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 بٓادس خاٌ سعيذ أبٕ نهسهطاٌ انزْبيت انُقٕد

 و(1663-1617ْـ/617-667)

 -حشجًخّ :

٘ٛ أثٛ ٍؼيل ثٓ أٌٚغبيزٛ ِؾّل فلاثٕلٖ ثٓ آهغْٛ فبْ ثٓ أثبلب فبْ ثٓ ٘ٛالوٛ فبْ ثٓ رٌٛٛي         

ٕٚ٘بن ِٓ يَّيٗ ثٛ ٍؼيل فزنوو اٌّٖبكه أْ اٌٖٛاة ثٛ ٍؼيل ألٔٗ ال يؼًّ ،  (1)فبْ ثٓ عٕىيي فبْ

ػٍي هٍبئٍٗ اٌزي ثؼش ثٙب إٌي اٌٍَطبْ إٌبٕو  فيٗ اإلػواة ألٔٗ أٍُ ٌٚيٌ وٕيخ ٚ٘ىنا ظٙو اٍّٗ

 . (0)ِؾّل ثٓ لالْٚ

، صُ ػيٕٗ ٚاٌلٖ ؽبوّبً ػٍي  4007َ/٘ـ407ٌٚل أثٛ ٍؼيل في اٌيَٛ اٌقبٌِ ِٓ مي اٌمؼلح ٍٕخ        

، ٚػيٓ األِيو ٍٛٔظ اربثىبً ٌٗ ٚػجلاٌٍطيف ثٓ  (6)4040/٘ـ440فواٍبْ ٚ٘ٛ في ٍٓ اٌَبثؼخ ٍٕخ 

 .هّيل اٌليٓ ٚىيواً ، ٚأهًٍ ِؼٗ ػلك آفو ِٓ االِواء 

ٚلٚي أثٛ ٍؼيل ِلح ٚاليزٗ ػٍي فواٍبْ ٚاٌزي رييل ػٓ صالس ٍٕٛاد ؽزي ٚفبح ٚاٌلٖ أٌٚغبيزٛ         

، ٚرُ اٍزلػبءٖ إٌي اٌؼبّٕخ ٍٍطبٔيخ ٌزٌٛي اٌؼوُ  (4)4044َيٕبيو44/٘ـ447هِٚبْ ٍٕخ  82في 

، ٌٚىٓ رنوو اٌّٖبكه أْ ٕ٘بن كهّ٘بً فٚيبً ٙوة في  (3)4044َ/٘ـ444ٚرُ مٌه في أٚي ٕفو ٍٕخ 

ثبٍُ اٌٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ثٙبكه فبْ ٚ٘نا يلي أٔٗ رٌٛي اٌؼوُ في ٍٕخ  4047َ/٘ـ447رجويي ٍٕخ 

 . (7)4044َ/٘ـ444ٌٚيٌ  4047َ/٘ـ447

                                                           

َ( : إٌغَٛ اٌيا٘وح في ٍِٛن ِٖو ٚاٌمب٘وح ، 4771٘ـ/247أثٓ رغوي ثوكي)عّبي اٌليٓ أثٛ اٌّؾبٍٓ يٍٛف األربثىي ، د (4) 

 . 001َ ، 4148ٓاٌّؤٍَخ اٌّٖويخ اٌؼبِخ ٌٍزأٌيف ٚإٌْو ، اٌغيء اٌزبٍغ ، اٌمب٘وح ، 

َ( : اٌٛافي ثبٌٛفيبد ، ْٔو ٚرؾميك عّؼيخ اٌَّزْوليٓ األٌّبٔيخ ، فَجبكْ ، 4070٘ـ/477اٌٖفلي)ٕالػ اٌليٓ فٍيً ثٓ أيجه ، د (8) 

4128 ، َٓ ،001 . 

