهمونظرا لما حظيت دار السكة من 

جهازين ها وذلك بوجود أعمالجل السهر على تسييرها وضبط ألها تنظيما متكامال من 
  .واآلخر فني، ا إداريهماحدإ

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .180المصدر السابق، ص،ابن خلدون -1
 .370المرجع السابق، ص ،نايف بن عبد اهللا -2
 .371المرجع نفسه، ص -3
 .381ص ،المرجع نفسه -4
 .377، 376المرجع نفسه، ص-5



 
 
 

35 
 

    السكة دار  على رافشاإل -ثانيا
  والفني للسكة اإلداري شرافاإل- 1

أمرائه  أحد أوعلى دار السكة من قبل الخليفة لوزيره  شرافسناد مهمة اإلإن إ
تقدم لنا داللة قوية ، ى قاضي القضاة بوصفه أعلى سلطة دينية في الدولةإل أو، األقوياء
وتمثل ضمان شرعي لسالمة ، بها انة الرفيعة التي تحظىكية دار السكة وتبين المأهمعلى 

  . 1صدر عنهاتالنقود التي 
وتهيئة ، عداد قوالب سك العمالت التي تضرب فيها النقودإتتطلب عملية سك النقود 

فضال عن تعدد القوالب ، لى أيدي عاملة ماهرةإ و ، المعادن التي تصنع منها العملة خامات
خراج القطع إداري وطاقم فني يسهر على إوعليه ال بد من توفر طاقم  .لسك العمالت النقدية

  . النقدية
انتشرت دور الضرب عبر كامل أنحائها وعلى  يةاإلسالمتساع رقعة الدولة ونظرا إل

 أهمخصوصا تلك التي أنشئت في ، نشئت الدولة العديد من هذه الدور لسك عملتهاأثر ذلك إ
دارين  أوفي عاصمته ودار  قليم دار سك رئيسيةإن لكل أومن هنا نجد ، حواضرها الكبرى

  .2على األقل في باقي المدن
  اإلداري شرافاإل-1- 1

  :ناظر السكة  - أ
الضربخانة وهو لقب وظيفي يتكون من أمين وهي كلمة عربية تجمع  بأمينويعرف 

 يقالضرب فمعناها الدق أماعلى أمناء والمؤتمن الذي يستطيع المرء أن يضع ثقته فيه 
ويسمى ، 3النقود أو السكةدار فيكون المعنى أمين دار  أوبيت  وأوخانة تعني منزل  ،والطبع

فيعرف بالناظر ولقد كان يعين هذا  واألندلسفي المغرب  أمابأمين دار السكة في المشرق 
التفتح ، دائم التواجد فيها، وهو رأس دار السكة والعقل المدبر لها، الموظف من طرف الداي

                                                            
 375، صالسابقالمرجع  ،نايف بن عبد اهللا بن سلمان الشرعان --1

 .382المرجع نفسه، ص  -2
دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى ( األلقاب والوظائف العثمانية  ،تمصطفى بركا -3

، 2000، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )الغاء الخالفة العثمانية من خالل االثار والوثائق والمخطوطات
 .103ص



 
 
 

36 
 

ا من العاملين همن خلو  دها والتأكأعمالعليها عقب نهاية والختم  بإغالقهابحضوره يقوم  إال
حسب  بعليه بعض الكتاب لفظ المدير وهو المسؤول السامي في دور الضر  وأطلق، فيها
طلقت عليه فيمكننا حصر أوالمالحظ للتسميات التي . 1ردته الدكتورة يمينة درياسأو  ما

مشرف على جميع المعادن السلطانية فهو ال على دار الضرب شرافوظيفته بين المراقبة واإل
ويجمع الذهب والفضة الواردين من المناجم في كل سنة ، الموجودة في الممالك المحروسة

  .2لى الخزينة السلطانيةإويصنعها سبائك ثم يسكها نقودا باسم السلطان ويسلم المسكوكات 
خصها التي يجب أن توفر في ناظر السكة يل والشروط اتفناك مجموعة من الصه

كان النظر في أمورهما  األشياءشرف أولما كان  الذهب والفضة من :"أبو الحسن فيما يلي
تصح  الصالة إال به قراءة ن يكون عالما بما الأم الصالة ماإكما يعتبر في ] و[ .شرفأمن 
هو الواجب على كل من قدم على ، ن يكون الناظر في هذا المفرادأ كذلك ينبغي ...وفقها

برأيه فيه على البديهة وال  يأخذوفيه وال تلم الحكم فيه ويستكمل له النظر حتى يسن يعأمر أ
كتميز ، وله بالصناعة الجارية فيها علم ومعرفة نةماباألكان معروفا  وٕاذا... على الظن

بأنواع  ةٍ يرْ مع دِ ، المعادن وماُيصلحها وماُيفسدها وأسباب غشها ومايزيله صافأو و النقود 
أشكال الفتح وتصنيفه والخط وَهْمَزِته مع النزاهة والديانة استوثق الناس خطوط الطوابع و 

ذو معرفة دقيقة بالمهنة خصوصا فيما يتعلق  أمينان يكون أويشترط فيه أيضا . 3"بسكتهم
ة اإلداريحيتين امهام في الن صذ تتلخإ، 4زانو بالمعادن واألختام ونوعية الخطوط ومراقبة األ

  .الموظف أيضا الثقة والمثابرة ودقة المهارة في عمله وتطلب من هذا.والفنية
شخاص الذي اشتغلوا بهذه المهام دكتورة يمينة درياس مجموعة من األردت الأو ولقد 
  :وهم بالجزائر  انيةمفي الفترة العث

  1686/ 1098: الحا ج عمر-
  1233/1817:محمد بن قبودان-

                                                            
-19889، رسالة دكتوراه الحلقة الثانية، جامعة الجزائر، السكة الجزائرية في العهد العثماني ،يمينة درياس -1

 .49ص1991
 .104، صالسابقالمرجع  ،مصطفى بركات -2
، المجلد، العدد الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس ،ي بن يوسف الحكيمأبي الحسن عل -3
 .112ص ،1958، معهد الدراسات االسالمية للنشر والتوزيع، مدريد، 2و1
 .50المرجع السابق، ص ،يمينة درياس -4
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  .18261- 1242-1237/1721: الحاج محمد-
 أمينوما  ىخر ألى إرة تن فمخص راتب هذا الموظف السامي فهي تختلف فيما ي أما

لى القنطار ع لایرمين السكة يتقاضى مائة أكان ، م1758/هـ1172خر ففي سنة آلى إ
م كان يتقاضى 1761/هـ1175وفي سنة، لكل كيس يزن عشرة قطع لایروعشرة ، واحدال

 ىحدإجرته أم فكانت 1784/هـ1199في سنة  أما، قطعة من الفضة الممزوجة خمسون
  .2خماس على الربعأعشر رياال على القنطار وأربعة 

  :3رجلحوكيل ا -ب
عرف ماهي الوظيفة نننا ال أإال ، مين السكةأمساعدي  أهميعتبر هذا الموظف من 

كالمسؤول ، طلقت هذه الوظيفة المركبة على عدة موظفينأولقد  .التي كان يقوم بها بالضبط
  .ة  المتمثلة في الضرائب ومراقبة مخازن الدولة وغيرها من الوظائفعلى موارد الدول

 اللذان ة الشاهداناإلداري يةهماألبعد ناظر السكة من حيث  يأتي:الشاهدان-ج
 بدار الضربو افظة حوزن في الصيانة الم لهاالتي  عمالاينة بعض األعيقومان بمراقبة وم

  .4الضرب
:" توفرها فيهما حسب ماذكره أبي الحسن ويتلخص عمل الشاهدين والشروط الواجب
بين الدافع والصانع  لما ُيَخاف من المناكرة، والبد من شاهدي عدل للشهادة عند الحاجة بهما

كل ، 6مةأو وال بد من مي. إن قدمهما الناظر كانا له ال عليه فإنهما، من يقدم الناظر 5وُيقدمها
كان سبب  وٕاال، بما يشهدان فيه 7ونا عالمينويك، لما يطرأ من المطالب، منهما كالناظر واحد

التي يطبع  ،8زواجاألمنهما جولق  واحدويكون بيد كل . حوالإضاعة األموال وٕاختالل األ

                                                            
 .50، صالسابقيمينة درياس، المرجع  -1
 .51، صالسابقالمرجع  يمينة درياس  -2
 .51المرجع نفسه، ص -3
 .33المرجع السابق، ص ،صالح بن قربة -4
 .113المرجع السابق، ص ،..أبي الحسن علي. قدم هنا بمعنى اختار لوظيفة ما -5
 .113، صالسابق المصدر ،..أبي الحسن علي. راتب لهما بحسب  أيام العمل أي تقدير -6
 .113نفسه، ص المصدر ،..أبي الحسن علي. االصل عاملين -7
الجولق وهو الصندوق واألزواج هي األصول التي كان يطبعون السكة بها والصنج الرسمية التي كانوا يعيرون العملة  -8

 .113، صابقالس المصدر ،...أبي الحسن. بها
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م الذهب وصنج الوزن أمان وفي هذا الجولق يكو . بعد حصر أشخاصها 1فيها لثقافها
ن أحذر السكاكون ولي... بان في كل شهر مع غيرهما فهو أحسنو ان كانا يتنإ و . والعيار

ويتأكد على الشهادين معاينة مايقبض ومايطبع ... درهما إال بمعاينتهما أويطبعوا دينارا 
كما يلزم  .2" وضبط ذلك كله في زماميها في كل يوم  وتخليصه في كل شهر، ومايندفع
هم ومباشرته أعمالبما عاينه من ) دار الضرب( ن يشهد على جميع من حوت الدار أالشاهد 

  .3ومقابلته على الحساب همايإ
  الفني شرافاإل- 1-2

وتحديد عياري ، يسة كالذهب والفضة والنحاسفن النداعيتعلق بصهر الماوهو كل م
  .4لسكة بقلب أعدت خصيصا لهذا الغرضاثم الختم على ، الذهب والفضة

ثالث فئات من الفناننين الذين " الدوحة المشتبكة"ولقد صنف أبي الحسن في كتابه 
  .5ويسميهم بالسكاكين) مالون ومتعلمونوع، معلمون( رفون على السكة فنيا وهم يش

وهو من العمال التقنيين وقد يبلغ عددهم  ل هؤالء الفنانين السكاكأو : السكاك-أ
وتتمثل مهمتم في الناحية التقنية أي صهر ، وعشرون عامال وهم من طائفة اليهود ةأربع

صعبة ودقيقة  أعمالليه إأسندت ولقد  ،6ا بمقادير معينةالمعادن الخالية من الشوائب وخلط
، الدرهم أولفضية وتقطيعهما بمقدار الدينار واتركزت في عمل السبائك الذهبية ، جدا

وينبغي :" ي الحكيملبي الحسن بن عأويفند ذلك قول . 7نة والتدينمالى توفر األإباإلضافة 
  .8"نته وديانته فيما يقبضهأما تمَ لِ عُ أال يدفع الذهب والفضة في دار السكة إال لمن 

ك ماال وٕاذا قبض السكا:" السكاك فيقول أعمالة سير يويفصل أبي الحسن في كيف
ويكتبان أسمائهما ومن لم يعرف منهما ، وموافقة الدافع فليكن بمحضر شاهدي الموضع

                                                            
 ز113نفسه، ص المصدر ،أبي الحسن. أي اختبارها -1
 .114، 113، صالسابقالمصدر ، أبي الحسن  -2
 .90المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -3
 .33المرجع السابق، ص ،صالح بن قربة -4
 .33ص ،المرجع نفسه -5
 .54المرجع السابق، ص ،يمينة درياس-6
 33المرجع السابق، ص ،صالح بن قربة-7

 .117المصدر السابق، ص ،أبي الحسن علي بن يوسف-8
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كبار  جرة ونوع مايصنع له منوالبد من تسمية األ، ويحققان ماقبض الصانع، كتبت حاله
ويكون عمل الذهب كله بين يدي الناظر وال يغيب ، جر العملأوصغار وقراريط ومقدار 

بصنجه وبعد ] لى وزنهإشيئا بادر [وٕاذا قبض السكاك . 1"شيء منه ىالسكاك عليه وال عل
وليجتهد في تحرية الدنانير وتحقيقها التحقيق . جب للحقأو جرة فهو أطيب و ذلك تؤخذ األ

خيه تركيبا محكما أوٕاذا طبع فليركب الطابع على . هناك همأماتي هي التام بالصنج ال
نشراحا فاحشا خارجا إوال يكون الدينار والدرهم منشرحا  .محفوزا ويتحفظ من تحويل الكتبة فيه

 3زياقأاليشط على دائرة الدينار وال ، 2عن القياس المعهود في الطابع وليكن مردوع القنوت
ال ، فليجعله على حدة أحدوٕاذا قبض السكاك مال ... قدر شعيرة ربعالدرهم من جهاته األ

  .4"وال يدفع مال هذا واليجوزه عن دولته لدولة غيره، يخلطه بمال غيره
  )الزنجرلي:(الفتاح-ب

وكان يعرف ببالد المغرب ، 5راقم الخاتم أوسم حاكم الطابع إيضا أيطلق عليه 
يعتبر الفتاح أبرز شخصية من وجهة ، 6نقاشواألندلس بالفتاح بينما يعرف في المشرق بال

شكال المستديرة حيث يقوم بنقش األ. 7الحفر أوفهو الذي يختص بعملية النقش ، النظر الفنية
والتي تحتوي كل منها على كتابات وزخارف متنوعة بصورة معكوسة وعميقة ، بقطعتي القالب

فهو كما . رسم إال بإذن السلطانحتى تظهر على القطعة النقدية بارزة وال يجوز له نقش أي 
 دار السكة أعمال أساسو  أساسولكل شيء : "دار السكة أعمال أساسبي الحسن أقال 
ن يكون بارع أوينبغي ، بها عمالفان استقام استقامت األ، فهو أصل من أصولها، الفتاح
ه؟ وأي فأي مزية تكون ل، لم يكن بارع الخط وٕاذا...ن ذلك حرز للدينار والدرهمإف، الخط

  .8"حرمة تكون لطابعه 
                                                            

 .118، صالسابقالمصدر ، علي بن يوسف الحكيم أبي الحسن-1
 .120المصدر نفسه، ص ،...أبي الحسن علي.بمعنى الصورة أو الرسم، وتستعمل هذه اللفظة في المغرب بمعنى الركن -2
 .120المصدر نفسه، ص ،أبي الحسن علي بن يوسف. ءأزياق جمع زيق وهي حافة الشيء تكون خشنة بعض الشي -3
 .120، صنفسهالمصدر  -4
 .52المرجع السابق، ص ،يمينة درياس-5
، تحقيق عبد الرحمان فهمي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية ،ابن بعرة -6

 .90، ص1966والطباعة، القاهرة، 
 .35المرجع السابق، ص ،صالح بن قربة -7
 .115المصدر السابق، ص ،أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم-8
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ن ال أوينبغي :"بي الحسن من خالل هذا النصألنا  وتتمثل وظيفته كما وصفها
وال ، واليزيد في سطوره وال ينقص منها برأيه، ماعهد من الكتب في الدينار والدرهم] ُيَغيَّر[

في الدينار سم ملك ذلك الوقت إن كان إ و ، فهو القدوة والعادة، الملك بإذن إاليكون ذلك 
التي أعدها للفتح  وأقالمه آالتهولتكن . لئال يكون متلوف الضرب، والدرهم فهو من الكمال

وليكن معه من يالزمه من الثقات حين ، ليها فتخرج لهإ ن يحتاجأ ىبجولق االزواج إل 1مثقفة
، لهن يتم عمألى إذ ذاك عن أعين الناس إويستتر . لفساد الزمان مأمونن كان غير إالفتح 
يين والمتهمين و اوال يسمح له بالمنجاة مع من يتهم بطلب الطوابع كالكمي. للجولق آالتهفيرد 
  . ويمنع عليه القيام بعمله خارج دار السكة.2"دراهمالسة في الدينار و لبالد

م 1758/هـ1172سنة خالل العثماني بالجزائر عن راتب هذا الموظف فبلغت  أما
، ويأخذ نفس المبلغ على كل كيس يزن عشرة قطع، واحدال سبعة عشر رياال على القنطار

  .3واحداللمبلغ السابق على القنطار ام نفس 1784/هـ1199وبلغ راتبه سنة 
ويرأسهم شيخ يراقب عملهم في تحويل السبائك إلى قضبان رفيعة :الحدادون-ج

دوات بواسطة الطرق عليها، ويعمل بدار الضرب عدة حدادين الين يقومون بإصالح األ
  .4والماكنات
  .وهم الذين يقومون بطرق القضبان المعدنية من أجل إنقاص قطرها: المدادون-د
  .5وهو الذي يقوم بقص وتقطيع قطع العمالت: القطاع أو الدوغرمة-ه
  .فضية أووهو الذي يسطح كل أسطوانة ذهبية كانت : الرصاع-و
ترسل  ثالذهب، حي وتبيضها، أو فرنجي وهو الذي يقوم بجلي الفضة :الجالء-ي

. 6لى دور الضرب ضمن خدمة الضربخانة التي ترسلهاإالدولة العثمانية جالء من لدنها 
  .وهناك الكثير من العمال الذين تواجدو بدور الضرب نحن في غنى عن ذكرهم

  
                                                            

 .116، المصدر نفسه، ص..ابي الحسن ،أي محفوظة-1
 116، صالسابقالمصدر ، أبي الحسن -  2

 .53يمينة درياس، المرجع السابق، ص -3
 .221،246،262،ص)ت.د(لي القاهرة،،ترجمة زهير الشايب، مكتبة مدبو 6ج ،وصف مصر ،علماء الحملة الفرنسية- 4
 .247ص،المرجع نفسه- 5
 .256المرجع السابق،ص ،أحمد الصاوي- 6
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  إعداد قوالب السك -ثالثا
جله دور أوجد من  ناعة النقود هو السبب الرئيسي الذين صأمما الشك فيه 

جل أولكن كيف تتم هذه العملية وماهي الخطوات والمراجل الواجب اتباعها من  . ضربال
  ل الرسمي؟و الى قطع نقدية سليمة مستوفية لشروط صالحة للتدعالحصول 

في  ماتيم ابن ي دار السكة منها ماجاء عن فرق الضرب طلقد اتبعت العديد من 
وب ذيسك المعدن ويصهر حتى يالفضة من كل خبيث ثم  أويتم تصفية الذهب  :"قوله

 إشرافزان معينة تحت أو ذات فيوضع في قوالب على شكل قضبان ثم تقطع منها قطع 
  .1"  شكال دائريا ثم تطبع هذه القطعة بالسكة تأخذناظر الضرب وتطرق حتى 

النقوش والكتابات الهامشية والمركزية والدوائر  تلك سترعي انتباهنا هويما لأو ن إ
فكيف كانت تنقش هذه الكتابات إذن . ا في نظام زخرفي بديع وتماثل ملحوظالتي تحيط به

خرى لصنع أم كانت هناك وسيلة أوكيف كانت تصنع القوالب؟ هل نقش كل قالب على حدة 
ج قوالب معينة تنقش فيها تنت أنها؟ الشك  نتاجصدار واإلالقوالب بأعداد كافية لحاجة اإل

الفلس فتخرج تلك النقوش  أو الدرهم أوها على الدينار صور هذه الكلمات مقلوبة ويضرب ب
عداد عتبار تلك األإن اإلجابة عن هذه األسئلة تتطلب األخذ بعين اإل. 2ظاهرة مستقيمة

ية اإلسالمرب السكة ضي منذ اإلسالمالضخمة من السكة التي ضربت في كافة أقاليم العلم 
  .3كبيرة من غير شك دعداأوهي 

بفكرة  واألخذوالفلوس ال يتفق  دراهمالالكميات من الدنانير و  ن الحصول على هذهإ
لى إوسيلة بطيئة جدا ال تساير حاجة الدولة  نهاأل، القوالب التي حفر كل منها على حدة

ن السك بقوالب محفورة مباشرة أعلى  فضال، سكتها الالزمة لكافة العمليات التجارية إنتاج
ها إنتاجضرب لار ادناسب وأعداد السكة التي تستطيع تت نسخ كثيرة من هذه القوالبيحتاج 
مة و اكنها مقمن القوالب المحفورة حفرا مباشر ال يأعلما ، المحفور حفرا مباشرا واحدالبالقالب 

  .4رض حافات نقوشهاتتع أو أن تتعرض للتشققمرة لمدة طويلة دون تعمليات الضرب المس

                                                            
 .167، صالماوردي، المصدر السابق -1
 .11المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -2
 .11المصدر نفسه، ص   -3
 .11المصدر السابق، ص ،رةعابن ب-  4
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عن طريق صبها عن نسخة أصلية  أن قوالب السك كانت موجودة بكثرةفي الواقع 
 ولقد ورث العرب، )النسخة األم(ة األصلين تسمى هذه النسخة أويمكن ، محفورة حفرا مباشرا

، والقواب المصبوبة عن أصل محفور عن البزنطيين السكة بالقوالب المحفورة مباشرة ضرب
بقالب ه عبد الملك بن مروان على طراز هرقل وولديالخليفة  دنانيير أحدحيث ضربت 

ذه الطريقة يحمل صورة  الخليفة عبد الملك بن هكما ضرب دينار آخر بنفس ، مصبوب
  . 1هـ77مروان  سنة 

المستعملة بكثرة في  خاماتن معادن الذهب والفضة النحاس هي الأومن المعروف  
هذه المعادن خليطة  غالبا ماتكون، فلوس أودنانير  أو دراهمصناعة النقود سواء كانت 

تبدأ رحلة ، دار الضرب إلىها من المعادن والشوائب األخرى فعند وصول هذه المعادن بغير 
وتصقيتها ، جل تنقيتهاأنواعها بقيام فريق من العمال بصهرها من أختالف إسك النقود على 

دن طريقة خاصة في امن المع نبحيث لكل معد، واستخالصها من الشوائب العالقة بها
الطرق المتبعة في استخالص وتنقية  أهم تجفين والتعليقتبر طريقة العتنقيتها وت
، ادن وتحديد عياره ووزنهعة المو ابعد هذا تأتي مرحلة أخرى تتمثل في تحديد نق.2المعادن

لى سبيكة في غاية إوالغرض منها هو الوصول ، وهذه المرحلة تتم عبر طرق مختلفة أيضا
  .3لعيار المحفوظ بدار السكةل تماماة وجودة العيار بحيث تكون مطابقة و االنق

تأتي مرحلة السك وملحقاتها كعملية  ،ضبط العيارو وبعد االنتهاء من عملتي التنقية 
ما طريقتان هو ، الطرق أوبطريقة الصب  ماإالطرق  ىحدإبوالتي عادة مايتم تنفيذها ، نهائية

وا يستخدمونها والفرس وظل البيزنطيينحيث اكتسبها المسلمون عن طريق  .موغلتان في القدم
  .4عبر مختلف العصور 

لتي تقع تحت الى البالد إ رسال قوالب السكإتقوم ب، كانت الدولة العثمانية فقد
فكلما تولى عرش السلطنة ، لى العرشإصعود سلطان جديد  أوسلطتها عند تغيير العملة 

يشتمل سلطان جديد فتسك بإسمه النقود بطراز تحدده قوالب السك المرسلة مع خط شريف 
                                                            

 .12، 11، صنفسهصدر مال-1
 .383-382المرجع السابق، ص ،ن سلمان الشرعاننايف بن عبد اهللا ب -2
  :وانظر. 64المصدر السابق، ص ،ابن بعرة-3
 .383المرجع السابق، ص ،..نايف بن عبد اهللا-
 .384، 383المرجع السابق، ص ،نايف بن عبد اهللا -4
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، 1إلى جانب األمر بالسكة) إعالن الصرور بإطالق الصواريخ( عدة أوامر بالخطبة والشنك
ن يعقد اجتماع للديوان العالي أوجرت العادة عن حضور الخط الشريف من السلطان الجديد 

الجديدة   وٕاعطائهالسكة القديمة منه  ألخذمين دار الضرب أويستدعي لحضوره بصفة خاصة 
ئماقم السكة القديمة ويضعا في كيس السكة ويختمه ويسلمه ليد خازندار الديوان  ويأخذ القا

ال يعني هذا أن جميع النقود المضروبة في الجزائر كانت . 2الذي يضعه في خزانة الديوان
ن عملية السك المتكررة وباستمرار تحتاج ذلك أل، تسك بهذه القوالب المرسلة من استانبول

ن أدون  مليات الضرب المستمرة لمدة طويلةم عو ان تقأتي التستطيع الو  الى قوالب كثيرة
ن هذه القوالب التي إولهذا فمن المؤكد ، تتعرض حافات نقوشا للتآكل أو تتعرض للتشقق

وتبقى هذه القوالب ، كانت تستخدم الستخراج قوالب جديدة كانت ترسل من االستانة
فتعاد ، يرتقي سدة العرش سلطان جديد أودة ن ترسل قوالب سك جديألى إالسلطانية بحالتها 

  . 3العالي يحتفظ بها في الديوان أو نةلى االستاإمرة أخرى 
دن السلطان هو الحفاظ على طراز رسال هذه القوالب من لإالغرض من ويظهر 

من دور الضرب وال يمنع ، نحاء البالد الخاضعة للعثمانيينأالنقود العثمانية المضروبة في 
مع   تماماوعمل قوالب على غراره متطابقة معه تنساخ نماذج من القالب األم، سالقيام با

  . 4بعض التغيرات الطفيفة على ترتيب الحروف حسب مساحة القالب ومهارة النقاش
العوامل التي تؤثر  أهموقد أصبح التغيير السياسي في السالطيين العثمانيين من 

التابعة للدولة العثمانية، إذ كانت هذه األخيرة تقوم  في مختلف اإلياالت متداولةالعلى النقود 
وبما أن إرتباط العلمة بمختلف .5وتنزل غيرها في السوق التداولبسحب بعض العمالت من 

  6االياالت بنظيرتها العثمانية يجعل األولى تتأثر بالتقلبات التي تتعرض لها الثانية

                                                            
 .141،ص1978،القاهرة،اإلدارة في مصر في العثماني،ليلى عبد اللطيف- 1
 .142المرجع السابق، ص ،احمد السيد الصاوي -2
 .240، صالسابق المرجع، احمد السيد الصاوي -3
 .241المرجع نفسه، ص-4

 .12صالسابق، المرجع أحمد السيد الصاوي،  - 5
 .41-40،ص1949،القاهرة،4،طالتطور االقتصادي في مصر في العصر الحديث ،راشد البراوي ومحمد حمزة عليش- 6
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قوالب المصبوبة عن أصل لقوالب المحفورة والابالسكة  وقد ورث العرب ضرب
دنانير الخليفة عبد الملك بن مروان ضربت على طراز هرقل  أحدبيزنطي، السيما أن 

  :ل هاذين النوعين من القوالب وهمالذا سنتناو   .1وولديه، قد ضربت بقالب مصبوب
  :القوالب المحفورة-أ

حيح تحفر عها الصعلى وجهي النقود، وفي وض الشك أن الكتابات التي تبدو بارزة         
على قالب السك معكوسة ومقلوبة، وطريقة الحفر هذه هي الطريقة التقليدية التي إتبعها 

 نهاير من غيرها ألثبك أفضلقوالب للسك من الحديد أو البرونز، وهي  نتاجالمسلمون إل
 نإ، ف2تعطي لنا حروف محددة أنهاتساعد على إبراز الكتابات بشكل واضح، فضال على 

كانت تحفر على قوالب ضرب ، لكتابات التي كانت تظهر بارزة على وجه السكةا هذه
برونز تنقش عليه كتابات  أوأي تتم هذه الطريقة باستخدام قالب من حديد ، معكوسة وعميقة

وزخارف مباشرة بشكل غائر ومعكوس ليعطي بعد صب مصهور المعدن فيه قطع نقدية 
  .3تحمل كتابات وزخارف بارزة ومعدلة

من  لضربلقوالب  نتاجإلطريقة الحفر هذه هي الطريقة التي تبناها المسلمون و 
براز الكتابات إتساعد على  نهابكثير من غيرها أل أفضلوهي طريقة ، البرونز أوالحديد 

، تماماتعطي لنا كتابات ذات حروف محددة  أنهافضال على ، على السكة بشكل واضح
السكة نتيجة الفقاقيع الهوائية التي قد تكون اثارها  خاماتن أي نتوءات في  تماماوها وخل

ه القوالب المحفورة كان محدودا ن االنتفاع بهذأإال ، موجودة على سطح القالب المصبوب
على  مة شديدةو امن البرونز لم تكن ذات مق أون هذه القوالب سواء كانت من الحديد أل

بواسطة الطرق  واحدالسكة على نمط  عداد كثيرة منأ نتاجإل الضرب الستعمالها عدة مرات
سكة معينة باسم حاكم معين وفي سنة معينة  إنتاجن أإال ، المستمر على هذه القوالب

                                                            
1 -Henry Lavoxe,Catalogue des Monnais Musulmanes de Bibliotheque Nationale ,vol3 
,Paris,1887,p256. 

 .66المرجع السابق، ،إبراهيم القاسم رحاحلة - 2
  .66ص  ،المرجع نفسه -3
 .384المرجع نفسه، ص ،نايف بن عبد اهللا-
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مدة  إلىومثل هذه القوالب  كانت بحاجة ، يتطلب عدة قوالب مفورة مباشرة بهذا التاريخ
  . 1طويلة لتنقش عليها كتابات كثيرة دقيقة ومعكوسة

، هـ76قد ظهرت في سنة  لضرب بالقوالب المحفورةا ريقةن طأويمكننا القول 
خرى المصبوبة في العصور جنب مع القوالب األ إلىجنبا واستمر العمل بهذه القوالب 

را في الغرب في العصور ولقد انتشرت فكرة عمل قوالب محفورة حفرا مباش. 2يةاإلسالم
مير إلى عهد  األرجع يحديد القديمة بقالب من  لآلثارالمتحف الوطي يحتفظ  ذإالوسطى 

ويعتبر هذا القالب من ، المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين في بداية القرن السادس للهجرة
هما مربع أحد: جزئين ىلعحيث يحتوي هذا القالب ، التحف المرابطية النادرة التي وصلتنا
لى نفس مستدير نقشت عليه كتابات الظهر ع واآلخرنقشت عليه كتابا الوجه معكوسة 

  .3النسق
  :الوجه
دينا فلن يقبل منه وهو في االخرة من  اإلسالمومن يبتغ غير : (الهامش

  .4)الخاسرين
  ال إال إال اهللا: المركز

  محمد رسول اهللا
  مير المسلمين عليأ

  بن يوسف
  :الظهر
  ر بنول سنة تسع ومسين مايةابسم اهللا ضرب هذا الدين: الهامش
  ممااأل: المركز
  عبد
  اهللا

                                                            
 .13المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -1
 .13المصدر نفسه، ص -2
 .42، 41بق، صصالح بن قربة، المرجع السا -3
 .من سورة آل عمران 52األية  -4
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  المؤمنين ميرأ
ن أي عملية سك النقود بشكل مستمر إال ف األصليهذا ويتم استخدام القالب 

 أو اسم الحاكم أولتغير سنة السك  أو، التصدع نتيجة لكثرة استعماله أويتعرض للتلف 
وتتميز نقود هذه الطريقة  .1بة في استبدال العبارات الوردة على القالب بعبارات أخرىتالر 

كما تظهر أرضيتها ، ن حافات الحروف تكون فيها قائمةأفيالحظ ، باتهابجالء ووضوح كتا
  .تطابق وتقابل مركز الوجه مع مركز الظهر إلىإضافة ، ملساء خالية من أي بثور

وع من القوالب نن هناك ناحية هامة يجب الوقوف عندها في مثل هذا الأ إال
قيامه  أثناءخطاء ثت بعض األدحاذا مإفار في القالب الح يتصرف ناكالمحفورة وهي كيف 

البرونز؟ وهل كانت هناك مادة أسهل من  البرونز  أوالحفر في مادة صلبة كالحديد  أعمالب
لى وقت وجهد كبيرين ومراعاة إذا النوع ويحتاج ه .2والحديد يمكن تنفيذ عليها حفر الكتابات

  3ب نهائيالى استبعاد القالإقل خطأ أمن النقاش عند نقش الكتابات حيث يؤدي 
 أومهما كان مستوى الحفار  هذا النوع من األخطاء وارد جدا ن احتمال وقوعأالشك 

ألن القالب سيضرب سكة رسمية  األخطاءز على مثل هذه و اكما أنه اليمكن التج، قاشالنَ 
رك العمل نهائيا في القالب الذي وقع توعليه كان على الحفار أن ي، تعتبر من شارات الملك

ومن هنا كانت طريقة صنع القوالب بالحفر مباشرة ، تماماأ يبدأ في قالب مغاير طخعليه ال
؛ ولذا كان على المختصين في دار الضرب ابتكار طول لتنفيذهاأطريقة بطيئة وتتطلب وقت 

ن أا الكتابات الالزمة للسكة على هخرى غير الحديد والبرونز تحفر عليأطريقة جديدة ومادة 
 . 4ولينة وأسهل وهكذا ظهرت طريقة القوالب المصبوبة تكون مادة أقل صالبة

تساعد على إبراز الكتابات  نهاأل، الطرق لضرب السكة أفضلوهذه الطريقة تعبر 
ويبدو  تماماتعطي لنا كتابات ذات حروف محددة   أنهاعلى السكة بشكل واضح فضال على 

  :ن اإلنتفاع بالقوالب المحفورة كان محدودا لعدة أمور منهاأ
  .أعداد كثيرة من النقود نتاجعدم تحملها لضرب الشديد والمستمر إل-

                                                            
  :وأنظر. 67-66المرجع السابق، ص  ،إبراهيم القاسم رحاحلة -1
 .384المرجع السابق، ص ،نايف بن عبد اهللا-
 14المصدر السابق، ص ،ابن بعرة-2

 .241المرجع السابق، ص ،أحمد الصاوي 3 -
 .14المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -4
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لعدم وجود األيدي    ةواحدصعوبة توفير عدد كبير من القوالب المحفورة دفعة -
  .1العاملة الفنية المدربة

يجب على النقاش ترك القالب نهائيا والحفر في ، عند حدوث الخطأ في الحفر-
 .قالب آخر

النوع من القوالب قبل العصر العثماني إذ توجد نماذج منه في ولقد استعمل هذا 
في كتاباته إلى " جورج مارسي" المتحف الوطني لآلثار القديمة بالجزائر، حيث أشار إليها

من مخلفات دار الضرب التركية بالجزائر ومؤرخة معظمها في السنوات األخيرة من  أنها
  .2الحكم العثماني

  نماذج من هذه القوالب-
يتكون من قطعتين معدنيتين صنعت كل منهما من الحديد، قطعة للوجه : القالب األول

ينتهي بشكل دائرة، نقشت عليه عدة نصوص  األضالعوأخرى للظهر، وعمود سداسي 
ملم، كما يوجد توجفين على 6ملم إلى 5وزخارف بصورة عكسية عميقة، يتراوح طولها من 

عملية الختم على القطعة  أثناءعة الثانية باألولى حافتي الدائرة وضعا خصيصا لربط القط
  .3عن طريق الضرب بالمطرقة

 فكان على المختصين بدار الضرب ة الحفر المباشر طريقة بطيئة جداذن فطريقإ
  .الب المصبوبةوهي طريقة القو  إيجاد طريقة بديلة للحفر

  القوالب المصبوبة-ب
، لمحفور لم تستعمل على نطاق واسعن طريقة الحفر المباشر على القالب اأالواقع 

سيما ، التصدع السريع أوالنقود تعرضه للتلف  إنتاج األصلين كثرة استعمال القالب أكما 
من قوالب الضرب ومفاد هذه الطريقة هو صنع  ةواحدنماذج  نتاجإل سرعأن هناك طريقة أ

ور واستبداله بغيره جب تغير القالب المحفأو مما  .المحفور األصليقوالب مشتقة من القالب 
، وقد كانت تستعمل هذه القوالب بدار الضرب الجزائرية ويتكون القالب من 4في شكل مستمر

                                                            
 .64، ص1993مكة المكرمة، ، زيف النقود اإلسالمية،يحيى الزهرانيضيف اهللا بن -1

2 -Marcais ;un Coin monétaire Almpravide  du musée GSELL(s),extrait des onnles de 

linstitutd détudes orientales,t2,Librairie Larose,paris,p180-185. 
 .69المرجع السابق، ص ،يمينة درياس- 3
  :وأنظر.68-67المرجع السابق، ص  ،لقاسم رحاحلةإبراهيم ا -4
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م 1806/ه1221ويعود تاريخ صنعه إلى .1للوجه وأخرى للظهر ةواحد قطعتيين معدنيتين
  :واستعمل لضرب النقود السلطانية ونصه مايلي

  السلطان
  سليم خان

  عز نصره ضرب
  .1221في جزاير

يتكون من قطعنتين تمل الوجه والظهر، وعمود ينتهي بشكل دائرة : القالب الثاني-
نقشت عليها كتابات وزعت في سطريين، وتنص على إسم السلطان العثماني سليم الثالث، 

عملية الختم على  أثناءوزخرفة نباتية، كما يالح تجوفيان عميقان وظيفتهما شد قطعة الظهر 
لقالب إسم السلطان العثماني سليم الثالث ويعود تاريخها إلى سنة النقد، يحمل هذا ا

ويجدر اإلشارة أن هناك قوالب أخرى  م، ويستعمل لضرب النصف سلطاني1807/ه1222
  .لم نتطرق إليها

  .م، تحمل  اسم السلطان سليم الثاني1806-ه1121قالب مؤرخ يحمل تاريخ-
  .لطان محمود الثالثم ويحمل إسم الس1825-ه1241قالب موؤخ في سنة-
  م1828-ه1244قطعة مؤرخة سنة -
  2م1829-ه1245قطعة مؤرخة سنة-
 أوية اإلسالمن طريقة الضرب كانت متشابهة في جميع دور الضرب أيبدو  كما

وعليه  . 3عن البزنطيين األمويونوأن منطلق هذا الفن قد اقتبسه ، بدرجات مختلفة متفاوتة
ة المحفورة حفرا األصليا القوالب المشتقة عن القوالب ماهي الطريقة التي كانت تصنع به

  .مباشرا؟
ولحصول على هذا النوع من القوالب يقوم الفتاح بإعداد قالب من الرصاص  

ث خطأ كما حدام إذاحتى ، البرونز أولمرونته وسهولة الحفر عليه بعكس قالب الحديد 

                                                                                                                                                                                          

 .384المرجع السابق، ص ،نابف بن عبد اهللا-
 .68المرجع السابق، ص ،يمينة درياس- 1
 .69ص ،المرجع السابق،يمينة درياس- 2
 .15ص،المصدر السابق ،ابن بعرة -3
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ه من جديد  مع مراعاة أن تكون أسلفنا الذكر فانه بمكن اعادة صهره وتشكيله والحفر علي
ظهرت  ماطبعت عليه طينة لينة إذاالكتابات والزخارف محفورة بشكل غائر ومعكوس حتى 

بعد ذلك يتم تجفيف هذه الطينة وحرقها ، ل بارز وواضحكبشوالزخارف  الكتابات هذه 
ور وذلك بصب مصه، البرونز أوقوالب سك من الحديد  نتاجمشتقا جاهزا إل لتصبح قالبا

فينتج عن ذلك قالب مشتق من ، باالرتفاع المطلوب، ا على وجه القالب الفخاريهمأحد
بعدها يكون هذا القالب جهازا ، يحمل كتابات وزخارف غائرة ومعكوسة األصليالقالب 

من عيار تلك السبيكة  التأكدوذلك بصب المصهور المعدني بعد ، الستعماله في سك النقود
من سابقتها  أفضلوبذلك تعد هذه الطريقة ، نحاسية أوفضية  أوية المراد سكها نقودا ذهب

طريقها على العديد من قوالب السك المشتقة التي بدورها مما يمكننا من الحصول على 
  .1هائلة من المسكوكات إعداد إنتاجتساعد على 

ن النقود المصبوبة في قالب مشتق ال تختلف عن تلك النقود أوالمالحظ أيضا 
ة في قالب أصلي من حيث تقابل مركز الوجه مع مركز الظهر واالستدارة الكاملة المصبوب

بعض حروفها  أن إلى إضافةنتوءات  أوتختلف عنها بوجود بثور  أنهاإال ، للقطعة النقدية
 .2تكون مطموسة بسبب تلك البثور الناتجة عن فقاقيع الهواء الموجودة في القالب المشتق

ية منذ اإلسالمسيلة التي شاع استخدامها في صنع قوالب السكة تعتبر هذه الطريقة الو و 
  :من الطريقة السابقة لألسباب اآلتية أفضلوهي  .3موي األالعصر 

  .البرونز أوسهولة الحفر عليه من الحديد -
دوث خطأ في النقوش يمكن صهر هذا المعدن بسهولة وٕاعادة الحفر حالة ح في-

  .عليه
  .4خمة تتناسب وحاجة الدولة إليهاالمسكوكات بأعداد ض إنتاج-

ومايمكن اإلشارة إليه هو أن لم يعثر على نماذج من هذا النوع من القوالب ترجع 
  .إلى العهد العثماني بالجزائر

                                                            
 .386المرجع السابق، ص ،نايف بن عبد اهللا -1
 .386ص السابق، المرجع، نايف بن عبد اهللا -2
 .16المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -3
 .64المرجع السابق، ص،ضيف اهللا بن يحي الزهراني-4
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  السكة خاماتإعداد - رابعا
) النحاس، الفضة، الذهب( السكة في مجموعة المعادن الخام  خاماتتتمثل 

ته بدار الضرب مع ضبط عياره ثم نقييه من شوائب وتوتخليص كل معدن مما يكون عالقا ف
وتختم دنانيير  األخيرةالحالة  إلىذ تمر السبيكة بعدة مراحل حتى تصل إ، تضرب منه السكة

الذهب والفضة يوديان العجزان ويؤتيان (إذ يقول بعض الحكماء ، فلوس أو دراهم أو
ال برجال، وال رجال إال بمال، وال الكسالن، وبهما يصلح الملك وينتظم السلك، فال سلطان إ

  .1)مال إال برعية، وال رعية إال بعدل، وال عدل إال بسلطان
تشتهر بالدنا بمجموعة من المواد الخام رغم قلتها نذكر منها الذهب والفضة 

وقد تقف قلة المعادن حجرة عثرة في سبيل جودة النظام النقدي من  .والنحاس والرصاص
، تأمين المعادن الثمينة كالذهب والفضة والنحاس سليمة كان البد منأجل وضع قاعدة نقدية 

اني المنزلية إلى نقود فقد  حدث ها في عهد الخليفة و حتى لو إضطر الحاكم إلى ضرب األ
التي وقعت بينه  األهليةالحرب  أثناء، )م813- 807/ه198-193(محمد األمين العباسي 

ب نفذت جميع األموال سواء في بيت مال العامة فمن جراء تلك الحرو ، وبين أخيه المامون
إلى بيع مافي الخزائن من أموال وعمل على سبك آنية  اضطريث حبيت مال الخاصة  أو

يمكن فعله من اجل توفير  هي أقصى ما اإلجراءاتوهذه ، 2الذهب والفضة ثم ضربها نقودا
  .معادن العملة

  : الذهب-1
 لجأتولهذا ، ه غير متوفر بكثرة في بالدناأن إاليعتبر هذا المعدن من المواد الثمينة 

ة المستعجلة كاستخراج ر عدة وسائل للضرو  إلىالعهد العثماني  أثناءالحكومة الجزائرية 
وفي ، صهر القطع القديمة المنتهية الصالحية إعادة أو، السبائك الذهبية الموجودة بالقصبة

من  أوالذهبية من عند الصاغة  المصوغاتقامت السلطة الحاكمة بشراء  األحيانبعض 
  .3وغيرها استراد الذهب من السودان إلىكما لجأت  األغنياءعند األهالي 

                                                            
 .81المصدر السابق، ص ،أبي الحسن  علي بن يوسف الحكيم -1

.78المرجع السابق، ص ،ضيف اهللا بن يحي الزهراني- 2 

 .56المرجع السابق، ص ،يمينة درياس -3
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ابن "أمدناحيث ، دنانير إلىسبائك من اجل السك وتحويلها  إلىتحول هذه المادة الثمينة 
 السبائك إعدادالعلمية بكثير من المعلومات حول مراحل  األسرارفي كتابه كشف " بعرة
   :كاألتينبرزها  لذهبيةا
  تعر يف الدينار  - أ