َ( : اٌجلايخ ٚإٌٙبيخ ، رؾميك / أؽّل أثٛ ٍِؾُ ٚآفوْٚ ، كاه اٌويبْ 4040٘ـ/447أثٓ وضيو)أثٛ اٌؾبفع اثٓ اٍّبػيً اٌلِْمي د(0) 

 .428َٓ ، 4127زواس اٌمب٘وح، اٌغيء اٌضبٌش ، ٌ

َ( : ٔٙبيخ األهة في فْٕٛ األكة ، رؾميك ِؾّل ٙيبء اٌليٓ 4008٘ـ/400إٌٛيوي)ّٙبة اٌليٓ أؽّل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة إٌٛيوي ، د (7) 

 . 11َٓ ، 4121اٌويٌ ، اٌٙيئخ اٌّٖويخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، 

ّغّغ اٌضمبفي ، أثٛ ظجي ، يي فبْ ؽزي ليبَ اٌلٌٚخ اٌزيّٛهيخ ، روعّخ ػجلاٌٛ٘بة وٍٛة ، اٌػجبً إلجبي : ربهيـ اٌّغٛي ِٕن ؽٍّخ عٕى(1) 

8000 َٓ ،087 . 

َ ، 4114َ ، هٍبٌخ ِبعَزيو ، وٍيخ اآلصبه ، عبِؼخ اٌمب٘وح ، 4011-4810٘ـ/717-714ٕبثويٓ اٌمٖبٓ : اٌَىخ اإليٍقبٔيخ (7) 

ٓ20 . 
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َ ، ٚاٍٛك يلٖ في ّئْٛ 4044٘ـ/444ٚػيٓ اٌٍَطبْ أثٛ ٍؼيل األِيو عٛثبْ أِيواً ٌألِواء ٍٕخ        

ٚرؼييٓ اٌؾىبَ ٚىٚعٗ اٌٍَطبْ ِٓ أفزٗ كٍٚٔلي ٚػٕلِب رٛفيذ كٍٚٔلي ؽىُ اٌجالك ٚإٔله اٌمٛأيٓ 

 . (1)ىٚعٗ اٌٍَطبْ ِٓ أفزٗ األفوٜ ٍبري

وبْ أثٛ ٍؼيل ٍَِّبً ؽٕيفبً ٚػبكد إٌمٛك في ػٙلٖ رؾًّ أٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ ثلالً ِٓ األئّخ       

،  (6)، ٚوبٔذ ٍيبٍزٗ اٌقبهعيخ رزَُ ثؼاللبد اٌٖلالخ ٚاٌٛك ٚاٌَالَ ِغ اٌلٚي األفوي (0)االصٕي ػْو

وّٗ ٌٚمت ثٍمت ثٙبكه فبْ أي اٌنيٓ يٙلكْٚ ػ ثأػلائٗوّب ارٖف اثٛ ٍؼيل ثبٌنوبء ٚاٌؾٕىخ فمل فزه 

، وّب ٌمت ثبٌؼليل ِٓ األٌمبة ِضً اٌٍَطبْ ِٚبفبً إٌيٗ ثؼ٘ اٌٖفبد ِضً األػظُ  (4)اٌٍَطبْ اٌْغبع

ٚاٌٌّٛي ٚغيبس اٌلٔيب ٚاٌليٓ ٚاٌؼبٌُ ٚاٌؼبكي ٚػٍي اٌوغُ ِٓ مٌه فمل رٛفي أثٛ ٍؼيل َِِّٛبً في اٌضبٌش 

 .  (3)ػٍي أٛواف ّوٚاْ ٚكفٓ في ٍٍطبٔيٗ 4007َِبيٛ  47/٘ـ407ػْو ِٓ هثيغ اٌضبٔي ٍٕخ 

 -َقٕدِ : -

ثبٌزٕٛع اٌىجيو ِٓ ؽيش إٌمٛك ٚاٌيفوفخ ٚاٌقطٛٛ  ثٙبكه فبْ اثٛ ٍؼيل اٌٍَطبْ رّييد ٔمٛك        