  ، 1دراهمالالدينار قطعة من ذهب، والقطعة من الفضة هي 
هم اسم وحدة من وحدات السكة و  Denarius Atlreusهو كلمة مشتقة من لفظ التيني  

وبعده   اإلسالمالذهبية عند الرومان، وقد عرف العرب هذه العملة الذهبية  وتعاملوا بها قبل 
انه يزن مثقال من الذهب  والوزن الشرعي له ) المقريزي( قيراطا  ويقول  22الدينار ويزن 
جرام، حيث مازال الدينار يطلق على الكثير من العمالت في بعض البلدان وان   4.25: هو

 اآليةهذا اللفظ في  إلىالقران الكريم  أشارحيث . كان اليعني بالضرورة العملة الذهبية
 أنتأمنه بقنطار يؤده إليك  ومنهم من  آنالكتاب من  أهلومن :"تعالىالكريمة في قوله 

سبيل  األمينإال مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في  إليكتأمنه بدينار ال يؤده 
  .2"ويقولون على اهللا الكذب  وهم يعلمون

ن في كالم كلمتي الدينار والدرهم معربتان دخيلتا أنلقد صرح الكثير من اللغويين 
  .3ا أصلهالعرب  ولكنهم اختلفوا في 

  الدنانيرسبيكة  إعداد طريقة -ب
، السبائك الذهبية إعدادطرق قديمة في " ابن بعرة" إليها أشارتعتبر الطرق التي 

، سالمية منذ عصر الخليفة عبد الملك بن مروانإلدور ضرب ا أقدماتبعت في  أنهاوتبدو 
وخالصة الزيوف والستوقة ، مما يجتمع له من التبر كان يضرب المال للسلطان": حيث

  .الرجاء االطالع " والبهرجة
هي )  التعليق" ( ابن بعرة"كما يسميها  أوطريقة التجفين  أو وتعتبر الطريقة الجافة

سبيكة الذهب وقوامها سبك الذهب المخلوط بالفضة في النار  إعدادطريقة تستعل في  أهم
الذهب الخالص الناصع  إالالنار في التعليق اليثبت  إلىماتردده أن  كل وذلك " ، عدة مرات

                                                            
 .22، المرجع نفسه، ص...العقد المنير ،مازندرانيالسيد موسى الحسين ال -1
 .من سورة آل عمران 75االية  -2
 ,22، ص...العقد المنير ،السيد موسى الحسين المازندارني -3
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الضعيف القوة الذي ومعها اليسير من الذهب ، لكمال طبيعته وتفارقه الفضة المخالطة قهرا
طريقة أخرى في استخالص السبيكة الذهبية في  رد أبي الحسن أو كما ، 1....لم ينته ولم يبلغ

فالذي . مزاج ألبا باألحجارواآلخرهما أحد: فعلى وجهين الذهب من الفضة غسل أماو :" قوله
، صفائح رقاقا يأتيبأن يؤخذ الذهب الممزوج بالفضة فيرقق حتى ] يكون[ باألحجارهو 

الحجر الجل وُيَظر المخلوط بالملح مناصفة ويكون  إلى اآلجروتفرش له فرشة من دقاق 
فان الفضة تصير في جوف ، حيرةويوقد عليه في فرن يعرف بأتون الش، ذلك في صفح مجلد

المتخذ وتبقى الصفائح خالصة وقد يعمل هذا العمل بالشب والملح على هذه  ذلك التراب
لى الذهب المخلوط إن يضاف أب، وقد يغسل الذهب من الفضة كما يغسل النحاس. المرتبة

فن الذهب يخلص من ، األصفربالفضة شيء من النحاس ويسبك الكل ويطعم الكبريت  
  .2أجودل و ويبقى خالصا واأل، لفضةا

ويجب توفر مجموعة من الصفات فيمن يشتغل في تخليص الذهب من الفضة 
وليكن ):" ... الصناعة العملية(الحسن نقال عن أبي الحسن بن رجاء في كتابه  أبيردها أو 

ا وليباشر ذلك بالمعاينة لم، المشتغل بهذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة بها ومعرفة وتجربة
في تشحير  طغلَ  إنفإنه ، هذا إالفإن غيرها من األشغال قد يسترد الغلط فيها ، ُيعمل فيه

فإن ، خسارة ونقص إعادتهجاء عليه في ، الذهب وانزله من فرن الطبخ وهو ناقص العيار
هذا فيما يخص الطرق . 3..."غفل عنه وتناهى في التشحير فوق حده كان فيه النقص الكثير

في العهد العثماني فكان  أما. ذكرها لنا أبي الحسن في كتابه الدوحة المشتبكةالقديمة التي 
بورات (لوط بكمية من البورق خاعداد السبائك الذهبية يتم عن طريق تعريض الذهب الم

 التأكدمرحلة  تأتيثم بعد ذلك . 4اد الذهب مع البورقحلدرجة حرارة عالية تكفي الت)  الصودا
والعيار هو النسبة القانونية بين وزن الذهب الصافي ، عيارها أوبيكة من نسبة الذهب في الس

، وعشرين قراطا األربعةويقاس باأللف وبأجزاء ، الموجود في قطعة النقود وزنها الكلي
  21يعبر عن عيارها بأنه  أنيمكن ، اآللفمن  875فالقطعة التي يكون عيارها مثال 

                                                            
 .17المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -1
 .90المصدر السابق، ص ،أبي الحسن -2
 .96المصدر السابق، ص ،أبي الحسن -3
 .243السابق، صالمرجع  ،أحمد الصاوي -4
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وزن الذهب والفضة كل على حدة ثم مجتمعين وبعد أن يتم  1).قيراطا 24(قيراطا من 
مع خليط من   قدح من الفخار ويدخلهما الفرن أويضعهما المعير في قاعة بوتقة صغيرة 

حتى يصبح المزيج ، مسحوق بورات الصودا مع  تقليب المزيج بقضيب صغير من الحديد
مليئة بالماء مما  وبعد ذلك يصبة الُمعير ن ارتفاع معين في كبسولة من نحاس، بالغ الدقة

حبيبات معدنية تستخلص بعد تصفية الماء وتجفيف  إلىوتحوله تفتت المزيج  إلىيؤدي 
زجاج طويل العنق  إناءوبعد ذلك يوضع الذهب في . 2الكبسولة وترقق وتقص بالمقص

الزجاجي لنيران فحم  اإلناءثم يعرض ، غرام  من حمض النتريك 200ويصب عليه نحو 
غيرة من الفخار المزجج حتى ينفصل الذهب من الفضة التي تكون قد مشتعل في برمة ص

الحداد فيقوم  إلىن تصبح السبيكة في عيارها المحدد تسلم أوبعد ، ذابت في حمض النتريك
مستديرة يبلغ قطر بتسخين السبائك حتى تكتسب لونا أحمرا ثم يطرقها ليصنع منها قضبانا 

، مة طرفيه ليصبح باإلمكان تمريرها في جهاز السحبميلميترات يرقق عند ق 8منها  واحدال
أربعة حتى تكتسب السبائك نفس  أوالسحب لثالث مرات  آلةوبعد ذلك يتم تمرير الذهب في 

 إلىللقص  آلةالقطع حيث تقطع السبائك في  أومرحلة القص  تأتيبعد ذلك ، القطر
العامل  إلىانات الصغيرة و ثم تسلم هذه االسطزميل مقعر السن إاسطوانات صغيرة بواسطة 

  .3الموكل بالوزن ليعطى كل قطعة منها وزنها المحدد
ترقق جميع القطع النقدية  أنمرحلة الترقيق وهي  تأتيوبعد كل المراحل المتقدمة 

سمكا متناسقا وقطرا موحدا ويتم ذلك بالطرق فوق قاعدة من الصلب  إعطائهاجل أمن 
وحده  اإلطارلى نقوشها على أو تتلقى القطع النقدية ل، وبواسطة مطرقة صغيرة مدببة الرأس

مرحلة الجالء أي توضع القطع  تأتيثم  ، ضغط آلةبواسطة قرصيين معدنيين مركبين في 
ال النتزاع أو ذهبية في محلول سلفا االلمنيوم  وحمض رواسب البوتاس لتغلى فيها ال

ل تسخينها حتى تكسب وبعد هذا توضع على مجرفة من اج، كسيد وشحومأو مابسطحها من 
محلول موريات (حمض النوشادر لونا محمرا ثم يلقى فوق هذه القطع الملتهبة خليط من 

وتكرر هذه  )سلفات لنحاس(وكيريتات الزرقاء )  نترات البوتاس(وملح البارود )  النوشادر
                                                            

 .243، السابقالمرجع أحمد السيد الصاوي،  -1
 .244، صنفسهالمرجع  -2
 .244المرجع السابق، ص ،أحمد الصاوي -3
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 األقراصمرحلة ضرب  تأتيوة العملية مرتين ويتم تقليب القطع خاللها وبعد عملية الجل
  1المستديرة 

  :الفضة- 2
غير أننا النستطيع تحديد تاريخ ، هناك الكثير من مناجم الفضة في القطر الجزائري

انه من خالل كتب المؤرخين  كاليعقوبي والبكري وابن  إال، الفترة العثمانية أثناءاستغاللها 
ها ي تغلت معظمسمناجم ا ةيتبن لنا أن الجزائر كانت تحتوي على عد واإلدريسيحوقل 
بالخصوص منجم الفضة الذي اشتهرت به مجانة حتى سماها البكري ، يةاإلسالمالفترة 

بوفرة ) وهران(كما اشتهرت كل من منطقة القبائل والونشريس وأرزيوا .2بمجانة المعادن
  .3المعادن

  دراهمالعداد سبيكة إطريقة  -أ
ولقد شرح ، الذهبية عداد السبائكإالسبائك الفضية أسهل بكثير من  إعدادتعد عملية 

من الفضة النقية والتي   دراهمالع نفي محطوطته عن طيفية عن طريقة ص" ابن بعرة"لنا 
 5)الفضة المشوبة بالنحاس(ويسميها صالح بن قربة   4)النقرة دراهمال(أطلق عليها اسم 

  :وتمر السبيكة الفضية بمجمواعة من المراحل هي.
  دار الضرب إلىدة ال من نقاء الفضة الوار أو التأكد  -
  .ظهر عدم نقائها إذاجراء عملية التصفية والتنقية للفضة إ -
  ,الفضية عن طريق تقطيعها وتدويرها دراهمالصنع  -
  6.جالء القطع المدورة ثم ختمها بالقالب -

من  دراهمالبها هو معرفة مقدار صالحيتها لسك  دفمن ناحية نقاء الفضة فالمقصو 
أن تبرد منها موضعا  نهاافامتح(: )ابن بعرة(ك يتم كما  ذكرهمن ذل التأكدعدمه وكان 

وان  تغير فهي مغشوشة أوويرى موضع المبرد فان اسود ) النار( ثم تحمى على ) بالمبرد(
                                                            

 .245ص السابق،المرجع أحمد الصاوي،  -1
 .56المرجع السابق، ص ،يمينة درياس -2
 .56ص ،المرجع نفسه -3
 .25ص ،المصدر السابق ،ابن بعرة -4
 .57المرجع السابق، ص ،ةصالح بن قرب -5
 .25المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -6
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وٕاذا ظهر عدم صالحية الفضة للضرب فانه تجري عليها  1)..نقية(لم يتغير فهي طلغم 
جير  وصفته النصف، مخلوط، ة مقعرةتؤخذ الفضة وتجعل في بوط(  عملية التصفية بأن

كان وزنها ثلثمائة  إذاومع الفضة ، تندى الجميع بقليل من ماء، مطفى والنصف رماد مغربل
) متالحقا( نفخا متداركا ) المنفخ(رطل نحاس ثم يجعل عليه الفحم وينفخ بالروباش ، درهم

الرصاص والنحاس يحترق  أن إلىاجعل عليها طبا والنفخ مستمر ) انصهرت(وٕاذا دارت 
وتدور وهي ) السبيكة(فتخرج وتطرق على السندان بالمطرقة ثم تحمى ، وتظهر طلغما

وان لم تقبل الدوران  وتفزرت ففيها من ، فقد طهرت) تتشقق( فان لم تنفزر ، حامية
  .2)الرصاص

الفضة :... السبائك الفضية فيقول إعدادطريقة  إلى) ابن مماتي(كما يشير أيضا 
صار  إذاسبع ماية درهم من النحاس ويسبك ذلك حتى  إلىا ثالثمائة درهم تضاف يؤخذ فيه

ا قلب قضبانا وقطع من أطرافا خمسة عشر درهما تسبك فان خلص منها أربعة واحدماءا 
وهذا ، 3..."تصح وتختم أن إلىأعيدت  وٕاال دراهمونصف درهم حسابا عن كل عشرة  دراهم

 أمافالفضة  أماو "، ةته عن تقنية صنع السبائك الفضمايؤكده أيضا أبي الحسن في مخطوط
 أو، 4الموبلة أووسواء المعرضية  غيره مما تغش به أوتكون قطعا قطعا مشوبة بالنحاس  أن

فان المشوبة منها تخلص بان تجعل في ، سبائك كالخالخل وشبهها أوتكون نقرة مفرغة 
وتجعل الكوجة في ، ا جصقد صنعت من عظم وجبس مدقوقين ثلثها عظم وثلثاه، كوجة

ويجعل فيها في ، ويوقد عليها بنار الفحم، وتجعل هذه الفضة المشوبة فيها، صحفة فخار
وتختبر بأن يكون وجهها صافيا ..وتزال من الكوجة، ذلك رصاص بقدر مايخلصها أثناء

ر النقود وبهذا االختبار تختب، فيه وأسفلها مخسفا أي مثقبا ثقبا نقية وضيئة 5كالمرآة التكريش

                                                            
 .25ص السابق، ابن بعرة، المصدر -1
 .26، 25المصدر نفسه، ص  -2
 .332، 331، ص1991، تحقيق عزيز عطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1، طقوانيين الدواوين ،أسعد ابن مماتي-3
 .70المصدر السابق، ص ،مركبة، أبي الحسن غير: صنعت على هيئة ما، والموبلة: المعرضية -4
 .72المصدر السابق، ص ،أي خشونة السطح وعدم استوائه، أبي الحسن:التكريش -5
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ومن الحزم أن يطبع الناظر على كل قطعة يقبضها السكاك بطابع التجويز فيها ... 1"كلها
    .2وحينئذ يندفع للمدادين 

ل مايعمله أو :"ويختصر لنا أبو الحسن طريقة إعداد سبائك الذهب والفضة فيقول
ثم يحميها  5ةثم يرشها بريشة المطرق 4ثم يحميها 3يبطلها أنالسكاك لسبائك الذهب والفضة 

تبلغ حد التكريم، فيكرمها أي يقطعها قطعا على قدر  أن إلىالمرة بعد المرة  6ثم يوهجها
ثم يلطمها .... اجتهاده في مقدار الدينار  قم يمر بها بالمكان والميزان ثم يحققها بهما

  .7اواحدا واحدبلمطرقة 
  :النحاس- 3

وعين البيضاء ، بضواحي قالمةطبول  أملقد اشتهرت عدة مدن بهذا المعدن كمنطقة 
وقد استغل هذا  وجبال الونزة وغيرا من المناطق عبر التراب الوطني، وجبال تنس، وجيجل

  .8الفلوس النحاسية إنتاجالمعدن في 
  طريقة سك الفلوس النحاسية-أ

 إذموضوع صناعة السبائك النحاسية لضرب الفلوس  إلىتتعرض المصادر  لم
الفلوس :"القلقشندي بقوله إليها أشارغير معلومات قليلة  إعدادهاالنجد مايوضح لنا طريقة 

ردها أو اعة الفلوس كما فطريقة صن  9"وغير مطبوع) القالب(وهي صنفان مطبوع بالسكة 
ثم يخرج فيضرب ، حمر حتى يصير كالماءن سيبك النحاس األأ" تتم ع طريق القلقشندي

الوجهين اسم  أحديكتب على  أنوسكها ...قضبانا ثم يقطع صغارا ثم ترصع وتسك بالسكة
. 10"اسم بلد الضرب وتاريخ السنة التي ضرب فيها اآلخرونسبه وعلى السلطان ولقبه 

                                                            
 .71-70المصدر السابق، ص ،أبي الحسن -1
 .71المصدر السابق، ص ،هو الذي يصنع من المعدن صفائح، ابي الحسن: المداد -2
 .135المصدر السابق، ص ،ن ناشئا فيهاأزال أطراف القطعة المعدنية وما يكو  -3
 .135أي يحميها في النار، المرجع نفسه، ص -4
 .135يسويها بطرف المطرقة، المرجع نفسه، ص -5
 .135أي يحميها حتى تتوهج، المصدر نفسه، ص -6
 .135المصدر السابق، ص ،أبي الحسن -7
 .57المرجع السابق، ص ،يمينة درياس -8
 .443، ص1915، دار الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ط5، جى في صناعة االنشاصبح األعش،القلقشندي -9
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وتشكيله قضبانا ، ن طريقة ضرب الفلوس هي صهر النحاسأونستخلص من هذا النص 
  .1بالقالب عليها تقطع وتسك عن طريق الضرب

الخطير الذي يؤثر في كثير من معالم  النوع من الفلوس عرضة للصدأ ذان هأإال 
ن العناية بهذه السكة أوالجدير بالذكر أيضا ، وكتباتها أنهاز أو حجامها و أهذه الفلوس من حيث 
حيث ، التي اهتمت بها دار الضرب للسكة الرئيسية من الذهب والفضةلم يكن بنفس الدرجة 

  .2هذه الفلوس  إنتاجلم يستنفذ السكاك كثيرا من الوقت في 
  الحديد- 4

لقد سكت بعض النقود المدروسة بهذا المعدن وهي قليلة جدا مقارنة بالنقود الفضية         
وبالد القبائل، كما اشتهرت به عنابة  والنحاسية، ولقد وجد هذا المعدن في جبل زكار بمليانة،

صاف وسكيكدة وجيجل وبجاية، وتبسة وكذلك المناطق الغربية كبني  ،)الطبول أم(والطارف
  .3وشلف وجبل تافسرة بتلمسان

  الرصاص- 5
اشتهرت مدن كثيرة في الجزائر بهذا المعدن كسوق أهراس والقل وجبل الطاية بقالمو،        

وجبل بوطالب جنوب سطيف، وجبل زكار والونشريس، وكذلك بمدينة وهران وأرزيو وكدية 
 إليهفي سك النقود تضافة وبمناجم وهران، واستخدم هذا المعدن  4)تلمسان(الرصاص بسبدو

الفضة، كما استخدم أيضا في صناعة القوالب واآلالت  أوكميات معتبرة من النحاس 
  .5المستعملة في دار الضرب

  يةاإلسالمالسكة  في الغش مظاهر/ 6
ولذا كان البد من ضربها حسب ، تعتبر النقود العمود الفقري للحياة االقتصادية

وقد ، لتؤدي ويفتها كاملة غير منقوصة، ها في دور الضرباألصول العلمية المتعارف علي
بدورها اإليجابي والفاعل  اإلسالمية منذ عصر صدر اإلسالمقامت دور الضرب في الدولة 

وقد استمرت تمارس ذلك الدور ، كاملة الوزن، صافية العيار، في سبيل سك عملة جيدة
ى مقتل الخليفة المتوكل على اهللا وبالتحديد حت، المهم حتى منتصف القرن الثالث الهجري

                                                            
 .28المصدر السابق، ص ،ابن بعرة -1
 .28المصدر نفسه، ص -2

 .57المرجع السابق، ص ،يمينة درياس- 3
 .57ص،المرجع نفسه- 4
 .58، صالسابقالمرجع ، يمينة درياس - 5
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ية هيبتها وقدرتها على مجابهة األخطار اإلسالمحيث فقد الخالفة ، م861/ه247سنة 
لها إال جمع الثروات وحيازة المناصب  همالتي أل، المحدقة بها من جراء العناصر  المتطرفة

ئين و اهم من جهة وبين المنة فقامت الثورات والفتن الداخلية بين الخلفاء أنفساإلداريالقيادية و 
إلختالل الكبير في هذه الفت وغيرها من األسباب التي أدت إلى ا، للدولة من جهة أخرى

مه الخلفاء و اية فقاإلسالموفشا الزيف في المسكوكات ، فتعثر سك النقود النظام النقدي
ى إضافة إل، ن بكل حزم وصالبة عن طريق إتباع األساليب الصيحة  لضربهايوالسالط

  .1يتها في مكافحة وقمع الغش النقديأهم  األمراإلصالحات والتنظيمات التي رأى والة 
ية عبر مختلف اإلسالم واختلفت وكثرت ظاهرة الغش في الحضارة لقد تعددت 
 في الرحى قطب باعتباره، الفتوى آداب في بوفرة حاضر النقود فموضوع تاريخيةالالعصور 

 بإسهاب تحدثت واّلتي، النوازل كتب في كبيرا صدى نجد حيث، االقتصادية ُالمعامالت كافة
 ياإلسالم بالغرب النقدية مالتاالمع تعدد عن الناتجة، واالجتماعية االقتصادية المشاكل عن

 التعامل أو النقد قيمة في سواء، وفوضى وفساد تزوير عمليات من ذلك ومارافق2، وتفاضلها
  .به

عمليات التجارية انتشر ظاهرة الغش في الكثير من نظرا لتعقيد ال :الغش والتزييف-أ
ذ لم تكن ظاهرة الغش حديثة العهد في إ، المعامالت الرسمية لمختلف الكيانات السياسية

القاضي الحنبلي الى ذلك في  حيث يشير خية بل هي موغلة في التارياإلسالمالدول 
ونقودهم من العين   اإلسالمء فجا، فسدت نقودهم أمورهموقد كان الفرس عند فساد :"... قوله

ية اإلسالم دراهماللى أن ضرت إ ... كانت تقوم في المعامالت أنهاإال ، والورق غير خالصة
عبد إال أن السكة لم تسلم من الغش  وهذا مايفنده قول ، 3" فتميز المغشوش من الخال 

 وكانوا، لعربا ةو اوبد الدين لسذاجة ذلك أغفل اإلسالم ولّماجاء«:خلدون ابنالرحمان 
 في انهويّردو ، أيديهم بين همدراهمو  الفرس دنانير وكانت، وزنا والفضة بالذهب يتعاملون

                                                            

، مكلة المكرمة، 1، طيزيف النقود اإلسالمية من صدر اإلسالم حتى نهاية العهد المملوك ،ضيف اهللا بن يحي الزهراني-
 8.1-7، ص1993

 .121المرجع السابق، ص  ،مسعود كربوع -2
 .179المصدر السايق، ص ،القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي-3
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 لغفلة دراهمالو  رالدينا في الغش تفاحش أن إلى، بينهمبها  ويتصارفون، الوزن إلى معاملتهم
  . 1»...ذلك عن الدولة

سكندرية سنة وضرب في اإل"...  :يو اذلك  محمد عبد الرؤوف المن إلىويشير 
عظم أن كانت ألى إم  فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا في الربح فآل األمر 794

يتعامل بها  أننودي على الفلوس ... األموالفي فساد األسعار وفي نقص  األشرار
  .2وكانت فسدت إلى الغاية ... بالميزان

مايوضحه لنا نص  ذاهدولة مع هذه النقود المغشوشة بمنعها وردها و ولقد تعاملت ال
ن كان غشها يخفى لم يجز انفاقها أفينظر  :"السلطانية للحنبلي حيث قال األحكامورد في 

  .3)"ال(وقد سأله على المزيفة فقال  ... ةواحدرواية 
ضات والتبرعات وقيم و افإذا استقامت السكة استقر نصاب الزكاة وتقادير المع

  .4المستهلكات وارتفعت الخصومات
على سالمة النقد ونقاء العلة نابع من التوجيه النبوي الكريم  اإلسالمص إن شدة حر 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :" قال أبيهد بسنده عن عبد اهللا عن و االذي رواه أبو د
  .5"أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إال من بأس

ن ظاهرة أيدة  إال النقود الج إصدارورغم تشدد الخلفاء والحكام المسلمين على 
التزيف والغش في العمالت كانت منتشرة على اختالف في درجاتها بين فترة وأخرى لذا فقد 

ن هذه ملحد لمعينة  إجراءاتاتخاذ  إلىية في عهد الخالفة العباسية اإلسالملجأت الدولة 
وهي  رجةتمثلت في معاقبة المزيفين والتنكيل بهم عبر مراحل متد اإلجراءاتوهذه ، الظاهرة
  :كآالتي

من الغش والزيف في   اإلسالمينكره  وبيان ما، الشديد بالوعظ والتخويف اإلنذار-
  .المسكوكات وغيرها ن المعامالت

                                                            
 .285صدر السابق، صالم ،عبد الرحمن ابن خلدون -1
تحقيق رجاء محمد السامرائي، دار النقد والمكاييل والموازيين،  ،محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي -2

 .112، ص1981الرشيد للنشر والتوزيع، 
 .179المصدر السابق، ص ،القاضي الحنبلي -3
 .114مصدر السابق، صلا ،أبي الحسن -4
 .135ر السابق، صالمصد ،الماوردي -5
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  .وعدد السكة وٕاتالفها أدواتمصادرة -
بالنسبة  األمرقعها والة أو الضرب والتشهير وهي من العقوبات البدنية التي -

وقد يصاحب الضرب حلق الرأس والتشهير . 1السابقة راءاتاإلجللمزيفين الذين لم ترجعهم 
يحمل المزيف على دابة وينادى بصوت  ... :"ذلك بقوله إلىبالمزيف حيث تطرق الحكيم 

  .2"دراهمالهذا جزاء ن يقطع : عالي
بعيد  آخرمكان  إلىالنفي وهو الطرد واإلبعاد للمزيف عن البلد الذي يسكن به -

 قد نفى ضرب) 887-864/هـ259-256(عتمد باهللا معباسي الالخليفة ال أنحيث يذكر 
قترفوه من تالعب في عيار  جزاء ما، غير معروف آخرمكان  إلىن سامراء مالمسكوكات  

  .3النقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .156المرجع السابق، ص ،نايف بن عبد اهللا-1
 .63المصدر السابق، ص ،أبي الحسن -2
 .37، ص6الكامل ج ،ابن االثير -3
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مين أ إلىالتابعة لها وتسلم  الوالياتلى باقي إلقد كانت قوالب السك ترد من استانبول 
 .1ليهاالضربخانة لسك النقود ع

كما كانت دور الضرب خالل العصر العثماني، خاضعة من الناحية القانونية 
  .أو العيار أنواعها سواء في الشكل أو الطرازن سك النقود بأوالشكلية لألستانة بش

 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    

                                                            
 .105المرجع السابق، ص،مصطفى بركات -1
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  حركة العمالت في الجزائر-
الذي أفرز عالقات تجارية  مع عدة دول  الجزائر سوقا حرة للتعامل النقديكانت 

رية لقيمتها في ربية مما جعل التجار األجانب والمسلمين يقبلون على إدخار العمالت الجزائأو 
عشر   17حركية التجارة والصرف رغم منافسة النقد العثماني واالسباني لها منذ بداية القرن 

  . وكانت عملة الجزائر مظهرا من مظاهر السيادة لآليالة الجزائرية
ولقد حرصت االيالة الجزائرية على سك النقد الذي عرف عدة تطورات تماشيا مع 

إلقتصادية والعالقات التجارية الخارجية فكن النقد األكثر إستعماال المتغيرات االجتماعية وا
م الدوبلة الجزائرية كنقد حسابي في المعامالت 1617-م1535في الفترة الممتدة مابين 

إسبير   150 يساويإسبر إلى جانب الدوبلة أستعمل السلطاني القديم  50 يساويوالذي كان 
ومع منتصف القرن السابع عشر ومطلع ، م1580شا والذي شاع إستعماله في عهد جعفر با

 تساويالقرن الثامن عشر  عرفت األحوال النقدية السيطرة الكاملة  اللایر والذي كانت قيمته 
  .لایر 0.33إسبر  232دوبلة مايعادل  5

إلى جانب تلك العمالت  المحلية إنتشر إستعمال البياستر اإلسباني الفضي  سنة 
م 1775ولكن بحلول عام ، الذي فاقت قمته مرتين البياستر اإلسبانيوالسلطاني  ، م1760

في " زوج بوجو"وكذا ) صغار دراهملایر " (البتاك شيك"النقدية الجزائرية عملة   عرفت السوق
  .م1728ت أو  01عدة معامالت تجارية وصفقات موثقة أكدته مرسالت الداي يوم 

العهد العثماني على نفس القاعدة التي في بداية ، لقد سار النظام النقدي الجزائري
ة في لفالنقود الذهبية التي تم سكها في مدينة الجزائر والمتمث، سارت عليها نقود العثمانيين

ال تلك التي ضربت باسم السلطان إلم يصلنا ، السلطاني والنصف سلطاني وربع السلطاني
  1.ل والسلطان سليم الثانيو سليم األ

، على أقل تقدير كان هو العام )م1528-1527/هـ934ويمكن القول بأن عام 
، الذي بدأت فيه الدولة العثمانية في إرسال أوامر السكة إلى مختلف األقاليم الخاضعة لها

مصادر دراسة التاريخ كانت أسبق في إثبات هذه الحقيقة  أحدولعل المسكوكات، بوصفها 

                                                            
 .123المرجع السابق، ص،يمينة درياس-1
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رات إلى ورود خط شريف بالسكة في من المصادر التاريخية المختلفة، إذ ترجع أقدم اإلشا
  .1)م1695-ه1107(المصادر التاريخية العربية إلى عام

  السكة الجزائرية/ 1
  دار الضرب الجزائرية-

تعتبر دار الضرب الموجودة بقصر الجنينية هي الدار الرئيسية بإيالة الجزائر مع        
فقط وقد توقفت عن الخدمة مع وجود دور ثانوية كتلمسان التي كانت تسك العمالت الذهبية 

من  بأمروقسنطينة، ثم انتقلت فيما بعد إلى القصبة  2بداية القرن السابع عشر الميالدي
في هذه :"...الزهار إلى ذلك أحمد، حيث أشار )م1830- 1818(الداي حسين باشا

 مر األمير ببناء دار السكة داخل القصبة، وعندما تم بنائها أمرأم، 1820-ه11235السنة
من  ن يعين نائبا عنه بدار السكة القديمةأن ينتقل إليها من الدار القديمة، وأمره أمين السكة أ

فانتقل إلى الدار الجديدة، وٕابتدؤا بصنع المعادن على خالف الطريقة ...أجل الميزان
، ولقد شيدت هذه الدار في مكان حصين عبارة عن أقبية ودهاليز مقوسة، 3..."القديمة

نصر من اهللا وفتح قريب : "هذه الدهاليز باب في نهاية الرواق، كتب أعاله مايليويؤدي إلى 
حق ان الخزناجي الشخص الوحيد الذي يولقد ك. 4"حسنها باب الجنةأيافاتح األبواب افتح لنا 

له إستعمال مفتاح الخزينة بعد أن يتسلمه من الداي نفسه بحضور رجال الديوان في سقيفة 
ثم يعده إليه بعد صالة الظهر، ويجب اإلشارة إلى أن الخزينة تبقى  القصر كل يوم صباح

  .5مغلقة كل يوم مساء باإلضافة إلى يوم الجمعة
مع بداية االحتالل الفرنسي للجزائر تم االستغناء عن دار السكة بقصر الجنينة،        

ود باسم باي، باي قسنطينة بإصدار نق أحمدوتحولت إلى دار السكة بقسنطينة وٕاستمر 
م، تاريخ سقوط مدينة 1837، إلى غاية )م1808-ه1223(السلطان محمود الثاني

  .ولقد ورد إسم دار الضرب الجزائرية بمجموعة النقود المدروسة. 6قسنطينة
                                                            

 .30المرجع السابق،ص ،احمد الصاوي- 1
 .151-149بق، صالمرجع السا ،يمينة درياس-- 2
 .73، ص1989، الجزائر،م1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالة األلمانيين ،أبو العيد دودو -3 
، مطبعة اإلتحاد العام التونسي 3، المجلة التاريخية المغربية،عم130-1800الخزينة الجزائرية،ناصر الدين سعيدوني-4 

 .25،ص23،ص 1975للشغل، تونس،
  :وأنر.22،23ص ،المرجع نفسه- 5
   .98-95المرجع السابق، ص ،فهيمة رزقي-

 .102،ص64ص،المرجع نفسه-6
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  01:الصورة رقم
  دراهملایر  نصف:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:301  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 16  )مم(القطر

السمك 
  )مم)(مم(

1  

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  

  معلومات   الظهر  م1787/هـ1202  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

    
اتجاه   

  الضرب

 
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
- 1187" (يد خانعبد الحم"يحمل نصوص كتابية للسلطان  دراهم لایرالنقد من نوع نصف 

، خرى حبيبيةأفي ثالثة اسطر متوازية محاطة بدارة خطية و ، )م1789-1774/ه1203
من لفظة سلطان واألخرى  )السين(وزخرفة نباتية تتمثل في زهرة السوسن التي علو حرف 

، جزاير(الظهر فقد سجل عليه مكان وتاريخ الضرب  أما، للفظة الحميد) الياء(فوق حرف 
نخلية على  مراوحوأنصاف  ، زهرة السوس التي تتوزع بين الكتابات داهكما نش، )1202
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ونصوصه موضحة ، مشكلة بذلك طبق فواكه للعنب) الباء(الجانب األيمن واأليسر لحرف 
  :كاآلتي

  
  

  سلطان                             :الوجه
  خان الحميد
  عبد

  عز نصره
  

  ب                             :الظهر
  في ضر 

  جزاير
1202  
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  02:الصورة رقم
  دراهملایر  نصف:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:182  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  
  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  

  معلومات   الظهر  م1792/هـ1207  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  حالة الحفظ
  

  جيدة

  الثلث  خط الكتابة

  
سليم "تمثلت في ألقاب السلطان، يحتوي هذا النقد على مضامين كتابية في ثالثة أسطر

ثم الدعاء له بالعبارة التي تكررت كثيرا على النقود المدروسة ، )م1789- ه1203(، "الثالث
ف نباتية تمثلت في زهرة السوسن المحورة وقد جاءت مزينة بزخار ، )عز نصره(وهي 

، للفظة خان) النون(سليم وفوق حرف و للفظة سلطان ) السين(حرف  المتوضعة فوق
واألخرى ، للفظة سليم) الياء(لى من حرف و حيث تنطلق األ، النخلية مراوحباإلضافة إلى ال
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 أما، بية الشكلكل هذا محاط بدائرة خطية تليها أخرى حبي، للفظة نصره) الراء(حرف  من
جزاير (الظهر فقد تضمن هو أيضا نصوص كتابية تمثلت في مكان وتاريخ الضرب

كما تظهر أيضا زخارف نباتية تتوزع عبر الكتابات الممثلة في زهرة السوسن ، )1207
نخلية على الجانب  مراوحأنصاف  )الباء(وتعلو حرف ، النخلية مراوحنصاف الأالمحورة و 

األشكال ، تحيط بكل هذه الكتابات، لة بذلك طبق فواكه لفاكهة العنباأليمن واأليسر مشك
وكتابات هذا النقد  الزخرفية النباتية زخارف هندسية عبارة عن دائرة خطية وأخرى حبيبية

  :موضحة كاآلتي
  :الوجه

  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر
  ضرب في
  جزاير
1207  
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  03:الصورة رقم
  دراهملایر  نصف:اسم التحفة

  معلومات    الوجهNMEA:115  رقم الجرد
   دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 11  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1793/هـ1208  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب
   اتجاه الضرب

  
  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

مثل النقد السابق في النصوص والمضامين فقط يكمن اإلختالف في تاريخ الرب 
  ).م1793-ه1208(

  :الوجه                  
  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  ضرب في:              الظهر                  
  جزاير
120  
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  04:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  الوجه معلومات    NMEA:190  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 4  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
    

  مكان الحفظ
  زبانة أحمدمتحف 

  
  معلومات   الظهر  م1794/هـ1209  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

    
  اتجاه الضرب

   
    

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
تتضمن نصوص كتابية في ثالث أسطر متوازية تمثل ألقاب ، األطرافمتآكلة  قطعة نقدية
، جاماتتفصل هذه المضامين الكتابية خطوط مستقيمة تنتهي ب، 2)سليم الثالث(السلطان 

للفظة سلطان ) السين(تزدان بزخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن المتوضعة فوق حرف 
كل هذا محاط بزخارف هندسية تتمثل ، انللفظة خ) النون(وسليم ونجدها أيضا فوق حرف 

فقد سجل عليه مكان  الظهر أما، في دائرة حبيبية تليها أخرى حبيبية هذا فيما يخص الوجه

                                                            
 NMEA 242:هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت الرقم-1

2 -LAILY, Paul – Armand ;La collection des poids de verre  polychrome du musée    de Cirta , 
Constantine. Alger 1983. 
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وزخرف هذا النقد بأزهار السوسن المحورة وانصاف ، كما هو مبين أدناهب، وتاريخ الضر 
  ).الباء(وثمار العنب التي تتوضع فوق حرب ، نخلية مراوح

  
  :الوجه                   

  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                     
  ضرب في
  جزاير
1209  
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  05:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:151  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 3  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   لحفظمكان ا

  معلومات   الظهر  م1795/هـ1210  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ
 الثلث  خط الكتابة

  
ومكان وتاريخ الضرب ، )الثالث سليم(يشتمل هذا النقد على كتابات تتمثل في إسم السلطان 

ها بسبب القص على مستوى الحواف فبعدما كان شكل وهي غير واضحة نظرا لتآكل أطراف
كما يحتوي على ، النقد عبارة عن دائرة أصبح شكله عبارة عن مربع غير منتظم األطراف

فالنباتية تتمل في زهرة السوسن الموجودة فوق حرف السين من كلمة ، زخارف نباتية وهندسية
طعة النقدية باإلضافة إلى م على ظهر القواألخرى نجدها تتوزع بشكل منتظ) سلطان(

مار مشكلة ثتعلوها مجموعة من ال) ضرب(رف الباء لكلمة حالتي تتفرع من  مراوحأنصاف ال
الزحارف الهندسية فهي عبارة عن دوائر خطية وحبيبات بيضوية  أما، بذلك طبق للثمار

                                                            
وتوجد قطعة متشابهة له بمتحف سيرتا  150NMEA .302 NMEA:س المتحف تحت رقمهناك قطع أخرى بنف -1
 .وقد تناولتها الباحثة رزقي فهيمة في دراستها) قسنطينة(
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نا تحيط  بالكتابات على مستوى الوجه والظهر ولكنها غير مكتملة بسبب القص كما ذكر 
  :آنفا

  :الوجه                     
  سلطان
  سلم خان
  نصره

  :الظهر                     
  ضرب
  جزاير
1210  
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  06:الصورة رقم
  دراهملایر  نصف:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:154  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر
  1  )مم(مك الس

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  

  معلومات   الظهر  م1797/هـ1212  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  حالة الحفظ
  

  جيدة

  الثلث  خط الكتابة

  
التآكل كان نتيجة القرض (، دائري الشكل ومتآكل األطراف دراهم لایرنقد من نوع نصف 
تعاد إلى دار الضرب إلعادة  أووزنه ثم يتم التعامل بهذه القراضة  المتعمد  فينقص من
) سليم الثالث(يحتوي على نصوص كتابية تضمنت إسم السلطان ، 1)سكها نقودا جديدة

 مراوحيزدان بزخرفة نباتية تتمثل في أزهار السوسن وأنصاف ال، )عز نصر(والدعاء له 
الظهر  أماهذا فيما يخص الوجه ، يبيةكل هذا محاط بدائرة خطية وأخرى حب، النخلية

                                                            
 .20المرجع السابق،ص ،عاطف منصور مححمد رمضان - 1
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تظهر عليه ، )1212.جزاير(فيشتمل هو أيضا على كتباتات تحمل مكان وتاريخ الضرب 
نفس الزخارف الموجودة سابقا باإلضافة إلى زخرفة الثمار مشكلة طبقا من فاكهة العنب فوق 

  :ونصوص أدناه توضح ذلك، )الباء(حرف 
  :الوجه                  

  نسلطا
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                  
  ضرب في
  جزاير
1212  
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  07:الصورة رقم
  1لایر بوجو:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NMEA:84  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 7  )غ(الوزن 
 29  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1798/هـ1213  الضرب تاريخ
    جزاير  مكان الضرب

     اتجاه الضرب  
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
لى عبارة و فاأل، بوجو بزخارف نباتية وهندسة لایرتزدان هذه القطعة النقدية من نوع 

 مراوح صافوأن، ليمللفظة سلطان وس) السين(عن أزهار السوسن والتي تتموضع فوق حرف 
نخلية تحتضن  مراوحوفي األسفل نجد نصفي ، للفظة سليم) الياء(نخلية تتموقع فوق حرف 

 أما، الثانية فعبارة عن دائرة خطية تليها أخرى حبيبية أما، زهرة السوسن في وسطها منتصبة
) االب(نخلية تعلو حرف  مراوحالظهر فيحمل مكان وتاريخ الضرب باإلضافة إلى أنصاف 

  :والنصوص الكتابية موضحة أدنا، من لفظة ضرب يعلوها طبق من ثمار العنب
  

                                                            
 nma135,nma185134 NMEA .:هناك قطع أخرى بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1
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  :الوجه                 
  سلطان

  سليم خان
  :الظهر          

  ضرب في
  جزاير
1213  
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  08:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:64  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  
  

  فضة  المعدن
 6  )غ(الوزن 
 31  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1802/هـ1217  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  
  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
، )يم الثالثسل(يتضمن نصوص كتابية تتمثل في إسم السلطان ، متآكل األطراف دراهم لایر

نقش عليه مكان  فقدالظهر  أما، )عز نصر(مع العلم ان هذه القطعة تخلو من عبارة الدعاء 
 روثما، النخلية مراوحزهار السوسن والأيزدان بزخارف نباتية عبارة عن ، وتاريخ الضرب

تحيط بكل هذه المضامين الكتابية زحارف هندسية تتمثل في نصف دائرة خطية ، العنب
  .ئرة حبيبيةونصف دا
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  :الوجه                     
  سلطان
  سليم خان

  :الظهر                      
  ضرب في
  جزاير
1217  
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  09:الصورة رقم
  1دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:149  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   كان الحفظم

  معلومات   الظهر  م1803/هــ1218  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  
  

  سيئة للغاية  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
قطعة نقدية متآكلة األطراف نتيجة القص تحمل كتابات في المركز على مستوى الوجه 

بالجزائر ) م1803/هـ1218(ومكان وسنة الضرب ، )نصره عز(والدعاء له) سلطان سليم(
عبارة لى و فاأل، تحتوي على مجموعة من الزخارف الهندسية والنباتية، على مستوى الظهر

ة للنقوش النباتية فنالحظ زهرة السوس بوبالنس، نصاف دوائر خطية وأخرى حبيبيةأ عن

                                                            
 NMA16663: NMEA: متحف قطع أخرى تحت األرقام التاليةيوجد بنفس ال-1
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ير إلى أنه توجد قطعة بمتحف نخلية تتوزع على وجه وظهر القطعة النقدية؛ ونش مراوحو 
 .هـ1217سيرتا بقسنطينة تشبهها مضروبة في سنة 

  :الوجه                              
  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                           
  ب

  ضرفي
  جزاير
1218  
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  10:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  لومات    الوجهمع NMEA:61  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1804/هـ1219  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

    
  اتجاه الضرب  

 
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
، )سليم الثالث(يتضمن نصوص كتابية تتمثل في إسم السلطان ، ل األطرافمتآك دراهملایر 

نقش عليه مكان  دالظهر فق أما، )عز نصر(ن هذه القطعة تخلو من عبارة الدعاء أمع العلم 
 روثما، النخلية مراوحزهار السوسن والأيزدان بزخارف نباتية عبارة عن ، وتاريخ الضرب

                                                            
. Nma136,nma123,nma110,nma124,nma126 :هناك قطع أخرى محفوظة بنفس المتحف تحمل األرقام التالية-1

138NMEA.nma65,nma66. 62 NMEA 
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هندسية تتمثل في نصف دائرة خطية  زخارفالكتابية تحيط بكل هذه المضامين ، العنب
  .ونصف دائرة حبيبية

  :الوجه                           
  سلطان
  سليم خان

  :الظهر                          
  ضرب في
  جزاير
1219  
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  11:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:215  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 22  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1805/هـ1220  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

     اتجاه الضرب  
    

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

إلختالف في سنة الضرب فقط يكمن ا، نفس النقد السابق في الشكل والمضمون
  .)م1805/ه1220(

  :الوجه                      
  سلطان
  سليم خان

  :الظهر                      
  ضرب في
  جزاير
1220  
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  12:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:132  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 1  )غ(الوزن 
 16  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  م1805/هـ1220  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
عز (فقط يكمن اإلختالف في ظهور عبارة الدعاء ، نفس النقد السابق في الشكل والمضمون

  .عدم في القطعة النقدية السابقةوتن) نصره
  :الوجه                          

  سلطان
  سليم خان

                                                            
 Nma93,nma315,nma243 :هناك قطع أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحت األرقام اآلتية-1
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  عز نصره
  :الظهر                     

  ضرب في
  جزاير
1220 
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  13:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:167  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1806/هـ1221  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
 اشتمل على، متآكل األطراف نتيجة القص اليدوي حتى تغيرت مالمح شكل الدائرة دراهملایر 

ومكان وتاريخ ) عز نصره(والدعاء له ) نصوص كتابية تتمثل في إسم السلطان سليم الثالث
تظهر على الوجه خطوط هندسية مستقيمة تفصل بين الكتابات  إذ، )1221جزاير (الضرب 

، )سلطان(تتخللها زخارف نباتية تتمل في زهرة السوسن الموجودة فوق حرف السين من كلمة 
نخلية تعلو حرف  مراوحو ، )خان(وأيضا فوق حرف النون لكلمة ) سليم(وحرف السين لكلمة 

                                                            
) متحف أحمد زبانة بوهران(هناك مجموعة معتبرة من القطع النقدية التي تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف -1

 /NMA116/ NMA200.NMA155 .NMA193.NMA175/ NMA99/ NMA304:وهي تحت األرقام اآلتية

NMA171/ NMA207 ،128NMEA  4(وكما توجد قطعة أخرى بمتحف سيرتا بقسنطينة تحت رقمh ag7112.( 
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الظهر فقد جاءت مضامينه الكتابية داخل مربعين متقاطعين  أما، )سليم(الميم من لفظة
متداخلين على شكل نجمة ثمانية الرؤوس تحيط بها دائرة خطية وتتوزع عليها أزهار السوس 

  .عينفي كل االتجهات داخل المربعين المتقاط
  

  :الوجه                          
  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                         
  ب
  في ضرفي
  جزاير
1221  
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  14:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:159  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن 
 4  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1807/هـ1222  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
اشتمل ، متآكل األطراف نتيجة القص اليدوي حتى تغيرت مالمح شكل الدائرة دراهم لایر

ومكان ) عز نصره(والدعاء له ) مصطفى خان(ص كتابية تتمثل في إسم السلطان على نصو 
تظهر على الوجه خطوط هندسية مستقيمة تنتهي و ، )1222جزاير (وتاريخ الضرب 

ل في زهرة السوسن الموجودة فوق ثتفصل بين الكتابات تتخللها زخارف نباتية تتم، جاماتب
نخلية تعلو  مراوحو ، )خان(حرف النون لكلمة وأيضا فوق ، )سلطان( لفظةحرف السين من 

الظهر فقد جاءت مضامينه الكتابية  أما، تعلوها زهرة حبيبية )سليم(حرف الميم من لفظة
                                                            

  183NMEA.nma201,nma164,nma82,nma181 : توجد قطع أخرى بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1
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داخل مربعين متقاطعين متداخلين على شكل نجمة ثمانية الرؤوس تحيط بها دائرة خطية 
ومضامينها ، تقاطعينداخل المربعين الم االتجاهاتوتتوزع عليها أزهار السوس في كل 

  :الكتابية موضحة على النحو التالي
  

  :الوجه                            
  سلطان

  مصطفى خان
  عز نصره

  :الظهر                             
  ضرب في
  جزاير
1222  
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  15:الصورة رقم
  1بع بوجور :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:202  رقم الجرد
    دائري  شكلال

  

  فضة  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 19، 5  )مم(القطر

  1، 5  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  م1807/هـ1222  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  حالة الحفظ
  

  جيدة

  الثلث  خط الكتابة

  
اشتمل على ، القص اليدوي حتى تغيرت مالمح شكل الدائرةمتآكل األطراف نتيجة بوجو ربع 

ومكان وتاريخ ) عز نصره(والدعاء له ) سليم الثالث(نصوص كتابية تتمثل في إسم السلطان 
تظهر على الوجه خطوط هندسية مستقيمة تفصل بين الكتابات و ، )1222جزاير (الضرب 

، )سلطان(فوق حرف السين من لفظة تتخللها زخارف نباتية تتمل في زهرة السوسن الموجودة 
نخلية تعلو حرف الياء من  مراوحو ، )خان(وأيضا فوق حرف النون لكلمة ) سليم(و

                                                            
 nma165,nma148,nma186:هناك مجموعة من القطع األخرى المحفوظة بنفس المتحف تحمل األرقام التالية -1
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الظهر فقد جاءت مضامينه الكتابية داخل مربعين متقاطعين متداخلين على  أما، )سليم(لفظة
كل شكل نجمة ثمانية الرؤوس تحيط بها دائرة خطية وتتوزع عليها أزهار السوس في 

  .داخل المربعين المتقاطعين االتجاهات
  

  :الوجه                     
  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                    
  ب
  فيضر 
  جزاير
1222 
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  16:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه :NMEA83  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 4  )غ(ن الوز
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1808/هـ1223  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  
  

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
مصطفى "ن على نصوص كتابية تضمن ألقاب السلطا يحتوي، متآكل األطراف دراهم لایر
باإلضافة إلى مكان ، )عز نصر(وعبارة ، )م1808-1807/ه1223- 1222" (الرابع

لى و فاأل، ةخرى هندسيأزين هذا النقد بزخارف نباتية و ، )1223جزاير (وتاريخ الضرب 
                                                            

  :هناك قطع أخرى بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1
Nma194,nma153,nma206,nma177,nma163,nma188,nma158.303 NMEA وقطعة أخرى بمتحف سيرتا ،

  .4hag7115:بقسنطينة تحت الرقم
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 أما، النخلية ووردة حبيبة على كل من الوجه والظهر مراوحتتمثل في أزهار السوسن وال
تنتهي ، مستقيمة تفصل النصوص الكتابية على مستوى الوجهة فعبارة عن خطوط يالثان
على مستوى الظهر فنجد مربعين  أما، تحيط بها دائرة خطية وأخرى حبيبية جاماتب

متقاطعين يشكالن فيما بينهما نجمة ثمانية الرؤوس تحيط بها دائرة خطية وأخرى حبيبية 
  .النقديةالقطعة  أطرافغير مكتملة بسبب القص الواقع على مستوى 

  :الوجه                        
  سلطان

  مصطفى خان
  عز نصره

  :الظهر                       
  ضرب في
  جزاير
1223  
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  17:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:205  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  
  

  فضة  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمنحف   مكان الحفظ

  ، بوهران
  معلومات   الظهر  م1808/هـ1223  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
محمود (فقط في إسم السلطان  االختالفيكمن ، نفس النقد السابق في الشكل والمضمون 
  :أدناهالكتابية موضحة  والمضامين). م1808-ه1223(وتاريخ الضرب ) نخا

    

                                                            
وقطعة أخرى ، nma87,nma102,nma98 : تحمل األرقام التالية) أحمد زبانة(هناك مجموع من القطع بنفس المتحف -1

 .1932مية بإسطنبول تحت رقم ، وقطعة أخرى نشرت بكتالوغ السكة اإلسال)أ.م.و(بدون رقم في متحف 
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  :الوجه                      

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                     
  ضرب في
  جزاير
1223  
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  18:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:94  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  م1809/هـ1224  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

        اتجاه الضرب    
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

اإلختالف فقط في سنة الضرب يكمن ، نفس النقد السابق من حيث الشكل والمضمون
  :والكتابات موضحة كاآلتي، )م1809/ه1224(

  :الوجه                         
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  ضرب في       :الظهر                         
  جزاير
1224  

                                                            
 nma108,nma279. 170NMEA:يحتوي المتحف على قطع أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحت األرقام التالية-1
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  19:الصورة رقم
    1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:104  رقم الجرد
    دائري  شكلال

  فضة  المعدن      
 4  )غ(الوزن 

 21  )مم(القطر
  1  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1810/هـ1225  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

 ضربيكمن اإلختالف في تاريخ ال، نفس النقد السابق في الشكل والمضمون
  ).م1810/ه1225(

  :الوجه                    
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                   
  ضرب في
  جزاير
1225  

                                                            
 NMEA :137:توجد قطعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحت الرقم التالي-1
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  20:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:85  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 4  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1811/هــ1226  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
يتضمن نصوص كتابية تحمل إسم السلطان محمود خان ، متآكل األطراف دراهم لایر
تتوزع عبر ، جاماتتفصل هذه الكتابات خطوط هندسية تنتهي ب، )عز نصره(لدعاء له وا

كل ، النخلية مراوحال وأنصافهذه المضامين زخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن المحورة 
على مستوى الظهر  أما، حبيبية وأخرىهذا محاط بزخرفة هندسية عبارة عن دائرة خطية 

مزدان ، )1226- جزاير( الضربتابية تتمثل في مكان وسنة فيحميل هو أيضا مضامين ك

                                                            
 .192NMEA293 :مهناك قطع أخرى  بنفس المتحف تتشابه معها في النص والمضمون تحت الرق-1

NMEA09NMEA 
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النخلية وطبق فواكه من فاكهة  مراوحال وأنصافبزخارف نباتية عبارة عن أزهار السوسن 
  .كل هذا محاط بزخارف هندسية تتمثل في دائرة خطية تليها دائرة حبيبية الشكل، الرمان

  :الوجه                      
  سلطان

  محمود خان
  ز نصرهع

  :الظهر                     
  ضرب في
  جزاير
1226  
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  21:الصورة رقم
  1دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:96  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 0، 1  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

  1، 5  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1811/هـ1227  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

    اتجاه الضرب    
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

 الضربفقط في تاريخ  االختالفيكمن ، نفس النقد السابق في الشكل والمضمون
  :والمضامين الكتابية موضحة أدنا، )م1811/ه1227(

  انسلط             :الوجه                  
  محمود خان

  عز نصره
  :الظهر                 

  ضرب في      
  جزاير      

  ه1227

                                                            
  :هناك قطع أخرى بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1

nma100 ,nma161,nma157,nma120,nma219,nma117,nma156,nma178 ,.197NMEA,  184 NMEA 
197NMEA 
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  22:الصورة رقم
  1صايمة: اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:179  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1813/هـ1228  لضربتاريخ ا
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  حالة الحفظ
  

  متوسطة

  الثلث  خط الكتابة

  
، والدعاء له) محمود(القطعة النقدية الغير منتظمة الحواف اسم السلطان  هنقش على وجه هذ

ن عدة زخارف ما تضم، )1228جزاير (هر فيحتوي على مكان وتاريخ الضرب ظال أما
وفوق حرف ) سلطان(رة السوسن المتوضعة فوق حرف السين من كلمة هنباتية تتمثل في ز 
وكذلك نجدها فوق حرف النون من كلمة خان ونلمسها أيضا على ) محمود(الميم من لفظة 

                                                            
 NMA121.NMA113:مجموعة من القطع المتشابهة تحت األرقام اآلتية) أحمد زبانة(توجد بنفس المتحف  -1

.NMA101.NMA111318NMEA .209NMEA  كما توجد قطعة أخرى بنفس الشكل والمضمون بمتحف سيرتا
 .بقسنطينة وهي في حالة سيئة للغاية على عكس القطع الموجودة بمتحف وهران
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نخلية وطبق ثمار فوق حرف  مراوحباإلضافة على ، عدة مستويات على ظهر القطعة النقدية
يط بكل هذه الزخارف والكتابات زخارف هندسية عبارة عن دائرة حت، )ضرب(ة الباي من كلم

  :خطية تليها دائرة حبيبية وجاءت الكتابات على الشكل التالي
  :الوجه                     

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                  
  ب

  ضر في
  جزاير
1228 
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  23:الصورة رقم
  1ربع بوجو:حفةاسم الت

  معلومات    الوجه NMEA:169  رقم الجرد
    دائري   الشكل

  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1815/هـ1230  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

     اتجاه الضرب    
    

  ة متوسط  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
ربع بوجو متآكل األطراف من مادة الفضة على عكس القطع  النقدية المحفوظة بمتحف 
سيرتا بقسنطينة ومتحف الواليات المتحدة بأمريكا صنعت من مادة النحاس تتشابه معها في 
الشكل والمضمون يحتوي على مضامين كتابية تمثلت في الوجه في إسم ولقب السلطان 

ما تضمن زخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن ، والدعاء له" محمود الثاني"لعثماني ا
                                                            

يحتوي متحف احمد زبانة على مجموعة من القطع األخرى المشابهة لنفس لهذه القطعة النقدية تحت األرقام -1
. NMA169.NMA81.NMA88.NMA86.NMA119.NMA86.NMA88.NMA81،234NMEA:التالية

nma10 3. 08 NMEAف سيرتا بقسنطينة ولكنها من مادة النحاس، وأربعة قطع  أخرى من حوهناك نفس القطعة بمت
  :أنظر.ة وقد تناولتها يمينة درياس في رسالتهايف الواليات المتحدة األمريكحمادة النحاس بمت

 .251جع السابق، صالمر ،يمينة درياس-
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 مراوحوأنصاف ) خان(وعلى حرف النون للفظة ) سلطان(تتموضع فوق حرف السين للفظة 
لى خطية دائرية تليها و كل ذلك محاط بدائرتين األ، )خان(لكلمة  فلاألنخلية فوق حرف 

وتاريخ الضرب ) جزاير(عة النقدية فقد إشتمل على مكان ظهر القط أما، أخرى حبيبية
نصفي  ىكما يحتوي على نفس العناصر الزخرفية الموجودة في الوجه باإلضافة إل، )1230(

 ).ضرب(ن فواكه يحمل ثمار فوق حرف الباء من لفظة حنخلية على هيئة ص مراوح
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                      
  ضرب في
  جزاير
1230  
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  24:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  

  
يضم إسم السلطان محمود ، نتيجة القرض الواقع على معظم أضالعه هذا النقد مربع الشكل

حرف  نبدو ) سلطان(حيث نجد لفظة ، وتظهر الكتابة  ناقصة الحروف ورديئة جدا، الثاني
) خان(على ظهر القطعة فتوجد كتابة مركزية تتضمن لقب السلطان  أما، النون في اآلخر
وجاء ، يليه مربع آخر حبيبي ، يحيط بهذه الكتابات مربع خطي، )1230(وسنة الضرب 

  :كتابات هذا النقد كاآلتي
                                                            

وقطعتين بمتحف احمد زبانة بوهران تحت )أ.م.و(هناك ثالثة قطع من هذا النوع  تحمل نفس المحتوي موجودة بمتحف -1
 229NMEA.229: NMEA: الرقم

  معلومات    الوجه NMEA:287  رقم الجرد
    مربع  الشكل

  نحاس  المعدن  
 0.1  )غ(الوزن 
  )مم(القطر

    
  13:طول
 12:عرض

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1815/هــ1230  تاريخ الضرب
  غير موجود  مكان الضرب

  

اتجاه   
  الضرب

 
  

  رديئة  حالة الحفظ

  غير واضح  خط الكتابة
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  :الوجه                      

  سلط
  محمود

  :الظهر                      
  خان

1230  
  

    



 
 
 

108 
 

  25:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:95  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  
  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  

  معلومات   الظهر  م1816/هـ1231  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  
  

  رديئة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
، )عز نصره(والدعاء له ) محمود خان(درهم يحمل مضامين كتابية باسم السلطان  لایر

 ، جاماتتفصل بين هذه النصوص زخارف هندسية عبارة عن خطوط مستقيمة تنتهي ب
 مراوحوسن المحورة وأنصاف الوتتوزع عليها أيضا زخارف نباتية عبارة عن أزهار الس

                                                            
 237NMEA. 160 NMEA. Nma168,nma152:هناك قطع أخرى بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1

.204 NMEA. 10NMEA. 10NMEA  
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على مستوى  أما، كل هذا محاط بنصف دائرة خطية ونصف دائرة حبيبية الشكل، النخلية
الظهر فنشاهد كذلك نصوص كتابية تمحورت حول مكان وتاريخ الضرب 

نخلية  مراوحنصاف الأمزدان بزخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن و ، )م1816/ه1231(
محاط بنص دائرة خطية ، من لفظة ضرب) الباء(لعنب يتربع فوق حرف وطبق مليئ بثمار ا

  :والمضامين الكتابية موضحة أدناه، وأخرى هندسية
  

  :الوجه                  
  

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر               
  ضرب في
  جزاير
1231  
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  26:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:172  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  قضة  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1817/هـ1232  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

     اتجاه الضرب  
    

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
رف الميم حلى نجدها فوق المد الموجود بين و فاأل، لنقد بأزهار السوسن المحورةزخرف هذا ا
كل هذا محاط بدائرتين ، )خان(والثانية نقشت فوق حرف النون لكلمة ) محمود(والوار لكلمة 

الظهر فنجد مجموعة من الثمار فوق  أماهذا فيما يخص الوجه ، لى خطية والثانية دائريةو األ
 ةواحدالسوسن في آخر مكان وسنة الضرب تحيط بهذه الكتابات دائرتان  وزهرة، حرف الباء

  :وجاءت الكتابة على الظهر والوجه كمايلي، خطية واألخرى حبيبية
  

                                                            
 NMA91 ،97NMEA.319 NMEA: يوجد بنفس المتحف قطع أخرى  تحت األرقام التالية -1
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  :الوجه                           
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                         
  ضرب في
  جزاير
1232  
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  27:رقمالصورة 
  1دراهملایر :حفةاسم الت

  

  ).م1817- ه1233(نفس القطعة النقدية السابقة تختلف عنها فقط في تاريخ الضرب 
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                     
  ضرب في
  جزاير
1233 

    
                                                            

 nma92,nma107,nma191 nma04, 195NMEA :هناك  مجموعة من القطع بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1
 

  معلومات    الوجه NMEA:90  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1818/هـ1233  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

   اتجاه الضرب    
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  ط الكتابةخ
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  28:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  الوجه  معلومات   NMEA:05  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  م1819/هـ1234  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب    
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
تحتوي على نصوص كتابية على الوجه تضمن إسم ، بع بوجوقطعة نقدية عبارة عن ر 

نقشت  الكتابة بالحفر الجائر وليس ، )عز نصره(والدعاء له ، )محمود الثاني(السلطان 
لى وضعت فوق حرف السين و فاأل، بأزهار السوسن المحورة، زخرف هذا النقد بالطرق
تحيط بها ، لكلمة محمود واالو والثانية فوق المد الموصول بين حرف الميم و ) سلطان(لكلمة

وٕاشتمل الظهر على مكان ، لى خطية والثانية حبيبيةو األ، زخارف هندسية عبارة عن دائرتين
كما تظهر على ظهر القطعة زخارف نباتية تتمثل في ، )ه1234-جزاير(وسنة الضرب 

                                                            
 316NMEA:توجد قطعة اخرى بنفس المتحف تحت الرقم-1
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طبق نخلية تحيط بحرف الباء على هيئة  مراوحونصفي  ، زهرة السوسن وزهرة عباد الشمس
ه والموجودة 1234وللعلم أن هذه القطعة الوحيدة المضروبة في سنة ، بالثمار مليءفواكه 

ولم نعثر على قطع مضروبة بهذه السنة في كل من متحف ، زبانة أحمدعلى مستوى متحف 
  .متحف الباردو بتونس أومتحف سيرتا بقسنطينة  أوي بالقاهرة اإلسالمالفن 

  
  :الوجه                

  طانسل
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                 
  ضرب في
  جزاير
1234  
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  29:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:105  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
 زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1820/هـ1235  الضربتاريخ 
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب    
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة
على كتابات تنص على إسم السلطان محمود والدعاء ، المتآكل األطراف، يشتمل هذا النقد

المستقيمة  ويحتوي على زخارف هندسية تتمثل في الخطوط، ومكان الضرب وتاريخه، له
، فصل بين الكتابات على مستوى الوجه ودوائر خطية وأخرى حبيبيةت جاماتالتي تنتهي ب

  :وجاءت الكتابات موضحة كاآلتي، النخلية مراوحوزخارف نباتية عبارة عن أزهار السوسن وال
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                         
  ضرب في
  جزاير
1235    
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  30:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:271  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  

  معلومات   الظهر  م1821/هـ1236  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
    

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
عز (والدعاء له  2يشتمل هذا النقد على كتابات تنص على اسم السلطان محمود خان الثاني

وزخرفة نباتية تتمثل في زهرة السوسن المحورة وضعت فوق ، ومكان الضرب وتاريخه) نصره
وفوق حرف ، )محمود(ت فوق حرف الميم لكلمة وأخرى نقش، )سلطان(حرف السين لكلمة 

                                                            
 nma76ت رقمتح) أحمد زبانة(توجد قطعة منه بنفس المتحف  -1

لقد وصلتنا عدة قطع ضربت في عهده من نوع ثمن بوجو، أو ثمن لایر بوجو، ولایر دراهم ونصف، هناك قطعتين بنفس  -2
 nma50 وnma47 :المتحف تحت رقم
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لى خطية والثانية و كل هذا محاط بدائرتين األ )ه1236(وسنة الضرب، )ضرب(كلمة (الباء 
  .حبيبية

  :الوجه                       
  سلطان محمود

  خان
  عز نصره

  :الظهر                       
  ضرب في
  جزاير
1236  
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  31:الصورة رقم
  1لایر بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:13  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  
  

  فضة  المعدن
 19  )غ(الوزن 
 40  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1822/هـ1237  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  
  

  جيدة  فظحالة الح
  الثلث  خط الكتابة

  
لایر بوجو يحتوي على كتابات متكونة من أربعة سطور تتضمن ألقاب السلطان 

 تمااتفصل بين هذه النصوص الكتابية ج، )عز نصره(والدعاء له " محمود خان الثاني"
 الظهر فيتضمن أما، حبيبية بيضوية الشكل تليها  دائرة ، بها دائرية خطيةط تحي ، هندسية

تتوزع عبر هذه ، وقد كتب األرقام بالكتابة الهندية 1239، جزاير(مكان وسنة الضرب 
                                                            

هناك مجموعة من القطع النقدية المتشابهة في النص والمضمون والمحفوظة بمتحف أحمد زبانة، تحت األرقام -1
:اآلتية

214,nma258 ,nma273,nma264,nma372,nma268,nma309,nma59,nma283,nma251,nma277,nma80,nma

247,nma280,nma ،287 NMEA .NMEA75.NMEA51.38. 
. NMEANma45,nma48,nma42,nma44,nma53,nma54,nma212,nma37,nma143,nma41,nma142,nma43  

 .وقطعة أخرى بمتحف سيرتا الوطني بقسنطينة بدون أي رقم
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تحيط بها ، تحيط بها دائرة خطية مكتملة ،الكتابات زخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن
تأتي بعدها مباشرة دائرة ، نخلية متالصقة فيما بينها مشكلة بذلك عقود حدوية مراوحأيضا 
حاط  بزخرفة هندسية تتمثل في دائرة حبيبية بيضوية الشكل وجاءت كل هذا م، خطية

  :مضامين هذا النقد على النحو التالي
  :الوجه                

  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود

  خان عز نصره
  :الظهر                

  ضرب
  في
  جزاير
1237  
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  32:الصورة رقم
  1لایر بوجو:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NMA:57  لجردرقم ا
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف   مكان الحفظ

  بوهران
  معلومات   الظهر  م1823/هــ1238  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب
   اتجاه الضرب

  
  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
لى و محاط بدائرتين  األ) سلطان محمود خان عز نصره(يحمل هذا النقد في وسط المركز 

وسنة الضرب ) جزاير(في الظهر فيحمل مكان الضرب  أما، نية حبيبيةثادائرية خطية وال
كما نجد أيضا زخرفة نباتية ، والثانية حبيبية، لى خطيةو اط بها دائرتين األحت، )ه1238(

                                                            
  :هناك مجموعة من القطع األخرى المتشابهة بنفس المتحف تحت األرقام التالية-1

Nma294,nma291,nma289,nma292,nma296,nma286,nmam227,nma295,nma220,nma223,nma224. 
311NMEA.Nma294,nma291,nma289,nma292,nma296,nma286,nmam227,nma295,nma220,nma2

23,: NMEA224 
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ة ظوفوق حرف الراء من لف) ضرب(سوسن فوق حرف الباء من لفظة عبارة عن زهرة ال
من سنة الضرب وجاءت معلومات الظهر والوجه على النحو ) ثمانية(م رقم أماو ) جزاير(

  :التالي
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود
  خان

  عز نصره
  :الظهر                      

  ضرب في
  جزاير
1238  
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  33:الصورة رقم
  1ضعف بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:28  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 19  )غ(الوزن 

 37  )مم(القطر
  3  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1823/ه1238  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

    
  اتجاه الضرب

 
  

  جيدة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
ين كتابية تشير إلى ألقاب السلطان مضام الوجه يحتوي هذا النقد على  مستوى

 ، جاماتتفصل بين هذه الكتابات خطوط مستقيمة تنتهي ب، والدعاء له) محمود الثاني(
، الشكل يضاويةبلى عبارة عن دائرة خطية والثانية حبيبية و هندسية األ محاطة بثالثة دوائر

                                                            
  :ى بمتحف أحمد زبانة تحت األرقامهناك قطع أخر -1

Nma15 ,nma25,nma27,nma 36,nma137,nma39,nma31,nma78,nma141,nma29,nma133,nma137,n

ma299,nma60,nma40.. 37 NMEA16 NMEA 101ورقم 30تحت رقم ) أ..م.و(وقطعتين  بمتحف.  
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كما تظهر ، )1238جزاير (ظهر القطعة فيحمل مكان وسنة الضرب  أما، والثالثة خطية
لى و األ، أحيط بهذه المضامين الكتابية دوائر، نباتية تتمثل في زهرة السوس المتقابلة زخارف
رة ثم دائ، النخلية مشكلة بذلك دائرة عقدية مراوحنصاف الأوالثانية عقود مشكلة من ، خطية

  :ومضامين هذا النقد كمايلي.ثالثة بيضوية الشكل
  :الوجه                   

  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود

  خان عز نصره
  :الظهر                 

  ضرب في
  جزاير
1238  
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  34:الصورة رقم
  1ضعف بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:23  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 20  )غ(الوزن 
 37  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1824/هـ1239  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
كتابية تشير إلى ألقاب السلطان  مضاميين الوجه يحتوي هذا النقد على  مستوى

 ، جاماتتفصل بين هذه الكتابات خطوط مستقيمة تنتهي ب، والدعاء له) محمود الثاني(
، الشكل بيضاويةلى عبارة عن دائرة خطية والثانية حبيبية و هندسية األ محاطة بثالثة دوائر

كما تظهر ، )1239جزاير (ظهر القطعة فيحمل مكان وسنة الضرب  أما، والثالثة خطية
لى و األ، أحيط بهذه المضامين الكتابية دوائر، نباتية تتمثل في زهرة السوس المتقابلة زخارف

                                                            
 NMEA 55وNMEA :52:هناك قطعتين بنفس المتحف تحت رقم -1
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ثم دائرة ، النخلية مشكلة بذلك دائرة عقدية مراوحال أنصافوالثانية عقود مشكلة من ، خطية
  :النقد كمايلي ومضامين هذا.ثالثة بيضوية الشكل
  :الوجه                   

  ن البرينسلطا
  وخاقان البحرين

  السلطان محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                 
  ضرب في
  جزاير
1239  
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  35:الصورة رقم
 1ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:73  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1824/هـ1239  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
عز (والدعاء له ، يتضمن هذا النقد نصوص كتابية تحمل إسم السلطان محمود الثاني

، جاماتمستقية تنتهي ب تفصل هذه الكتابات زخارف هندسية عبارة عن خطوط، )نصره
الظهر فيحتوي على  أما، حبيبية الشكل هذا على مستوى الوجه وأخرىتحيط بها دائرة خطية 

مزدان بزخرفة نباتية عبارة عن زهرة السوسن ، )1239جزاير (مكان وتاريخ الضرب 
 ، وتفرعات تنتهي بزهرة عباد الشمس المحورة، لكلمة ضرب) الباء(المتوضعة فوق حرف 

                                                            
 nma245 :تحمل الرقم) أحمد زبانة(رى بنفس المتحف هناك قطعة أخ-1
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والنصوص الكتابية موضحة ، لى خطية والثانية حبيبيةو هذا محاط بدائر هندسية األكل 
  :كاآلتي

  :الوجه                       
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

 :الظهر                      
  ضرب في
  جزاير
1239  
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  36:الصورة رقم
  1ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:74  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1825/هــ1240  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب  
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
عز (والدعاء له ، حمل إسم السلطان محمود الثانييتضمن هذا النقد نصوص كتابية ت

، جاماتتفصل هذه الكتابات زخارف هندسية عبارة عن خطوط مستقية تنتهي ب، )نصره
الظهر فيحتوي على  أما، خرى حبيبية الشكل هذا على مستوى الوجهأتحيط بها دائرة خطية و 

عن زهرة السوسن مزدان بزخرفة نباتية عبارة ، )1240جزاير(مكان وتاريخ الضرب 
                                                            

  211NMEA. 260NMEA. nma259 :هناك مجموعة من القطع األخرى بنفس المتحف تحمل األرقام التالية-1
 Nma 282,nma270,nma255,nma246 ,nam210,nma307 275NMEA وقطعة أخرى بمتحف سيرتا الوطني ،

 .بقسنطينة بدون رقم 
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 ، لمحورةتفرعات تنتهي بزهرة عباد الشمس او ، لكلمة ضرب) الباء(المتوضعة فوق حرف 
والنصوص الكتابية موضحة ، لى خطية والثانية حبيبيةو هندسية األ ةكل هذا محاط بدائر 

  :كاآلتي
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :ظهرال                      
  ضرب في
  جزاير
1240  
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  37:الصورة رقم
  1ضعف لایر بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:26  رقم الجرد
    دائري  الشكل
  فضة  المعدن
 19  )غ(الوزن 
 39  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1826/هـ1241  تاريخ الضرب

    جزاير  بمكان الضر 
   اتجاه الضرب  

  
  جيدة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
 جاماتلى عبارة عن دوائر خطية و و فاأل، يشتمل هذا النقد على زخارف هندسية ونباتية

والثانية تتشكل من أزهار السوسن المحور وأزهار عباد الشمس ، وحبيبات بيضوية الشكل
  :الكتابات فهي موضحة في كمايلي أما ، الموجودة على ظهر القطعة النقدية

  
  

                                                            
 متحف أحمد زبانة بوهران تحت األرقام التاليةع النقدية المحفوظة بمن القطهناك مجموعة  -1
:Nma112,nma241,nma130,nma276,nma24,nma32,nm,nma89,nma290,nma14, NMEA49  توجد قطعة و

، وقطعة أخرى بالمتحف الوطني سيرتا A39أخرى من هذا النوع محفوظة حاليا بالمتحف الوطني لآلثار تحت رقم 
 4hag7107نة تحت رقمبقسنطي
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  :الوجه                   
  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود
  خان عز نصره

  :الظهر                    
  ضرب
  في
  جزاير
1241  
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  38:الصورة رقم
  1دراهمنصفلایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:279  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 18، 70  )مم(القطر

  0، 84  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1827/ه1242  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
محمود (تحمل ألقاب السلطان ، ة أسطريحتوي على مضامين كتابية عددها ثالث لایرنصف 
تفصل بين هذه المضامين الكتابية خطوط مستقيمة تنتهي ، )عز نصره(والدعاء له ، )الثاني

كل هذا محاط بزخارف هندسية تتمثل في دائرة خطية وأخرى حبيبية الشكل هذا ، جاماتب
ي مكان وسنة الظهر فاشتمل هو أيضا على نصوص كتابية تتمثل ف أما، فيما يخص الوجه

                                                            
، تحت األرقام )أحمد زبانة(هناك مجموعة من القطع األخرى تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف  -1

 nma284,nma306,nma249,nma69 .169 NMEA:التالية
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والثانية تتشكل من أزهار عباد الشمس على يمين تاريخ الضرب ، )ه1242جزاير (الضرب 
  .وزهرة السوسن المحورة) جزاير(وفي آخر حرف لكلمة 

  
  :الوجه                   

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                 
  ضرب
  في
  جزاير
1242  
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  39:الصورة رقم
  1لایر بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:244  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 19  )غ(الوزن 
 38  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1827/هـ1242  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب    
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
محمود (قطعة نقدية تحتوي على مضامين كتابية على المستوى الوجه مفادها إسم السلطان 

كل هذا محاط ، جاماتتفصل بين هذه المضامين الكتابية خطوط مستقيمة تنتهي ب، )الثاني
ضمنت على مستوى الظهر فت أما، الشكل بيضاويةبدائرة هندسية خطية تليها دائرة حبيبية 

تزدان بزخارف ، )م1827-ه1242.جزاير(ل في مكان وتاريخ الضرب ثأيضا كتابات تتم
كما تتوزع ، من لفظة ضرب) الباء(نباتية تتمثل في زهرة السوسن المتوضعة فوق حرف 

تحيط بهذه الكتابات دائرة  ، على القطعة النقدية أزهار عباد الشمس وعددها ثالثة أزهار
                                                            

 NMEA 58وNMEA 30: هناك قطعتين بمتحف أحمد زبانة تحت رقم-1
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مشكلة في ، نخلية متصلة فيما بينها مراوح أنصافدية مشكلة من تليها دائرة عق ،خطية
، الشكل بيضاويةثم دائرة حبيبية ، تلي هذه األخيرة دائرة خطية أخرى، النهاية دائرة عقدية

:                                                           وجاءت المضامين الكتابية على النحو التالي
  :الوجه               

  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود
  خان عز نصره

  :الظهر             
  ضرب في
  جزاير
1242 
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  40:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:46  رقم الجرد
  ئريدا  الشكل

  

  فضة  المعدن
 20  )غ(الوزن 
 38  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1828/هـ1243  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

   اتجاه الضرب    
  

  جيدة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة
يختلف عنها فقط في تاريخ مثل القطعة السابقة من حيث النصوص والمضامين 

  ).م1828/ه1243(الضرب
  :الوجه                      

  البريينسلطان 
  وخاقان البحرين

  السلطان محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                    
  ضرب في
  جزاير
1243  
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  41:الصورة رقم
  دراهمنص لایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:228  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1628/هـ1243  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
تحمل إسم السلطان ، سطر متوازيةأالثة يتضمن مضامين كتابية في ث دراهم لایرنصف 

تفصل بين هذه الكتابات زخارف هندسية عبارة عن ، )عز نصره(محمود خان والدعاء له 
الظهر فيحتوي أيضا على كتابات تتضمن مكان وتاريخ  أما، جاماتخطوط مستقيمة تنتهي ب

وزهرة عباد نقشت عليه زخارف نباتية تتمثل في أزهار السوسن ، )ه1243.جزاير(الضرب 
كل هذا محاط بزخارف هندسية عبارة عن دائرة خطية وأخرى حبيبية ، الشمس المحورة

  :ومضامينه الكتابية موضحة كاآلتي، الشكل
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  :الوجه                       
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                      
  ضرب
  في
  جزاير
1243  

    



 
 
 

139 
 

  42:الصورة رقم
  1دراهم لایر:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NMEA:72  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  فضة  المعدن  
 2  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1829/هـ1244  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

        اتجاه الضرب  
    

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  كتابةخط ال

، )م1829/ه1244(مثل القطعة النقدية السابقة تختلف عنها فقط في تاريخ الضرب 
  :وجاءت المضامين الكتابية موضحة كاآلتي

  :الوجه                     
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  ضرب في         :الظهر                   
  جزاير
1244  

                                                            
  :لتاليةهناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحمل األرقام ا-1

221NMEANma226,nma250,nma262,nma263,nma265,nma267,nma317,,257NMEA. 
nma312,nma314 . 305  NMEA 216:وأخرى تظهر في حالة سيئة للغاية تحت رقم  NMEA 
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  43:الصورة رقم
  دراهملایر  نصف:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:238  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 8  )غ(الوزن 
 28  )مم(القطر

  1، 5  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1829/هـ1244  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب    
  

  رديئة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
والدعاء ، )محمود الثاني(يحمل مضامين كتابية تتمثل في ألقاب السلطان  دراهم لایرنصف 

تحيط بهذه الكتابات ، جاماتتفصل بين هذه المضامين الكتابية خطوط مستقيمة تنتهي ب، له
مكان  الظهر فيحتوي على أما، حبيبية الشكل ىدوائر هندسية عبارة عن دائرة خطية وأخر 

هذا النقد مزدان بزخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن ، )1244جزاير (وسنة الضرب 
كما تتوزع على القطعة النقدية أزهار عباد ، من لفظة ضرب) الباء(المتوضعة فوق حرف 

تليها دائرة عقدية مشكلة  ، تحيط بهذه الكتابات دائرة خطية ، الشمس وعددها ثالثة أزهار
تلي هذه األخيرة ، مشكلة في النهاية دائرة عقدية، نخلية متصلة فيما بينها حمراو  أنصافمن 
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وجاءت المضامين الكتابية على النحو ، الشكل بيضاويةثم دائرة حبيبية ، دائرة خطية أخرى
  :             التالي

  :الوجه                         
  البريينسلطان 

  وخاقان البحرين
  السلطان محمود

  نصره خان عز
  :الظهر                       

  ضرب
  في
  جزاير
1244 
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  44:الصورة رقم
  1ثمن بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:128  رقم الجرد

    دائري  الشكل
  فضة  المعدن  

 2  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1830/هـ1245  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  
  

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
  محاطة بإكليل على هيئة هالل، )محمود الثاني(يتضمن وجه هذه القطعة طغراء السلطان 

الظهر نقش وعلى مستوى ، يليه إكليل آخر من أزهار عباد الشمس المحورة ذات الوريقات
) الباء(باإلضافة إلى زهرة الاللة المنقوشة فوق حرف ، )1245جزاير (ريخ الضرب امكان وت
  :وجاء مضامينها الكتابية على النحو التالي، "ضرب"للفظة 

  
  

                                                            
 .وهي في حالة صدأ 127NMEA:هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت رقم -1



   

محمود الثاني  )ي السلطان م(

 

  خان مود
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(الطغراء   

ضرب في
  جزاير
1245  

سلطان محم

:         
 

ض

طغراء الس

الوجه 
             :الظهر   
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  45:الصورة رقم
  ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:239  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 1  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
 أحمدمتحف   مكان الحفظ

  زبانة
  معلومات   الظهر  .12.  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  الة الحفظح
  خط الكتابة

  
  الثلث

  
باإلضافة إلى ، )عز نصره(والدعاء له بعبارة ) سليم الثالث(قطعة نقدية تحمل إسم السلطان 

للفظة سلطان ) السين(زخرفة نباتية عبارة عن أزهار السوسن المحورة والمتوضعة فوق حرف 
الظهر  أما، دائرة هندسية خطية تحيط بها، من للفظة خان) النون(وسليم وأيضا تعلو حرف 

سنة الضرب  أما، )جزاير(فنقش عليه هو أيضا نصوص كتابية تتمثل في مكان  الضرب 
كل هذا محاط بدائرة خطية ، بين زهرتي اللوتس) 12(حيث يظهر لنا رقم  قراءتهافلم نستطع 
  :يوجاءت المضامين الكتابية على النحو التال، تليها دائرة حبيبية، غير واضحة
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  :الوجه                        
  سلطان
  سليم خان
  عز نصره

  :الظهر                        
  ضرب
  في
  جزاير

.12.  
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  46:الصورة رقم
  1فلس:التحفة اسم

  معلومات    الوجه NMEA:07  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 5  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
 أحمدمتحف   مكان الحفظ

  زبانة بوهران 
  معلومات   الظهر  غير مقروء  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

فلس نحاس يتضمن في الوجه نصوص كتابية عددها ثالثة أسطر تحمل إسم 
تفصلها ثالثة خطوط هندسية مستقيمة ، )نصره عز(والدعاء له ) محمود خان"(السلطان
، لى خطيةو هذه المضامين الكتابية محصورة بين دائرتين هندسيتني األ جاءت، الشكل

الظهر  أما، ى في أسفلها ثقب يرجح أنه كانت تعلق منهأحدوقد ، والثانية حبيبية الشكل

                                                            
    146 :رقام التاليةتحت األ) أحمد زبانة(أخرى بنفس المتحف هناك قطع -1

NMEA.213NMEA.313NMEA.320NMEA  
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معكوسة ويحتوي على فتتكرر نفص المضامين الكتابية الموجودة على الوجه تقرأ بطريقة 
  .نفس الزخارف المذكورة آنفا

  :الوجه                    
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره

  وردت الكتابة بطريقة معكوسة                :الظهر                   
  سلطان

  محمود خان
  عز نصره
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  47:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  جهمعلومات    الو  NMEA:218  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 7  )غ(الوزن 
 24  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
نقشت عليه مضامين ، ت الصدأمار عليها عالتظه، فلس نحاسي يظهر في حالة رديئة

الظهر فيحمل مكان  أما، )عز نصره(والدعاء له ، )محمود خان(كتابية تفند إسم السلطان 
نظرا لتآكل كتاباته بسبب عادية ، سنة الضرب فهي غير واضحة أما، )جزاير(الضرب 

  :وجاءت مضامينه الكتابية موضحة كاآلتي، الزمن
  :الوجه                       

  سلطان
  محمود خان

                                                            
 12NMEA:تحتمل الرقم التالي) أحمد زبانة(هناك قطعة أخرى بنفس المتحف  -1
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  عز نصره
  :الظهر                    

  ضرب
  في
  جزاير

 )غير واضح(
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  48:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:300  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 13  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
 أحمدمتحف   ظمكان الحف

  زبانة

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    قسنطينة  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
سم السلطان إيحتوي على بيانات كتابية تتضمن ، هر في حالة سيئة للغايةظفلس نحاس ي

 جاماتالكتابات خط مستقيم ينتهي ب يفصل بين هذه، )عز نصره(بدون عبارة ، محمود
على مستوى الظهر  أما، وتحيط بها دائرة خطية وأخرى حبيبية بارزة على مستوى الوجه

ضرب فلم نستطع تاريخ ال أما، )قسنطينة(فيتضمن هو أيضا كتابات تشمل مكان الضرب 
  :قرائته لعدم وضوحه وجاءت مضامين هذا النقد كمايلي
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  :الوجه                       
  سلطان
  محمود

  :الظهر                      
  ضرب
  في

  قسنطينة
.... 
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  49:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحف

  معلومات    الوجه NMEA:232  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  ربتاريخ الض
  غير واضح  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

، سجل على وجهه سم السلطان محمود خان والدعاء له، طمست معظم كتاباته دراهم لایر
لى هذا ع جاماتتفصل هذه الكتابات زخارف هندسية عبارة عن خطوط مستقيمة تنتهي ب

) ضرب(فيحتوي هو أيضا على كتابات مطموسة فتظهر كلمة  الظهر أما ،مستوى الوجه
 :فقطن وهي موضحة كاآلتي

  سلطان              :الوجه                    
  محمود خان
  عز نصره

  ضرب               :الظهر                   
  في
  جزاير
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  50:الصورة رقم
  ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:233  لجردرقم ا
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 1  )غ(الوزن 
 14  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1825/ه1240  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

تتمثل في إسم السلطان محمود خان ومكان الضرب  ، بع بوجو سجلت عليه كتاباتر 
  :ومضامينه الكتابية مسجلة كاآلتي، 1240وسنة الضرب ) جزاير(

  :الوجه                         
  سلطان
  محمود

  :الظهر                        
  ضرب
  في
  جزاير
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  51:الصورة
  ربع بوجو:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:288  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 1  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  جزاير  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

عز (توي على مضامين كتابية تتمثل في إسم السلطان محمود خان والدعاء له قطعة نقدية تح
على  أما، تحيط بهذه الكتابات زخارف هندسية عبارة عن دائرة خطية تليها أخرى حبيبية، )نصره

  :وهي موضحة كاآلتي) جزاير(مستوى الظهر فنجد أيضا كتابات تتمثل في مكان الضرب 
  :الوجه                              

  سلطان
  محمود خان
  عز نصره

  :الظهر                              
  ضرب
  في
  جزاير
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  52:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:298  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 7  )غ(الوزن 
 32  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  ةزبان أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  غير موجود  تاريخ الضرب
  قسنطينة  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
 

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

تحيط بها دائرة ، )قسنطينة( الضربومكان ، سم السلطان محمود خانايحمل  دراهملایر 
ة على حالنقد موض وأخرى حبيبية غير مكتملة أيضا ومضامين هذا، خطية غير مكتملة

  : و التاليحالن
  الطغراء             :الوجه                     

  محمود خان
  :الظهر                     

  ضرب
  في

  قسنطينة
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  53:الصورة رقم
  1زري محبوب:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:17  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  
  

  ذهب  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 26  )مم(رالقط

  1  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف   مكان الحفظ

  بوهران

  معلومات   الظهر  غير مقروء  تاريخ الضرب
  غير واضح  مكان الضرب

  
  

     تجاه الضربا
    

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  "انالسلط"ل كلمة و يتألف هذا الدينار من أربعة أسطر أفقية يظهر في السطر األ
  :الوجه                       

  السلطان
.....  
......  
......  