ٙوثبً ٌٍٕمٛك ، ٚٔزيغخ الػزٕبق أثٛ ٍؼيل اٌّن٘ت إٌَي  اإليٍقبٔييٓٚيؼزجو أثٛ ٍؼيل ِٓ اوضو اٌَالٛيٓ 

ػبكد اٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ اٌضالصخ ػٍي ٔمٛكٖ ، وّب ظٙود ػٍي ٔمٛك اثٛ ٍؼيل اٌؼجبهاد اٌلػبئيخ ِضً 

 ػجبهح "فٍل هللا ٍِىٗ" ، وّب ظٙود اآليبد اٌموآٔيخ ٚثؼ٘ اٌؼجبهاد اٌليٕيخ ِضً "إٌٖو ِٓ هللا" .  

 ِب ٙٛء في ٚمٌه اٌن٘جيخ إٌمٛك ٙوة فمل أثٛ ٍؼيل ثٙبكه فبْ  ٍٍَطبْاٌن٘جيخ ٌ اٌلٔبٔيو ػٓ أِب        

األٍزبم ػجلاٌّغيل  ِغّٛػخ ٚرؾزفع ،ِٚب رؾزفع ثٗ اٌّزبؽف ٚاٌّغّٛػبد اٌقبٕخ  لجً ِٓ ْٔوٖ ٍجك

ٌفزوح ؽىُ اٌٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ثٙبكه فبْ  رَٕت ثؼلك رَؼخ كٔبٔيو ِٓ اٌن٘ت اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح

  -:يّىٕٕب رٖٕيفٙب إٌي أهثؼخ ٛوى ٘ي ، أغٍجٙب ِٓ كٚه ٙوة ِقزٍفخ ثبإلٙبفخ الفزالف ربهيـ اٌٚوة

 

                                                           

 . 004ػجبً إلجبي : ربهيـ اٌّغٛي ِٕن ؽٍّخ عٕىيي فبْ ؽزي ليبَ اٌلٌٚخ اٌزيّٛهيخ ، ٓ(4) 

َ( : اٌٍَٛن ٌّؼوفخ كٚي اٌٍّٛن ، ْٔوٖ ِؾّل ِٖطفي ىيبكح، 4778٘ـ/271اٌّموييي)رمي اٌليٓ ثٓ ػٍي ثٓ ػجلاٌمبكه اٌّموييي د (8) 

 . 707َٓ ، 4140، اٌمب٘وح ، اٌغيء األٚي ، ِطجؼخ ٌغٕخ اٌزأٌيف ٚإٌْو ، اٌطجؼخ اٌضبٔيخ 

َ ، 8048ؽٕبْ أؽّل اٌقويَبد : اٌَيبٍخ اٌقبهعيخ ٌلٚي اٌّغٛي اإليٍقبٔييٓ ، اٌطجؼخ األٌٚي ، األٍ٘يخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛىيغ ، ػّبْ ، (0) 

ٓ472 . 

لأي ، ِطجؼخ األٍؼل ، ثغلاك ، َ( : اٌزبهيـ اٌغيبصي ، رؾميك ٛبهق ٔبفغ اٌؾ4727ّ٘ـ/214اٌغيبصي )ػجلهللا ثٓ فزؼ هللا اٌجغلاكي ، د(7) 

4120ٓ ، َ17 . 