  غير واضح                            :   الظهر
                                                            

يذكرنا بدينار السلطان أبي يحي يغمراسن الزياني وآخر للسلطان أبي حمو موسى األول الزياني الموجودين بمتحف -1
 ئر العاصمةثمار اإلسالمية والقديمة بالجزااأل
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  54:الصورة رقم
  زري محبوب:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:19  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  ذهب  المعدن
 4  )غ(الوزن 
 34  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   ن الحفظمكا

  معلومات   الظهر  غير مقروء  تاريخ الضرب
  غير واضح  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
    

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
- 982(السلطان إبن السلطان مراد إبن سلطان سليم  عة أسطر أفقيةبدينار يتألف من أر 

هدات الدولة العثمانية مع المسيحيين ورد هجومهم حيث جددت في عهده معا، )ه1003
ويضم الوجه إسم السلطان مراد إبن ، 1على الدولة العثمانية وأخضع أمير القرم وهزم النمسا

وهذا ، )خلد اهللا ملكه...مالك البرين والبحرين (على عبارة  بينما تحتوي كتابات الظهر، سليم

                                                            
  .35المرجع السابق، ص  ،أحمد الصاوي-1
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ي اإلسالمهـ محفوظ بمتحف الفن 982عام الدينار يشبه دينار آخر ضرب بالقسطنطنية 
  2ودينار آخر ضرب بدمشق والتي نشرها لين بول، 1بالقاهرة

  :الوجه                   
  صاحب

...  
  السلطان ابن
  مراد ابن
  السلطان

...  
  :الظهر                 

  مالك البرين
  والبحرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .مم19.5غ، قطره 305، وزنه 17394:هذا الدينار مسجل تحت الرقم - 1

2- Lane Polle,op-cit,p288. 
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  55:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:03  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 18  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
 أحمدمتحف   مكان الحفظ

  زبانة
  معلومات   الظهر  غير مقروء  تاريخ الضرب
  غير واضح  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
معظم مضامينه الكتابية وزخارف ، في حالة سيئة للغاية، تماماير واضح فلس نحاس غ

  .نتيجة عاديات الزمن، مطموسة
  غير واضح:                   الوجه
  غير واضح               :   الظهر
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  56:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:01  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 18  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير موجود  تاريخ الضرب
  موجود غير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  يوجد في حالة رديئة جدا مما صعب علينا قراءته
  :الوجه                              

  السلطان خان
  عز نصره

  غير واضح             :الظهر
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  57:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:231  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 0، 1  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  0، 5  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
  غير واضح :                                      الوجه
  :الظهر
  ضرب في                                             
  جزاير                                                
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  58:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:140  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  برونز  المعدن
 0، 5  )غ(الوزن 
 14  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  .غير واضح  تاريخ الضرب
  ير واضحغ  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
  .لم نتمكن من قراءة مضامينه ، فلس من البرونز يظهر في حالة سيئة للغاية

  غير واضح               :الوجه
  غير واضح            :   الظهر
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  59:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  ات    الوجهمعلوم NMEA:144  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0، 1  )غ(الوزن 

 7  )مم(القطر
  1  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    غير واضح  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب    
  

  رديئة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

تحيط به دائرة ، )محمود خان(نقرأ على وجهه إسم السلطان ، رديئةفي حالة ، فلس نحاس
أام سنة ، )جزاير(حتوى على مكان الضرب يالظهر ف أما، خطية وأخرى حبيبية الشكل

  :ومضامينه الكتابية موضحة في األسفل، الضرب غير موجودة
  :الوجه                         

  سلطان
  محمود

  ضرب           :لظهرا                        
  في
  جزاير
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  60:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:208  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  حديد  المعدن
 0، 1  )غ(الوزن 

 14  )مم(القطر
  1  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  رزاي.  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

    حالة الحفظ
    خط الكتابة

  .فلس من  خامة الحديد ال يمكن قراءته
  غير واضح       :              الوجه
  غير واضح                    :الظهر

  
  
  
  

                                                            
 321NMEA.322NMEA:هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت الرقم-1
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  61:الصورة رقم
  حديد:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:145  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  دحدي  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 14  )مم(القطر

  2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير موجود  تاريخ الضرب
      مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  سيئة  حالة الحفظ

  غير واضح  خط الكتابة

  .فلس من مادة الحديد لم نتمكن من قراءته نظرا لردائته
  غير واضح                 :   الوجه
  غير واضح                 :   الظهر
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  62:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:11  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 18  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  مات   الظهرمعلو   غير واضح  تاريخ الضرب
    جزاير  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب  
  

  رديئة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

قطعة نقدية عبارة عن فلس تحمل نصوص كتابية غير مكتملة تحمل إسم السلطان 
هو  يحتو يالظهر ف أما، حبيبية غير واضحة المعالم ىوتحيط به دائرة خطية وأخر ، )محمود(

تاريخ الضرب فلم نتمكن من قرائته لغير  أما، تحمل مكان الضرب أيضا على كتابات
  .وضوحه

  :الوجه                   
  سلطان
  .محمو
  عز

  :الظهر                   
  ضرب
  في

  ر.ا.ج 



 
 
 

167 
 

  63:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMEA:230  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

  1  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف   مكان الحفظ

  ، بوهران
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  غير واضح  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
    

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
  لم نتمكن من قرائته، غير واضح دراهملایر 

  غير واضح                         :    الوجه
 غير واضح               :                             الظهر
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  مالحظة
مايالحظ على السكة المضروبة بالجزائر هي الطريق البدائية التي سكت بها  أهمإن 

إصدارات الضربخانة الجزائرية حيث لم تتماثل قطع النقود في أقطارها، ونادرا ماتكون كاملة 
األطراف في بعض األحيان، ونقوش  متآكلة أنهاأو ذات سمك مستو فضال على  الستدارةا

تظهر سنة  وكانت القطع بالغة الصغر نتيجة القرض أو القص،  وأحيانا ال غير واضحة،
  األشكال أسفله أنظر.النشر أو غموض كتاباتها
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  السكة المضروبة في مصر/ 2
  يةدار الضرب المصر 

 ه،1121لقد تم بناء دار الضرب المصرية في منتصف جمادي الثانية من عام       
وضربت بها السكة، وشيدت مكان البارود سابقا، وهي تقع في الركن الشرقي من حوش 

حتى الحملة الفرنسية وهي  نهاا، وقد بقيت الدار مك1كمل بناءها مسلم إبراهيم باشاأالباشا، و 
، وهي 606وتحمل رقم  نهااة بساطة، ومازالت دار الضرب قائمة بمكمن أكثر مباني القلع

تقع شمال شرقي قاعة العدل وشرق جنوب جامع محمد علي بالقاهرة، وقد جددها محمد علي 
م، وأثبت هذا التجديد في لوح رخامي على بابه الوسيط، وهي بناء مستطيل له 1812عام 

بنية بالطوب، فتحت بأعاله مناور ويتوسط فناء مكشوف به حجرات متجاورة تعلوه قباب م
  .2الفناء غرفة بيضاوية الشكل مقامة بالحجر

ولقد كانت معظم دور الضرب خاضعة من الناحية القانونية والشكلية على األقل، لما يرسل 
إليها من توجيهات من األستانة بشأن صك النقود بأنواعها، فيما يتعلق بشكلها ووزنها 

  .وعيارها
العثمانيين شديدا على توحيد طراز سك العمالت في أنحاء السلطنة العثمانية،  وكان حرص

لذا فقد كان الخط الشريف يرد عادة مصحوبا بالسكة أي القوالب التي ستضرب بها النقود، 
وزان ومقادير العيار، إال أن دور الضرب لم تمتثل ورغم كثرة األوامر السلطانية بتحديد األ

في  تكرار األمر بتحسين العيار خالل ذه التوجيهات كما يتضح منفي أغلب األحوال له
  .3مراسالتهم

  
  
  
  
  

                                                            
 .225ص المرجع السابق، ،أحمد الصاوي-- 1
 .225ص ،المرجع نفسه - 2
 .230المرجع نفسه، ص-- 3
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  01:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NME 35  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  برونز  المعدن
  غ7  )غ(الوزن 
 19,20  )مم(القطر

  0,78  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1808/هــ1223  الضرب تاريخ
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  متوسطة  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
  
  

  
 يساويو نقد آثيني كان وه، وهي معربة من الكلمة اليونانية، ا أفلسأصلهفلوس جمع فلس 

ورد بمعنى قياس آثيني  وكذلك، ثالثة مليمات مصرية أو، سنتيما 15 أونيكي الدرهم األ
ن الفلس كلمة  أويذهب بعضهم ، سدس خنيق والخنيق كيل يزيد عن اللتر قليال يساوي

  .1قيةأو ربع  تساويوهي قطعة من النقود ) folium(معربة الرومية  

                                                            
، مجلة دراسات دراسة لبعض العمالت التركية من واقع الوثائق والوقفيات األثرية ،يوسف صالح الدين عبد السالم-1

 .126، ص1982أثارية إسالمية، المجلد األول، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 
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واليشترى بها ، والفلوس لنفقات الدور فقط": إغاثة األمة بكشف الغمة"ويقول صاحب كتاب 
وكان الغرض من ضربها لغرض شراء األمور الحقيرة فقط، أو لنفقات .نالحاجيات ذات الشأ

  1البيوت  ومايحتاج إليه من خضر وبقول ونحوها
نقود نحاسية عبارة عن خمس بارات باسم والي مصر عبد ، م1840/ه 1255ضربت سنة 

فقط في سنة  االختالفوتوجد قطع مشابهة لهذه القطعة يكمن ، المجيد بن محمود خان
 ه1257م و1841/ه1256سنة. ي بالقاهرةاإلسالمب والموجودة حاليا بالمتحف الضر 

، م1844/ه1260وفي ، م1843/ه1259م وفي سنة1842/ه1258و، م1841/
  .2م1845/ ه1261وسنة

ضربت نقود نحاسية ذات العشر بارات عليها نفس نقوش ، م1866/ه1258وفي سنة 
  ).الجزائر(زبانة بوهران  أحمدومتحف  ، ي بالقاهرةاإلسالمالعملة الموجودة بالمتحف 

  :الوصف
 أما، بارات 5من عيار ، فلس نحاسي يحمل توقيع السلطان عبد الحميد خان عز نصره

ويعلو ، )ه1223مصر (الظهر فيحتوي على مضامين كتابية تحمل مكان وتاريخ الضرب 
هو خالي و ، من حكم الملك 32نه السنة أونرجح ، 32من لفظة ضرب رقم ) الباء(حرف 
  :ومضامينه الكتابية موضحة أدناه، الهندسية أومن الزخارف سواء النباتية  تماما

  :الوجه                       
  )السلطان عبد الحميد خان عز نصره(الطغراء 

5  
  ب

  :الظهر                     
32  

  ضرب في
  مصر
1223 

                                                            

.70المصدر السابق، ص ،المقريزي- 1  
 .127المرجع السابق ص ،ح الدين عبد السالميوسف صال-2
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  02:الصورة رقم
  فلس  :اسم التحفة

  مات    الوجهمعلو  NME39  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
  غ 6  )غ(الوزن 
 28, 20  )مم(القطر

  1,71  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1808/ه1223  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  رديئة  حالة الحفظ

  خط الثلث  خط الكتابة

  
 أما، 1بارات 5من عيار ، مل توقيع السلطان عبد الحميد خان عز نصرهفلس نحاسي يح

وهو ، )ه1223مصر (الظهر فيحتوي على مضامين كتابية تحمل مكان وتاريخ الضرب 
  :ومضامينه الكتابية موضحة أدناه، الهندسية أومن الزخارف سواء النباتية  تماماخالي 

                                                            
م ومن الفضة وكانت قيمته أربع أقجات 17في النقد العثماني نقد تركي ظهر في أواخر الثلث األول من القرن : البارة- 1

  :أنظر.والعمالت النحاسية تعد من أصناف البارة وهي التي ضربت بمصر
 ،)م1952-1805/ه1371-1222(ية في عصر األسرة العلوية تطور النقود المصر ،محمد عباس أحمد عبد الرحمن-

 .385، ص10مجلة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب،ع



  )ره

  

 

خان عز نصره

 لحميد خان
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5  
  ب
  

  ضرب
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  مصر
1223 
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ع(ط الطغراء
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  :جه
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  03:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  
تحمل على مستوى الوجه توقيع يسميها المصريون الخمساوية وفي تركيا بشلك، قطعة نقدية 

بارات الذي نقش ) 5(ذات عيار خمس  للسلطان عبد المجيد بن محمود خان عز نصره ،
أسفل الطغراء، كما تحتوي على زخارف نباتية تتمثل في زهرة عباد الشمس على يمين 

يحيط بكل هذا دائرة حبيبية دقيقة،  التوقيع، وأزهار الاللة المتنعانقة فيما بينها أسفل الطغراء،
سبعة ) 7(ونقش رقم ،  )1255مصر،(على مستوى الظهر فسجل مكان وتاريخ الضرب  أما

فوق حرف الباء من لفظة ضرب وهي السنة السابعة من حكم السلطان المذكور آنفا، تحيط 
  :بها مجموعة من أزهار عباد الشمس وأزهار ذات خمس بتالت، وهي موضحة أسفله

  معلومات    الوجه NME 36  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  برونز  المعدن
  غ7  )غ(الوزن 
 19,52  )مم(القطر

  0,49  )مم(السمك 
  زبانة أحمدحف مت  مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1840/هــ1255  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب

  جيدة  حالة الحفظ

  خط الثلث  خط الكتابة



  ) خان

  

 بن محمد

 

 لمجيد خان
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 عبد المجيد
5  
  ب

7  
ضرب في
  مصر
1255 

طان عبد ال

  
  

السلطان(ء

ض

طغراء السلط

  :الوجه  
الطغراء

  :لظهر

ط

           

لا          
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 04:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME 32  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  وبرونز نحاس  المعدن  
  غ11  )غ(الوزن 
 31,62  )مم(القطر

  0,04  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1860/هـ1277  الضرب تاريخ

    مصر  مكان الضرب
    اتجاه الضرب  

  رديئة  حالة الحفظ

الظهر فيحتوي على  أما، فلس نحاسي يحمل طغراء لم نتمكن من قرائتها نظرا لعدم وضوحها
  .ويظهر في حالة صدأ، )1277.مصر(مكان وسنة الضرب 
  :الوجه                   

  الطغراء
  :الظهر                  

  ضرب
  في
  مصر
1277  
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  05:الصورة رقم
  دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME17  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 0,2  )غ(الوزن 
 0,95  )مم(القطر

  12  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  رمعلومات   الظه  م1860/ــه1277  تاريخ الضرب

  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ

  خط الثلث  خط الكتابة

  
نصوص كتابية على مستوى مركز الوجه مفادها طغراء  يحمل 1)فندقلي( دراهم لایر

يعلو  10، وفي أسفل القطعة نجد رقم  )عزيز بن محمود خان عز نصرهعبد ال(السلطان

                                                            
حبيبات التي تشبه البندق، وضرب وأخذ إسمه استنادا إلى زخرفة ال ذهب عثماني يختلف عن البندقي اإليطالي:فندقلي- 1

لغي ألن السالطيين العثمانيين كانوا يلغون نقود من سبقهم ، ثم أ)م1807-1788(أول مرة في عهد السلطان سليم الثالث 
 :أنظر.نصف فضة 146فهناك فندقلي قديم وفندقي جديد وكان سعر الفندقلي القديم

- Lane-Poole;Catalogue of the Colletion of Aarbic COINS Presered in the Khedival Library 
acairo,London,1897,p160. 

 .383المرجع السابق،ص،د عبد الرحمنمحمود عباس أحم-



عن زهرة 
هر الظ 
) الباء( 

 موضح 

عة متحف 
 مدة الحكم 

لى  وحدة 

تية عبارة ع
أمامتماسة، 

 فوق حرف
 نصره وهو

 

ن خالل مجموع
م،وبة بمصر هو

ا الرقم يشير إل

بزخارف نبات
رة حبيبية م

ف األ على 
 خان عز ن

 )عز نصره

  

رة العثمانية من
 السكة المضروب

صلنا إلى أن هذ

 هذا النقد ب
 محاط بدائر
وكتب في

المجيدعبد

حمود خان ع

 

 لعزيز خان

  

سكة الفتر:ة ب
جودة على وجه

ذلك حيث توص

178 

س، زخرف
ء، كل هذا

)ه1277
 السلطان  ع

زيز بن محم
  10ب

2  
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  06:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME 25  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ13  )غ(الوزن 
 03, 31  )مم(القطر

  1,38  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1860/هــ1277  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  البأس بها  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
عبد  (ى مركز الوجه مفادها طغراء السلطانتضمن هذا الفلس نصوص كتابية على مستو 

أي ) باء(يعلو الحرف  20، وفي أسفل القطعة نجد رقم  )العزيز بن محمود خان عز نصره
الظهر فنقش عليه  أما، وهي وحدة قياس، كل هذا محاط بدائرة حبيبية متماسة، 2بارة20

                                                            
 NME06 .NME42 :هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت الرقم-1

سكة الفترة العثمانية من خالل مجموعة متحف :الدراسة التي قامت بها الباحثة رزقي فهيمة المعنونة ب نشير إلى أن-2
هو مدة الحكم ،الموجودة على وجه السكة المضروبة بمصر)  الباء(سيرتا بقسنطينة، حيث ترى أن الرقم الذي يعلو الحرف 

  :الذي قضاها كل سلطان في الحكم، أنظر
ونحن نرى عكس ذلك حيث توصلنا إلى أن هذا الرقم يشير إلى  وحدة . 210-204ع السابق، صالمرج ،رزقي فهيمة-

 القياس، اما الرقم الموجود بالظهر فهو يشير إلى عدد سنوات الحكم، 
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لعزيز خان
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  07:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME 04  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ2  )غ(الوزن 

 21,68  )مم(القطر

  0,36  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1860/هــ1277  تاريخ الضرب

    مصر  مكان الضرب
 
 
 
 
  

    اتجاه الضرب
      

  جيدة  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
عبد (تضمن هذا الفلس نصوص كتابية على مستوى مركز الوجه مفادها طغراء السلطان

، 2بارة4أي ) باء(يعلو الحرف  04، وفي أسفل القطعة نجد رقم  1)العزيز بن محمود خان

                                                            
 ، 1956-1929، القاهرة، 12-1، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،جمال الدين أبو المحاسن ابن تغرى بردى -1

سكة الفترة العثمانية من خالل مجموعة متحف :إلى أن الدراسة التي قامت بها الباحثة رزقي فهيمة المعنونة ب نشير-2
هو مدة الحكم ،الموجودة على وجه السكة المضروبة بمصر)  الباء(سيرتا بقسنطينة، حيث ترى أن الرقم الذي يعلو الحرف 

  :الذي قضاها كل سلطان في الحكم، أنظر
ونحن نرى عكس ذلك حيث توصلنا إلى أن هذا الرقم يشير إلى  وحدة . 210-204المرجع السابق، ص ،رزقي فهيمة-

 القياس، اما الرقم الموجود بالظهر فهو يشير إلى عدد سنوات الحكم، 
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  08:الصورة رقم
  فلس: اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME 38  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
  غ13  )غ(الوزن 
 31,87  )مم(القطر

  -0.16  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   الحفظ مكان

  معلومات   الظهر  مـ1860/هـ1277  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب

  جيدة  حالة الحفظ
  خط الثلث    خط الكتابة

  
عبد (على مستوى مركز الوجه مفادها طغراء السلطان ةتضمن هذا الفلس نصوص كتابي

، 2بارة20أي ) باء(يعلو الحرف  20نجد رقم   ، وفي أسفل القطعة1)العزيز بن محمود خان
                                                            

1 - Lane-Poole ;Catalogue of Orental Coins in the Britisg Museum,val IV ,the Coinage of Egupt –

London,1879,vol IX,edditions to the oriental 1876-1888,p96. 
سكة الفترة العثمانية من خالل مجموعة متحف :نشير إلى أن الدراسة التي قامت بها الباحثة رزقي فهيمة المعنونة ب-2

ة الحكم هو مد،الموجودة على وجه السكة المضروبة بمصر)  الباء(سيرتا بقسنطينة، حيث ترى أن الرقم الذي يعلو الحرف 
  :الذي قضاها كل سلطان في الحكم، أنظر

ونحن نرى عكس ذلك حيث توصلنا إلى أن هذا الرقم يشير إلى  وحدة . 210-204المرجع السابق، ص ،رزقي فهيمة-
 القياس، اما الرقم الموجود بالظهر فهو يشير إلى عدد سنوات الحكم، 
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  09:الصورة رقم
  1دراهملایر : اسم التحفة
  معلومات    الوجه NME16  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
  0,7  )غ(الوزن 

 16,33  )مم(القطر
  0,66  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  الظهر  معلومات   م1860/ــه1277  تاريخ الضرب

  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
، وعلى يمين يحمل توقيع السلطان عبد العزيز بن محمود خان عز نصره  دراهم لایر

) الشين(الطغراء نجد زخرفة نباتية مفادها زهرة عباد الشمس، وفي أسفل القطعة نجد حرف 
، ولكننا لم نستطع تفسيره ويرجح أنه يشير إلى بعض أجزاء من عيار )01(يعلوه الرقم 

، كما 1277على مستوى الظهر فلقد دون مكان وتاريخ الضرب مصر  أماالقطعة النقدية، 
فوق حرف الباء من لفظة ضرب، وهي السنة الثامنة من حكم ) 08(نقش رقم ثمانية 

 .حة أسفلهالسلطان المذكور سابقا، ومضامينه الكتابية موض
                                                            

1 -Nicol,Norman,El,Nabraway,Rafat,Catlog of the Islamic Coins Class,Weights, Dies and Medals 
in the Egyptian National Library,Cairo,Amirican Resarch Center In Egypt,1982,p355. 
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م  العزيز بن
  1ش

8  
ضرب في
  مصر
1277  

سلطان عبد

  :جه
عبد( طغراء

  :ظهر
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طغراء الس
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  10: الصورة رقم
  1فلس: اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME 33  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
  غ7  )غ(الوزن 
 27,37  )مم(القطر

  0,74  )مم(السمك 
  مكان الحفظ

  
  زبانة أحمدمتحف 

  معلومات   الظهر  م1860/هــ1277  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  البأس بها  حالة الحفظ
  خط الثلث،   خط الكتابة

  
 10حمود خان عز نصره، يحمل رقم فلس نحاسي،  يحمل توقيع السلطان عبد العزيز ابن م

 أمابارات، تحيط به زخرفة هندسية تتمثل في الدائرة الحبيبية، هذا على مستوى الوجه، 
، يعلو )هـ1277مصر (الظهر، فيتضمن نصوص كتابية تتعلق بمكان وتاريخ الضرب 

                                                            
 NME /غ6=الوزن NME 03 :هناك مجموعة كبيرة من نفس القطع المتواجدة بمتحف أحمد زبانة تحمل األرقام التالية -1

 غ12=الوزنNME 21/غ5=الوزن NME 10 /غ12=الوزن07

NME 11.NME20 . NME 12. NME 13. NME 14. NME 15. NME 18 

NME 19. NME 22. NME 23. NME 24. NME 05. NME 09. NME 08 
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، الذي يشير إلى السنة التاسعة من حكم السلطان 09من لفظة ضرب رقم ) الباء(حرف 
  . لمذكور سابقا، ونصوصه الكتابية موضحة أدناها

بارات، عليها نفس نقوش  10نقود نحاسية من فئة  1م1866/ه1283لقد ضربت في سنة -
  .09بدال من رقم  7مل على الظهر رقم شالوجه في العملة السابقة، ولكن ت

م، ضربت نقود نحاسية من فئة عشر بارات أيضا، وفي 1868/هـ1285وفي سنة -
بارات، ونفس النمط في  10ضربت أيضا نقود نحاسية من فئة 2م، 1869/ه1286سنة

  .09بدال من الرقم  10النقوش، إال أنه يوجد على الظهر الرقم 
  

  :الوجه                  
  )عز نصره محمود خان السلطان عبد العزيز بن(الطغراء

10  
  ب

  :الظهر               
9  
  ب
  ضر
  في
  مصر
1277  

    

                                                            
 .127-126المرجع السابق، ص  ،يوسف صالح الدين عبد السالم-1
 .127-126ص  ،المرجع نفسه-2
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 11:مالصورة رق
  فلس :اسم التحفة
  معلومات    الوجه NME 41  رقم الجرد
      دائري  الشكل
  نحاس  المعدن
  غ25  )غ(الوزن 
 35,08  )مم(القطر

  0,81  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1860/هــ1277  تاريخ الضرب
    مصر  مكان الضرب

  
  
  
  
  

    اتجاه الضرب  
  جيدة  الحفظحالة 

  خط الثلث  خط الكتابة

  
عبد العزيز ابن محمود (عملة نحاسية ذات األربعين بارة نقشت عليها طغراء السلطان 

وفي أسفل الطغراء نجد حرف بمصر، 1م1869/ه1286، ضربت هذه القطعة سنة )خان
 ىلوي عالظهر فيحت أمابارة وهي عيار القطعة النقدية،  ) 40(الباء يعلوه الرقم أربعين

من لفظة ) الباء(، يعلو حرف )1277مصر، (مضامين كتابية تحمل مكان وتاريخ الضرب 
، ويعني السنة العاشر من حكم السلطان عبد العزيز ابن محمود خان، كل )10(ضرب رقم 

  :هذا محاط بزخارف هندسية عبارة عن حبيبات متماسة، ونصوصه موضحة كمايلي
  

                                                            
 .127، 126صالمرجع السابق،  ،يوسف صالح الدين عبد السالم-1
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  :الوجه                 
  )عز نصره السلطان عبد العزيزابن محمود خان(راءالطغ

40  
  ب

  الظهر                
10  
  ضرب
  في
  مصر
1277  

  طغراء السلطان عبد العزيز خان
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  12:الصورة رقم
  1فلس : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME 34  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
  غ4  )غ(الوزن 
 18,34  )مم(القطر

  0,26  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1876/هــ1293  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

  اتجاه الضرب
  

  

  جيدة  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
هر ظوت ،)السلطان عبد المجيد خان عز نصره(نقشت عليها طغراء السلطان  قطعة نقدية

 نباتية على يمين الطغراء تتمثل في زهرة عباد الشمس، كما سجل في أسفل النقد  خرفةز 
وهي السنة الثانية عشر من حكم  السلطان المذكور آنفا ونشير ، 12ة سنة يعلوها الرقم ظلف

هور عبارة سنة والتي لم نجدها في النقود المضروبة بمصر  في القطع المدروسة ظإلى 
مصر، (ي على مضامين كتابية تحمل مكان وتاريخ الضرب الظهر فيحتو  أماسابقا، 
وجاءت هذه الكتابات مشكلة، هذا النقد  ة سنةولقد ورد تاريخ الضرب متبوع بلفظ، )1293

مزدان بزخارف رمزية عبارة عن نجمتين خماسية الرؤوس تتواجد على يمين ويسار 

                                                            
 NME 37:، تحمل نصف الشكل والمضمون، تحت الرقم التالي)أحمد زبانة بوهران(هناك قطعة أخرى بنفس المتحف  -1



ونصوصه مموضحة  ، وخلهاة دا

  ) نصره

  

  

صر الكتابة

ن د خان عز

 

   القرش

لمجيد خان
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تحص  خطية

 عبد المجيد
12  
  سنة

ضرب في
  مصر

شر نصف
1293  
  سنة

طان عبد الم

  
  
  
  

حاط بدائرة

السلطان(

ض

جزء عش

طغراء السلط

  

 كل هذا مح

  :لوجه
الطغراء

  :ظهر

ط

  

كتابية،ص ال
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الظ         

 
 
 

 

النصوص
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  13:الصورة رقم
  1دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  40NME  رقم الجرد
    دائري  الشكل
  فضة  المعدن
 غ2  )غ(الوزن 
 13,16  )مم(القطر

  0,83  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1876/ه1293  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ
  خط الثلث  خط الكتابة

  
وفي أسفل  ،عز نصره المجيد خانالحميد بن عبد ل توقيع السلطان عبد ربع بوجو يحم

، تحيط بهذه الطغراء دائرة وهي سبعة قروش يعلو كلمة سنة) 7(الطغراء سجل الرقم سبعة 
نجد زهرة عباد  عبارة عن زهرة الاللة المتعانقة فيما بينها، وعلى يسار الطغراء زخرفية نباتية

المركز ) 01(واحدعلى مستوى الظهر فيتوسط الرقم  أما، هذا فيما يخص الوجه الشمس
تحيط به دائرة كتابية مشكلة سجل فيها تاريخ ومكان الضرب وعيار القطعة النقدية كما هو 

  .مسجل أسفله
  

                                                            
 nme31 :هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت الرقم - 1



 عز نصره  

  

1293سنة
  )ز

  حميد خان

194 

  
  الطغراء 

  سنة 10

ر القرش سن
في المركز(

  
  

سلطان عبد الح

  
  
  
  

           

عشر  مصر
1 

لسا  طغراء

  

   :الوجه  

  :الظهر 
ضرب في
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  14:الصورة رقم
  دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME 26  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 0,1  )غ(الوزن 
 17,57  )مم(القطر

  0,08  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1876/ه1293  ريخ الضربتا
  مصر  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
يحمل طغراء السلطان عبد المجيد خان عز نصره، مزدان بزخرفة نباتية على  ربع بوجو

متبوع بالرقم ) ينالش(يمين الطغراء قوامها زهرة الاللة المتحورة، وفي األسفل سجل حرف 
فقد نقش مكان على مستوى الظهر  أماأجزاء عيار القطعة النقدية،  أحد، ويرجح أنه )01(

فوق حرف الباء من لفظة ضرب، ) 02(وسجل الرقم إثنان ) 1293مصر،(وتاريخ الضرب 
تحيط بهذه النصوص الكتابية زخرفة هندسية تتمثل في نصف دائرة خطية دقيقة ومضامينه 

  .موضحة أسفله الكتابية
  
  



  

  ر

 د المجيد
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  الطغراء
  1ش

2  
  ب

في مصر ضر
1293  

سلطان عبد

  
  
  
  
  
  
  
  

 

ض

طغراء الس

  :الوجه   

  :الظهر   
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  15:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NME 43  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
  غ6  )غ(الوزن 
 20,83  )مم(القطر

  0,63  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1909/هــ1327  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب

  جيدة  حالة الحفظ

  خط الثلث  خط الكتابة

  
سجل  عز نصره، في أسفله 2يحمل طغراء السلطان محمد بن عبد المجيد خان 1دراهم لایر

، وعلى يمين الطغراء زخرفة نباتية مفادها زهرة عباد )01(واحدمتبوع برقم ) الشين(حرف 
 مراوحالشمس المحورة، تحيط بهذه الطغراء دائرة نباتية تتكون من زهرة الاللة وزهرة القرنفل وال

، وسجل )1327مصر،(على مستوى الظهر فقد نقش مكان وتاريخ الضرب  أماالنخلية، 

                                                            
  :أنر.المجيدي م، وهو اللایر19لم تعرف مصر نقدا باسم اللایر إال بداء من عهد السلطان عبد المجيد خان في القرن  -- 1
 .175-4المرجع السابق، ص  ،أنسانس الكرملي-

  2-.صامويل برنار، النقود والموازين، ترجمة الشايب زاهر، ج6، مطبعة مدبولي، القاهرة، 1980 -  
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من لفظة ضرب، زخرف هذا النقد بزخرفة هندسية عبارة ) الباء(يعلو حرف ) 06(ةالرقم ست
  .نجمة كما هو موضح أسفله 16عن دائرة نجمية خماسية الرؤوس عددها 

لت في نفس الفترة و اهذه القطعة تشبه نفس القطع المضروبة بالقسطنطنية ويرجح أن قد تد
  بكل من مصر والقسطنطنية

  :الوجه                    
  )محمد بن عبد المجيد خان عز نصره( الطغراء

  1ش
  :الظهر                    

6  
  ضرب في

  1327مصر
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  16:الصورة رقم
 فلس :اسم التحفة
  معلومات    الوجه NME29  رقم الجرد
    دائري  الشكل

 
  

  نحاس  المعدن
 غ5  )غ(الوزن 

 19,90  )مم(القطر

  1,47  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  غير واضحة  تاريخ الضرب
    غير واضحة  مكان الضرب

  
  
  
  
  

 غير واضح  اتجاه الضرب  
  رديئة جدا  حالة الحفظ
  غير واضحة  خط الكتابة

على مستوى الظهر  أمافلس غير واضح المعالم، تظهر على وجه طغراء غير مقروءة،
  .تمامااضحة فالكتابات غير و 

  )غير واضحة( الطغراء         : الوجه                   
5  
  يـ

  :الظهر                   
  ضرب
  في
  مصر
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  17:الصورة رقم
 1ربع بوجو: اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME30  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 0,2  )غ(الوزن 
 16,83  )مم(القطر

  0,5  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  مصر  مكان الضرب

  

    اتجاه الضرب
  

  رديئة   حالة الحفظ
  غير واضحة  خط الكتابة

  
بع بوجوو غير واضح  طمست كتاباته، وتظهر على مستوى الوجه طغراء وبعض الزخارف ر 

على مستوى الظهر فنالحظ مكان الضرب مصر  أماس، النباتية عبارة عن زهرة عباد الشم
  .تماماوهو خالي من الزخارف 

  
  
  

                                                            
 NME 01 :كل متواجدة بمتحف وهرانهناك قطعة أخرى لها نفس الش- 1
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  :الوجه                    
  الطغراء

  غير واضحة
  :الظهر                    

  ضرب في
  مصر
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  18:الصورة رقم
  فلس : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME 28  رقم الجرد
      دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0,1  )غ(الوزن 
 21,92  )مم(القطر

  0,22  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  بدون كتابة  تاريخ الضرب
    بدون كتابة  مكان الضرب

 غير موجود  اتجاه الضرب    
  جيدة  حالة الحفظ

  غير موجود  خط الكتابة

لم نستطع تحديدها ، وتاريخ ومكان الضرب  وجهها طغراء قطعة نقدية دون على مستوى
نه قد سجل تاريخ ومكان الضرب على مستوى الوجه وهو أهنا  ظ، ونالح)1143مصر،(

وقد زخرف هذا النقد بزخارف نباتية تتكون من  مالم نعهده في القطع النقدية المدروسة سابقا،
على مستوى  أماحبيبة الشكل،  ىوأخر زهرة الاللة، وزخارف نباتية عبارة عن دائرة خطية 

  الظهر
  )خان ..(الطغراء          :الوجه

  في
  مصر

  :الظهر                           
  ثقوب 4هلة وتحيط باألهلة أربعة أنجمة في الوسط تحيط به 
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  19:الصورة رقم
  دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NME 27  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  معدنال
  غ4  )غ(الوزن 
 28,54  )مم(القطر

  0,10  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر    تاريخ الضرب
    مصر  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

 
من، تظهر على الوجه طمست كتاباته؛ بفعل االستعمال المتكرر وعاديات الز  دراهم لایر

الظهر فقد سجل عليه مكان الضرب والكتابات غير  أما طغراء لم نتمكن من تحديدها،
  .واضحة جدا
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  مالحظة
بيما فيها الجزائر، والتي توطدت العربي نظرا للعالقات التاريخية بين مصر وبالد المغرب 

رة مقيمة بالقاهرة، بصورة ملحوظة في العصر العثماني، حتى أصبحت هناك جالية كبي
باإلضافة إلى تداول البضائع مع مصر، فكان من المنطقي أن  وأخرى بالمغرب العربي،

  .أو تونس مثال تتداول باألسواق نقود من دور ضرب مختلفة كمصر
ومن العوامل التي ساعدت أيضا تداول إصدارات دار الضرب المصرية أن هذه العمالت 

، وصحبته 1صا الذهبية منها، يرسل به أمر شريف، خصو كانت تسك وفقط طراز موحد
 .قوالب السك ذاتها من القسطنطنية

 5(تتبع للنظام العشري في سك مضاعفات البارة  تمعظم النقود التي ضربت بمصر كان
 )بارة 100، 80، 60، 20،40بارة، ثم 10إلى
  النقود المضروبة في القاهرة-

  الحميد خان عز نصرهكل النقود المضروبة بمصر تحمل طغراء عبد 
لم يضرب الدينار في االياالت التابعة للدولة العثمانية إال في مصر، حيث تقسم نقود الذهب 

الملية المعروفة داخل البالد، واألجنبية المجلوبة من الخارج، وكان الشريفي من : إلى قسمين
الوحيدة  في  والقاهرة هي المدينة) ويسمى شريف، أو سكن، أو سلطاني(النقود المحلية 

  .2سلطنة آل عثمان التي ضربت فيها العملة الذهبية، ويؤتى الذهب من الحبشة
  أنواع النقود التي ضربت باإيالة مصر مايليك  أهمومن 

  ).دينار ذهب فندقلي، زر محبوب،شريف محبوب:( الذهب-1
  ).لایر حميدي، لایر مجيدي، لایر سينكو، لایر أبو مدفع:(الفضة-2
لوس نحاسية من فئة خمس بارات، والعشر بارات، والعشرين بارة، واألربعين ف:(النحاس-3
  ).بارة
  

                                                            
  :أنظر).األمر العالي(لطان العثماني، ويطلق عليه أمر عالهو األمر أو الفرمان أو اإلرادة التي تصدر عن الس- 1
 .20المرجع السابق،ص ،أحمد الصاوي-
مجلة دراسات دراسة لبعض العمالت التركية من واقع الوثائق والوقفيات األثرية،  ،يوسف صالح الدين عبد السالم -2

 .123، ص1982ية، القاهرة، أثارية إسالمية، المجلد األول، الهيئة العامة لشؤون المطابع األمير 
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  السكة المضروبة باالقسطنطنية/ 3
  01:رقم الصورة
 1 محبوب زري: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME21  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  ذهب  المعدن
 0,2  )غ( الوزن
 21,83  )مم(القطر
  0,27  )مم( السمك
 أحمد متحف  الحفظ مكان

  زبانة
  الظهر   معلومات  م1788/ه1203  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 الحميد عبد( السلطان باسم طغراء يحمل ثقوب أربعة به الذهب مادة من محبوب يزر 

 المحورة السوسن زهرة منها تنطلق نخيلة مراوح عن رةعبا نباتية زخارف به تحيط ،)خان
                                                            

الواقع أن في السنوات االولى من الحكم العثماني بمصر لم تعرف النقود التي ضربت باسم السلطان سليم األول إال بإسم -1
بينما تكون النقود األشرفية " األشرفي العثماني"أو " أشرفي ذهب عثماني:" األشرفي من أجل تميزها عن نقود المماليك فيقال

  :أنظر).الغوري(واألشرفي ) قيتاباي(واألشرفي) بارسباي(كية ملحقة بأسماء السالطين كاألشرفي المملو 
، 1984محمد مصطفى، القاهرة، :، تحقيق د20، جبدائع الزهور في وقائع الدهور ،ابن إياس محمد بن أحمد الحنفي-

 .232ص
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 وسنة مكان عليه نقش فقد الظهر أما ،األزهار من إكليل عن عبارة دائرة بذلك مشكلة
  .)ضرب( لفظة من" الباء" حرف يعلو 27 رقم يظهر كما ،)1203 قسطنطنية( الضرب

  محبوب زر ذهب-
 أحد إسم هو ومحبوب ذهب، أي) رز (الفارسية من مركبة والكلمة تركي، ذهبي نقد هو

 إلى القسطنطنية ضرب  من الدنانير تأتي أيامه في كانت حيث م،1299سنة في المماليك
 هذا فتولى الغش، من سالما وكان ،)إسالمبولي سليمي محبوب( هاواحد يسمى فكان مصر

 ليقو  من وهناك .1)محبوب زر( فسمي عيارها من ونقص الدنانييرن ضرب بنفسه المملوك
 السلطانية الطغراء إلى نسبة الذهبي النقد أي ،)آلتون طغرالي( يسمى تركيا في كان أنه

 الذهب أي)  محبوب زر( يسمى العربي العالم في وكان العملة، وجهي أحد على الموسومة
) مصطفاوى محبوب( هو آخر محبوب وهناك سكويه، أيضا له ويقال ،المحبوب أو المفضل
 عام وخنق م،1807 عثمان آل سلطنة تولى الذي الرابع فىمصط السلطان إلى نسبة

  .2م1808
  :الوجه                                

  )نصره عز خان الحميد عبد السلطان( الطغراء
  :الظهر                                

  قسطنطنية في ضرب
1203  

  خان الحميد عبد السلطان طغراء
  

   

                                                            

ومن كنوز متحف   اقع الوثائق والوقفيات األثريةدراسة لبعض العمالت التركية من و  ،يوسف صالح الدين عبد السالم-1 
 .120،ص1982، الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية، 1، دراسات آثارية إسالمية،مجالفن اإلسالمي بالقاهرة

 .120ص،المرجع نفسه- 2
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  02:رقم الصورة
  دراهم لایر: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME58  الجرد رقم
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ33  )غ( الوزن
 44,58  )مم(القطر
  1,44  )مم( السمك
 أحمد متحف  الحفظ مكان

  زبانة
  الظهر   معلومات  م1788/هـ1203  الضرب تاريخ
    اسالمبول  الضرب مكان

     الضرب اتجاه    

  ةجيد  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 البحرين وخاقان البريين سلطان كتابية مضامين الوجه مستوى على يحمل دراهم لایر

 بزخارف  زخرف كما ،وأفقية عمودية مستقيمة خطوط بينهما تفصل ،السلطان ابن السلطان
 اطمح هذا كل ،والظهر الوجه مستوى على المتواجدة المحورة السوسن زهرة في تتمثل نباتية
 يهعل سجلت فقد الظهر مستوى على أما ،الوجه مستوى على هذا حبيبية وأخرى خطية بدائرة
 الضرب مكان سجل كما ،النقدية القطعة أعلى خان الحميد عبد السلطان طغراء
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 مكان تغير ونالحظ القسطنطنية إسم المدروسة القطع كل على سجلنا فقد ،)إسالمبول(
  .1)إسالمبول(اإلسالم نةمدي إلى القسطنطنية من ،الضرب

  :الوجه                  
  البرين سلطان
  البحرين وخاقان

  ابن السطان
  السلطان

  ابن لفظة  فوق 4رقمال يظهر
  :الظهر                  

  )خان الحميد عبد السلطان( الطغراء
  اسالمبول في ضرب

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .52، ص2003ر، الدوحة،، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلثا1، طالنقود العربية اإلسالمية ،محمد أبو الفرج العش- 1
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  03:رقم الصورة
   1فلس: التحفة اسم