 . 074ػجبً إلجبي : ربهيـ اٌّغٛي ِٕن ؽٍّخ عٕىيي فبْ ؽزي ليبَ اٌلٌٚخ اٌزيّٛهيخ ، ٓ(1) 
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 -: األٔل انطشاص

يؾيٜ ثىزبثبد وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كائوربْ ِزٛاىيزبْ ِٚزؾلرب اٌّووي اٌقبهعيخ رزىْٛ ِٓ           

ؽجيجبد ِزّبٍخ ٚيؾزٛي وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو ػٍي وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ ، وّب رزىْٛ 

ح اٌزٛؽيل وزبثبد وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو ِٓ وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ ، ِووي اٌٛعٗ ٔمِ ثٗ ّٙبك

ٚاٌوٍبٌخ اٌّؾّليخ ثبإلٙبفخ ألٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ األهثؼخ ثبإلٙبفخ ٌّىبْ اٌٚوة أِب اٌٙبِِ 

 "فَيىفيىُٙ هللا ٚ٘ٛ اٌَّيغ اٌؼٍيُ" .ِٓ ٍٛهح اٌجموح 484اآليخ اٌموآٔيخ هلُ  عيء ِٓفٕمِ ثٗ 

أثلع فيٙب إٌمبُ اٌؼوثي ؽيش ِٓ ٍٛهح اٌجموح  484ٚيٕفوك ٘نا اٌطواى ثطويمخ ٔمِ اآليخ اٌموآٔيخ        

ػٍي ّىً ػمل ِفٖٔ ِيكٚط ِىْٛ ِٓ أهثؼخ فٖٛٓ اصٕبْ في وً ٚعؼٍٙب رأفن ّىالً ىفوفيبً 

أِب  ،عبٔت ٚرأري اٌمّخ ػٍي ّىً كائوح ٕغيوح ٚاٌْىً ثبٌىبًِ يأفن ّىً ِؾواة ِفزٛػ ِٓ األٍفً

يٚبً ٚعبء ػٍي ّىً ِوثغ ِيكٚط ِؼمٛك في ِٕزٖف اٌظٙو ٍغً ثٗ وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ أ

وً ٍٙغ ِٓ أٙالػٗ االهثؼخ ٚرالٌِ لّخ وً ػمل كائوح ٕغيوح ثبٌلائوح اٌلافٍيخ اٌزي رؾيٜ ثبٌمطؼخ 

  .ٙب وزبثبد اٌٙبِِ اٌلافٍي ٌٍظٙو إٌمليخ ٚرْىً اٌلٚائو اٌٖغيوح األهثؼخ أهثغ ِٕبٛك ٍغٍذ ث

اٌطواى ػٓ اٌطوى اٌضالصخ ٘ٛ ػٛكح موو أٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ ِوح أفوي ِب يزّيي ثٗ ٘نا أُ٘ ٚ        

ٚ٘ٛ كٌيً ٚاٙؼ ػٍي ػٛكح ارجبع اٌّن٘ت إٌَي ِوح أفوي ِٓ لجً اٌٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ، ٚيزّيي أيٚبً 

ِٓ ٍٛهح اٌجموح ٖٚٔٙب "فئْ إِٓٛا  484٘نا اٌطواى ٘ٛ االلزجبً اٌموآٔي ِٓ ؽيش ٚهٚك عيء ِٓ اآليخ 

ب إِٓزُ ثٗ فمل ا٘زلٚا ٚإْ رٌٛٛا فئّٔب ُ٘ في ّمبق فَيىفيىُٙ هللا ٚ٘ٛ اٌَّيغ اٌؼٍيُ" ٚلل ٍغً ثّضً ِ

اٌٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ٘نٖ اآليخ ػٍي ٔمٛكٖ ثؼل اْ ؽبٚي أِواء اٌلٌٚخ ػيٌٗ ِٓ اٌٍَطخ ٌٖغو ٍٕخ ٌىٕٗ 

 .  (1)اٍزطبع االٔزٖبه ػٍيُٙ ٚوفبٖ هللا ّو اػلائٗ

٘ـ 444ِٓ ٔفٌ اٌطواى أؽلّ٘ب ٙوة ٍٕخ  ّٔٛمعبْجويطبٔي ثٍٕلْ ػٍي ٚيؾزفع اٌّزؾف اٌ         

آفو ِٓ ٔفٌ اٌطواى  ثّٕٛمط٘ـ ، وّب رؾزفع عّؼيخ إٌّيبد األِويىيخ ثٕيٛيٛهن 480ٚاٌضبٔي ٙوة 