  الوجه    لوماتمع NME10  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
   )غ( الوزن
   )مم(القطر
    )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/هــ1223  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  رديئة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

 على تماما المعالم واضحة غير طغراء تحمل النحاس مادة من جدا صغيرة يةنقد قطعة
 تحاط ،1223 الضرب وتاريخ) القسطنطنية( الضرب مكان فنقش الظهر على أما ،الوجه
  .مكتملة غير خطية دائرةب الكتابية المضامين هذه

  :الوجه                                    
  واضحة غير

  :الظهر                                  
  قسطنطنية في ضرب

1223  
                                                            

 nme11يحتوي المتحف على فلس آخر يشبهه تماما تحت الرقم  -1
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  04:رقم الصورة
  فلس: التحفة اسم

  الوجه    معلومات  20NME  الجرد رقم
  دائري  الشكل

    

  فضة  المعدن
 غ12  )غ( الوزن
  37,90  )مم(القطر
  0,57  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  ضربال مكان

  

   الضرب اتجاه
  

  متوسطة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 عبد للسلطان( طغراء على مركزه في بالقسطنطنية المضروب النحاسي الفلس هذا يحتوي
 هيئة على بشكل األسفل في ينتهي حلقات ذو مزدوج بهالل محاطة )نصره عز خان المجيد
 أما ،المزدوج والهالل بالطغراء تحيط الاللة زهارأ من وعةمجم من فيتشكل الهامش أم ،وردة

 فوق 26 رقم ونجد ،)1223( الضرب وسنة) القسطنطنية( الضرب مكان فيه فنقش الظهر
 المذكور السلطان حكم من 26 سنة هو الرقم هذا أن نرجح ؛إذ)ضرب( ةظلف من الباء حرف
 ذو دوجز م بهالل محاطة الكتابية المضامين هذه ،)ضرب( لفظة من الباء حرف يعلو ،سابقا
 زهرة من مشكل عقد فنجد الهامش على أما ،وردة هيئة على بشكل أسفله في ينتهي حلقات
  .الاللة



 

(  

  

  

نصره عز ن

  طنية

خان لمجيد
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خان المجيد

26  
قسطنط في ب

 ه1223
الم عبد طان

  
  

ا عبد( غراء

ضرب

السلط طغراء

  :الوجه 
طغ

  :لظهر

ط

               

ال              
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  05:رقم الصورة
   فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME 33  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0,02  )غ( الوزن
 19,95  )مم(القطر
  0,05  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  ضربال مكان

  

   الضرب اتجاه

  رديئة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

 في الموجود) 2( رقم في فقط عنها تختلف والمضمون الشكل في السابقة النقدية القطعة نفس
 ،خان المجيد عبد السلطان حكم من الثانية السنة نهأ ويرجح) ضرب( لفظة من الباء حرف
  :أسفله موضح وهو

  :الوجه                               
  )خان المجيد عبد السلطان( الطغراء

  :الظهر                              
2  
  في ضرب

  قسطنطنية
1223  
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  06:رقم الصورة
  فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME1067  الجرد رقم
    دائري  الشكل
  وفضة نحاس  المعدن
 غ7  )غ( الوزن
 34,29  )مم(القطر

  0,86  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  
  
  
  
  

   الضرب اتجاه    

  جيدة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

  
 يحيط ،لو األ محمود السلطان طغراء على الوجه مستوى على مركزه في الفلس هذا يحتوي
 الهالل يعتبر إذ وردة شكل على األسفل في ينتهي مزدوج هالل عن عبارة إكليل الكتابة بهذه
 بدائرة محاط هذا كل بالعمارة خصوصا استخدامه كثر فقد العثمانية الدول شعارات من

 فقد الظهر مستوى على أما ،بتالت ستة ذات وزهرة الاللة زهرة من تتشكل نباتية زخرفية
 من الباء حرف فوق 25 رقم ويظهر ،هـ1223 ،القسطنطنية ربالض وتاريخ مكان  سجل
 هذه ،لو األ محمود السلطان حكم من والعشرون الخامسة السنة أنها ويرجح ،)ضرب( لفظة

 بزخارف زخرف كما ،األسفل في وردة شكل على ينتهي مزدوج هالل يحتضنها الكتابات



النقد هذا ن يظهر د أ اإلشارة ب ويجب تتال

  لو أل
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بت ستة من
 :كاآلتي ة

  الطغراء
ا محمود يد

25  
  ضرب
  في

قسطنطنية
1223  

تتكون زهرة
الكتابية مين

ي على

ق

وز الاللة هرة
المضام ءت
  :الوجه 

  :الظهر  

زه عن بارة
وجا ،صدأ 

               

               

 
 
 

 

عب نباتية
حالة في
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  07:رقم الصورة
  1سلطاني ربع: التحفة اسم

  الوجه    علوماتم NME01  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  
  

  ذهب  المعدن
 0,1  )غ( الوزن

 11,66  )مم(القطر

  0,54  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ

  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 به تحيط ،خان محمود السلطان طغراء الوجه مستوى على يحتوي 2طغرالي أو يسلطان ربع
 تعلق كانت أنه يرجح ثقب أعاله في رهيظ كما ،متماسة حبيبات من تتكون هندسية دائرة
 مستوى على أما ،الوجه مستوى على هذا ،للتزين كعقد الحقة فترات في وضع أو ،النقود منه

 الضرب وتاريخ ،القسطنطنية الضرب مكان عن بارةع كتابية مضامين فيتضمن الظهر
                                                            

 nme 02 :هناك قطعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون المتواجد بمتحف احمد زبانة تحت الرقم - 1

نخفضت قيمته يسمى هذا الطراز من النقود الذهبية بالقسطنطنية بطغرالي محاولة إلصالح النقد الذهبي بعدما ا - 2
  :فأصبحت قيمته نفس قيمة الشريفي القديم، أنظر

 .51المرجع السابق، ص ،أحمد الصاوي-



  دائرة ت

   

الكتابات هذه

 

به تحيط ،ب
:  

ضرب لفظة
:أسفله ضحة

  )خان مود

 
 

  خان مود
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لف من الباء
موض لكتابية

محم سلطان

8  
في ربض

قسطنطنية
1223  
محم سلطان

حرف وق
ال لمضامين

الس( طغراء

ض
ق

الس طغراء

فو 8 رقم ش
وال ،متماسة

  :ه

:  

نقش وقد ،ـ
م حبيبات ن

الوجه         

الظهر       

 
 
 

 

هـ1223
من تتكون
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  08:رقم الصورة
   1فلس: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME97  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0,01  )غ( الوزن
 10,28  )مم(القطر
  0,19  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  متوسطة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط
  

  
 ،معالمها حوضو  لعدم قراءتها نستطع لم ولكن طغراء الوجه مستوى على تحتوي نقدية قطعة
 بها تحيط ،)ه1223 القسطنطنية( الضرب وتاريخ مكان نقش فقد الظهر مستوى على أما

  كتاباتها وضوح عدم مع للغاية سيئة حالة في القطعة هذه توجد ،الشكل حبيبية دائرة نصف
 :كاآلتي موضحة والكتابات

 
                                                            

  :تحت األرقام التالية)أحمد زبانة(هناك مجموعة من األرقام التي تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف  -1
 Nme 81. Nme 82. Nme 86. Nme 87. Nme 88. nme 97. Nme 83. Nme 84.Nme 85 

Nme 90. Nme 99. Nme 91. Nme 92. Nme 93. Nme 94. Nme 95 
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  :الوجه                           
  )وضوحها عدم( الطغراء

  :الظهر                              
  في ضرب

  قسطنطنية
1223  
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  09:رقم الصورة
  1بوجو ربع:التحفة اسم 

  الوجه    معلومات NME75  الجرد رقم
  دائري  الشكل

  

 اليها مضاف فضة  المعدن
  ذهب

 غ2  )غ( الوزن
 18,15  )مم(القطر
  0,30  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  لحفظا حالة
  واضح غير  الكتابة خط

  
 ،تحديدها نستطيع لم طغراء الوجه مستوى على يحتوى ،والفضة الذهب من خليط بوجو ربع

 زهرة تتخللها النخلية مراوحال أنصاف من تتكون دائرة شكل على نباتية بزخارف وزخرف
 من الوجه مع تماما الظهر ويتشابه ،الشمس عباد زهرة زخارف بعض  تتوزع كما ،الاللة
 27 رقم سجل كما ،)ه1223 القسطنطنية( الضرب وتاريخ مكان عليه ونقش ،الزخرفة حيث
  :أسفله موضح وهو ،ضرب لفة من ب حرف فوق

                                                            
 .Nme 78 :هناك مجموعة من القطع األخرى المتواجدة على مستوى متحف احمد زبانة بوهران تحمل األرقام التالية - 1

Nme 70. Nme 79. Nme 77 
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  :الوجه                           
  )مفهومة غير( طغراء

  :الظهر                            
27  
  في ضرب

  قسطنطنية
1223  
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  10:رقم الصورة
  دراهم لایر: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME76  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ4  )غ( الوزن
 17,92  )مم(القطر
  0,18  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1808/هـ1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   ضربال اتجاه
  

  متوسطة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

  
 دائرة بها تحيط ،خان مودمح السلطان طغراء الوجه مركز توىمس على نقش  دراهم لایر
  منها ةواحد كل تحتوي التي الصغيرة الدوائر من مجموعة من مشكلة دائرة تليها ،خطية

 ،النقود منه يعلق كان أنه يرجح ثقب النقدية القطعة أسفل في يوجد كما ،الثمار من مجموعة
 الضرب وتاريخ  مكان تضمن كتابية مضامين أيضا عليه سجل فقد الوجه مستوى  على أما
 ان ويرجح ،)21( العدد ضرب لفظة من الباء حرف فوق ويالحظ ،)هـ1223 ،القسطنطنية(
 بنفس زدانم وهو ،لو األ محمود السلطان حكم من والعشرون ةواحدال السنة هو الرقم ذاه

  :كاآلتي كتباته وجاءت ،الوجه على الموجودة الزخرفة
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  :الوجه                       
  )خان محمود السلطان( طغراء

  :الظهر                       
21  
  ب

  القسطنطنية في ضر
1223  
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  11:رقم الصورة
  فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات  NME 04  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
  غ2  )غ( الوزن
 10,72  )مم(القطر
  0,52  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1808/ه1223  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان
   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الرقعة  الكتابة خط

  
 بزخارف مزدانة ،تحديدها نستطع لم ،الوجه مركز مستوى على طغراء تحمل نقدية قطعة
 من دائرة مشكلة البعض بعضها مع مترابطة نخلية ومرواح الشمس عباد زهارأ مفادها نباتية

 منها تعلق وظيفتها ،األسفل في وٕاثنان األعلى في إثنان ،ثقوب أربعة ثتأحد ،النخلية مراوحال
 مضامين نجد الظهر مستوى وعلى ،الزينة في أستعملت أو خيط بواسطة النقدية القطع
 الموجودة الزخارف نفس ويحمل ،)هـ1223 قسطنطنية( الضرب وتاريخ مكان تحمل  كتابية
  :أسفله موضحة الكتابية والمضامين ،الظهر على
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  :الوجه                
  )تحديدها نستطع لم( الطغراء

  :الظهر               
  في ضرب

  قسطنطنية
1223  
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  12:رقم الصورة
   فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME89  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0,7  )غ( الوزن
 11,34  )مم(القطر
  0,74  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  متوسطة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
" خان المجيد عبد"السلطان) طغراء( توقيع الوجه مركز في يحمل الشكل دائري نحاسي فلس

 السنة وهي ،1)20(عشرون العدد يعلوها) سنة( كلمة نجد المركز وفي مباشرة التوقيع وتحت
 نباتية زخرفة على النقد ذاه يحتوي ،نصره عز خان المجيد عبد السلطان حكم من العشرون
 دائرية هامشية كتابة فنجد الظهر في أما ،الطغراء يمين على الشمس عباد زهرة في تتمثل

) الهاء( الحرف ظهور ونالحظ)هـ1255( الضرب وسنة) قسطنطنية(الضرب مكان تضمنت
 ،الجزائر في المضروبة النقود في نعهده لم والذي الضرب سنة بعد الهجرية السنة أي

                                                            
  :نظرهو السنة العشرون من حكم السلطان عبد المجيد خانـ أ 20يرجح أن رقم -1
 .123المرجع السابق، ص ،يوسف صالح الدين عبد السالم-



 ثم ،"سنة
 هذا كل 

 

س" مصطلح
ك،القطعة ر

م عليها هر
عيار وهو) 

(  

  1نصره
  

  

يظه لم لتي
01( رقم جد

)خان لمجيد

ن عز هـ12
 خان لمجيد
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ال السابقة 
نجد الظهر 

الم عبد طان
12  
  سنة

55سنة طنية

ال عبد طان

  
  

النقود عكس
مركز وفي

السلط( طغراء

قسطنطن في
السلط طغراء

ع على سنة
،)نصره عز
  . دقيقة 
  :ه

ط

:  
ف ضرب

ط

س مصطلح 
ع( لسلطان

حبيبية دائرة
الوجه        

الظهر       

 
 
 

 

وظهور
لل الدعاء
بد محاط
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  13:رقم الصورة
   1فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME06  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ2  )غ( الوزن
 15,05  )مم(القطر
  0,49  )مم( السمك
  زبانة دأحم متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه  

  جيدة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

  
 أسفلها وفي ،الوجه مركز مستوى على خان المجيد عبد السلطان توقيع تحمل نقدية قطعة
 عبد  السلطان حكم من عشرونال السنة وهي ،سنة عبارة فوق) 20( عشرون العدد نقش

 ،الطغراء يمين على الشمس دعبا زهرة عن عبارة نباتية بزخارف مزدان وهو ،خان المجيد
 مكان تضمن دائرية هامشية كتابة فنجد الظهر مستوى على أما ،الوجه مستوى على هذا

 ةالنقدي للقطع بالنسة مرة لو أل هنا وسجل ،)هـ1255 القسطنطنية( الضرب وسنة الضرب
 عليه يسجل لم السابقة القطع عكس على ،الهجرية السنة ذكر أي هجرية كلمة المدروسة

                                                            
 Nme 07. Nme 111 :هناك قطع أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحمل األرقام التالية - 1
 



40(العدد د وهو ،)4 النقد مركز 

  

  نصره ز
  

في وسجل
   :ي

خان لمجيد

عز هـ1255
خان لمجيد
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،مشكلة ت
كاآلتي كتابية

لا عبد)لطان
20  
  سنة

40  
5 سنة طنية
الم عبد طان

   

الكتابات هذه
الكت مضامين

السل( طغراء

القسطنط في
السلط طغراء

ه وجاءت ،
المض وجاءت 

  :جه
ط

:  

ف ضرب
ط

المالحظة ه
،الزخرفة ن

الوج           

الظهر       

  
 

 
 
 

 

هذه مثل
من خالي
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  14:رقم الصورة
   1فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME 36  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  نحاس  المعدن  
 غ4  )غ( الوزن
 26,57  )مم(القطر
  0,39  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

   الضرب اتجاه  
  

  متوسطة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

 الضرب طريقة في فقط اإلختالف يكمن ،والمضمون الشكل في السابقة النقدية القطعة نفس 
 ،العشرون بدل عشر التاسعة السنة في وكذلك ،القوالب في صبال طريق عن ضربت حي
 .خان المجيد عبد السلطان حكم من 19 السنة وهي

  )خان المجيد عبد السلطان( طغراء         :الوجه                       
19  
  سنة

  10                :الظهر                                      
  نصره عز 1255ةسن قسطنطنية في ضرب

                                                            
 Nme 34. Nme 38. Nme 35. Nme 39 :هناك قطع أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحمل األرقام التالية - 1
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  15: رقم الصورة
 1فلس: التحفة اسم
  الوجه    معلومات  NME 17  الجرد رقم

    دائري  الشكل
  نحاس  المعدن
  غ2  )غ( الوزن
 93, 21  )مم(القطر
  0,02  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1839/هـ1255  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  
  
  
  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 المجيد عبد"السلطان) طغراء( توقيع الوجه مركز في يحمل الشكل دائري نحاسي فلس
 العدد يعلوها) سنة( كلمة نجد المركز وفي مباشرة التوقيع وتحت ،)م1839/ه1255"(خان

 في أما ،الشمس عباد زهرة في تتمثل ةنباتي زخرفة ىعل النقد هذا يحتوي ،2)20(عشرون
                                                            

مجموعة معتبرة من القطع النقدية التي تحمل نفس الشكل والمضمون وتختلف أحيانا ) زبانةأحمد (يوجد بنفس المتحف-1
  :في الوزن تحت األرقام التالية

NME 12. NME 13. NME 19. NME 27. NME 27  غ5وزنها. NME 14  غ4وزنها. NME 26 
 .غ6وزنها  NME 32. NME 31 .غ4وزنها  NME 23 .غ7وزنها  NME 24 .غ7وزنها  NME 22 .غ4وزنها 

NME 28  غ4وزنها. NME 30  غ5وزنها .NME 68  غ4وزنها .NME 65  غ2وزنها .NME 66  غ4وزنها .
NME 67  غ7زنها. 

  :هو السنة العشرون من حكم السلطان عبد المجيد خان أنظر 20يرجح أن رقم -2



 الضرب
 مصطلح

 رقاماأل 
 رقم نجد
 ثقب لى

               

ا وسنة) ة
م عليها هره
من تماما ا

ن حيث نية
عل الفلس ذا

                      

قسطنطنية(ب
يظه لم لتي
خاليا جاء 
بقسطنطن بة
هذ يحتوى ا
   .رقبتها ي

(  

  نصره
  

 

                      

الضرب ان
ال السابقة ود

فقد الظهر
المضروب ت
كما ،دقيقة ة
في المرأة عه

)خان لمجيد

ن عز1255
 خان لحميد
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مكا ضمنت
النقود عكس
مركز أما

المسكوكات
حبيبية دائرة
تضع كعقد

 

ال عبد لطان
  سنة
20  

5 سنة طنية
ال عبد طان

  

                      

123. 

تض دائرية
ع على سنة
،)نصره عز
من 01 قم
بد محاط هذا

للزينة تعمل

السل ( ءطغرا

قسطنط في ب
السلط طغراء

                      

3ع السابق، ص

هامشية ة
مصطلح ر

ع( لسلطان
رق النقدية ة

ه كل ،هرها
أست ربما نبه

  :الوجه 
ط

  :الظهر 
ضرب
ط

                      

المرجع،د السالم

كتابة فنجد
وظهور ،)هـ
لل الدعاء ثم

القطعة كس
ظه مركز ي
جوانب أحد ي

               

               

                      

صالح الدين عبد

 
 
 

 

ف الظهر
ه1255(
ثم ،"سنة"

عك على
في) 40(

في ثأحد

 

 

  
  
  
  
  
  

                  

يوسف ص-
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  16:رقم الصورة
  1فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات  NME 52  الجرد رقم
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 21  )غ( الوزن
 36,52  )مم(القطر
  1,91  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه  
  جيدة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

  
 "خان المجيد عبد" السلطان) طغراء( توقيع الوجه مركز في يحمل الشكل دائري نحاسي فلس

 هذا يحتوي ،2)20(عشرون العدد يعلوها) سنة( كلمة نجد المركز وفي مباشرة وقيعالت وتحت
 هامشية كتابة فنجد الظهر في أما ،الشمس عباد زهرة في تتمثل نباتية زخرفة على النقد
 ظهور ونالحظ ،)هـ1255( الضرب وسنة) قسطنطنية( بالضر  مكان تضمنت دائرية

                                                            
ى مجموعة من القطع النقدية  لها نفس الشكل والمضمون تختلف عنها فقط في الوزن، تحت يحتوي نفس المتحف عل -1

غ، وتوجد قطعة اخرى بنفس 18وزنها  nme55غ، 19وزنها  nme54غ، 22وزنها  nme50,nme53 :األرقام التالية
 .الشكل والمضمون بمتحف سيرتا بقسنطينة بدون رقم

  :أنظرن حكم السلطان عبد المجيد خا هو السنة العشرون من 20يرجح أن رقم -2
 .123المرجع السابق، ص،يوسف صالح الدين عبد السالم-



 في روبة
 مصطلح
 ،القطعة

 

المضر نقود
م عليها هر
ا عيار وهو 

الن في عهده
يظه لم  ي
و)40( رقم 

(  

  َنْصُره 

  

  

  

نع لم والذي
التي السابقة
نجد لظهر

)خان لمجيد

َعزَّ  هـ125
  سط

 خان لمجيد
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الضرب نة
النقود كس
ا مركز وفي

الم عبد طان
20  
  سنة

55 سنة ُطِنَية

الوس في 40
ال عبد طان

  

سن بعد جرية
عك على ة
و ،)نصره ز

  . قيقة

السلط( طغراء

ُقْسُطنُط ِفي
 رقم

السلط طغراء

الهجر السنة 
سنة صطلح
عز( سلطان

دقي حبيبية رة
  

ط

 
ُضِربَ 

ط

أي) الهاء(
مص وظهور 
للس الدعاء م

بدائرة محاط
:جهالو       

  :الظهر    

 
 
 

 

( الحرف
،الجزائر

ثم ،"سنة"
م هذا كل
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  17:رقم الصورة
 1فلس: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME29  الجرد رقم
  دائري  الشكل

  

  نحاس  عدنالم
 غ2  )غ( الوزن
 19,62  )مم(القطر
  0,07  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1239/ه1255  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

      
  الضرب اتجاه

 

  متوسطة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

   
 عبد(السلطان باسم طغراء على الوجه مركز في يحتوي ،متوسطة حالة في نحاسي فلس

 وسنة مكان المركز في فنجد الظهر مستوى على أما ،الشمس عباد زهرة هتعلو ) خان المجيد
 عقد نصف مشكلة الاللة زهرة شكل على نباتية بزخرفة محاط ،)1255 قسطنطنية(الضرب

 التزين جلأ من الحقة فترات في عليها ثأحد أنه يرجح ثقب نهااأرك أحد في ،الزهور من
 مجموعات تعلق النقود كانت أو رقبتها في عقد شكل على المرأة تضعه كانت فلربما

  .خيط في مجموعات
  

                                                            
 nme 69 :هناك قطعة أخرى بنفس المتحف تحت رقم -1



(  

  

  

)خان لمجيد

 

 خان مجيد

  

235 

ال عبد طان

  ضرب
  في

قسطنطنية
1255  

الم عبد طان

  

السلط(لطغراء

ق

السط طغراء

  :جه
الط

  :هر

الوج           

الظه          
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  18:رقم الصورة
  1دراهم لایر:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME108  الجرد رقم
  دائري  الشكل

    

  فضة  المعدن
 0,1  )غ( الوزن
 11,48  )مم(القطر
  0,60  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   ربالض اتجاه

  جدا جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 نقش مباشرة الطغراء وتحت ،نصره عز خان المجيد عبد السلطان توقيع تحمل نقدية قطعة
 مستوى وعلى ،الاللة زهرة من إكليل داخل موجود هذا كل ،سنة عبارة فوق) 12( العدد
 بدون 1255 قسطنطنية( ربالض وسنة مكان إلى تشير كتابية مضامين تضمن فقد الظهر
 ،)2( رقم العدد نقش األعلى في أما ،الهجرية السنة أي) الهاء( حرف أو سنة كلمة ذكر

  .أسفله موضح وهو ،الاللة زهرة من مشكل إكليل داخل الكتابية المضامين هذه تتواجد
 

                                                            
 Nme 107. Nme 950. Nme 951 :لها نفس الشكل والمضمون تحمل األرقام التالية هناك قطع أخرى - 1
 



   

(  

 

)خان لمجيد

 
 

 خان لمجيد
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الم عبد طان

2  
 نصره عز

في ضرب
قسطنطنية
1255  

ال عبد طان

السلط( طغراء

ض
ق

السلط طغراء

  :جه
ط

 :هر

ط

الوج          

الظه         
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  19:رقم الصورة
  دراهم لایر: التحفة اسم

  الوجه    معلومات  NME71  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ2  )غ( الوزن
 12,01  )مم(القطر
  0,75  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  الضرب ختاري
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه
  

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 الطغراء تحت مباشرة يوجد ،نصره عز خان المجيد عبد السلطان توقيع تحمل نقدية قطعة
 مستوى على جلوس ،الرؤوس خماسية نجمة 12 بها تحيط ،سنة كلمة فوق ثمانية العدد
 بهذه تحيط ،)هـ1255 قسطنطنية( الضرب وتاريخ مكان تبرز كتابية مضامين الظهر

  .أسفله موضحة والكتابات ،الرؤوس خماسية نجمة 12 أيضا الكتابية المضامين
  
  
  
  



 

  

  

  

  

)خان مجيد

 
 

 خان لمجيد
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الم عبد طان
8  
  سنة

 هنصر  عز
في ضرب

قسطنطنية
1255  

ال عبد طان

  
  

السلط(طغراء

ض
ق

السلط طغراء

  :جه
ط

  :هر

ط

الوج           

الظه         
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  20: رقم الصورة
  دراهم لایر:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME72  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
  غ0,2  )غ( الوزن

 9,57  )مم(القطر

  0,47  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1839/ه1255  لضربا تاريخ

    قسطنطنية  الضرب مكان

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط
  

 أسفل الموجود 10 العدد في فقط اإلختالف يكمن ،والمضمون الشكل في السابق النقد نفس
  .النقدية القطعة وجه مستوى على خان المجيد عبد السلطان طغراء

  :الوجه                       
  )نصره عز خان المجيد عبد السلطان(طغراء

10  
  سنة

  :الظهر                      
  نصره عز
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في ضرب
قسطنطنية
1255  

دال عب طان
  

  
  

ض
ق

السلط طغراء ط
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  21:رقم الصورة
        دراهم لایر: التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME73  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ0,2  )غ( الوزن
 مم11,94  )مم(القطر
  0,53  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1839/هـ1255  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 مستوى على) 21( العدد في االختالف يكمن ،والمضمون لالشك في السابقة القطعة نفس  

 .النقد من األيمن جانبال الركن في ثقب وكذلك بهذه ،النقدية القطعة وجه
  

  :الوجه                         
  )نصره عز خان المجيد عبد السلطان(طغراء

21  
  سنة
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  :الظهر                        

  نصره عز
  في ضرب

  قسطنطنية
1255  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

244 
 

  22:رقم الصورة
  1فلس:التحفة اسم

  الوجه    معلومات  49NME  الجرد رقم
    دائري  الشكل
  نحاس  المعدن
  غ 10  )غ( الوزن
 31,24  )مم(القطر
  0,96  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان
  الظهر   معلومات  م1860/هـ1277  الضرب تاريخ
    يةقسطنطن  الضرب مكان

   الضرب اتجاه  

  جيدة  الحفظ حالة
  الثلث  الكتابة خط

 

                                                            
ة من القطع النقدية التي تحمل نفس الشكل والمضمون وتختلف في الوزن قليال مجموع) أحمد زبانة(يوجد بنفس المتحف -1

 4وزنها NME 64.  غ4وزنها  NME 63. غ7وزنها  NME 62. غ15وزنها  nme 48Nme 25 تحت األرقام التالية
 .NME 15 . NME 16. NME 37. NME 40. NME 41. NME 42 .43 NME ..غ11وزنها  . Nme 47 .غ

NME 44. NME 45. NME 18   غ4وزنها .NME 46. NME 59 .NME 60  غ8وزنها .NME 61 غ5وزنها . 

 

  
 
 

  

  
 



 مركز ي
 حكم من
 ،حبيبية 

 سنة نية
 حيث ر
 هندسية 
 يسار ى

 في فقط

 

في خان يد
م الرابعة نة
خطية ائرة
القسطنطني 
النصر دوام 
زخارف به

على موجودة
ف معها تلف

المجي عبد 
السن هو رقم
د عن عبارة

في ضرب 
وتعني) صره
ب طتحي ،1ره

الم  لشمس
تخت  وزيعها

  )نصره

  نصره ز

  

  

  

السلطان سم
الر هذا أن ح
ع هندسية ف

عبارة ذكر
نص عز( ن
نصره اهللا ز

ال عباد زهرة
وتو نصوص

ن عز خان

عز هـ 127

 خان لمجيد
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باسم موقع
ويرجح) 4(

زخارف غراء
ذ مع بارة
للسلطان عاء

أعز بصيغة
ز في تتمثل

الن مضمون

المجيد عبد
4  
  سنة

20  
77 سنة نية

  
ال عبد طان

نحاسي س
أربعة ورقم

طغال بهذه ط
20 عيار

والدع ،جرية
ب العباسي

ت نباتية رف
م حيث من

ع السلطان(

قسطنطن في

السلط طغراء

 ،128. 

فلس وهي عة
سنة مباشرة
تحيط ،سابقا

مركزه في 
الهج السنة 

العصر في
وزخار ،يبية

سابقه مثل 

  :ه
(طغراء

  :هر

ف ضرب

ط

                    

136ابق، ص

القطع هذه 
م تحتها نجد
س المذكور 
فيحمل هر
ذكر أي ،ـ

ف العبارة هذه
حبي دائرة ي
الفلس هذا 
 

الوجه        

الظه         

                      

المرجع السا ،ي

 
 
 

 

تضمنت
ونج الوجه

السلطان
الظه أما

ـه1277
هذ وردت
في تتمثل
،الكتابة
 .العيار

           

           

  
  
  

                 
الكرملي  -1
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  23:رقم الصورة
  دراهم لایر: التحفة اسم

  الوجه    معلومات  NME 57  الجرد رقم
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
   )غ( الوزن
   )مم(القطر
    )مم( السمك
  زبانة أحمد حفمت  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1860/ه1277  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه
  

  جيدة  الحفظ حالة

  الثلث  الكتابة خط

  
 14 العدد نجد أسفلها في ،1خان محمود بن العزيز عبد السلطان طغراء تحمل فضية عملة
 12 التوقيع بهذا يحيط ،آنفا المذكور السلطان حكم من 14 السنة وهي ،سنة لفظة يعلو
 األهلة من مجموعة األخيرة بهذه تحيط ،الهندسية الزخارف من وهي الرؤوس خماسية نجمة
 شعار الهالل ويعتبر ،األهلة من دائرة مشكلة البعض بعضها مع متصلة هالل 12 عددها
 حبيبية أخرى دائرة هاتلي ،واسع بشكل العمارة في مجسدا نجده حيث العثمانية الدولة إتخذته
 الضرب وتاريخ مكان مفادها كتابية مضامين نقشت فقد الوجه مستوى على أما ،دقيقة

                                                            
 .1999ترجمة محمد جان، الدار العثمانية للطبع والنشر، تونس،  ألبوم العثمانيين، ،عبد القادر ده ده أوغلو - 1
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 موضح وهو ،الوجه مستوى على الموجودة نفسها فهي الزخرفة أما ،)هـ1277 قسطنطنية(
  .أسفله

  :الوجه                        
  )خان محمود بن العزيز عبد السلطان( طغراء

14  
  سنة

  :الظهر                         
  نصره عز

  في ضرب
  قسطنطنية
1277  

 خان العزيز عبد السلطان طغراء
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  24:رقم الصورة
 1دراهم لایر:التحفة اسم

  الوجه    معلومات  NME302  الجرد رقم
  دائري  الشكل

    

  فضة  المعدن
 غ3  )غ( الوزن
 17,76  )مم(القطر
  1,23  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1909/ه1327  الضرب تاريخ
  قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الرقعة  الكتابة خط

  
 العدد نجد تحتها مباشرة  ،قراءتها نستطع لم طغراء على الوجه مركز في تحتوي نقدية قطعة

 حبيبية بدائرة محاط هذا كل ،)رشاد( لفة نجد غراءالط يمين وعلى ،)سنة( لفة يعلو ه 3
 هذه كتبت للعلم) عدالت ،اتو امس ،حريت( التالية األلفاظ نجد مباشرة الدائرة هذه بعد ،دقيقة

 القطعة أسفل وفي ،الرؤوس خماسية نجمتين األلفاظ هذه بين تفصل ،المفتوحة بالتاء األلفاظ
 مركزه في نقش فقد الظهر مستوى على أما ،القمح سنابل مع الزيتون غصن نجد النقدية
 ةيهامش كتابة تليها ،دقيقة حبيبية دائرة بها تحيط ،النقدية القطعة قيمة وهي ،بارة 10 العدد

                                                            
 Nme300 : تحمل الرقم) أحمد زبانة(حف لمتناك قطعة أخرى متواجدة بنفس اه - 1
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 العثمانية الدولة مصطلح تسجيل مرة لو أل هنا ظونالح ،الضرب وتاريخ مكان إلى ترمز
 نباتية بزخارف النقد زخرف ،)1327( الفترة هذه في ضربت التي النقود على والقسطنطنية

 عن عبارة األعلى في هندسية وزخارف األسفل في لزيتونا راقأو و  القمح سنابل عن عبارة
 يربط الذي) 1327( الضرب تاريخ نجد مباشر القطعة أسفل وفي ،الرؤوس خماسية نجمتين

  .الصورة في موضح هو كما الزيتون راقأو و  السنبلة بين
  

  :الوجه                           
  عدالت      اتو امس    حريت

  طغراء
  هـ03
  سنة

  :الظهر                         
  قسطنطنية    عثمانية دولة    في ضرب

  باره 10
1327 
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  25:رقم الصورة
 دراهم لایر:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME301  الجرد رقم
  دائري  الشكل

    

  فضة  المعدن
 غ4  )غ( الوزن
 17,99  )مم(القطر
  1,42  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  م1909/هـ1327  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

   الضرب اتجاه

  جيدة  الحفظ حالة

  الرقعة  الكتابة خط

  .بارة 20 القطعة عيارة في فقط عنه يختلف ،والمضمون الشكل في السابق النقد نفس
  :الوجه                      

  عدالت       اتو امس    حريت
  الطغراء

  هـ 05
  سنة

  :الظهر                     
  قسطنطنية    عثمانية دولة في ضرب

  بارة 20
1327 
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  26:رقم الصورة
 برونز:التحفة اسم

  الوجه    معلومات NME08  الجرد رقم
  دائري  الشكل

    

  برونز  المعدن
 غ2  )غ( زنالو 

 10,29  )مم(القطر
  0,75  )مم( السمك
  زبانة أحمد متحف  الحفظ مكان

  الظهر   معلومات  واضح غير  الضرب تاريخ
    قسطنطنية  الضرب مكان

  

 واضحغير  الضرب اتجاه
  سيئة  الحفظ حالة
  واضح غير  الكتابة خط

 نستطع لم طغراء وجهال على تظهر حيث ،والزخارف الكتابة واضحة غير القطعة هذه
  ).الجر حرف(في عبارة فقط عليه فنظهر  الظهر أما ،تحديدها

  :الوجه                   
  )قراءتها نستطع لم( الطغراء

  :الظهر                  
  في
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  السكة المضروبة بتونس - 4
  الملم نتناولها كلبها ألن معظمها متشابه أو مطموس وغير واضح المع قطعة 186عددها 

  01:الصورة رقم
  1دراهملایر :اسم الصورة

  معلومات    الوجه NMET:837  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ3  )غ(الوزن 
 11، 09  )مم(القطر

  0، 69  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف   مكان الحفظ

  بوهران
  معلومات   الظهر  م1739/ه1152  تاريخ الضرب
    حغير واض  مكان الضرب

  
  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
الظهر  أما، تحيط بها دائرة حبيبية، )محمود(على إسم السلطان  هحتوى مركز ي دراهم لایر

والذي جاء يعلو حرف الباء من ، )1152(وتاريخ الضرب ) تونس(فتضمن مكان الضرب 
                                                            

:837 : تحت األرقام التالية) أحمد زبانة(هناك مجموعة من القطع األخرى المتشابهة المتواجدة بنفس المتحف  - 1

 NMET. 118 NMET. n113,n66 
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 أحدبية غير مكتملة نتيجة الطمس الواقع على كل هذا محاط بدائرة حبي، )ضرب(لفظة 
  :جوانبها ومضامين هذا النقد كاآلتي

  :الوجه                   
  السلطان
  محمود
  

  :الظهر                  
1152  
  ب

  ضر في
  تونس
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  02:الصورة رقم
 1دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:182  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  0، 1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1740/ه1153  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب    
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
ز الوجه تتضمن إسم السلطان محمود مرك على مستوى قطعة نقدية تحمل كتابات

من ) الميم(رف تعلو الحوزخرفة نباتية عبارة عن زهرة السوسن ، )م1730-ه1143(لو األ
الظهر  أما، بتالت محورة عن وأخرى نباتية عبارة تحيط بها دائرة خطية، )مودمح(لفظة 

، ل زهرةمكتوب على شك 3وجاء رقم ، )1153تونس (فجاء يحمل مكان وتاريخ الضرب 
تحيط بهذه المضامين ، وٕانعدام مصطلح ضرب الذي عهدناه في النقدود المدروسة سابقا

  :وهي موضحة كاآلتي ،الكتابية دائرة خطية
                                                            

 NMET121 :هناك قطعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف تحت الرقم - 1
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  :الوجه                    
  سلطان
  محمود

  :الظهر                   
1153  
  في
  تونس
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  03:الصورة رقم
   1فلس:سم التحفةإ

  ومات    الوجهمعل NMET:30  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 8  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

  0، 3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1807/ه1222  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
    

  سيئة للغاية   حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
، )عز نصره(يتضمن على الوجه إسم السلطان محمود خان والدعاء له ارة عن فلس النقد عب

يط بها دائرة خطية وأخرى حت، جاماتتفصل بين هذه الكتابات خطوط مستقيمة تنتهي ب
تحيط ، )1222(وتاريخ الضرب ) تونس(الظهر يحتوي على مكان الضرب  أما، بيضوية

نخلية مشكلة فيما بينها دائرة عقدية  مراوحأنصاف  بهذه الكتابة دائرة خطية وأخرى عبارة عن
) ضرب(كما يعلو حرف الباء من لفظة ، الشكل بيضاويةتليها أخرى خطية وبعدها دائرة 

                                                            
 NMET31 :أخرى تمل نفس الشكل والمضمون تحت الرقمهناك قطعة  - 1
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وزخارف نباتية عبارة عن زهرة السوسن ، زخرفة البرمقلي أوزخرفة هندسية قوامها تشبيكة 
  :قد موضحة كاآلتيومضامين هذا الن، المحورة الموجودة أسفل تاريخ الضرب

  :الوجه                   
  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود
  خان عز نصره

  :الظهر                  
  ب
  ضر
  في
  تونس
1222  
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  04:الصورة رقم
 فلس : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NMT 838   رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 15  )غ( الوزن
 30  )مم(القطر

 0,3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1813/ه 1228  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  خط الكتابة

  
سنة  تختلف عنها فقط في، نفس القطعة النقدية السابقة في الشكل والمضمون

كانت توضع  أنهاتحتوي على مقبض في أعالها يرجح ، )م18813-ه1228(الضرب
 :ومضامينها الكتابية موضحة كاآلتي، للزينة في وقت الحق

  :الوجه                       
  سلطان البرين
  وخاقان البحرين
  السلطان محمود
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  خان عز
  :الظهر                  

  ضرب في
  تونس
1228  
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  05:رقم ةالصور 
  دراهملایر : اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NMT157  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 9  )غ(الوزن 
 25  )مم(القطر

 0,3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  هــ1250  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

  
  اتجاه الضرب

 

  متوسطة  حالة الحفظ
  

  خط الكتابة
  الثلث

وزخارف ، )م1834/ه1250(ب ر ضيكمن اإلختالف فقط في تاريخ ال، مثل النقد السابق
، الباء من لفظة ضرب(الشمس المحورة المتوضعة فوق حرف  دنباتية عبارة عن زهرة عبا

  :ومضامينه الكتابية موضحة أسفله
  :الوجه               

  البريينسلطان 
  بحرينوخاقان ال

  السلطان محمود
  خان عز نصره
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  :الظهر              
  ضرب في
  تونس
1250  
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  06:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NMT 153   رقم الجرد
    دائري  الشكل

    

  نحاس  المعدن
 6  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

 0,02  )مم(السمك 
  زبانة مدأحمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  م1849/ه1266  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

  
  اتجاه الضرب

   

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
احتوى هذا الفلس على مضامين كتابية  مكتوبة من أربعة أسطر متوازية على مستوى الوجه 

 )عز نصره(دون عبارة ، )م1839- ه1255(تضمنت ألقاب السلطان عبد المجيد خان 
محاطة بإكليل من ، والتي وجدناها في معظم النقود المضروبة بالجزائر ومصر والقسطنطنية

الظهر فقد تضمن هو أيضا كتابات تحمل  أما، تلتقي في األسفل مشكلة وردةالنخلية  مراوحال
التي تحمل تحيط بهذه الكتابات إكليل من األزهار ، )1266تونس (مكان وتاريخ الضرب 

  : ومضامينه الكتابية موضحة أسفله، ثمار البلح
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  :الوجه                  
  السلطان
  عبد المجيد
  خان

  :الظهر                  
  ضرب في
  تونس
1266  
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  07:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET: 21  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  حاسن  المعدن
 غ9  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

 0,3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1852/ه1268  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب

  متوسطة  حالة الحفظ
  

  خط الكتابة
  الثلث

  
وزخارف نباتية ، 2)م152/ه1268(مثل النقد السابق يختلف عنه فقط في تاريخ الضرب 

، نخلية تفصل بين المضامين الكتابية على مستوى الوجه مراوحعبارة عن أنصاف 
  :ومضامينه موضحة في األسفل

  
  

                                                            
، وقطعة أخرى بمتحف الوطني سيرتا بقسنطينة NMET 24هناك قطعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون تحت الرقم- 1

 .بدون رقم وقد تناولتها الباحثة فهيمة رزقي في رسالة الماجستير
2-- Abdellhammid Fenia ;les Monnais de la Regence de Tunis sous les H’usaynides –etudes de 
numismatique et dhistoire monetaire(1705-191).université de Tunis,facullte des sciences homaines et 
sociales  de tunis,2003,p124-150 
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  :الوجه                       
  السلطان عبد المجيد

  خان
  :الظهر                      

  ضرب في
  تونس
1268  
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  08:الصورة رقم
 فلس :التحفة اسم

  معلومات    الوجه  NMET 151  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 12  )غ(الوزن 
 22  )مم(القطر

 0,3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1853/ه1269  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
  جيدة  حالة الحفظ

  الثلث  كتابةخط ال

مثل النقد السابق في الشكل والمضمون يختلف عنه فقط في تاريخ الضرب 
  ).م1853/ه1269(

  :الوجه                        
  السلطان
  عبد المجيد
  خان

  :الظهر                       
  ضرب في تونس

1269  
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  09:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  الوجهمعلومات     NMET:16  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 23  )غ(الوزن 
 32، 44  )مم(القطر

  3، 17  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   كان الحفظم

  معلومات   الظهر  م1857/هـ1274  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
الثة عشر من ثالسنة ال أنهاويرجح  )13(مستوى مركز الوجه العدد  اشتمل هذا الفلس على

وأخرى كتابية تحمل إسم السلطان عبد المجيد خان ، تحيط به دائرة خطية، حكمه
النخلية  مراوحكما تظهر زخارف نباتية تتمثل في إكليل من ال، وألقابه) م1839-ه1255(

عليه أيضا كتابات تتضمن إسم والي  الظهر فقد دون أما، ي في األسفل بوردةهالتي تنت

                                                            
 NMET152 :تحت الرقم) احمد زبانة(هناك قطعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف  - 1
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وجاء هذه الكتابات منحصرة ، )1274تونس (ومكان وتاريخ الضرب ، 1تونس محمد الصادق
  :داخل إكليل من زهرة الاللة وهي موضحة أسفله

  :الوجه                  
13  
  خان عبد المجيدالسلطان الغازي 

  :الظهر                  
  محمد
  مدة
  بتونس
1274  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
م وهو 1859،  ورث الحكم من أخيه بشكل طبيعي سنة 1813ولد محمد الصادق بن حسين بن محمود باي سنة  - 1

، وقد حصل على لقب مشير الثالث ، دام 1705الباي الثاني عشر من سلسلة األسرة الحسينية الحاكمة في تونس منذ سنة 
 :أنظر.وهو من معاصري السلطان مراد الخامس ،)م1882-1859/ه1299-1276(حكمه مدة ثالثة وعشرون سنة 