ّٔٛمط ِٓ ٘نا اٌطواى ثبإلٙبفخ ٌؼلح ّٔبمط ِٓ ٘نا اٌطواى في اٌىضيو ِٓ  Omer Diler(0)ٚلل ْٔو 

ٚرؾزفع ِغّٛػخ األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ثليٕبهيٓ ِٓ ٘نا اٌّواعغ اٌَبثمخ ، 

 -:ثيبٔبرّٙب وّب يٍي ٚ ٌُ يَجك كهاٍزّٙب ِٓ لجً ٚيلهٍبْ ٕ٘ب ألٚي ِوح اٌطواى

                                                           

فوط هللا أؽّل يٍٛف : اآليبد اٌموآٔيخ ػٍي اٌَّىٛوبد اإلٍالِيخ ، ِووي اٌٍّه فيًٖ ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اإلٍالِيخ ،اٌطجؼخ األٌٚي (4) 

  .800َ ، 8000ٓاٌويبٗ ، ، 

 (2) Omer Diler : Ilkhans Coinage of Persian Mongols , Istanul , Turkiya , 2006 , P444. 
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 ٙوة رجويي أِب ربهيـ اٌٚوة ِمٖٛٓ ٚثيبٔبرٗ وّب يٍي :    -: انذيُاس األٔل

 .                7 : سقى نٕحت -

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ٌُ يَجك كهاٍزٗ ٚيلهً ٕ٘ب ألٚي ِوح . انذساست : -

                       . 470 : انسجم سقى -

 .                                                  رجويي  : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ407-447 : انخاسيخ -

                                                               ع2.7ُ : انٕصٌ -

 .               84ُِ : انقطش -

 -: َصٕص انكخاباث

 "انظٓش"                                  "      انٕجّ" 

 

 

 

 



 

 

 نهسهطاٌ انزْبيت انُقٕد

 بٓادس خاٌ سعيذ أبٕ

345 

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

 

 ٘ـ480ٙوة لًٛ ِٚؤهؿ ثَٕخ    -: انذيُاس انثاَي

                                                                                                                                                                 .                                                                                                                             1 : نٕحت -

                       . 471 : انسجم سقى -

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ٌُ يَجك كهاٍزٗ ٚيلهً ٕ٘ب ألٚي ِوح . انذساست : -

 .                                                  لًٛ  : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ480 : انخاسيخ -

                                                               ع7.7ُ : انٕصٌ -

 .               81ُِ : انقطش -
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 "انظٓش"                                "      انٕجّ"                                    

 

 

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث
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 -: انطشاص انثاَي

يؾيٜ ثىزبثبد وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كائوربْ ِزٛاىيزبْ ِٚزؾلرب اٌّووي اٌقبهعيخ رزىْٛ ِٓ          

،  ٚأفوي ٘بِْيخِووييخ ٚاٌظٙو ػٍي وزبثبد ػٍي وزبثبد ِووييخ ؽجيجبد ِزّبٍخ ٚيؾزٛي اٌٛعٗ 

ِووي اٌٛعٗ ٔمِ ثٗ ّٙبكح اٌزٛؽيل ٚاٌوٍبٌخ اٌّؾّليخ ثبإلٙبفخ ٌّليٕخ اٌٚوة ٚمٌه في فَّخ أٍطو 

ؽيش ٍغً اٍُ  ؽٛي وزبثبد ِووي اٌٛعٗ أٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ األهثؼخ ذٔمِْٚزٛاىيخ ِٚززبٌيخ 

اٍُ "ػّو" ِٓ أػٍي إٌي أٍفً  "أثٛثىو" في ٚٙغ ِمٍٛة ِٓ اٌيّيٓ إٌي اٌيَبه أػٍي اٌىزبثبد ، ٚٔمِ