تقديم عبد الجليل التميمي، منشورات  ،)1882-1859(الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي ،الشيباني بنبلغيت-
  .61، ص 1995مؤسسة التميمي، تونس،

لبحث العلمي والمعلومات، ، مؤسسة التميمي لالجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي ،عبد الجليل التميمي وأخرون-
  .66-65، ص1995صفاقص، تونس 
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  10:الصورة رقم
  فلس : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET: 109  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ6  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

  0,02  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف    ان الحفظمك

  بوهران
  معلومات   الظهر  م1858/ه1275  تاريخ الضرب

  تونس  مكان الضرب

  

   ه الضرباتجا
  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

 يختلف عنه فقط في تاريخ الضرب، في الشكل والمضمون مثل النقد السابق
  :ومضامينه الكتابية موضحة كاآلتي، )م1858/ه1275(

  :الوجه                      
  عبد المجيد خانالغازي  السلطان

  :الظهر                      
  مدمدة مح
  بتونس
1275  
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  11:الصورة رقم
   1فلس: اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:25  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ8  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

  0، 2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1864/ه1281  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  
  
  
  

   جاه الضربات
  

    حالة الحفظ
    خط الكتابة

  
ولقبه ، )م1860- ه1277(إسم السلطان عبد العزيز خان قطعة نقدية سجل في وسط مركزها

الظهر  على مضامين كتابية  أما، النخلية مراوحيليها إكليل من ال، محاطة بدائرة خطية، خان
، )1281، تونس(ريخ الضرب ومكان وتا، إسم والي تونس محمد الصادقأيضا تمثلت في 

، تحيط بهذه المضامين دائرة خطية يليها إكليل مشكل من زهرة الاللة، وجاءت الكتابة مشكلة
في فترة ) مد الصادقمح(لى من والية و داللة على السنة األ) 1(في األعلى نجد رقم 

  :لقطعة موضحة أسفلهومضامين هذه ا، السلطان عبد العزيز خان
  

                                                            
  :لها نفس الشكل والمضمون تحت األرقام التالية) أحمد زبانة(هناك مجموعة من القطع المتواجدة بنفس المتحف  - 1

NMT 83.NMT 45.NMT842 
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  :الوجه                       
  السلطان
  عبد العزيز
  خان

  :الظهر                      
1  
  محمد مدة

  الصادق
  بتونس
1281  
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  12:رقم الصورة

   1فلس:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NMET:27  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ8  )غ(الوزن 
 23  )مم(القطر

  0، 2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1864/ه1281  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

    
الموجود  )2(تختلف عنها فقط في الرقم ، مثل القطعة النقدية السابقة في الشكل والمضمون

  .2وهو السنة الثانية من والية الوالي محمد الصادق بتونس، علىعلى مستوى الظهر في األ
  

                                                            
 NMT 32,nmt 33 ,nmt :هناك قطع أخرى بنفس المتحف تحمل نفس الشكل والمضمون تحت األرقام التالية - 1

36,nmt 69,nmt, 68,nmt87,nmt86, nmt183كما توجد قطعة أخرى بمتحف سيرتا بقسنطينة بدون رقم ،. 
2 - BEN ROMDHANE ,K,Contribution à l'étude des monnaies de l'Ifriqiya .(fin  Ier .s-fin 10eme 
s.H/fin VII eme s- milieu XVIe  s.J.C) T1.II.   Institut National du Patrimoine. Tunis 2008,p155-175. 
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  :الوجه                     
  السلطان عبد العزيز

  خان
  :الظهر                    

2  
  مدة محمد
  الصادق
  بتونس
1281  
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  13:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:50  رقم الجرد
    دائري  كلالش

  

  نحاس  المعدن
 غ15  )غ(الوزن 
 29  )مم(القطر

 02, 0  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1864/ه1281  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
الموجود أعلى ) 4(يكمن اإلختالف فقط في الرقم ، ونمثل النقد السابق في الشكل والمضم

ويرجح أن هذا الرقم هو السنة الرابعة من حكم ، المضامين الكتابية على مستوى الظهر

                                                            
تحمل األرقام ) أحمد زبانة(هناك مجموعة من القطع النقدية التي تمل نفس الشكل والمضمون والمتواجدة بنفس المتحف - 1

  :التالية
NAT51 ,NMT52,NMT53,NMT54 ,NMT55.NMT56.NMT57.NMT58.NMT 
60 .NMT61 .NMT59.NMT62 .NMT 62.NMT 63.NMT 64 .NMT 65.NMT 67.NMT 70.NMT 72.NMT 
71.NMT 73.NMT 75.NMT 76.NMT 34.NMT 80.NMT 81.NMT 74.NMT 8.NMT 83.NMT 82.NMT 
97.NMT 78.NMT 77.NMT 84. 
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ومضامينه الكتابية ، الوالي محمد الصادق في تونس في عهد السلطان عبد العزيز خان
  :موضحة أسفله

  
  

  :الوجه                              
  سلطانال

  عبد العزيز خان
  :الظهر                             

  
4  
  مدة
  محمد
  الصادق
  بتونس
1281  
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  14:الصورة رقم
  1فلس: اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NMT26   رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 3  )غ(الوزن 
 17  )مم(القطر

    )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1864/ه1281  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
) 8(يكمن اإلختالف فقط في الرقم، مثل القطعة النقدية السابقة في الشكل والمضمون

ونصوصها الكتابية موضحة ، طعةالموجود أعلى المضامين الكتابية على مستوى ظهر الق
  :كاآلتي

  
                                                            

  :يوجد بنفس المتحف مجموعة من القطع النقدية المتشابهة في الشكل والمضمون تحت األرقام التالية - 1
nmt 88,nmt42,nmt37,nmt835.... n29,n66,n4422 NMET  
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  :الوجه                          

  السلطان
  عبد العزيز
  خان

  :الظهر                      
8  

  مدة محمد
  الصادق
  بتونس
1281  
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  15:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET: 96  رقم الجرد
    دائري  الشكل

    

  نحاس  عدنالم
 غ4  )غ(الوزن 
 21  )مم(القطر

 0,1  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1872/ه1289  تاريخ الضرب

  سنتو   مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
    حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

 
تدور حولها كتابة ، طيةمحاطة بدائرة خ) 2(نقش على مركز وجه هذه القطعة النقدية العدد 

وقد جاءت المضامين الكتابية محاطة ، ولقبه خانهامشية تحمل إسم السلطان عبد العزيز 
                                                            

  :هناك مجموعة كبيرة تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف تحمل األرقام التالية- 1
102 NMET  .98  NMET. NMT94,NMAT95. 91NMET. NMET43 
NMT103.NMT104.NMT105.106.NMT107.NMT108.NMT 101.NMT 97.NMT 99.NMT 93.NMT 

92.NMT28.NMT115 . 19 NMET 
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الظهر فقد دون عليه  أما، النخلية ينتهي في األسفل على هيئة وردة مراوحبإكليل من ال
، )محمد الصادق(نصوص كتابية أيضا من أربعة سطور متوازية تحمل إسم والي تونس 

، النباتية تتمل في زهرة الاللة محاطة بإكليل من الزخارف، هـ1289كان وسنة الضرب وم
 :وكتابات ها النقد موضحة أسفله

  :الوجه                       
2  

  عبد العزيز خانالسلطان 
  :الظهر                        

  مدة
  محمد
  الصادق
  بتونس
1289  
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  16:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة
  معلومات    الوجه NMET:35  م الجردرق

    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ2  )غ(الوزن 
 13  )مم(القطر

  0، 01  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1872/ه1289  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  جيدة  حالة الحفظ
    خط الكتابة

  
، تختلف عنها فقط في مركز الوجه الذي جاء خالي من أي رقم، ثل القطعة النقدية السابقةم

  :ومضامينها الكتابية موضحة أسفله
  :الوجه                      

  السلطان
  عبد العزيز

                                                            
 NMT 40. 35 NMET :ناك قطع أخرى متواجدة بنفس المتحف تحمل نفس الشكل والمضمون تحت األرقام التاليةه- 1
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  خان
  :الظهر                     

  مدة
  محمد
  الصادق
  بتونس
1289  
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  17:الصورة رقم

  لایر بوجو: م التحفةاس
  معلومات    الوجه NMET:89  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ10  )غ(الوزن 
 35  )مم(القطر

  0، 3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1877/ه1294  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث  خط الكتابة

  
، النخلية مراوحيحيط به إكليل من ال، 1بوجو يحمل إسم السلطان ولقبه عبد الحميد خان لایر

الظهر فقد نقش عليه  أما، وزخارف هندسية عبارة عن دائرة حبيبية هذا على مستوى الوجه
في  ،"مد الصادقمح"نصوص كتابية جاءت في أربعة أسطر متوازية مفادها إسم والي تونس 

وللعلم أن هذه القطعة لم تضرب في عهده وٕانما ضربت في ، عهد السلطان عبد الحميد خان
-1774/ه1203-1187(فترة الحقة بحكم أن هذا السلطان حكم في الفترة الممتدة مابين 

                                                            
1 --Limam ;Siyasat Hamuda Basha fi Tunis texte arabe(le régne de Hamouda Pasha en 
Tunise),Tunise,1981. 
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ونجد أعلى سنة الضرب العدد ، هـ1294كما تضمن أيضا مكان وتاريخ الضرب ، )م1789
كل هذا محاط بإكليل من ، على تونس" محمد الصادق"نة الرابعة من والية وهي الس، )4(

  .والمضامين الكتابية موضحة أسفله، زهرة الاللة
                         

  :الوجه                    
  السلطان

  عبد الحميد خان
  :الظهر                      

  مدة
  محمد
  الصادق
  بتونس
1294  
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  18:الصورة رقم
  دراهملایر :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET: 90  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ4  )غ(الوزن 
 19  )مم(القطر

 0,2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  م1881/ه1298  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب
  متوسطة  لة الحفظحا

  الثلث  خط الكتابة

  
، هـ1298يكمن اإلختالف فقط في تاريخ الضرب ، مثل النقد السابق في الشكل والمضمون

  :ونصوصه الكتابية موضحة أسفله
  

  :الوجه                        
  السلطان
  الغازي
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  خان عبد الحميد
  :الظهر                  

  مدة
  محمد
  الصادق
  بتونس
1298  
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  19:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET: 110  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ15  )غ(الوزن 
 33  )مم(القطر

  0,3  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر    تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  وسطةمت  حالة الحفظ
    خط الكتابة

  
عبارة عن ، يحمل نصوص كتابية متكونة من أربعة سطور متوازية، جوانبه متآكل أحدفلس 

تفصل بين هذه ، وعبارة الدعاء له، )م1789-هـ1203(ألقاب السلطان سليم الثالث
على مستوى الظهر  أما، الشكل بيضاويةكل هذا محاط بدائرة ، النصوص خطوط مستقيمة

وكتاباته ، الشكل بيضاويةكتاباته وتظهر فقط زخارف هندسة عبارة عن دائرة فقد طمست 
  :موضحة على الشكل التالي
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  :الوجه                     

  البريينسلطان 
  وخاقان البحرين
  السلطان سليم
  خان عز نصره

  :الظهر                      
  غير واضح
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  20: الصورة رقم

 لایر بوجو: حفةاسم الت
  معلومات    الوجه  156NMT  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ7  )غ(الوزن 
 20  )مم(القطر

  0,01  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  متوسطة  حالة الحفظ

  الثلث  كتابةخط ال

  
وعبارة الدعاء ، ت في إسم السلطان محمود خان وألقابهلثمل نصوص كتابية تمحبوجو ي لایر
من  تماماالظهر فهو خالي  أما، تفصل بين هذه المضامين الكتابية خطوط مستقيمة، له

والنصوص ، سوء الحفظ أوالكتابات نتيجة الطمس الواقع عليها بسبب عاديات الزمن 
  :تظهر أسفلهالكتابية 

  :الوجه                       
  سلطان بر

  وخاقان البحرين
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  السلطان محمود
  خان عز نصره

  :الظهر               
  غير واضحة
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  21:الصورة رقم
  1ربع بوجو: اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:118  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 غ0، 2  )غ(الوزن 
 13، 66  )مم(القطر

  0، 91  )مم(السمك 
زبانة  أحمدمتحف   مكان الحفظ

  بوهران
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب    
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
الظهر فقد دون  أما، بية الشكلتحيط به دائرة حبي، ربع بوجو يحمل إسم السلطان محمود

 :ومضامينه الكتابية موضحة أسفله، وتاريخ الضرب غير ظاهر، عليه مكان الضرب تونس
  سلطان:                الوجه

  محمود
  في ضرب:                 الظهر

  تونس
                                                            

 n66,n113 :تاليةتحمل األرقام ال) أحمد زبانة(هناك قطع أخرى بنفس المتحف - 1
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  22:الصورة رقم
 فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه  NMET: 23  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 0,1  )غ(الوزن 
 12  )مم(القطر

  0,01  )مم(السمك 
 أحمدمتحف   مكان الحفظ

  زبانة
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

     اتجاه الضرب  
  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

يحمل على مستوى ، سوء التخزين وأفلس مطموس بصورة كبيرة نتيجة اإلستعمال الكثير 
، النخلية مراوحيحيط بها إكليل من ال، ل في إسم السلطان عبد العزيز خانثالوجه كتابات تتم

وهي في ، )محمد الصادق(وقد سجلت على الظهر كتابات أيضا تتمل في إسم والي تونس 
  :وهو موضح أسفله، حالة سيئة للغاية

  :الوجه                         
  السلطان
  عبد العزيز

  :الظهر                         
  الصادق
  بتونس
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  23:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:141  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  نحاس  المعدن  
 غ4  )غ(الوزن 

 18، 70  )مم(القطر
  0، 2  )مم(السمك 

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    غير واضح  مكان الضرب

    اتجاه الضرب  
  

  متوسطة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

حيث يظهر إسم السلطان ، فلس نحاسي يظهر في حالة سيئة للغاية طمست معظم كتاباته
و موضح وه، فقط) ضرب في(الظهر فتظهر عبارة  أما، عبد الحميد فقط على مستوى الوجه

  :أسفله
  :الوجه                    

  الحميد
  ضرب في                :الظهر                   

                                                            
  :هناك مجموعة أخرى متواجدة بنفس المتحف لها نفس الشكل والمضمون تحت األرقام التالية - 1

N144,n151,n175,n174,n178,n149,n179,n167,n184,n833 
nmet144,nmet184,nmet156,nmet175,nmet167,nmet174,nmet178,nmet149,nmet179,nmet833, 141 

nmet 
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  24:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:836  رقم الجرد
  دائري  الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ4  )غ(الوزن 
 18، 90  )مم(القطر

  1، 35  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   فظمكان الح

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب

    غير واضح  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب  
    

  رديئة  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
حيث طمست كتاباته نهائيا ، سوء الحفظ أوفلس في حالة سيئة للغاية نتيجة كثرة اإلستعمال 

  .على مستوى الظهر) تونس(سوى مكان الضرب ولم يظهر ، على مستوى الوجه
  غير واضح        الوجه                      

  :الظهر
  تونس                            

  
                                                            

 836NMET :أخرى تحمل نفس الشكل تحت الرقم هناك قطعة - 1
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  25:الصورة رقم
   1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:102  رقم الجرد
  دائري   الشكل

  

  نحاس  المعدن
 غ3  )غ(الوزن 
 13  )مم(القطر

  1، 28  )مم(سمك ال
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  رديئة جدا  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

، على مستوى الوجه، )م1694/ه1106(فلس نحاسي يحمل إسم السلطان مصطفى الثاني 
  .ن الضرب تونس فقطالظهر فيمل مكا أما

  :الوجه
  مصطفى                      

  
  تونس      :   الظهر           

                                                            
 :هناك مجموعة كبيرة  من القطع النقدية التي تحمل نفس الشكل والمضمون، تحت األرقام التالية- 1

n158,n176,n168,n148,n164,n173,n172,n126,n133,n160,n162,n120,n145,n124,n169,n119,n185,n122,n
135,n166,n137,n128,n146,n147,n134,n161,n142,n139,n138,n163,n186,n159,n136,n125,n129,n143,n1

32,n130,n171 
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  26:الصورة رقم
  1بع بوجور : اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:117  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  فضة  المعدن
 0، 2  )غ(الوزن 
 12  )مم(القطر

  0، 2  )مم(السمك 
  زبانة حمدأمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  هـ.. 72  تاريخ الضرب
  تونس  مكان الضرب

  

     اتجاه الضرب  
    

  متوسطة  حالة الحفظ
  الثلث   خط الكتابة

  
مزدان ، ربع بوجو يحمل في مركزه على مستوى الوجه إسم السلطان مصطفى الثالث ولقبه

، من لفظة سلطان) السين(تعلو حرف  بزخارف نباتية تتمثل في زهرة السوسن المحورة والتي
تحيط بهذه المضامين الكتابية ، من لفظة مصطفى) الياء(رف حكما تتموقع أيضا تحت 

                                                            
  :هناك مجموعة أخرى تحمل نفس الشكل والمضمون بنفس المتحف، تحت األرقام التالية - 1

n181,n112. n181,n11é .832NMET .117: NMET 
 



 
 
 

296 
 

وزخرف بزخارف نباتية ، تونس فقد نقش عليه مكان الضرب الظهر أما، دائرة حبيبية الشكل
  .من لفظة ضرب) الباء(تموضع فوق حرف ثل في زهرة السوسن المحورة التي تتم
  

  :الوجه                         
  سلطان
  مصطفى

  :الظهر                       
  ضرب في
  تونس
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  27:الصورة رقم
  فلس :اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:187  رقم الجرد
متآكل دائري   الشكل

  األطراف
  

  

  نحاس  المعدن
 2  )غ(الوزن 
 13، 60  )مم(القطر
  1، 94  )مم(ك السم

  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    غير واضح  مكان الضرب

  

  
  اتجاه الضرب

   
    

  رديئة جدا  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
طمست معظم ، تغير شكله نتيجة القص، فلس نحاسي متاكل األطراف على شكل مربع

  .ظهر منها شيئاالي، كتاباته
  غير واضح                       :   الوجه               

  غير واضح:                      الظهر                 
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  28:الصورة رقم
  1فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:180  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  حديد  المعدن
 0، 1  )غ(الوزن 
 11 ،21  )مم(القطر

  1، 06  )مم(السمك 
   زبانة بوهران أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

        اتجاه الضرب  
    

  رديئة جدا  حالة الحفظ

  غير واضح  خط الكتابة

الظهر  أما، ستوى الوجهعلى م حيث لم نتمكن من قراءة الكتابة، قطعة نقدية تظهر في حالة سيئة جدا
، لو تعود إلى فترة حكم محمود األ أنهاويرجح ، )ه1255تونس (فقد دون عليه تاريخ ومكان الضرب 

 .حبيبية الشكل ىخر أتحيط بهذه  المضامين الكتابية دائرة خطية و 
  غير واضحة:              الوجه
  1255            :       الظهر

  ب
  ضر في
  تونس

   

                                                            
 pm-ix840 :توجد قطعة أخرى بالمتحف تحمل نفس الشكل تحت الرقم- 1
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  29:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:187  رقم الجرد
    دائري متآكل األطراف  الشكل

  

  حديد  المعدن
 0، 2  )غ(الوزن 
 11  )مم(القطر

  0، 2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    غير واضح  مكان الضرب

  

   اتجاه الضرب
  

  سيئة للغاية  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

  
  الحميد                 :الوجه
  غير واضحة            :   الظهر
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  30:الصورة رقم
  فلس:اسم التحفة

  معلومات    الوجه NMET:114  رقم الجرد
    دائري  الشكل

  

  حديد  المعدن
 0، 2  )غ(الوزن 
 6  )مم(القطر

  0، 2  )مم(السمك 
  زبانة أحمدمتحف   مكان الحفظ

  
  معلومات   الظهر  غير واضح  تاريخ الضرب
    تونس  مكان الضرب

  

    
  اتجاه الضرب  

 
  

  سيئة للغاية  حالة الحفظ
  غير واضح  خط الكتابة

هر عليها أي كتابات تحمل زخارف هندسية تتمل في أنصاف دوائر خطية ظقطعة نقدية الت
 .لوأخرى حبيبية الشك
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، النقود المضروبة بمصر والجزائر أنيتضح من خالل اللوحات التي قمنا بدراستها 
قاليم لى مختلف األإنت ترسل قوالب السك السلطات النقدية في استانبول كا أنفبرغم من 

الواقعة تحت سلطتها إال أننا نالحظ اختالفات واضحة وبينة في ترتيبات الحروف من سكة 
 دراهمالمن ذلك على سبيل المثال مانجده في  أنتجتهاالضرب التي خرى حسب دار ألى إ

خر ضرب في الجزائر واآل هماأحد، )سليم الثاني(سم السلطان  سليم بن سليمان إالتي تحمل 
 أن مما يوحي، فبرغم وحدة الطراز فهناك اختالفات في ترتيب الكلمات، ضرب  في مصر

 .ا لسك عملة سلطان بعينهواحدقالبا دار الضرب في الجزائر وغيرها لم تستخدم 
عام بينما نجدها في  أومعظم النقود التي ضربت بمصر لم تظهر عليها كلمة سنة 

   .المسكوكات التي ضربت بكل من القسطنطنية وتونس

في  أمام ضرب أما) في(عادة النقود المضروبة في القسطنطنية كانت مسبوقة بحرف 
  بتونس) الباء(هذه القطعة فهي مسبوق بحرف الجر 

تعددت دور الضرب التي سكت بها النقود العثمانية فهي تنتشر عبر ثالثة 
، ويكفي أن نشير إلى بعض دور الضرب التي أخرجت العمالت )آسيا، أفريقيا،أوروبا(قارات

 ،)أرض الروم(قسطنطنية، إسالمبول،أدرنة،أرز:(العثمانية للتداول، نذكر منها
 تونس، تبريز، بلغراد، بغداد، ،)بورسا،يورصة، برصة(سةبدليس،بر -أسكوب،بتليزبتليس

 .1جزاير،حلب،حلة، حيزان، دمشق،طرابلس، كاشغر،ماردين، وان مصر،
  
  
  
  
  
  

    

                                                            
1 -Ziya Ahmed ;Cataloug of Islamic Coins,Costantinpole,1910,pp,164-169. 
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لم يتغير فكانت وحدة للحساب ووسيط  ظهورهاإن الدور الذي لعبته النقود منذ 

معينة  ةرزها المرتبط بفترات سياسياختالفها في ط نفقط يكم، داة للتعامل التجاريأللمبادلة و 
نقود إلى طرز عديدة ينسب كل الي؛ حيث قسم علماء النميات اإلسالمخصوصا في العصر 

ومن هذه الطرز  الطراز العثماني الذي تميز بدوره بمجموعة من ، منها لدولة معينة واحد
  :هاأهمالخصائص والمميزات 

لعهد العثماني فجمعت بين الشكل لقد تنوعت المسكوكات الجزائرية في ا:الشكل-
ية حتى نهاية العصر المرابطي اإلسالمالمستخدم بكثرة إذ تميزت به المسكوكات الدائري 

  .1الموحدية ثم الجمع بين الشكلين دراهمالوالشكل المربع الذي تميزت به 
زان مختلفة تفوق النقود المرابطية أو لقد جاءت النقود العثمانية ب: الوزن والحجم

  .ح بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة و الموحدية أحيانا وأحجام تتر وا
كانت شهادة التوحيد واآليات القرآنية والرسالة المحمدية هي الكتابات : المضمون-

إال أنه في الفترة العثمانية حدث ، ية في الفترات السابقةاإلسالمالغالبة التي تضمنتها النقود 
والتي كانت تنقش منذ تعريبها على يد عبد  لنصوص الدينيةتغير جذريا إذ أزيلت منه كل ا

  3رخانأو هذا التقليد العثماني قد بدأ بعد عهد مراد بن  أنويرجح ، 2الملك بن مروان
، له الحقاو اوأستبدلت باأللقاب الفخرية واألدعية للسلطان العثماني وهذا ماسنتن 

اع لقب خليفة المسلمين من النتز  أن السلطان العثماني كان يسعىويعود السبب في 
وهذا ما أشار إليه عبد الرحمن فهمي في كتابه حول سبب تغيير المضاميين ؛ 4المماليك

ل علي جمال أفندي في ثالثة و لقد استفى سليم األ:" الكتابية في الطراز العثماني بقوله
لى الدنانير فتنقل آيات ع، اإلسالمحتجاجها برفع كلمة اإذا كانت أمة تنافق في .....مسائل

، ة من أهل األهواء والنحلحدلونها وبقية المالو االنصارى واليهود يتد أنبمع علمها  دراهمالو 
، فيدوسونها ويرتكبون أفظع الخطايا بحملها معهم إذا ذهبوا إلى محل الخالء لقضاء حاجاتهم

إلقالع عن بأن هذه األمة إذا رفضت ا:"فكانت إجابته مايلي). فكيف يمكن معاملة هذه األمة
                                                            

 .253المرجع السابق، ص  ،يمينة درياس-1
 .400، ص1979، القاهرة، مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،حسن باشا-2

3 -Ziya(A) ;Islamic coins –Istanbul,1910,p43. 
 .254المرجع السابق، ص  ،يمينة درياس-4
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ننا نعتبر أن هذا االستفتاء سوى ذريعة إتخذها أإال . 1"إرتكاب هذا العار جاز إبادتها
تغيير مضمون الكتابة والهدف كان سياسي وأكبر من ذلك بكثير وهو السلطان من أجل 

اإلمبراطورية الوحيدة التي  أنهايث رأت الدولة العثمانية حتنصيب نفسه خليفة للمسلمين 
  .افظ على شتتات المسلمينتحمي وتح
ية نظرا اإلسالمهي بمثابة بطاقة تعريف للقطعة النقدية  :الزخارف الكتابية-

و  لماتحتوي عليه من نصوص مختلفة تتطرق للجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ة الفنية على عكس النقود اليونانية والرومانية والفارسية التي كانت تحتوي على أشكال آدمي

مكان الضرب وها ماسنتطرق ، األدعية، ويمكن تلخيص مضامين هذه الكتابات في األلقاب
  .له بالتفصيل الحقا

لقد نقشت على النقود الجزائرية في العهد العثماني مجموعة من  :الزخارف النباتية-
العناصر النباتية والتي يغلب عليها طابع البساطة والتحوير الشديد إلى درجة يصعب 

لكون هذه ، ويعتقد أن هذا األسلوب من التأثيرات العثمانية على السكة الجزائرية، تهامعرف
  .العناصر نفسها وجدت على السكة المضروبة بالقسطنطنية ببقية االياالت التابعة لها

  الكتاباتالزخارف / 1
  :التسجيلية الكتابات :الأو 

 الضرب ومكان لتواريخا ومضمونها ،ومميزا مهما دورا التسجيلية الكتابات أدت 
 في إليها الرجوع يمكننا التي المهمة والوثائق المصادر من تعد التسجيلية فالكتابات ،واأللقاب
 وألقابهم حكاملا بعض أسماء من  به لبأس عددا تضمن فقد ،واإلدارة الحكم نظم دراسة

  .2والفخرية الوظيفية
موية تتناسب مع والخالفة األ اإلسالملم تكن الحياة االجتماعية والسياسية في صدر 

يلزم  الذلك لم تزد في الغالب عم، بالمظاهر هتماملقاب الفخرية ذلك لبساطتها وعدم اإلاأل
للشخص الذي ولى أمر ) الخليفة(طالق لقب إن الظروف استلزمت أعلى ، الوظائف القائمة

                                                            
، ص 1964المؤسسة العامة للطباعة والنشرو التوزيع، مصر، ، النقود العربية ماضيها وحاضرها،حمن فهميعبد الر -1

112-113. 
في (الكتابات والزخارف على النقود  والتححف المعدنية  في العصر المملوكي البحري  ،محمد عبد الودود عبد العظيم - 2

 .42، ص 2009ع، الرياض، .ش.للموسوعات، ن، الدار العربية 1ط)ضوء مجموعة المتحف اإلسالمي
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فة عمر بن الخطاب ية بعد الرسول الكريم صلى اله عليه وسلم وفي زمن الخلياإلسالمالدولة 
صبح للكنى واأللقاب شأن كبير في الخالفة أثم ) أمير المؤمنيين(رضي اهللا عنه اتخذ لقب 

ة األصليكما اتخذ الخلفاء العباسين بعض النعوت التي طغت على اسمائهم ، العباسية
يون كما منح الخلفاء االمويون والعباس، الهادي والرشيد وغيرهم، المهدي، المنصور، كالسفاح

  .1للوزراء القابا فخرية
 لقاباأل الكنى و -أ

ذلك أن أصل اللقب في اللغة ، عن المدلول الشائع 2يختلف المعنى اللغوي للقب
والتنابز التداعي باأللقاب ، وتنابزوا باأللقاب أي لقب بعضهم بعضا، النبز والجمع األنباز

وقد ، ما يعني لقب السوءوهو ، 3وهو ما يخاطب به اإلنسان من ذكر عيوبه وما يجب ستره
يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من «: ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى

وال تلمزوا ، قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
لئك هم أو أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب ف

  .4»الظالمون
ثم توسعت دائرة ، كما عرف اللقب على أنه ما يسمى به اإلنسان بعد اسم العلم

ذم لمعنى  أواستعماله ليصبح اسما يعرف به بعد اسمه الشخصي في لفظ يدل على مدح 
مثل األعرج  ماافال يكون حر ، وقد يكون هذا اللقب من غير نقص وال تحريف وال نبذ، فيه

  .5قصد به محض التعريف مع رضى المسمى بهوي، واألعمش
وهو متفق على أنه ما ، يقال ينعته نعتا إذا وصفه: في اللغة أصلهالنعت ف أما

لكن كما هو شائع فقد أستغل اللقب في ، يختاره الرجل ويؤثره ويزيد في إجالله بخالف اللقب

                                                            
 162صالمرجع السابق، ناهض عبد الرزاق دفتر،  -1

 413، ص05.، مادة لقب، الطبعة األولى، دار صادر، بيروت، جلسان العربابن منظور،  -2

 .413ص ،المصدر نفسه-3
 .، سورة الحجرات11اآلية رقم -4
، دار الفكر المعاصر، بيروت، ،  1، ط01محمد رضوان الداية، ج ، تحقيقالتعاريف ،محمد عبد الرؤوف المناوي -5

 . 624.ص
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حتى وقع االتفاق ، قعوه موقعه لكثرة استعمالهم إياهأو وبالتالي ، موضع النعت الحسن
  . 1واالصطالح على استعماله في التشريف واإلجالل والتعظيم

ألنه من األلقاب ، وعليه فإن كال من اللقب والنعت يستعمالن في المدح والذم
وقد عرف النحاة اللقب بأنه ما أدى إلى ، ومنها ما هو صفة ذم، والنعوت ما هو صفة مدح

والمؤدي إلى الذم كاألحول وما شابه ، المؤمنين فالمؤدي إلى المدح كأمير، ذم أومدح 
  .2ذلك

 أونتيجة لتوسع نفوذهم  ماإاأللقاب ألنفسهم  اتخذ الملوك والسالطين واألمراء هذه
أنهم تلقبوا بها   أو، ومراسيم ملكية، رثو من العرشو اأنهم ورثوها مع م أو، سلطانهم في البالد

  3الماإلستاريخ  بمناسبة معينة لها خطورتها في
ية فإن الحياة السياسية واالجتماعية في اإلسالممن حيث بداية ظهور األلقاب  أما

وهذا لبساطتها وعدم ، وعهد بني أمية لم تكن تتناسب مع ظهور األلقاب اإلسالمصدر 
باستثناء لقب ، بالمظاهر لذلك لم تزد األلقاب في الغالب عما يلزم الوظائف القائمة هتماماإل
 ىأبالخليفة ومنشأ هذا اللقب هو أن ، 4أطلق على أبي بكر الصديقالذي » خليفة«

ثم ، بويع ليخلف الرسول عليه الصالة والسالم في والية أمر المسلمين )رضي اهللا عنه(بكر
" حيث أطلق عليه في واليته  رضي اهللا عنه،"عمر بن الخطاب"في عهد الخليفة الراشدي 

األلقاب التي تثير بعض  أوهرت بعض النعوب ثم في العهد األموي ظ، "أمير المؤمنين
مروان بن محمد بن "؛ الذي سمي به 5"الحمار"ومن أمثلة هذه النعوت لقب ، الجدل
؛ ولقد أرجع بعض المؤرخين هذا اللقب 6وهو آخر الخلفاء األمويين، )ه750-744"(الحكم

                                                            
، دار الكتب العلمية، 1، ط1خالد الخطيب، ج: ، تحقيقصبح األعشى في صناعة اإلنشاءم القلقشندي أحمد بن علي،  -1

 .412، ص1978بيروت، 
، مخبر التاريخ اإلسالمي، 21-20العدد ، مجلة عصور األلقاب الموحدية في حضارة المغرب اإلسالمي ،شاوش محمود-2

 .63، ص2016، 1جامعة وهران 
 .186، ص1971، بغداد، 2-، ج28، مجلة سومر، مج األلقاب على المسكوكات األيلخانية ،مهاب درويش لطفي -3
 .288.، ص2005، تحقيق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للحديث، بيروت، المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون، -4
 .157المرجع السابق، ص ،مهاب درويش لطفي -5
، منشورات وزارة اإلعالم، الجمهورية العراقية، الدرهم األموي المعرب ،ناصر محمود النقشبندي ومهاب درويش البكري-6

 .44، ص1974
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محمد بن رة بصبر مروان بن شاإ، )وحمار الحرب اليهرب رأصبر من حما(إلى المثل 
  .1الحكم في محاربة أعداءه

وهذا نتيجة ، وبانتقال الخالفة إلى العباسيين أصبح لأللقاب شأن عظيم في الدولة
ومما استحدث في ، من خالل الميل لالقتباس من حضارات أخرى، للتغيير الذي طرأ عليها

لخليفة ل» السفاح«هذا العصر تلقيب الخلفاء وكبار رجال الدولة بألقاب شخصية كلقب 
ومما الشك فيه فإن اتخاذ هذه ، للخليفة العباسي الثاني» المنصور«ولقب ، لو العباسي األ

األلقاب الشخصية صارت من مراسيم الخالفة العباسية وغيرها من الخالفات األخرى التي 
ويرجع اتخاذ هذه األلقاب في العصر العباسي إلى تلقيب إبراهيم بن محمد ، قامت فيما بعد

الذي أصبح فيما بعد لقب عام للخلفاء يغلب على مدلوله معنى » ممااأل«ي بلقب العباس
إلى أن ظهرت ألقاب بإضافات مختلفة فعرفت األلقاب المضافة ، 2الزعامة الروحية والدينية
ثم استحدث نوع جديد من األلقاب التي يمكن تسميتها بألقاب ، إلى الدولة ثم إلى الدين

  .3وغيرها من األلقاب» ت الشريفةأماالمق«: ثلاالستعارة م أوالكناية 
فهي أدوات عمل ، تشكل األلقاب مصدر أثري هام في كتابة التاريخ الحضاريإذ 

 إذ تكشف النقاب عن جوانب مختلفة من الحضارة، للباحتين في حقل التاريخ والحضارة
 أنهابل حتى ، ديةألن دراسة األلقاب توضح ميول حكام هذه الدولة ونزعتهم الفر ، يةاإلسالم

اث حدية توضح األو اوهي من هذه الز ، تبين بعض الصراعات حول الحكم في بعض األحيان
كما أن دراسة األلقاب تمكن من معرفة االتجاهات السياسية والمذهبية ، السياسية البارزة

لذلك ، عمدا أوكما تسمح بتصحيح بعض المعلومات التي ذكرها المؤرخون سهوا ، للدولة
من المعطيات التي  واآلثار على كشف الكثيرسة األلقاب تساعد المشتغل بحقل التاريخ فدرا

ونظمهم التي قد تغفل عنها ، األلقاب توضح لنا اتجاهات الحكام أنكما ، غفل عنها المؤرخين
، ث من نزاعات في فترات حكمهم المختلفةحداكما توضح لنا ميول الحكام وم، المؤلفات

                                                            
 .157المرجع السابق، ص ،مهاب درويش لطفي-1
 .58.، ص1958مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، حسن باشا، -2
 .03ص، ، المصدر السابق9ج،القلقشندي-3
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ية في معرفة الظواهر اإلجتماعية أهمقاب الفخرية التي تعتبر ذات باإلضافة إلى األل
  .1والسياسية والدينية

ياأيها الذين آمنوا "هو النبز وذكر عيوب الناس لقوله تعالىاللقب في اللغة العربية 
اليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم والنساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن 

فالغاية من اللقب هو معرفة  ،2ثم استعمل اللقب للمدح، "لقابوالتنابزوا باأل والتلمزوا أنفسكم
وتباين درجة الرفيع من الوضيع  وميز مرتبة الصغير من الكبير والخاص من العام ويستقر 

  .3رونق الديوان
 أوسه صاحب أنشاء والذي كان ير من اختصاص ديوان اإل كان تنظيم األلقابو 

ائل العصر العباسي وعرف في العصر السلجوقي أو المكاتبات في  أومتولي ديوان الرسائل 
ي المغرب وف، وركاتب الدست أووفي العصر الفاطمي عرف باسم كاتب السر ، باسم الطغراء

ديوان  أوطلق عليه صاحب أفترة المماليك فقد  أما، علىعرف باسم صاحب القلم األ
نواع التكريم أطان العثماني بسلطة منح كل في العصر العثماني فقد تمتع السل أما، االنشاء

  .4الرفيعة ونزعها حين يشاء األلقابوالقيادة والمناصب ذات 
رتبة معينة  أودرجة  أووهي منح شخص معين منصب ، ها وظائفعوالوظيفة جم

 أولقاب الفخرية ومايصاحب ذلك تحمله تبعات ذلك المنصب وتمتعه بمميزاته ومن بينها األ
  .5تمنح لصاحب هذا المنصب الشرفية  التي

وظيفية  أوفخرية  ألقابل عثمان  بكثرة سوء كانت آولقد وردت ألقاب سالطين 
سلطان ، حاكم ربع المعمورة، مور الجمهورأمدبر ، فلك  الزمان الدوار، سلطان العالم :مثل

د الملك المبارك الميمون ذو الحظ السعيد المؤي، خاقان خواقين الزمان، سالطين العالم
، فخمعظم والخاقان األالسلطان األ، ظل اهللا، السلطان عالي الجاه، ملجأ السالطين، والمظفر

                                                            
، مجلة العلوم اإلسالمية األلقاب والكنى والرنوك والشارات على المسكوكات اإلسالمية،محمد مصطفى محمد الخازمي-1

 .199، ص2016، جامعة المرقب، ليبيا، 2016، أكتوبر، 3والحضارة، العدد 
  .89ص.1957، دار النهشة العربية، القاهرة، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار،باشا حسن -2

 .11صالمرجع السابق، ،مصطفى بركات
 .11ص مصطفى بركات،المرجع السابق،  -3
 .12-11ص ،المرجع نفسه-4
 .12ص ،المرجع نفسه -5
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خالصة الماء ، مستخدم أعاظم الخواقين، ظل اهللا الظليل في العالم، مالك رقاب األمم
، ثار الكفر والطغيانأماحي ، يمانهل اإلأحامي بالد و ، سلطان الغزاة والمجاهدين، والطين

سلطان العدل ، باسط بساط الرأفة في العالمين على االطالق، فاقء الشرع في األناصب لوا
- سلطان(شهريار، دي مفيض النعمولي األيا، مدار المعالي مالذ األمم، ملجأ أهل الدين

خالصة ، أمين الخالفة العظمى، شمس العالم، واجب االتباع، مالك الرقاب، العالم)ملك
، خادم الحرمين الشرفين، والمسلمين اإلسالمغياث ، يا والدينمعز الدن، ألطاف رب العالمين

، سلطان العرب والعجم والروم، بطل القروم، كاسر االكاسرة، ناظم مناظم المقامين المعظمين
  .1خان بن السلطان) محمد( السلطان بن السلطان الغازي السلطان
  :وسة وهيلقاب على المسكوكات العثمانية المدر ولقد وردت مجموعة من األ

  : السلطان-
وماكان له عليهم من سلطان إال لنعلم  من :"تعالى لقوله، في اللغة الحجة أصله
وقد اختلف في ، يعني الحجة وسمي السلطان بذلك ألنه حجة على الرعية.2"يؤمن باآلخرة

ب وهو لق.3اشتقاقه فقيل إنه مشتق من السالطة وهي القهر والغلبة لقهره الرعية وانقيادهم له 
 أو، ينقش بصيغة سلطان بن سلطان أو، يكتب بمفرده، 4الرتب أسماء يدل على أعظم

، سلطان البرين والبحرين أو، سلطان البر والبحر أو، سلطان المسلمين أو، اإلسالمسلطان 
البر اإلفريقي والبر (فسالطين آل عثمان وصلوا  بنفوذهم إلى ثالثة برر ، 5 سلطان العالم أو

البحر ، البحر األحمر، البحر األبيض المتوسط(وثالثة بحار ) روبيو األ اآلسيوي والبر
  .6)األسود

                                                            
 .18المرجع السابق، ص،مصطفى بركات-1
 .بأ، سورة س21ية اآل-2
  :وأنظر أيضا.69، المرجع السابق، صاأللقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار،حسن باشا-3
  .65، ص1981، الدار العربية للكتاب، تونس، مختار القاموس ،الطاهر أحمد الزاوي-
 .23المرجع السابق، ص،مصطفى بركات-
 .150المرجع السابق، ص ،األب أنستاس الكرملي-4
  "وأنظر.150ص،سهالمرجع نف-5
 .126المرجع السابق، ص ،يمينة درياس-
- 129، ص1967، القاهرة، 13، المجلة التاريخية المصرية، المجلد دولة البرين والبحرين ،نظير حسان السعداوي- 6

  : وأنظر.130
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" معظم"ل حاكم مسلم تحمل سكته اللقب سلطانا مقرونا بكلمة أو وقد كان طغرل بك 
ل من تلقب به فقيل أن أو ن اختلف في إ و ، لى العثمانيينإوعن طريق السالجقة انتقل اللقب 

وقيل ، ل من تلقب بذلكأو ل هو و وقيل أن مراد األ، سلطانا رخان  كانت تحمل لقبأو سكة 
ل هو و وهناك من يرى أن بايزيد األ، ل من تلقب من ال عثمان بذلكأو وهو  لو أن محمد األ

  .1ل من حصل على هذا اللقب من قبل الخليفة العباسي بالقاهرةأو 
ن يقول ال من كان له آباء سالطيإأن السلطنة التكون  ويرى سالطين آل عثمان

السلطنة ال تكون :"ل لطومان باي حينما قبض عليه وقبل شنقه في حوار دار بينهماو سليم األ
نت وقايتباي الذي هو أعظمكم والغوري أال برجل يكون آباءه وأجداده سالطين و إوالتليق 

  .2"ماأسماء آبائكم ومن أين لكم السلطنة
وجعلها عاصمة لملكه  م1453حيث اتخذ محمد الفاتح بعد فتح القسطنطنية سنة

ربي والبحرين البحر و ويقصد بالبرين البر اآلسيوي والبر األ، لقب سلطان البرين والبحرين
  .المتوسط والبحر االسود

التكريم والقيادة والمناصب  ألوانولقد كان السلطان العثماني يتمتع بسلطة منح كل 
على للقوات عثماني القائد األحين يشاء إذ كان السلطان الالرفيعة ونزعها  األلقابذات 

كما كانت له هيمنة على ، يةاإلسالمالعثمانية ورئيس الهيئة الحاكمة ورئيس الهيئة الدينية 
وكان رئيس حكام الواليات والمقاطعات ويسيطر ، يةاإلسالمرؤساء الملل المختلفة غير 

ية وله هيمنة إلسالماحامي والمنفذ للشريعة ويعتبر ال، سيطرة تامة على جميع أجهزة الدولة
  .3على جميع موارد الدولة 

ن يرد هذا اللقب على المسكوكات العثمانية المدروسة ومن أوقد كان من الطبيعي 
لجزائر وتونس وتكاد تكون منعدمة بلمسكوكات طالقه على السكة المضروبة باإمثلة ذلك أ