ٔبؽيخ اٌيّيٓ ، ٚكْٚ اٍُ "ػضّبْ" ِٓ اٍفً رٍه اٌىزبثبد ِٓ اٌيّيٓ إٌي اٌيَبه ، ٚوزت اٍُ "ػٍي" ِٓ 

أِب اٌظٙو ٍغً ثٗ وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ أيٚبً ٔمْذ اٌىزبثبد  ،أٍفً إٌي أػٍي عٙخ اٌيَبه 

اٌّووييخ كافً ّىً فّبٍي يٌّ اٌلائوح اٌلافٍيخ ِٓ ىٚايبٖ ِىْٛ فَّخ ِٕبٛك ٔمِ ثٙب وزبثبد 

 . اٌني رّٚٓ رَغيً ربهيـ اٌٚوة اٌٙبِِ

األٌٚي ِٓ وٍّخ "أيبَ"  خاٌضالصاألؽوف ثزَغيً ػٓ اٌطوى اٌضالصخ األفوٜ  ٘نا اٌطواى ٚيٕفوك      

ثبٌَطو األٚي ِٓ وزبثبد ِووي اٌظٙو ، ٚكْٚ اٌؾوف اٌواثغ ثجلايخ اٌَطو اٌضبٔي ثٕفٌ اٌىزبثبد ، 

ثبإلٙبفخ إٌي االثلاع اٌّزمٓ في اٌقٜ اٌىٛفي اٌّٛهق ٚاٌني يظٙو ثٕٙبيبد أغٍت ؽوٚف وزبثبد اٌٛعٗ 

فٍيٓ ِٓ اٌوأً ٚاٌني يزٛاعل ِٕٗ أهثؼخ ىفبهف ، وّب يزّيي ِووي اٌٛعٗ أيٚبً ثيفبهف اٌمٍجيٓ اٌّزلا

يل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ثّٕٛمعيٓ ِغّٛػخ األٍزبم ػجلاٌّغ ٚرؾزفع ،ثيٓ وزبثبد ِووي اٌٛعٗ 

،  ٚثيبٔبد ٘نيٓ  ٘ـ ٚاآلفو ٙوة ّيواى ٚٔفٌ اٌزبهيـ488يّضالْ كيٕبهيٓ أؽلّ٘ب ٙوة ثغلاك ٍٕخ 

 -:وّب يٍي اٌليٕبهيٓ

 -: انذيُاس األٔل

                                                                                                                                                                       .                                                                                                                             7 : نٕحت -

 .               األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                       . 474 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب كهاٍزٙب ٚرلهً يَجك ٌُ : انذساست -

 .                                                  ثغلاك  : انضشب يكاٌ -
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 .          ٘ـ488 : انخاسيخ -

                                                               ع44ُ : انٕصٌ -

 .               87ُِ : انقطش -

 "انظٓش"                               "     انٕجّ"                                   

 

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث
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 -: انذيُاس انثاَي

 .                                                                         4 : نٕحت -

 .               األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 472 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب كهاٍزٗ ٚيلهً يَجك ٌُ : انذساست -

 .                                                   ّيواى : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ488 : انخاسيخ -

                                                               ع0.1ُ : انٕصٌ -

 .               84ُِ : انقطش -

 

 "انظٓش"                             "       انٕجّ"                                   

 

                                                   

 

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  
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 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

 

٘ـ ِؾفٛظ ثّزؾف 480ثغلاك ٍٕخ  اٌىضيو ِٓ إٌّبمط ِٕٙب كيٕبه ٙوةٚلل ْٔو ِٓ ٘نا اٌطواى         

، ٚكيٕبه آفو ٙوة أهىٔغبْ ٍٕخ  (6)٘ـ488ٍٕخ  (0)افالٛ ٛمط آفو ِٓ ٙوةّٚٔ (1)اآلصبه ثبٍزبٔجٛي