" لمجيد خانعبد ا"حيث ورد هذا اللقب للسلطان ، المضروبة بالقسطنطنية وتونس

                                                                                                                                                                                          

 .503، المرجع السابق،ص...األلقاب ،حسن الباشا-
 .25مصطفى بركات المرجع السابق، ص -1
 .36-35، صت، المرجع السابقمصطفى بركا-2
 .36المرجع نفسه، ص -3
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فهذه التواريخ تساعدنا على معرفة مميزات تلك الفترة التي يشير إليها التاريخ، من 
عن  مااحيث الزخارف واألساليب الصناعية والزخرفية المتبعة مما يجعلنا نضع تصورا ع

  .1صناعة النقود وزخرفتها في تلك الفترة
من ( أو) ن الهجرةم( أو) هجرية(ي السبب في قلة تسجيل كلمة أو ويرجح رأفت النبر 

فلقد دون حسب ، بعد تاريخ الضرب لكل النقود لتميز نوع التاريخ عليها) الهجرة النبوية
 2لذلك لم يكن هناك ضرورة  إلى تسجيل مايميز التاريخ، التقويم الذي اتخذه المسلمون

  .والدليل على ذلك أن وال نقد  من النقود المدروسة حمل هذه الكلمة
كثر أ فلقد سجل التاريخ بالسنوات فقط لنقود موضوع الدراسة؛مكن القول أن ايو 

تسجيل التاريخ بالشهر والسنة فهو األقل شيوعا بالنسبة للنقود  أمااألنواع شيوعا على النقود 
  .المدروسة

 والعشرات اآلحاد آرقام من تتكون فكانت فقط، بالسنوات المسجلة للتواريخ وبالنسبة
 موضوع العثمانية النقود على السائدة هي التاريخ تسجيل في الطريقة هذه وأن ،والمئات
 من( أو) هجرية( بكلمة ينتهي الذي التاريخ من النوع هذا دراسة من تبين وقد الدراسة،
  .الهجري التقويم وهو التاريخ، به المسجل التقويم نوع تحديد على) الهجرة

 لتواريخ مختلفة كاالأش تضمنت أنها نجد التسجيلية، الكتابات دراسة لخال ومن
 صنعت من سمإ ذكر أو صراحة، التاريخ بذكر أما وذلك فيها، صنعت التي الفترات حددت

 مع مقارنة تماما منعدمة فنجدها الدينية العبارات أما ،وغيرهم والسالطين الملوك من له
  .بكثرة وجدت التي المملوكي العصر في الدينية الكتابات

   

                                                            
 .248صالمرجع السابق،  ،محمد عبد الودود عبد العظيم  - 1
  :، وأنظر228المرجع نفسه، ص  - 2
 .169المرجع السابق،  ،محمد عبد الودود عبد العظيم -
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  :هما طريقتين النقود على السك لتأريخ طريقتين واثاستحد العثمانيين أن العلم مع
 كلمة إليه يضاف أن دون للنقود الفعلي الضرب تاريخ تسجيل هي :األولى الطريقة

  أسفله 06 رقم الشكل أنظر .التأريخ نوع لتميز حرف أو
  

  
  

  
  

  الحقيقي الضرب تاريخ وهو هـ1240 سنة بالجزائر ضربت نقدية قطعة: 06 رقم الشكل
 توليه تاريخ جانب وٕالى العرش، السلطان تولية تاريخ تسجيل هي: الثانية الطريقة

  أسفله 07 رقم الشكل أنظر ، 1القطعة فيها ضربت التي السنة رقم ينقش كان
  
  
  
  
  

  فوق 10هر رقم ظهـ، وي1277قطعة نقدية ضربت سنة: 07الشكل رقم 
  هـ1286=1-10+1277،وبالتالي تاريخ الضرب الحقيقي هو لفظة ضرب

  
  

  الخط المستعمل على السكة - 2
، يةاإلسالمموضوعات الحضارة العربية و  أهمن الخط العربي هو من أالشك في 

إذ ، سعها وظيفة فيهاأو ا من أبرز مظاهرها وعنصرا من أكثر عناصرها الحيوية و واحدلكونه 
نت تحدث في كان هذا الفن والمعرفة به يواكبان التطورات الحضارية المختلفة التي كا

، ي على عهود مختلف الدول والكيانات السياسية التي مرت بهاإلسالمالمجتمع العربي و 
وية والجمالية واالجتماعية اللغ هتماممن دوائر اإل توسع باستمرار كانية هذا التطورمإوكانت 

                                                            
  :وانظر.54،ص  1990، لندن،1،ج4مجلة عصور، مج التواريخ الهجرية على النقود اإلسالمية، ،رأفت محمد النبراوي- 1
 .390المرجع السابق،ص ،محمود عباس أحمد عبد الرحم-
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 : لى دائرة كونه فناإمجرد مظهر لغوي عادي حامل للنص : من دائرة كونه كتابة بالخط
ين الشخصية و ظاهرة اجتماعية مؤثرة في تك: الى دائرة كونه ثقافة، كيال بصريا جمالياتش

  .1القومية والدينية 
ي، إذ تعددت أشكاله وتنوعت؛ اإلسالمالخط من العناصر المهمة للتراث  رويعتب

ي كناحية تسجيلية، ليصل إلى الجمالية ساسز مجال إستعماله األو انه تجأبحيث يمكن القول 
ية بل القاسم المشترك لجميع الفنون من عمائر ثابتة اإلسالممن أبرز معالم الفنون  بحق وُعد

  .2وتحف منقولة
ية األخرى من حيث استخدامهم اإلسالمولقد سار العثمانيون على نهج األقطار 

الفنون التطبيقية، كما كان للخط العربي  دور  أوللخطوط في كل فنونهم سواء على العمائر 
ت المميزة ماالناحية الفنية  األمر الذي أكسبه التقدير والعناية الكبيرة، فهو من العال فعال من
  .3ية ومنتوجاتها؛ وذلك لمرونته وسهولة تشكيله في المصاحات المخصصة لهاإلسالمللفنون 

تخدام التصوير الس اإلسالمالزائد بالخط بسبب تحريم  هتماموربما كان من أسباب اإل
هذا وجد المسلمين متنفسا في الخط يعوضهم عن التصوير، لذلك برز ، لللكائنات الحية

  .4ية جنبا إلى جنب مع الزخارف النباتية والهندسيةاإلسالمالخط في زخرفة التحف  والعمائر 
جمل الخطوط إطالقا فهو يتميز أويعتبر الخط العربي بشهادة المستشرقين، 

، حيث تميزت الحروف العربية باالستقامة 5احةباإلختزال الذي يعمل على توفير الوقت والمس
، وهذا ماهيأ لها  6واالستدارة واإلنبساط والمرونة وقابلية المد والتشابك والتقاطع والتداخل

  .7فرص التطور والزخرفة بشتى الطرق

                                                            
 .7، ص1998، دار طلوع للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالخط العربي في الوثائق العثمانية،ادهام محمد حنش -1

 المورد،، مجلة تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر العباسي ،ناهض عبد الرزاق دفتر- 2
 .45،ص1986،،15،مج4ع
 .10،15، ص1993، روائع الفن في الزخرفة اإلسالمية، مكتبة ابن سينا،ن،ش،ع، القاهرة ،عنايات المهدي- 3
 .300،301، ص1986ش،.مكتبة النهضة،نلمدخل لآلثار اإلسالمية، ا ،حسن الباشا - 4
 .27—277، ص1996، ةالقاهر في العصور اإلسالمية،   الفنون اإليرانية ،زكي حسن -5 
 .158-150، ص1983، دار لبنان ،ط،ن، القاهرة، 1، طروح الخط العربي ،كمال البابا-6

 .256المرجع السابق، ص ،محمد عبد الودود عبد العظيم - 7
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أن تطور الخط على المسكوكات كان أبطأ من بقية الفنون األخرى، وهذا  ظويالح
احة المتاحة على النقد والكتابة المعكوسة والغائرة على قالب راجع ربما إلى صغر المس

السك، فقد تطور الخط من الكوفي البسيط إلى الكوفي المورق، وهذا أمر طبيعي لقابليته 
، وقد استمر هذا التطور  منذ العصر األموي وكذلك 1الخطاط بتجويده ٕاهتمامعة و و االمط

ريق إلى التزهير على النقود، ولم يكون ظهور العصر العباسي، ثم تطور هذا الخط من التو 
هذا النوع من التوريق  يشغل حيزا كبيرا من الفراغ بين الحروف، وٕانما كان بسيطا في بدايته 

ثم بدأ خط النسخ يطغى على معم . )م10/هـ4(وقد ظهر هذا النوع من الخط في القرن 
الخط بعناية الخطاطين حتى  المسكوكات السلجوقية والمملوكية والعثمانية، وقد حي هذا

  .2وصل إلى درجة رفيعة من اإلتقان والجمال
 أحدفي العصر المملوكي والعثماني فقد كانت الصدارة لخط الثلث، حتى صار  أما

الخطوط المميزة للنقود التي ضربت في هذه الفترة، وخصوصا فيما يعرف بخط الثلث الذي 
  .3تميز بحروفه الكبيرة

إذ ينذر أن ، بالخط تقريبا اإهتمامكثر رجال الدولة ألعثمانيين إذ كان السالطين ا
النجد عالقة من نوع  مابين سلطان ما والخط فضال عن كون بعض السالطين خطاطين 

  .4بارزين في السجل العثماني لهذا الفن
 الطغراء -أ

ستاذ حسن الباشا ى األر وي، عجمية استعملها العربأكلمة ) ُطغرى( الطغراء بالضم 
عبارة عن وصل كان يوضع في عصر المماليك البحرية في مناشير االقطاعات "ن الطغرى أ

السلطان الملك الفالني فالن الدنيا (بين وصل الطرة والبسملة وترد فيه ألقاب السلطان وهي
 واحدبألقاب طول ذهب مزدوجة سطر ) والمسلمين  ملك البسيطة اإلسالموالدين سلطان 

وقد بطل استعمالها في ) خلد اهللا سلطانه(لقاب قاطع ومقطوع وتحت ويكتب االسم بين األ
  .5م15القرن 

                                                            
 .4،49المرجع السابق، ص ،ناهض دفتر - 1
 .259محمد عبد الودود عبد العظيم، المرجع السابق، ص - 2
 .260ص  ،المرجع نفسه عبد العظيم محمد عبد الودود - 3
 .91المرجع نفسه، ص ،إدهام محمد حنش -4
  :وأنظر. 33االلقاب، المرجع السابق، ص ،حسن الباشا -5
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ن أو ، ن بالد فارس أصلهن أفيرى بعض الباحثين ، عن االصل اللغوي  للطغراء أما
ثم جرى استخدام اللفظ  طغرا أوبت في فارس بالصيغة طغرى فظ باللغة العربية قد ثلرسم ال

  .1أي الطغراء المثيرة) طغرا غرة(تأنيث  فيقال دب التركي بصيغة الفي لغة األ
)  تفراغ(غزي و نه مشتق من اللفظ  األأو ، ن هذا اللفظ من أصل تركيأرجح واأل

غوزي  وتوقيعه كمال تدل أيضا على الجواد الذي يعار الى و الذي دل على طابع الملك األ
لى إل مرد ذلك  قات الحروب  ولعأو  أوالجيش بصورة مؤقتة في أيام العرض العسكري 

لى طغرا فنتاج عما إتحويل كلمة تفراغ  أما، العالمة الملكية التي كانت تدمغ على الجياد
سقاط حرف الغين الذي يخرج من الحلق في إدرج عليه في قواعد اللغة العثمانية من حيث 

  .2نهاية الكلمات 
ية مضائه الذي يؤكد الملكإ وهي مصطلح خاص لداللة على توقيع السلطان و 

وقد صار أحيانا لعدد من ، الخاصة) طغراؤه(والسيادة الشرعية إذ كان لكل سلطان عثماني 
وجودا وهي تقليد رسمي لختم الوثائق المهمة وهي أسبق ، 3ةواحدالسالطين  أكثر من عالمة 

وكان لهذا ، رخان بن عثمانأو منذ حكم السلطان  السالجقةحيث استخدمه  من العثمانيين
حيث كان ، م1348 واألخرىم 1324ا تحمل تاريخ هماحدإان من الطغروات السلطان اثنت

وهذا ماالحظناه في معظم  4كلما يتولى سلطان العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به
 تاريخيةالفي الوثائق  تخدمةولقد أطلق العثمانيون على الطغراء المس، المسكوكات المدروسة

                                                                                                                                                                                          

 الرياض، الوطنية، فهد الملك مكتبة مطبوعات ،التاريخية العثمانية للمصطلحات الموسوعي المعجم ،سهيل صابان  -
 .149  ،ص 2000

، 2001، القاهرة، 1، مرز الحضارة العربية للنشر والتوزيع، طالنقود المتداولة في مصر العثمانية ،أحمد السيد الصاوي -1
  :وأنظر أيضا. 47ص
، بغداد، 9-8، مجلة المسكوكات، العددان نقود السلطان  عبد الحميد األول في المتحف العراقي، غالب جاسم الدجيلي-

 .79، ص1977-1978
 .48ص  ،رجع نفسهالم ،غالب جاسم الدجيلي -2
، ترجمة محمد أحمد، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية، 1، طفنون الترك وعمائرهم،أوقطاي أصالنا با -3

 .313، ص1997اسطنبول، 
  .95  ،ص1995، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1،طمعجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين ،البهنسي عفيف-4

 .48المرجع السابق، ص ،أحمد السيد الصاوي
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ونيشان شريف "، "مثال ميمون"، "همايوننيشان "، "توقيع همايون:"عدة تسميات مثل
   ".ى غراطغرا"، "عالمت شريف"، "عاليشان

وكان النشانجي يضع  ى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة بهوكان كل سلطان يتول
راق االرسمية ويطلق على النشانجي الطغرائي و ختم الطغراء على الوثائق والمراسيم وسائر األ

  .1التوقيعي أو
طغراء من الوثائق الهامة التي تساعد في التعرف على الفترة دراسة ال وتعتبر

 أوالصدر األعظم  أوخصوصا إذا كانت الوثيقة تحمل طغراء السلطان ، لوثيقة ما تاريخيةال
وعليه تصبح هذه ، وبالتالي يصبح من السهل وضعها في فترتها الزمنية الصحيحة، الوزير

 مؤرخ يريد أن يختص في الفترة العثمانية هذا ماالوثائق وتحليالتها وقراءتها ضرورية ألي 
  2.م 15لقد بطل إستعمالها في القرن  ؛ارة إليه يمينة درياس في دراستهاأش

   

                                                            
ق  األرشيف العثماني، فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية المحفوظة بدار الوثائنجاتي أقطاش وعصمت بينارق، -1

 .470، ص1986، ترجمة صالح سعداوي صالح، الجامعة األردنية، عمان،  التابعة لرئاسة الوزراء باسطنبول
، 1985، رسالة ماجستير في اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، الطغراء العثمانية،محمد علي حامد بيومى-2

  :وأنظر.11ص
 .163، ص1918، المطبعة األميرية،  القاهرة، 3، جفي صناعة اإلنشا صبح األعشىالقلقشندي أبو العباس أحمد، -
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تي استثمرت أقصى استثمار في تزيين الجوامع والقصور والبيوت والتحف وطبيعته التزينية ال
رحب كما استعمل في الكتابات المعدنية إذ كان المجال الفني األ.1وخصوصا القطع النقدية

برزت لبعضهم طرق وأساليب جعلتهم في طليعة  حيثالذي تبارى فيه خطاطون العثمانيون 
  .2عمالقة هذا الفن

على اآلثار، وهذا  استخداماور وأكثرها حجمل فروع الخط المأإن خط الثلث من 
تي ال يعد الخطاط  خطاطا إال إذا أجاده وأتقنه حيث قسم إلى الالخط من الخطوط الصعبة 

  :هي3عدة أنواع 
  خط الثلث الثقيل ويسمى بثقيل الثلث-
  .ويطلق عليه خفيف الثلث وهو أدق وألطف من الثقيل: خط الثلث الخفيف-
  ويستعمله الخلفاء األمراء والعمال: لثلث الثقيل الخفيفخط ا-

ويتميز خط الثلث بالرشاقة والجمال التي أضفت على الزخارف الكتابية طابعا 
مميزا، وأدى دورا يفوق الدور الذي أداه خط النسخ، وذلك ألن طبيعة خط الثلث أكثر سمكا 

  .4كثر استرساالورصانة وجماال وامتدادا وليونة، كما أنه أكبر حجما وأ
ولقد ، النقود الجزائرية المضروبة في الجزائر على وهو الخط الذي شاع إستعماله

في مجموعة القطع حظ  ونال حجم الخط النسخي الكبير يساويه عسمي بهذا اإلسم ألن جم
في غير نظام  وذلك لملئ المساحات الموجودة  ةواحدالالمدروسة هو توزيع حروف الكلمة 

إذ يقال أن الفنان المسلم كان يخاف من الفراغ ولذلك عمد إلى زخرفة كل . نقديةفي القطع ال
، والنون والهاء والياء واروف المنفصلة كالو حة للبالفراغات الموجودة بالتحفة خصوصا بالنس

حيث كتب حرف الضاد والراء في كما أن قرائتها التخضع لقاعدة معينة مثل كلمة ضرب 
العكس حرف الباء في األعلى وحرف الضاد والراء  أو، في األسفل األعلى وحرف الباء كتب

  .)القطع النقدية المضروبة بالجزائر أنظر(في األسفل 
  

                                                            
 .183المرجع السابق، ص ،ادهام محمد حنش -1
  :وأنظر.64، ص199، األردن، 1، طالخط العربي في الوثائق العثمانية ،إدهام محمد حنش-2
 .98، 67، 41، 25، ص 1997، 7، مجلة كلية األثار، العدد على النقود اإلسالميةالخط العربي ،محمد رأفت النبراوي-
 .10-5،ص1993، المكتبة األزهرية، ط،ن،القاهرة،2، طالخط العربي وأدوات الكتابة ،توفيق الجندي - 3
 .180،185،ص1995، الرياض،كتابات إسالمية من مة المكرمة،سعد عبد العزيز الراشد - 4
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لكونها وسيلة اقتصادية فقد حرص  إضافة إعالميالقد لعبت المسكوكات دورا 
  .  1همالقابهم وكنأنقش مراء السالطين واأل

النقاش في الفترة العثمانية عندما يحس بوجود فراغ في النقود  أوأن الفنان  ظوالمالح
دائما مأله بطريقته الفنية كأن يتصرف في أشكال الحروف وأبعادها  يحاولالتي يضربها فإنه 

ذلك كله  ، وتقسيم اللفظ إلى مقطعين، ولكنالكلمات ببعضا البعض والمسافات التي تربط
بطريقة زخرفية جميلة يصل بها إلى غرضه المطلوب وهو مأل الفراغ الذي يكرهه المسلم 

إضافة كلمات زائدة في تغطية هذا الفراغ،  أو، ولكنه رغم ذلك لم يتبع مبدأ التكرار 2أصال
، فالنقود المضروبة في الجزائر ألن النقود ال تتحمل مثل هذه النصوص الزائدة عن الحاجة

حيانا من ثالثة أالظهر من أربعة أسطر و  أور جاءت نصوصها في مركز الوجه ومص
 أسطر، حيث كان بإمكان النقاش اختزالها وجعلها أقل من ذلك، إال أنه جعلها كذلك عندما

نتهاء من كتابتها فتصرف بكلمات من صلب النص أحس أن هناك فراغا سيحدث بعد اإل
  .فأزال فراغا كاد أن يحدث

ة كتابات غير مقروءة ومفهومة الغرض منها أي ظننا لم نالحأالذكر هو والجدير ب
  .الزخرفة فقط، ألن النقود ال تتحمل  مثل هذه الكتابات التي ال لزوم لها

          الزخارف النباتية والهندسية- 3
  الزخارف النباتية-أ

نقشها  أورسمها حلية زخرفية تعتمد في  أوالمقصود بالزخارف النباتية كل زينة          
راق والزهور والثمار بمختلف أشكالها وصورها سواء و واأل النبات كالسيقان على عناصر

التطعيم  أوالتطريز  أو، والزخرفة فن تزين األشياء بالنقش 3المحورة أوكانت بشكلها الطبيعي 
  .ونحو ذلك
لشيء سواء كانت والزخارف في المصطلح الفني األثري هي النقوش التي يجمل بها ا        

المعادن وغيرها، وقد حيت هذه الزخارف في الفنون  أوالخشب  أوالحجر  أوفي الجص 

                                                            
 .145صالمرجع السابق، اق دفتر، ناهض عبد الرز  -1

 .23المرجع السابق، ص ،محمد باقر الحسيني - 2
 .35، 34، ص1978، 34، مج21مجلة سومر،ج الزخارف الهندسية اإلسالمية، ،كاظم الجنابي - 3



 
 
 

326 
 

، ونتيجة الجهود 1ية بعناية خاصة ومستمرة حتى بلغت شأنا كبيرا من اإلتقان والجودةاإلسالم
ي اإلسالمالمتواصلة التي بذلها الفنانون في هذا المضمار بلغت الزخارف عامة في الفن 

 .2خصوصا على الفنون التطبيقية شأنا كبيرا من الجهد واإلتقانو 
 وحتى ،لىو األ يةاإلسالم العصور منذ ،يةاإلسالم الفنون عصب الزخارف تمثل

 والتحف العمائر من العديد على والهندسية النباتية خصوصا الزخارف انتشرت حيث ،اآلن
 فيه تظهر التي بالمستوى تكن لمو  حتى حصتها أخذت التي النقود غرار على 3 ،التطبيقية
 ،وجودها من والغاية الوظيفة لمراعاة وذلك األخرى التطبيقية والفنون العمائر على الزخرفة

  .4العثمانية العصور إلى ترجع التي وخاصة بوضوح ظهرت وقد
 طراز في الطرازين هذين إمتزاج جانب إلى ،والمحلي الوافد بين الزخارف تنوعت وقد

 وثمار األشجار جانب ىإل راقأو و  فروع من النباتية الزخرفية العناصر نتشرتإ حيث ،واحد
 تنوعت التي الهندسية األشكال داخل وأحيانا بذاته قائم زخرفي موضوع تكوين في ،الفاكهة
 النجوم أشكال من ومركبة ،ودوائر ومربعات ،ومثلثات وزوايا خطوط من البسيطة مابين
 .5الزخرفية األشكال من وغيرها

ف الزخرفة النباتية على النقود باعتبارها عنصر ظلم يغفل الفنان العثماني عن تويو 
ية يقوم اإلسالمكان ينطلق دونما أية حدود تحده ففن الزخرفة  فخيال الفنان المسلم، جمالي

على الحرية وعلى تمثيل الجمال الحر ألن الفنان المسلم كان يسعى إلى البحث عن الحقيقة 
هار دوفروع واز ، راقأو يث أبدع الفنان المسلم في استخدام التشكيالت النباتية من ح، 6اإللهية
إذ عمل الفنان ، عمائر أوفي زخرفة منتجاته الفنية سواء كانت تلك المنتجات تحفا ، وثمار

                                                            
 .130، ص2000القاهرة،   معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، ،عاصم محمد رزق - 1
 .111-110، صص1974، دار المعارف، 3،طلفن اإلسالمي، أصوله،فلسفته، مدارسها،أبو صالح األلفي- 2
، )دراسة أثرية فنية(الزخارف النباتية والهندسية على التحفو العمائر العثمانية بالقاهرة ،إبراهيم إبراهيم السيد الخولى -3

 .15، ص 2006، رسالة ماجستير في اآلداب، قسم اآلثار، شعبة اآلثار اإلسالمية، جامعة طنطا
 .1974 للكتاب، العامة المصرية الهيئة العثماني، العصر في اإلسالمية الزخرفية الفنون ،مرزوق العزيز عبد محمد - 4
 :وأنظر. 15ص المرجع السابق،  ،محمد عبد العزيز مرزوق  -5

- Prisse(D) ;Art Arabe D’après Monuments du Caire,Paris,1879. 
، مجلة بحوث، سلسة اآلداب والزخرفة اللفظية بين المعنى والمبنى) الرقش(الزخرفة اإلسالمية  ،أحمد شيخ حسين-6

  :وأنظر. 192والعلوم اإلنسانية، جامعة حلب، ص
-Heyard Gallery ;the Arts of Islam, April-july,Londen,1976,p277. 
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من صورتها الطبيعية وهذا مالمسناه على  تحوير وتجرريد العناصر المستخدمةعلى 
حيث ظهر فيها ميل الفنان إلى شغل المساحات والخوف من ، مجموعة النقود المدروسة

ولقد إزداد استخدام هذا النوع من الزخارف من القرن التاسع ميالدي وبلغ ذروته في ، 1الفراغ
في الفترة العثمانية فنرى عودة  الفنانين  أما، القرنيين الثاني عشر والثالث عشر الميالدي

  .2وأبدعوا فيها بصورة غير مسبوقة  العثمانيين إلى الطبيعة حيث ولعوا 
العهد العثماني عدة زخارف نباتية يغلب عليها  أثناءلقد نقشت على النقود الجزائرية 

ويعتقد أن هذا ، وير الشديد إلى درجة يصعب علينا معرفة نوع العنصر النباتيلتحالبساطة وا
خارف نفسها وجدت على األسلوب من التأثيرات العثمانية على السكة الجزائرية وهذه الز 

  .)مصر، نقود تونس أنظر(بالقسطنطنية وبقية االياالت الخاضة لها النقود المضروبة 
أن الفنان المسلم كان مقيدا بمأل الفراغ الذي يترك على النقود، بينما  ظومن المالح

نان ولعل أن الف3نراه حرا طليقا إلى حد بعيد في النقش على المنتوجات التطبيقية األخرى، 
رغبته في و ها هروبه من الفراغ، أهمالمسلم كانت تدفعه عوامل كثيرة  في رسم هذه الزخارف 

  .4تغطية السطوح والمساحات بالزخارف المختلفة
ولقد وفق الفنان العثماني في رسم العناصر النباتية على النقود توفيقا كبيرا، وقد 

صبحت بعيدة عن الطبيعة وأشبه امتازت رسومه بأسلوبها التجريدي وطرازها المحور وأ
الزخارف النباتية التي استخدمت على النقود المدروسة  أهمومن . 5بالرمز منها بالحقيقة

  :مايلي

                                                            
1-Hautecoeur(L) ;Historia de’art,IV ,de la Realiddad ola Belleze ,Clasicismay 
Barroco,Madrid,1966,p123-145. 

، 1980، مجلة المورد، العدد الثاني، المجلد التاسع، بغداد، جماليات الخط والزخرفة العربية،محمود شكر محمد الجبوري-2
 .150-136ص 

نهاية القرن الثامن العناصر الزخرفية على المسكوكات المغربية من القرن الرابع الهجري إلى ،خديجة نشار بواشي-- 3
، أطروحة دكتوراة دولة في اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار، جامعة الرباع عشر الميالديين-العاشر/الهجري
 .172-151،ص2009- 2008الجزائر،

، بغداد، 25،مج21، مجلة سومر، ج دراسة  تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقية ،محمد  باقر الحسيني - 4
  :أنظرو .18ص

--Sozen (M.),Arts the age of Sinan, Istanbul, 1988. 
 .18، مركز تحقيقات، العراق، صليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقيةحدراسة ت ،محمد باقر الحسيني- 5
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توج الفنان المسلم زخارفه بهيأة ونمط جديد لم يكن معروف من قبل وهو : الرومي زخارف-
ية، ويرجع ذلك إلى اإلسالمة وبارزا في زخرفة الفنون التطبيقي هامااألرابيسك الذي أدى دورا 

مابلغته هذه الزخارف من دقة وثراء كبير، فكثر استعمالها، واتسعت مساحتها، واتسمت 
، وقد وفق الفنان العثماني ووفق توفيق كبيرا فكانت 1بالدقة والتعقيد من كثرة تشابكها وتداخلها

راق و وزهرة الاللة واألالنخلية  مراوحا الطبيعي، وكانت الأصلهالزخارف أحيانا أقرب على 
 أومنفصلة  أماالعناصر النباتية التي استخدمها الفنان، فكانت تستخدم  أهمواألزهار من 

ية، اإلسالمبهذه الزخارف بين األقاليم  هتمام، ويختلف اإل2متداخلة مع عناصر نباتية اخرى
لية والصينية، م، بسبب التأثيرات المغو 13/هـ7اخر القرن أو بها منذ  هتمامحيث إزداد اإل

وتميزت في كل مكان بخصائص محلية معينة كانت تميزها عن مثيالتها في البلدان 
  .3األخرى

في مجال النقود فقد أدت الزخارف المورقة دورا مهما إلى حد ما، حيث كانت  أما
 تتألف من أفرع نباتية ووريقات، إال أن هذه الزخارف النباتية على النقود قد افتقدت إلى الدقة

ومثال ذلك ماجاء على النقود المضروبة .وقلت مساحاتها، واستخدمت في تكوينات بسيطة
  .بكل من القسطنطنية وبمصر

  :زهرة الاللة-
هر هذا النوع من الزخارف في ظلقد ، بالعربية" شقائق النعمان"الاللة مصطلح تركي تقابله 

خدمت بكثرة خالل نهاية كما است، نهاية القرن الخامس عشر وهو من الزخارف العثمانية
" الثالث أحمد" القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر في فترة حكم السلطان

 إهتمامن أويعتقد ) الاللة(حتى أصبح هذا العصر عصر زهرة ) م1703-هـ11115(
تحتوي على نفس ) الاللة(العثمانيون بهذا النوع من الزهرة يرجع إلى إعتقادهم أن كلمة 

، حيث بلغت أنواعه مايقارب األلف نوع؛ )الجاللة اهللا(لتي تتكون منها لفظة الحروف ا
ومن هنا إكتسبت ، وأنشأت لها معاهد لتدريس خصائصها وطريقة تهجين أنواع أخرى منها

هذا وقد ، 4إليه سعاد ماهر في كتابها وهذا ما أشارت  العثمانيون وشرفاعند مكانة وقدسية
                                                            

1 -Esin Atil ; Ceramics of From the World of Islam ,Washington,1973,p60,61. 
 .326عبد العظيم، المرجع السابق،صمحمد عبد الودود  - 2
 .129،ص1974، دار المعارف، ن،ت، 3، طلفن اإلسالمي، أصوله، فلسفته، مدارسها ،أبو صالح األلفي- 3
  :وأنظر.124-122، ص 1960مذكور وأوالده للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، الخزف التركي،  ،سعاد ماهر-4
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  :الثمار-

ية حيث تجسدت بشتى اإلسالمفة وهي من العناصر الزخرفية التي شاع استخدامها في الزخر 
ي ر إلى أن الفنان الجزائر يولعل من المناسب أن نش، 1مختلفةالطرق الفنية على نماذج فنية 

قد نجح في المزج  بين الزخرفة الكتابية والزخرفة النباتية في تشكيل رسوم  في الفترة العثمانية
لطبق شكل مقابضه )  ضرب(ن يجعل من حرف الباء في لفظة أحيث إستطاع ، معينة

نخلية ثم مألها في النهاية بحبيبات من الثمار المختلف األشكال  مراوحبواسطة أنصاف 
 ألن، 2ويعتبر هذا النوع من الزخارف من التاثيرات العثمانية على الفن الجزائري، واألنواع

عددة من حيث استخدموا أنواعا مت، ها مدلولها الدينييرسوم بعض الفواكه عند العثمانيين لد
حيث ، 3إذ تعتبر فاكهة الرمان من فواكه الجنة ،التين، التفاح، الرومان، الثمار كثمار الخوخ

استخدام هذا النوع من الزخرفة في  جاء وصف الثمار في الجنة ملهما للفنان العثماني وكثر
ن الفنان العثماني لم أ؛ إال 4حيث الميل لصدق تمثيل الطبيعة، م18/ه12عصر الاللة 

وغالبا ماكنت ترسم مع ، بل كانت تستخدم كموضوع ثانوي، ستخدم الثمار كوضوع مستقلي
ثمرة الخرشف والصنوبر وفاكهة ، الثمار أهممن  نوكا ،راق وفروعأو وبدون  ،5أطباق الفاكهة

ولقد وظفت بكثرة على الكثير من السكة المدروسة والتفاح والتين ، الرمان والخوخ والكمثرى
 أنظر) ضرب(رف الباء من لفظة حفوق  ستون، مصر، ل من الجزائروالتي ضربت بك

  .14الشكل رقم
  

                                                            
 .26، ص 1958المعارف للنشر والتوزيع، مصر، ، ترجمة أحمد عيسى، دائرة 3ط، الفنون اإلسالمية ،ديماند-1
 .268المرجع السابق، ص  ،يمينة درياس -2
 .157، ص2006، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طتاريخ األزياء ،زينات أحمد طاحون وأخرون-3
 .9المرجع السابق، ص ،هند علي علي محمد سعيد -4
  :خصوبة والفرة والخلود لدى العثمانيين، أنظركان وضع الفاكهة في وعاء يرمز إلى ال-5
، رسالة دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، فن الكتاب المخطوط في العصر العثماني ،عبد العزيز عبد الرحمن مؤذن -

1989 ،296. 
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حيث أبدع الفنان المسلم في هذا النوع من  .1عملية الزخرفة أثناءتفرضه الخامة واألداة 
 ابتكاريا لم يظهر في حضارة من الحضارات، الزخارف إبداع مدهش واستعملها استعماال

الذي بنى عليه  ساسوشاع استخدامها في العمائر والمخطوطات والتحف المختلفة  وكان األ
المتقاطعة التي  واألشكالشكال بسيطة كالمستقيمات والمربعات والمثلثات والدوائر المتماسة أ

  .2تنقل لرائي إحساس رائع
وأبدع ، موي إلى إستخدام العناصر الهندسيةذ العصر األاتجه الفنان المسلم من كما

نابعة من األشكال البسيطة  يةساسبالرغم من أشكاله األ، فيها بشكل ملفت للنظر
ولقد كان لتلك ، كالمستقيمات والمثلثات والمربعات والدوائر واألشكال المسدسة والمثمنة

ية اإلسالمالزخرفة  أساسإذ أصبحت شكال المختلفة دور كبير ومهم في الزخرفة العربية األ
  .3العربية

هور ظي منذ نشأته و اإلسالمكما أدت الزخارف الهندسية دورا مهما في الفن 
بالعناصر الهندسية واستخدامها بكثرة في الفن  هتمامشخصيته، ولعل من أسباب اإل

ن من رسم لتصوير الكائنات الحية، األمر الذي دفع الفناني اإلسالمي هو كراهية اإلسالم
؛ ويضاف إلى ذلك 4ياإلسالماألشياء المجردة بكثرة وتطوير أشكالها وطبعها بالطابع 

مه بالزخارف، أماعن الفنان المسلم من كراهية للفراغ وحبه لشغل المساحات المتاحة  ماعرف
ي وخصوصا في التكرارت والنجوم اإلسالمسمات الفن  أهمفكانت الهندسة الزخرفية من 

لهندسية المتعددة األضالع، وعليه أخذت الزخارف الهندسية في الحضارة والتراكيب ا
ية خاصة وشخصية فريدة ال نظير لها في أي حضارة من الحضارات أهمية اإلسالم
  .5السابقة

                                                            
  :وأنظر. 114-113المرجع السابق،ص ،أبو صالح األلفي- 1

- Summer (Ch.), Flowers of the Heart, Bright Flowers , Textiles and Ceramics of Central 

Asia, Powerhouse Publishing, 2004,p55-59.  

  2-أبو العباس عزام،تاريخ التربة ونظرياتها،دار ابن سينا،1998/1419، ص155.
 .79، ص 1988، دار البشير للطباعة والننشر، عمان، األردن، التعريف بالفن اإلسالمي ،وجدان علي -3

 .114المرجع السابق، ص  ،أبو صالح األلفي - 4
 .219الهيئة المصرية العامة للكتاب، صالعمارة العربية في عصر الوالة،  ،فريد شافعي - 5
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ية مميزة، أهم يةاإلسالمهذا وقد أخذت الزخرفة الهندسية في ظل الحضارة 
استخدم الهندسة  اإلسالم أنات، ذلك لها في أي حضارة من الحضار  نظروشخصية فريدة أل

  :ائفها مايليظليست فقط لتطوير الزخارف الخطية فحسب ، بل استعملها كمبدأ، ومن و 
  استخدمة كشبكة لألشكال األخرى أنها-
  يةنهاوسيلة لخلق التماسك والال أنها-
  .1كانت عامل حازم في تركيب األنماط الجمالية أنها-

ية أن الفنان المسلم رجع إلى عناصرها المختلفة ابتعادا والمالحظ في الزخارف النبات
 أكثرومما الشكك فيه انه وجد في الزخارف الهندسية  عن تقليد الكائنات الحية ومحاكاتها،

ير من كثمما وجد في الزخارف النباتية فتفننوا في هذا النوع من الزخرفة، وابتكروا فيه ال
ا للشعور أساسلمين في الزخرفة الهندسية لم تكن ن براعة المسأالضروب التي أكدت القول 

  .2والموهبة، بل كانت هندسة وعلما آخر برع فيه المسلمون
 والمتموجة وتتكون الطرز الهندسية عامة من الخطوط بأنواعها المائلة والموازية،

 واألطباق الثمانية، السداسية، واألشكال والمستطيل، والمربع والمثلث والمعين والمنكسرة،
 القليل، في إال بذاته، قائما زخرفيا موضوعا اليكون غالبا الهندسي األسلوب وكان .النجمية

 تحديدا وحداتها ويحدد فيها، الزخرفية المواضيع بتقسيم ويقوم ،األخرى الطرز يشارك كان إذ
 وتتكون ومركبة، بسيطة نوعين، إلى لذلك تبعا الهندسية الزخارف تقسم ويمكن ،3واضحا
 والثمانية الخماسية واألشكال ومستطيالت ومربعات ومعينات مثلثات من البسيطة الزخارف
 والدروب المتعددة النجمية األشكال من فتتكون المركبة الزخارف أما وغيرها، والدوائر
 الفاطمي، لفنا في خصوصا ية،اإلسالم الزخارف في شاعت التي األخرى المعقدة الهندسية
  .4والعثماني والمملوكي ياأليوب  العصر في واستمرت

                                                            
  :وأنظر .114،115المرجع السابق،ص ،أبو صالح األلفي- 1

-Taylor (R.),Ottoman Embroidery,Hongkong, 1993,p112-125. 
 .122، ص2000، القاهرة،صطلحات العمارة والفنون اإلسالميةمعجم م ،عاصم محمد رزق- 2
 .579المرجع السابق، ص  ،محمد عبد الودود عبد العظيم -3

  :وأنظر .65،ص1977، القاهرة،الخزف التركي ،سعاد ماهر- 4
- Migeon ; Manuel D’Art Musulman, Vol, II, Paris, 1970,p33,36. 
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 والجدائل المتماسة الدوائر المسلم، الفنان استعملها التي الهندسية األشكال أمثلة ومن
 والمسدس والمخمس والمربع المثلث أشكال إلى باإلضافة والمتشابكة، المنكسرة والخطوط
  .1المفرغة األشغال من جميال نسيجا تشكل لكي بينها فيما تتداخل

 كانت إذ أخرى، عناصر مع المدروسة النقود على هندسية األشكال ماستخدا وغلب
 من جمالية قيمة لها تشكل عالقة بذلك لتصبح للزخارف، الهندسي التوزيع لتحقيق الزمة
 الهندسية التكوينات إلى الفني،باإلضافة العمل في بالنظام إحساس من ماتخضعه خالل

 رثأك وكانت الكتابية، والنقوش بالزخارف حيطت تحيط األشكال متعددة إطارات في المتمثلة
 الدوائر -خصوصا المدروسة والعثمانية عامة يةاإلسالم النقود على -استعماال اإلطارات
 سيوضح كما وغيرها والمربعات النجمية، واإلطارات المفصصة الدائرية واإلطارات المتعددة
  .رغةفالم األشكال خالل من الحقا

 إال قلتها، من بالرغم المدروسة المسكوكات على هندسيةال الزخارف عن والحديث
 واألشكال النجمية األشكال جاءت حيث ،المدروسة النقود أغلب على متكررة جاءت أنها

  .والمربعات الدائرية
 مصر، قسطنطنية،( من بكل والمضروبة المدروسة المسكوكات نأ بالذكر والجدير

 همزة التعدد بهذا وتمثل أشكالها، وتعدد الهندسية فالزخار  بتنوع امتازت قد ،)الجزائر تونس،
 قائم رائع نظام شكلت والتي النقود، عليها اشتملت التي العديدة الزخرفية العناصر بين وصل
 داخل الهندسية واألشكال الراقية المستويات وتدل التام، والتوافق الكامل اإلنسجام على

 هذه لخصائص وفهمه المسلم، اننالف براعة ىمد على العملة، هرظو  لوجه الزخرفي التكوين
 فيها وابتكروا التصميمات من النوع هذا في اتفننو  حيث الهندسية، خصوصا األشكال،
  :مايلي المدروسة المسكوكات على نفذت التي الهندسية األشكال أهم ومن .2الكثير

  
  
  
  

                                                            
 .53، ص1983، أعمال الندوة العالمية،استنبول،الرقش العربيمعاني النجوم في  ،عفيف البهنسي- 1
 .263المرجع السابق،ص ،محمد عبد الودود عبد العظيم- 2
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  بأنواعها الدوائر-

 النقود أو عامة، بصفة العثمانية قودالن من نقد أي يخلو ال أنه المالحظ من        
 في دائرتين نرى وأحيانا منقطة، غير أو ،)حبيبية(منقطة كانت سواء الدوائر من المدروسة

 ثالثة أو بالمركز، تحيط والثانية بالهامش تحيط لىو األ الدائرة حيث والظهر الوجه من كل
 تحيطان رتانو امتج والثالثة ةالثاني والدائرتان الخارجي بالهامش تحيط منها لىو األ دوائر

 تحيط لىو األ الظهر، في ودائرتين الخارجي بالهامش تحيط الوجه في ةواحد ودائرة بالمركز،
 غير واألخرى منقطة لىو األ رتينو امتج دائرتين نرى وأحيانا بالمركز، تحيط والثانية بالهامش
 إزدانت التي  الهندسية الوحدات أكثر من الدوائر وتعتبر. والظهر الوجه من كل في منقطة
 للنقود العام الشكل ألن وذلك المركز، المتحدة الدوائر خصوصا الدراسة، موضوع النقود بها

 النقود، هذه على الدائرة تنفيذ سهولة إلى أدى مما الدائري، تصميمها مع خاص بشكل يتالئم
 ذهبية النقود هذه كانت سواء عليها، الدوائر تنفيذ النقاش على سهل مما الستدارتها وذلك

 حيث من أو الشكل حيث من سواء كبيرا تنوعا رالدوائ هذه تنوعت وقد ،نحاسية أو وفضية
 بين الفصل أو الهامش وكتابات المركز كتابات بين لتفصل بالنقود تحيط دوائر فهناك العدد،

 كما خطوط، عدة من أو واحد خط من أما رالدوائ هذه وكانت ،المتعددة الزخرفية الوحدات
 دائرة بداخلها تحصر التي الخارجية الدائرة أو ،خارجي كإطار المفصصة الدوائر استخدمت
 إليها أضيفت حيث الدائرية المناطق من المبتكرة األنماط أحد األخيرة هذه تعد إذمفصصة،
  .17 رقم الشكل أنظر حولها دائرة نصف فصوص
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 كتابات داخله ليحصر المزدوج المربع أو واحدال المربع إطار ونجد هذا ،1واألضالع الزوايا
  .18 رقم الشكل أنظر ،الكتابات من النوع لهذا مناسب فهو األفقية األسطر
 يبرز أن خاللها من إستطاع مختلفة، بطرق المربعة األشكال نفذ قد النقاش أن نرى وهكذا

  .خارجي كإطار المربعات بها أحاطت التي  المرزية الكتابات
 والزياني، الموحدي العهد في المغربية قودالن على الزخرفة من النوع هذا ظهر ولقد        
 الذي أورخان ابن مراد السلطان عهد في ظهر فقد العثماني العهد في أما المغوليين، ونقود
  .م1359/ه792 إلى م1389/ه761من الحكم تولى

  
  
  
  

  النقود على المنفذة المربعات أنواع :18 رقم الشكل

 الرمزية، إستعمال إلى يتجهون اإلسالم صدرل التالية الفترات في المسلمون بدأ وقد
  .2واضحة عقائدية قيمة أي  العناصر لهذه كان وٕان
  جاماتال-

 عامة بصفة يةاإلسالم الزخرفة في ظهرت وقد الخراطيش بزخرفة أيضا وتعرف        
 من وغيرها واألخشاب والرخام والسجاد المعادن على فنفذت خصوصا، العثمانية والزخرفة
 الكتابية، النصوص بين الفاصلة المستقيمة الخطوط عن تشكلت حي األخرى، اتالمصنوع

 رقم الشكل أنظر ،ةواحد جامة الصغيرة النقدية القطع وعلى جامتينن الكبيرة النقود على فنجد
18.  

                                                            
1 -Balog ;Coinage of the Ayyubids,p671-672. 

- 1551(العناصر الزخرفية المعمارية  بمدينة طرابلس خالل العهد العثماني ،حنان محمد علي بن نافع -2 
 . 103، ص2007-2006ماجستير في االثار االسالمية،كلية اآلداب والعلوم، جامعة المرقب، ليبيا، ،رسالة)م1911
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وتدل المستويات الرائعة التنظيم واألشكال الهندسية داخل التكوين الزخرفي على 
وجهي النقود المدروسة، على مدى براعة الفنان المسلم وفهمه لخصائص هذه األشكال 

  .1ثيراخصوصا الهندسية منها، حيث تفننوا في هذا النوع من الزخارف وابتكروا فيه ك
للنقاش على  أتيحتومن هنا يمكن القول على الرغم من صغر المساحات التي 

النقود، إال أنه أبدع فيها ودمج على وجهيها مختلف الزخارف الكتابية والنباتية والهندسية 
  .وغيرها

والجدير بالذكر أيضا أنه يمكن القول أن المسكوكات المدروسة قد تميزت بتنوع 
؛ لكن وبالرغم من ذلك فإن هذه الزخارف لم تكن أشكالهاوالهندسية وتعدد زخارفها النباتية 

م أمابنفس الدقة التي وردتها بها على التحف والعمائر؛ وذلك إلختالف المساحة المتاحة 
هذه المنتجات، فاستخدمت الزخارف الهندسية  النقاش وكذلك الغرض الذي صنعت من أجله

نفذها بشكل مستقل كوحدة  أونباتية،  أوت كتابية كإطارات للزخارف األخرى سواء كان
يا بالنسبة للنقود أساسزخرفية منفصلة، وبالتالي فإن دراسة هذه الزخارف تعتبر جزءا 

  .المدروسة، بل غنها مكملة لما نقش عليها من نصوص كتابية
  المدروسة مميزات السكة العثمانية-

ميزت بالطغراء وهو التوقيع الرسمي جاءت نقود الدولة العثمانية بسيطة في شكلها، ت
من خالل النقود  ظونالح. 2الخاص بالسلطان العثماني، ويضم اسمه ولقبه واسم والده أحيانا

المدروسة تغيير شديد من دولة ذات الطابع الديني إلى دولة ذات طابع علماني وقد تمثل 
المحمدية واآليات المقتبسة  ذلك النقود المدروسة، حيث نرى استبدال عبارات التوحيد والرسالة

 )خاقان البحرين(،)سلطان البرين والبحرين(من القرآن بألقاب فخرية  للسلطان العثماني مثل
  ).صاحب العز والنضر في البر والبحر(،

  :3وقد ضرب في الدولة العثمانية نوعيين من النقود

                                                            
 .355المرجع السابق، ص  ،محمد عبد الودود عبد العظيم - 1
مجلة  تى نهاية العهد العثماني،الكنى واأللقاب على نقود مدينة السالم بغداد منذ تأسيسها ح ،الحسيني باقر-2

 .109،ص1980-1979،بغداد،10المسكوكات، العدد 
،بغداد، )9-8(، مجلة المسكوكات، العددنقود السلطان عبد الحميد األول في المتحف العراقي ،الدجيلي غالب- 3

  :وانظر.79،ص1977
 .111،ص1995،شركة الربيعان،ن،ش،ت،الكويت،1طالعملة اإلسالمية،،حسين القزويني-
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وألقابه نقود ضرب على جهها صورة الطغراء المشتملة على إسم السلطان  :الأو 
  .على الظهر فقد كتب لقب السلطان أماومكان الضرب، وتاريخ تسلمه الحكم

سم مدينة إ و  نقود كتب على وجهها اسم السلطان بدال من صورة الطغراء، :ثانيا
الظهر فقد ضرب لقب السلطان وسنة ضرب السكة وقد  أماو  الضرب وتاريخ استالم الحكم،

  :هاأهمت بمميزاالعثمانية عامة تميزت النقود 
  جودة الضرب-
  وجود صورة الطغراء-
  سهولة قراءتها-

ماميز النقود المضروبة في الجزائر في العهد العثماني عدم استقرارها  أهمومن 
وصعوبة تحديد قيمتها بسبب تذبذب األحوال االقتصادية والسياسية في البالد مما ساعد على 

تزوير  أعمالشرائية، وزاد من ذلك رواج ، وتسبب في تدني القدرة الندرة المعادن الثمينة
وبات العملة على الرغم من وجود عقوبة اإلعدام حرقا التي كانت تطول المزورين، والعق

كون محل بحث ولم أبنائها في التزوير بعدما ي أحدثبت تورط الجماعية ضد القبيلة التي ي
  .1تستطع الدولة الوصول إليه

  :تسك ثالث أنواع من النقود هيوكانت الجزائر في العهد العثماني 
  .السلطاني ونصفه، وربعه والمحبوب ونصفه وربعه :العمالت الذهبية-
، دراهم، ونصف لایر دراهمالدور الجزائري، لایر بوجو، ولایر : العمالت الفضية-

  .، وثمن بوجو والموزونةدراهمونصف لایر 
  2الصائمة ولایر بسيطة: العمالت النحاسية-

  
  

    

                                                            
-2008، 15-12،مجلة المخبر، عالعملة الجزائرية في أواخر العهد العثماني ودولة األمير عبد القادر ،قبايلي الهواري- 1

 .39، 38،ص2009
، مجلة الدراسات 1830-1518أوضاع الجزائر خالل العهد العثماني  ،مؤيد محمود حمد وسلوان رشيد رمضان-2 

 .424،ص2013، 5،مج16التاريخية والحضاريةع
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هذا الجمال الذي ، الزخرفة هي سجل لمراحل تطور اإلبداع اإلنساني في مجال الجمال      
تلك الروح ، اإلسالمإزداد بريقا ولمعانا لما  أضيف إليه من خصائص فنية اصطبغت بروح 

فكان ، ا فننيا رائعاإنتاجفأعطت  اإلسالمالتي جمعت حضارات مختلفة انسجمت في ظل 
  .فنون األخرىدائما قدار على مضاهاة ال
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  الخاتمة
  

فكانت خير سفير ، ية على العمالت األجنبية بعد تعريبهااإلسالملقد قضت العملة 
خلية من الصور والشارات ، وكتابات عربية، بما نقش عليها من آيات قرآنية حيدلعقيدة التو 
ية وتعاملت بها دول اإلسالمبذلك أصبحت رمزا للحضارة التأثيرات األجنبية و  أو، المسيحية

  .المنقوشة  اسمعليها  االعالم األجنبي وأطلقو 
أصبح علم المسكوكات من العلوم التي ال يمكن إغفال دالالتها الدينية واالقتصادية  كما

 الوثائق أهمى حدإالتي تتضمنها النقود ك) أشكال هندسية، نقوش، رسوم(والسياسية والفنية 
موغلة في القدم شابها الكثير  تاريخيةوالشواهد والدالئل األكثر مصداقية على عهود وعصور 

ولكون المسكوكات من المكونات الرئيسية ، تاريخيةالمن الغموض واألخطاء والمغالطات 
حيث يتم ، لى يومنا هذاإن الدور الذي تلعبه النقود منذ اختراعها لم يتغير أوالشك . للهوية 
ووسيطا للمبادلة وأداة الختزان القوة الشرائية  وقاعدة للقيم ، لها كوحدة للحساباستعما

  .المستقبلية
تعتبر أيضا أداة فعالة في أيدي الباحثين عامة والمشتغلين بالتاريخ االقتصادي على  و

  .وجه الخصوص باعتبارها وسيلة ضرورية للتعامل اليومي
عالمية كبيرة لكونها همزة وصل إأدورا  دتأن النقود أومن خالل ماسبق يمكن القول 

فهي ال تقل عن ، فضال عن الدور االقتصادي التي تؤديه كأداة تعامل همابين الحكام ورعاي
ية في مجال كتابة أهمالمكتوبة ومن هنا يبدو واضحا وجليا ما للسكة  أوالصحافة المرئية 

  .بمثابة كتاب مفتوح نهاالتاريخ  أل
اب العالي على ضرب أي إيالة إلى الب إخضاع أون عند دخول لقد حرس العثمانيي -

تواجدهم  أوبها غزوهم إلى مصر  افقط فليست هي الذريعة العقائدية التي بررو  النقود بإسمهم
ى شارات الملك الرئيسية وعالمة على حدإبالجزائر وتونس؛ بل وقبل ذلك فإن السكة هي 

وقد استمرت السكة بأسمائهم وحتى ) ونست، الجزائر، مصر(خضوع األقاليم تحت حكمها 
  .خارج حدودهم

 في ماأ جدا، القليل إال البايلربايات، عصر في المضروبة الفضية النقود من يبقى لم
 كل وصلتنا الدايات عصر في أنه غير ،تماما انعدمت فقد واألغوات الباشاوات عصري
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 النقدي النظام في األساسية دةالوح هي الفضية العملة هي الفضية العملة باعتبار األنواع
  .ونقوشها وأشكالها تسمايتها تنوعت عديدة نقود ضربت لذلك الجزائري،

سجلنا رغبة السلطان العثماني في تسجيل اسمه مع إغفال كتابة العبارات المقتبسة من 
القرآن الكريم وشهادتي التوحيد التي ألفناها في النقود المملوكية بمصر والنقود الموحدية 

  .والمرابطية والمرينية والزيانية بالجزائر
هناك دليل واضح على تداول نقود عثمانية من ضرب الواليات األخرى فضال على -

 .النقود الغير عثمانية
والتي  ،للباحثة رزقي فهيمة الماجستيركما قمنا بتصحيح األخطاء الواردة في رسالة -
 وى الظهر بالنسبة للنقود التي سكتمستن األرقام الموجودة فوق حرف الباء على أتعتقد 

مدة حكم أي سلطان عثماني بمصر أي السلطان الذي ضربت باسمه  أنهابإيالة مصر على 
األرقام  أما، ولكننا توصلنا إلى أن هذه األرقام عبارة عن وحدة قياس، القطعة النقدية

قش إسمه على الموجودة على ظهر القطع النقدية فهي التي تمثل مدة حكم أي سلطان ن
، وهذا بمساعدة واالطالع على الدراسات المصرية في هذا المجال وبمساعدة الدكتور السكة

  ..عاطف منصور رمضان من جامعة الفيوم مصر
المضامين المسجلة على  أهمكانت من  تاريخيةالاتضح من خالل البحث أن الكتابات -
  .واريح بالسنوات فقططرق تسجيل التواريخ هي تسجيل الت أهموكانت ، النقود
  .في مجال الخط تبين أن خط الثلث هو أكثر الخطوط المستخدم على النقود المدروسة-
تجلت روح الصانع الزخرفية في كتابة الحروف والكلمات متداخلة مع حروف وكلمات -

  .وكان هذا التداخل يساعد في كتابات النصوص في مساحات ضيقة، خرىأ
لوصفية والتحليلية إستمرار األساليب الزخرفية المحلية جنبا تبين من خالل  الدراسة ا-

  .إلى جنب مع الزخارف العثمانية الوافدة
أظهرت الدراسة ظهور أشكال ورسوم هندسية وزخارف نباتية وزخارف رمزية ظهرت 

  .ل مرة في الجزائر بمجيء العثنمانيينو أل
الزخارف خصوصا النباتية تبين من خالل الدراسة الوصفية والتحليلية تنوع أشكال -

  .النخلية وزهرس السوسن أكثر إنتشارا مراوحوكانت زهرة الاللة وال
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تبين كذلك من خالل الدراسة الوصفية سيادة الزخارف النباتية والهندسة والكتابية -
  .الرسوم الحيوانية وأشكال الطيوروخلوها من األشكال اآلدمية و 

  
    



 
 
 

  

  
  
  
  
  
  

  والمراجع المصادر قائمة
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  والمراجع المصادر قائمة

  الكريم القرآن/ 1
  .عمران آل سورة من 75 يةاآل -
  .الحجرات سورة ،11 رقم اآلية-
  .سبأ سورة ،21 يةاآل-
  العربية باللغة المصادر/2
 ،األسفار وعجائب األمصار غرائب في الناظر تحفة ؛)إبراهيم ابن محمد( بطوطة ابن-

  .1956 سوريا، ،1ج الكتاني، علي تحقيق
 تحقيق ،المصرية الضرب بدار العلمية االسرار كشف ؛)منصور الكاملي الذهبي( بعرة ابن-

  .1966 القاهرة، والطباعة، للتأليف العامة المصرية المؤسسة فهمي، الرحمان عبد
 مصر ملوك في الزاهرة النجوم  ،)م1470/ه874ت( ؛)المحاسن أبو الدين جمال بردى( تغرى ابن -

  . 1956-1929 القاهرة، ،12-1ج ،والقاهرة
  .2005 بيروت، للحديث، الفجر دار الطاهر، أحمد حامد تحقيق ،المقدمة ،) الرحمن عبد( خلدون ابن -
 والتوزيع، والنشر  للطباعة المعارف مكتبة دار ،2ط ،خلدون ابن مقدمة ؛)الرحمن عبد( خلدون ابن-

  .2013 لبنان، بيروت،
  .1991 القاهرة، مدبولي، مكتبة عطية، عزيز تحقيق ،1ط ،اوينالدو  قوانيين ؛)أسعد( مماتي ابن -
 حسين تحقيق السكة، دار ضوابط في المشتبكة الدوحة ؛)الحكيم يوسف بن علي( الحسن أبي -

  .1958 مدريد، والتوزيع، للنشر يةاإلسالم الدراسات معهد ،2و1 العدد المجلد، ،مؤنس
 مصطفى، محمد:د تحقيق ،20ج ،الدهور وقائع في لزهورا بدائع ؛)أحمد بن محمد إياس ابن( الحنفي -

  .1984 القاهرة،
  .1909 القاهرة، ،السلطانية األحكام المارودي؛ -
 محمد رجاء تحقيق والموازيين، والمكاييل النقد ؛)علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد( المناوي -

  .1981 والتوزيع، للنشر الرشيد دار السامرائي،
 الفكر دار ،1ط ،01ج الداية، رضوان محمد تحقيق ،التعاريف ؛)الرؤوف عبد محمد( ويالمنا -

  . بيروت المعاصر،
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 وعلق صححه ،السلطانية االحكام ؛)هــ458 ت) (الفراء الحسين بن محمد يعلى أبي القاضي( الحنبلي-
  .2000 لبنان، بيروت، والتوزيع، للنشر العلمية الكتب دار الفقي، حامد محمد  عليه

 ،14ج،3ج،1ج اإلنشا، صناعة في األعشى صبح ؛)م1418/ه821ت( أحمد العباس أبو القلقشندي-
  .1919 القاهرة، المصرية، الكتب دار
 زيادة، مصطفى محمد تحقيق ،3ج ،الملوك دول لمعرفة السلوك ؛)أحمد بن الدين تقي( المقريزي-

  .1958-1956 القاهرة،
 محمد نشره ،2ج ،1ج الملوك، دول لمعرفة السلوك ،)م1441/ه845ت( أحمد بن الدين تقي المقريزي-

  .1958- 1956 القاهرة، زيادة، مصطفى
  ).ت.د(القاهرة، مدبولي مكتبة الشايب، زهير ،ترجمة6ج مصر؛ وصف الفرنسية؛ الحملة علماء-
 العربية باللغة المراجع/3

  .1989الجزائر، ،م1855-1830األلمانيين الرحالة مؤلفات في الجزائر ؛)دودو( العيد أبو -
  .1981 لبنان، بيروت، والتوزيع، للنشر العربي الرائد دار ،النبات أسماء معجم ؛)عيسى( أحمد -
 والنشر، للطباعة األصفهاني دار إيطاليا، وجنوب صقلية في يةاإلسالم الحضارة ؛)المنعم عبد( أرسالن-

  .1980 السعودية، جدة،
 والفنون للتاريخ األبحاث مركز ،أحمد محمد ترجمة ،1ط وعمائرهم، الترك فنون ؛)أوقطاي(آبا أصالن -

  1997 اسطنبول، ية،اإلسالم والثقافة
 العثمانية الدولة لوثائق شامل فهرس العثماني، األرشيف بينارق، وعصمت) نجاتي( أقطاش -

 الجامعة صالح، سعداوي صالح ترجمة ،باسطنبول الوزراء لرئاسة التابعة  الوثائق بدار المحفوظة
  .1986  عمان، األردنية،

  .1974 ن،ت، المعارف، دار ،3ط ،مدارسه فلسفته، أصوله، ي،اإلسالم لفنا ؛)صالح أبو( األلفي -
  .1974للكتاب، العامة المصرية ،الهيئةالفن وتاريخ التذوق في مذكرات وآخرون،) صالح أبو( األلفي -
 االولى البدايات من المغارب وبالد المشرق في ينهاومواز  يةاإلسالم النقود اريخت ؛)دنيال( أوسطاش-
  .2011 الرباط، والوزيع، للنشر االنسانية العلوم اآلداب كلية معتصم، محمد ترجمة ،اآلن الى
  .1983 القاهرة، ،ط،ن، لبنان دار ،1ط ،العربي الخط روح  ؛)كمال( البابا -
 القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة واآلثار، ئقوالوثا التاريخ في يةاإلسالم األلقاب ،) حسن( الباشا -

1958.  
  .1986ش،.النهضة،ن مكتبة ية،اإلسالم لآلثار لمدخلا  ؛)حسن(الباشا -
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 العصر في مصر في االقتصادي التطور ؛)حمزة محمد( عليشو ) راشد( البراوي -
  .1949،القاهرة،4،طالحديث

  .1983العالمية،استنبول، الندوة مالأع ،العربي الرقش في النجوم معاني ؛)عفيف( البهنسي -
 للبحث التميمي مؤسسة ،باي الصادق محمد عهد في التونسي الجيش ؛)وأخرون الجليل عبد( التميمي -

  .1995 تونس صفاقص، والمعلومات، العلمي
  .1989 ،1 ط القاهرة، مكتبةوهبة، ،العربية والنقود الدواوي أصالة ؛)محمد المتعال عبد( الجبري -
  .2015 األردن، والتوزيع، للشر الفكر  دار ،1ط ،يةاإلسالم المسكوكات ؛)رمضان سعد( بوريالج -
  .1993ط،ن،القاهرة، األزهرية، المكتبة ،2ط ،الكتابة وأدوات العربي الخط ؛)توفيق( الجندي -
 ت،تحقيقا مركز ،السلجوقية النقود على الزخرفية للعناصر تحليلية دراسة ؛)باقر محمد( الحسيني -

  .ت.د العراق،
 الرسالة، مؤسسة ،1،طالتاريخية واأللقاب المصطلحات معجم ؛)الكريم عبد مصطفى( الخطيب -

  .1996بيروت،
  .180،185،ص1995الرياض، ،المكرمة ةكم من إسالمية كتابات ؛)العزيز عبد سعد( الراشد -
 ي،المملوك العهد نهاية تىح اإلسالم صدر من يةاإلسالم النقود زيف ؛)يحي بن اهللا ضيف( الزهراني -
  .1993 المكرمة، مكلة ،1ط
 للكتاب العامة الهيئة ،-وتطورها العملة نشأة عن تحليلية دراسة- وتاريخها العملة ؛)حسن( الشافعي -

 .2006 والتوزيع، للنشر

 .ت.للكتاب،د العامة المصرية الهيئة الوالة، عصر في العربية العمارة ؛)فريد( الشافعي -

  .2004الجامعية، المعرفة دار القديمة، الحضارات تاريخ في دراسات ؛)حسن( الشيخ -
 والتوزيع، للنشر العربية الحضارة رمز ،العثمانية مصر في متداولةال النقود ؛)السيد أحمد( الصاوي -
  .2001 القاهرة، ،1ط
 والطباعة التجارة كةشر  العباسية، العهود بعد لما العراقية النقود تاريخ ؛)عباس المحامي( العزاوي -

 .1958 بغداد، الصالحية، والتوزيع، للنشر

 1984 ،الدوحة،1الدولي،جالنقود العربية اإلسالمية المحفوظة في متحف قطر  ؛)الفرج أبو( العش -

 واآلثار، والفنون للثقافة الوطني المجلس ،1ط ،يةاإلسالم العربية النقود ؛)الفرج أبو محمد( العش -
  .2003الدوحة،

 .ت.القاهرة،د المعارف، دار ،الحدائق وتنسيق الزينة ونباتات الزهور ؛)يسرى محمد( لغيطانيا -

  .1995الربيعان،ن،ش،ت،الكويت، ،شركة1طية،اإلسالم العملة ؛)حسين( القزويني -
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 والتوزيع، للنشر العصرية المطبعة ،النميات وعلم العربية النقود ؛)ماري انستاس األب( الكرملي -
1939.  

 والتوزيع، للنشر العلم دار ،2ط ،يةاإلسالم النقود تاريخ ؛)الحسيني موسى السيد العالمة( المازندراني -
  . 1988 لبنان، بيروت،

 العامة المصرية الهيئة ماني،ثالع العصر في يةاإلسالم الزخرفية الفنون مرزوق؛ العزيز عبد محمد -
  .1974 للكتاب،

  .1993 ،القاهرة سينا،ن،ش،ع، ابن مكتبة ية،اإلسالم الزخرفة في الفن روائع ؛)عنايات( المهدي -
 اإلعالم، وزارة منشورات المعرب، األموي الدرهم ؛)درويش مهاب( والبكري) محمود ناصر( النقشبندي -

  .1974 العراقية، الجمهورية
 فتحال منذ والوظائف األلقاب تطور في دراسة( العثمانية والوظائف األلقاب ؛)مصطفى( بركات -

 غريب دار ،)والمخطوطات والوثائق االثار خالل من العثمانية الخالفة الغاء حتى لمصر العثماني
  .103ص ،2000 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة

 المؤسسة ،حماد بني دولة سقوط الى ياإلسالم الفتح من المغربية المسكوكات ؛)صالح( قربة بن -
  .1986 الجزائر، والتوزيع، للنشر للكتاب الوطنية

 الجليل عبد تقديم ،)1882-1859(باي الصادق محمد عهد في التونسي الجيش ؛)الشيباني( بنبلغيت -
  .1995تونس، التميمي، مؤسسة منشورات التميمي،

  .1996 القاهرة، ية،اإلسالم العصور في  اإليرانية الفنون ؛)زكي( حسن -
  ..1993 األردن، ،1ط ،العثمانية الوثائق في العربي الخط ؛)محمد إدهام( حنش -
 عمان، والتوزيع، للنشر طلوع دار ،1ط ،العثمانية الوثائق في العربي الخط ؛)محمد ادهام( حنش -

1998.  
- 749/هـ365-132االوليين القرنيين في اإلسالم في الضرب ودور النقود ؛)القاسم إبراهيم( رحاحلة -

  .1999، القاهرة مدبولي، ،مكتبة1ط م،975
  .2012 القاهرة، والتوزيع، للنشر هنداوي مؤسسة ،1ج ياإلسالم التمدن تاريخ ؛)جرجي( يدانز  -
  .2001بيروت، الجمهورية، نشأة الروماني، التاريخ في ؛)أحمد( سراج -
  .)ت.د(القاهرة، ،والمعاصر الحديث التاريخ في ووثائق نصوص وآخورن؛) فؤاد محمد( شكري -
  األثرية والوقفيات الوثائق واقع من التركية العمالت لبعض دراسة ؛)سفيو  السالم عبد( الدين صالح -

 المطابع لشؤون العامة الهيئة ،1إسالمية،مج آثارية دراسات ،بالقاهرة ياإلسالم الفن متحف كنوز ومن
  .1982 االميرية،

  .2006 هرة،القا والتوزيع، للنشر الكتاب عالم ،4ط ،األزياء تاريخ وأخرون؛) أحمد زينات( طاحون -



 
 
 

354 
 

 العصر في  المعدنية والتححف  النقود على والزخارف الكتابات ؛)محمد العظيم عبد( الودود عبد -
 ع،.ش.ن للموسوعات، العربية الدار ،1ط ،)ياإلسالم المتحف مجموعة ضوء في( البحري المملوكي
 .2009 الرياض،

  .2007 والنشر، للطباعة المصرية هضةالن ،1ط ،التركي الفن في دراسات الحافظ؛ عبد عطية اهللا عبد-
   .1419/1998سينا، ابن ،دارونظرياتها التربة تاريخ ؛)العباس أبو( عزام -
  .1988 األردن، عمان، والننشر، للطباعة البشير دار ،ياإلسالم بالفن التعريف ؛)وجدان( علي -
 للطباعة الوفاء دار ،1،طيةاإلسالم والحضارة اآلثار في وبحوث دراسات ؛)السيد محمد( غيطاس -

  .2005والنشر،اإلسكندرية،
 واألنتروبولوجيا،جامعة األثار معهد ،يةاإلسالم المسكوكات طرز ؛)الرحمن عبد سامح( فهمي -

  .1994اليرموك،
 التوزيع، والنشرو للطباعة العامة المؤسسة ،وحاضرها ماضيها العربية النقود ؛)الرحمن عبد( فهمي -

 .1964 مصر،

  .1960 بيروت، لبنان، والنشر، للطباعة وأوالده مذكور التركي، الخزف ؛)عادس( ماهر -
 والحضارة واآلثار التاريخ دراسة في يتهاأهمو  يةاإلسالم النقود ؛)منصور عاطف( رمضان محمد -

  .2008القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة ،1ط ،يةاإلسالم
 والتوزيع، للنشر التراث دار مكتبة ،يةاإلسالم ولةللد المالية والنظم الخراج ؛)الدين ضياء محمد( الريس-

 .1985 ،5ط القاهرة،

  .1958 مصر، والتوزيع، للنشر المعارف دائرة عيسى، أحمد ترجمة ،3ط ية،اإلسالم الفنون ؛ديماند-
  .العامة،بغداد الثقافية الشؤون دار التاريخ، وكتابة المسكوكات ؛)الرزاق عبد( ناهض-
  والموسوعات المعاجم، القواميس،/4
  المعاجم -أ
  .)ك,ك.س( مادة ،15ج ،العرب لسان منظور؛ ابن -
  .2000 القاهرة،  ية،اإلسالم والفنون العمارة مصطلحات معجم  ؛)محمد عاصم( رزق -
 فهد الملك مكتبة مطبوعات ،التاريخية العثمانية للمصطلحات الموسوعي المعجم صابان؛ سهيل -

  .2000 الرياض، الوطنية،
  .1995 بيروت، ناشرون، لبنان مكتبة ،1،طوالخطاطين العربي الخط مصطلحات معجم ؛البهنسي عفيف-
  القواميس -ب
  .1979 تونس، والتوزيع، للشر التونسية الشركة ،الجديد سالقمو  وآخرون؛ )علي( هادية بن -
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  .1981 تونس، للكتاب، العربية الدار ،القاموس مختار ؛)أحمد الطاهر( الزاوي -
  الموسوعات-ج
ة دار ـمطبع ، وفجر السکة العربية ـاتعربية وعلم النميـنقود الـموسوعة ال ؛)الرحمن عبد( فھمي -

  .1965 ،اهرةـالق ،ابـالکت
 "يةاإلسالم الخالفة نقود" ىاإلسالم العالم في النقود موسوعة ؛)منصور عاطف( رمضان محمد -

 ن دارالقاهرة، األندلسية، األموية الخالفة العباسية، الخالفة – األموية الخالفة -الراشدين الخلفاء( عصر
  .2004/هـ 1425القاهرة ت،.

  الجامعية والرسائل األطروحات/5
 ،الهجري الخامس القرن منتصف حتى العباسية المسكوكات ؛)اهللا عبد بن شرف نب طالل( البركاتي -

  .2000 السعودية، العربية المملكة القرى، ام جامعة يةاإلسالم الحضارة في دكتوراة رسالة
 العثماني العهد خالل طرابلس بمدينة  المعمارية الزخرفية العناصر ؛)علي محمد حنان( نافع بن -
 المرقب، جامعة والعلوم، اآلداب ية،كليةاإلسالم االثار في ماجستير سالة،ر )م1551-1911(

  .2007-2006ليبيا،
 اآلثار، كلية ية،اإلسالم اآلثار في ماجستير رسالة ،العثمانية الطغراء ؛)حامد علي محمد( بيومى -

  .1985 القاهرة، جامعة
 ياإلسالم المتحف مجموعة ضوء في ونقودها الفاطمية القاهرة ضر دار ؛)حسن تامر( محمد جمعة -

  .2006طنطا،مصر، جامعة ية،اإلسالم اآلثار في ماجستير رسالة بالقاهرة،
 دراسة(بالقاهرة العثمانية العمائر التحفو على والهندسية النباتية الزخارف ؛)السيد إبراهيم( الخولى -

  .2006 طنطا، جامعة ية،سالماإل اآلثار شعبة اآلثار، قسم اآلداب، في ماجستير رسالة ،)فنية أثرية
 الجزائر، جامعة الثانية، الحلقة دكتوراه رسالة ،العثماني العهد في الجزائرية السكة ؛)يمينة( درياس -

19889-1991.  
 فنية، أثرية دراسة -قسنطينة– سيرتا متحف مجموعة خالل من العثمانية الفترة سكة ؛)فهيمة( رزقي -

  .2011 قسنطينة، منتوري، جامعة األثرية، ساتوالدرا التراث في ماجستير رسالة
 السابع الى الثاني القرن من المغربية يةاإلسالم المسكوكات على القرآنية اآليات ؛)خيرة( زيتوني-

 االثار في ماجستير-وأثرية تاريخية تحليلية، دراسة- الميالدي، عشر الثالث الى الثامن القرن ،الهجري
  .2012- 2011 ،2الجزائر جامعة اآلثار معد يةاإلسالم
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 في دكتوراه أطروحة وفنية، تاريخية دراسة ،1841-1836القادر عبد االمير نقود ؛)لمياء( شربال -
  . 2015-2014 تلمسان، بلقايد، بطر أبي جامعة الشعبية، الثقافة

-3ق(  المكرمة مكة في المضروبة يةاإلسالم النقود ؛)سلمان بن اهللا عبد بن نايف( الشرعان -
  .2008 السعودية، العربية المملكة االثار، قسم يةاإلسالم المسكوكات في دكتوراة ،)م13-9ق/ه7
 األثار في دكتوراه شهادة لنيل رسالة ،العثماني العهد في الجزائرية التطبيقية الفنون ؛)شريفة( طيان-

  .2008-2007 الجزائر، جامعة األثار، معهد ية،اإلسالم
 ،األثرية والوقفيات الوثائق واقع من التركية العمالت لبعض دراسة ؛)لدينا صالح يوسف( السالم عبد -

  .1982 القاهرة، األميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة األول، المجلد إسالمية، أثارية دراسات مجلة
 ودراسة جمعا( للونشريسي المعيار كتاب في والموازين والمكاييل النقود نوازل ؛)مسعود( كربوع -

  .2013-2012 باتنة، االثار، لم التاريخ فسم الوسيط، التاريخ في ماجستير رسالة ،)ليالوتح
 كلية دكتوراه، رسالة ،العثماني العصر في المخطوط الكتاب فن ؛)الرحمن عبد العزيز عبد( مؤذن -

  .1989 القاهرة، جامعة اآلثار،
 إلى الهجري الرابع القرن من بيةالمغر  المسكوكات على الزخرفية العناصر؛)بواشي خديجة( نشار -

 ية،اإلسالم اآلثار في دولة دكتوراة أطروحة ،الميالديين عشر الرباع-العاشر/الهجري الثامن القرن نهاية
  .2009-2008الجزائر، جامعة اآلثار، معهد

 أطروحة ،القديمة اليمنية المسكوكات على والزخارف النقوش دالالت ؛)صالح علي نجيب( الويس -
  .2016- 2015 ،2الجزائر  جامعة اآلثار معهد القديمة، االثار في راةدكتو 
  المجالت/6
 اهللا عبد والنادر،تر المخطوطات عالم مجلة ،باألندلس يةاإلسالم المسكوكات أوزان ؛)توفيق( إبراهيم -
  .1998-1997سعود، الملك جامعة ،2،مج2العمير،ع إبراهيم بن
-1222( العلوية األسرة عصر في المصرية النقود رتطو  ؛)عباس محمد( الرحمن عبد أحمد -

  .10العرب،ع لآلثاريين العام اإلتحاد مجلة ،)م1952-1805/ه1371
  .1978 ،34مج ،21سومر،ج مجلة ية،اإلسالم الهندسية الزخارف ؛)كاظم( الجنابي -
 المجلد لثاني،ا العدد المورد، مجلة ،العربية والزخرفة الخط جماليات ؛)محمد شكر محمود( الجبوري -

  .1980 بغداد، التاسع،
 بحوث، مجلة ،والمبنى المعنى بين اللفظية والزخرفة) الرقش( يةاإلسالم الزخرفة ؛)شيخ أحمد( حسين -

  .حلب جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب سلسة
 ج ر،سوم مجلة ،السلجوقية النقود على الزخرفية للعناصر تحليلية  دراسة ؛)باقر  محمد( الحسيني -
  .بغداد ،25،مج21
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 العهد نهاية حتى تأسيسها منذ بغداد السالم مدينة نقود على واأللقاب الكنى ؛)باقر محمد( الحسيني -
  .1980-1979،بغداد،10 العدد المسكوكات، مجلة العثماني،

 مجلة ،والدعاية والشعارات الثوارنقود  عنإسالمية  وتحقيقاتدراسات  ؛)باقر محمد( الحسيني -
  .1974 ،5سكوكات،عالم
 ،1830-1518 العثماني العهد خالل الجزائر أوضاع رمضان؛ رشيد وسلوان) محمود مؤيد( حمد -

  .2013 ،5،مج16والحضاريةع التاريخية الدراسات مجلة
 مجلة ،يةاإلسالم المسكوكات على والشارات والرنوك والكنى األلقاب ؛)محمد مصطفى محمد( الخازمي -

  .2016 ليبيا، المرقب، جامعة ،2016 أكتوبر، ،3 العدد والحضارة، يةاإلسالم العلوم
 بغداد، ،2-ج ،28 مج سومر، مجلة ،األيلخانية المسكوكات على األلقاب ؛)مهاب لطفي( درويش -

 .186ص ،1971

 ،العباسي العصر نهاية حتى العربية المسكوكات على العربي الخط تطور ؛)الرزاق عبد ناهض( دفتر -
 .1986،،15،مج4رد،عالمو  مجلة

 ،قسنطينة سيرتا متحف خالل من) م1826/ هــ1241( باي أحمد لسكة تقنية دراسة ؛)فهيمة( رزقي-
 .قسنطينة ،2013-2012 ،1العدد بوليكرومي، مجلة

 مخبر ،21- 20 العدد عصور مجلة ،ياإلسالم المغرب حضارة في الموحدية األلقاب ؛)محمود( شاوش-
  .2016 ،1 وهران ةجامع ي،اإلسالم التاريخ

 القاهرة، ،13 المجلد المصرية، التاريخية المجلة ،والبحرين البرين دولة ؛)حسان نظير( السعداوي -
1967. 

 مطبعة ،3المغربية،ع التاريخية المجلة ،م130-1800الجزائرية الخزينة ؛)الدين ناصر( سعيدوني -
  .1975تونس، للشغل، التونسي العام اإلتحاد

 للعلوم دمشق جامعة مجلة والجمالية، الفنية الناحية بين المعدنية النقود في الكتابة ؛)إحسان (العر -
  .2014،دمشق، 30مج ،2الهندسية،،ع

 الثانية، السنة التاريخية، كان مجلة ،التاريخ بأسرار التقود تبوح عندما ؛)الغني عبد يسرى( اهللا عبد -
  .2009 سبتمبر القاهرة، الخامس، العدد

 تحليلية دراسة" ياإلسالم التاريخ في للمعلومات وثائقية مصادر المسكوكات ؛)محمد( وةالعناس -
 االنسانية العلوم دراسات، مجلة ،"العربي المغرب في والموحدية والمرابطية والفاطمية األندلسية للعمالت

 .2016 األردن، ،1العدد ،43المجلد واالجتماعية،

- 8(العدد المسكوكات، مجلة ،العراقي المتحف في األول الحميد دعب السلطان نقود ؛)الدجيلي( غالب -
 .1977 ،بغداد،)9
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 المخبر، ،مجلةالقادر عبد األمير ودولة العثماني العهد أواخر في الجزائرية العملة ؛)الهواري( قبايلي-
  .2009- 2008 ،15-12ع
 مجلة ،العراقي المتحف يف األول الحميد عبد  السلطان نقود ؛)سعيد محمد جاسم غالب( سعيد محمد-

  .1978-1977 بغداد، ،9-8 العددان المسكوكات،
 بمتحف العثمانية والمناشف المناديل على المطرزة النباتية الزخارف ؛)علي هند( سعيد محمد -

 وأبحاث، دراسات مجلة فنية، أثرية دراسة-م19-18/ه13-12  القرنين خالل بلندن وألبرت فيكتوريا
  .2016 القاهرة، جامعة ،2016 جوان ،23 العدد

  .2016 الجزائر، ،1ع ،13 مج آثار، مجلة ،زيان بني ملوك تاريخ في السكة يةأهم ؛)كريمة( معريش-
 ،1،ج4مج عصور، مجلة ،يةاإلسالم النقود على الهجرية التواريخ ؛)رأفت محمد( النبراوي -

 .1990لندن،
  .1997 ،7 العدد األثار، كلية مجلة ،يةسالماإل النقود على العربي الخط ؛)رأفت محمد( النبراوي -
  األجنبية باللغة المراجغ قائمة/7
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  األعالم فھرس

  خان المجيد عبد

:391،338،335،289،287،288،265،262،260،259،258،257،256،255،254،253،252،251،250،248،
24247،246،245،244،231،30،229،217،216،214،212،211،210،199،197  

  خان الحميد عبد

391.338.336.305.304.303.227.225.223.191.189.74.  

  خان محمود

104.05.106.108.110.111.112.115.113.120.121.123.124.127.128.130.132.163.164.143.147.15
0.153.154.162.163.181.189.193.196.197.171.172.173.203.205.207.208.209.234.235.309.336

.338.  

  خان سليم

55.77.78.80.4.86.88.90.91.92.93.94.97.101.161.336.338  

  محمود بن العزيز عبد

196.197.199.200.201.203.205.07.260.267  

  

  البلدان فھرس

  مصر

9.10.11.12-16.26.28.34.42.46.47.50.167.188.189.190 -
224.339.344.346.349.351.351354.356.382.383.384  

  الجزائر

9-15.23.24-27.43.47.56.54 
.43.47.57.6172.73.89.174..

156.223.224.233.282.223.224.233.282.324.325.329.335.338.339.3341.346.348.349.351.349.
360.366.332.370.380.385.  

  تونس

15.20.72.127.223.260.272.273.276.278.280.281.282.283.284.285.287.324.334.336.338.339.
351.353.354.357.360.371.379.3580.381.384.  

  القسطنطنية

11.176.217.223.225.229.233234.235.246.265.269.282.324.329.335.336.346.351.353.364.  
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 الفھرس

       02                                                                                   شكر           
           03                                                                                           اإلهداء

           12-5                                                                                          مقدمة
 لوالفصل األ 

  )مدخل عام إلى علم المسكوكات( 
 

  14                                                                                             النميات علم تعريف/ 1
  14                                                                        والمسكوكات السكة مفهوم/ 2
  19                                                                                                       السكة يةأهم/3
  19                                                                               والحضارية تاريخيةال يةهماأل-
  21                                                                        والعسكرية السياسية يةهماأل-
  25                                                                                    الدينية يةهماأل-
  26                                                                              اإلجتماعية األهمية-
  26                                                                                    الفنية األهمية-
  28                                                                    األثار بعلم اتالمسكوك عالقة-
  28                                                                                                اإلسالم قبل النقود-

               30                                                                                      خالصة
                                                                                                             

  الفصل الثاني
  صناعة السكة والقائمين عليھا

  32                                                                   السكة صناعة: أوال
  32                                                                          يتهاأهمو  السكة دار مهام/1

  35                                                                      السكة دار على اإلشراف:ثانيا
  35                                                                                    السكة  دار على شرافاإل /2
  35                                                                      للسكة والفني اإلداري شرافاإل-أ
  35                                                                                  اإلداري شرافاإل1/1
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  35                                                                                                  :       السكة ناظر-أ
  37                                                                                               الحرج وكيل -ب
  37                                                                                           الشاهدان-ج
  38                                                                                    الفني شرافاإل-1/2
  38                                                                                          السكاك-أ
  39                                                                               :          الفتاح-ب
    40                                                                                      الحدادون-ج
  40                                                                                        المدادون- د
  40                                                                                        القطاع-ه
  40                                                                                        الرصاع-و

  41                                                                            السك قوالب إعداد-ثالثا
  44                                                                             :        المحفورة القوالب-أ
  47                                                                                              المصبوبة القوالب-ب
  50                                                                        السكة خامات إعداد- رابعا-
  50                                                                                                  :الذهب‐1
                51                                                                                 الدينار يف تعر-أ
  51                                                                  الدنانيير سبيكة اعداد طريقة -ب
                54                                                                                       : الفضة-2
                54                                                                     دراهمال سبيكة اعداد طريقة -أ
   56                                                                                   :    النحاس-3
  56                                                                    النحاسية الفلوس سك طريقة-أ 
    57                                                                                         الحديد-4
       57                                                                                      الرصاص-5
  57                                                               يةاإلسالم السكة في مظاهرالغش/ 6
   58                                                                                  والتزييف الغش-أ

                61                                                                                           خالصة
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  الفصل الثالث
  لدراسة الوصفيةا

  
                63                                                                       الجزائر في العمالت حركة-
                 64                                                                                 الجزائر  في المضروبة السكة/ 1
  168                                                                   مصر في المضروبة السكة/ 2
   205                                                                باالقسطنطنية المضروبة السكة/ 3
                252                                                                      بتونس المضروبة السكة/4 
                                        

  الفصل الرابع
  الدراسة التحليلية

   
  303                                                                               العثمانية السكة مميزات

  304                                                                              الكتابية الزخارف/1
  304                                                                                         :    التسجيلية الكتابات :أوال
  305                                                                                                              وااللقاب الكنى-أ

  309                                                                                          السلطان
  311                                                                                                  خاقان
  312                                                                                                                            :  خان

  313                                                                                :         الغازي 
 314                                                                           الدعائية الكتابات-ثانيا
  315                                                                                      تاريخيةال الكتابات-ثالثا 
           317                                                                 السكة على المستعمل الخط - 2  
      319                                                                                      الطغراء -أ
       322                                                                                  الثلث خط -ب
   324                                                                                     المغربي الخط -ج
  325                                                                          والهندسية النباتية الزخارف-3

  325                                                                                                            النباتية الزخارف
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  328                                                                                 الرومي زخارف-
  328                                                                                :        الاللة زهرة-
  329                                                                                           :       النخلية المرواح-
  330                                                                                   :   السوسن زهرة-
  330                                                                                  :       الشمس عباد زهرة-
  331                                                                                           :الخرشف زهرة‐
  332                                                                                                             :          الثمار-
  333                                                                                                                     :اإلكليل‐
  333                                                                          والرمزية الهندسية الزخارف-
  342                                                               المدروسة العثمانية السكة مميزات-

  344                                                                                                   خالصة
  345                                                                                          الخاتمة

  349                                                                        والمراجع المصادر قائمة-
  361                                                                                 األعالم فهرس-
 362                                                                                        الفهرس-