  . (4)٘ـ480

 -: انطشاص انثانث

يؾيٜ ثىزبثبد وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كائوربْ ِزٛاىيزبْ ِٚزؾلرب اٌّووي اٌقبهعيخ رزىْٛ ِٓ          

ؽجيجبد ِزّبٍخ ٚيؾزٛي وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو ػٍي وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ ،وزبثبد ِووي 

ّؾّليخ في اٌٛعٗ ٔمْذ ثلافً كائوح ِووييخ ِفٖٖخ ِٓ صّبٔيخ فٖٛٓ ثٙب ّٙبكح اٌزٛؽيل ٚاٌوٍبٌخ اٌ

أِب اٌظٙو  ،صالصخ أٍطو ِزٛاىيخ ِٚززبٌيخ ٚوزبثبد اٌٙبِِ ٔمِ ثٙب أٍّبء اٌقٍفبء اٌواّليٓ األهثؼخ 

ٍغٍذ ثٗ وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ أيٚبً ٔمْذ اٌىزبثبد اٌّووييخ في فَّخ أٍطو ِزٛاىيخ رّضً 

                                                           

 (1) Ibrahim Artuk : Istanul Arkeoloji Muzeleri Teshiroeki Islami Sikkeler Katalogu , Istanbul , 1974, 

P.782, No.2250,W.8.50gr , D.23mm. 

 أفالٛ ٘ي ثٍلح ػبِوح ِْٙٛهح ماد فيواد ٚاٍؼخ ٚ٘ي لٖجخ أهِيٕيخ اٌٍٛطي . (8) 

 8، ط 4114َ/  ٘ـ4047  ، ثيوٚد ٕبكه كاه اٌجٍلاْ، ِؼغُ(: 4882َ/  ٘ـ787 د اٌوِٚي اٌؾّٛي هللا ػجل أثٛ اٌليٓ ّٙبة)يبلٛد -

ٓ ،020. 

 (3) Spink & Son : Coins of the Islamic World in Gold – Silver and Copper , Auction 22-1987, P.500, 

No.472, W. 3.43gr. 

 (4) Ibrahim Artuk : Istanul Arkeoloji Muzeleri Teshiroeki Islami Sikkeler Katalogu , P.783, 

No.2251,W.3.9gr , D.23mm. 
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ىً وْٛ ثٛاٍطخ ألٛاً ِزمبٛؼخ اٍُ اٌٍَطبْ ثبإلٙبفخ ٌٍؼجبهاد اٌلػبئيخ ِٚىبْ اٌٚوة ٚمٌه كافً ّ

 . ِٓ اٌلائوح اٌلافٍيخ ٚفي رمبٛؼٙب رؾلس صّبْ ِٕبٛك ٔمِ ثٙب وزبثبد اٌٙبِِ

يزْبثٗ ٘نا اٌطواى ِغ اٌطوى اٌَبثمخ ٌٍٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ِٓ ؽيش اٌىزبثبد ٌٚىٓ يقزٍف ثىزبثبد         

اٍُ  ٍطبْ األػظُ" ٚٔمِي ٚٔمِ ٌمت "اٌَاٌظٙو ٚروريجٙب ؽيش ٍغٍذ وٍّخ "ٙوة" ثبٌَطو األٚ

ػٓ اٌطوى اٌضالصخ األفوٜ ٌٍٍَطبْ اثٛ ٍؼيل  ٘نا اٌطواى يٕفوك"أثٛ ٍؼيل" ثجلايخ اٌَطو اٌضبٌش ، وّب 

 .ثبٌَطو اٌضبٔي ثّووي اٌٛعٗ ٚعٛك ٔمطخ أػٍي ؽوف اٌلاي ألٍُ "ِؾّل" ثٙبكه ثبفزالف اٌْىً اٌؼبَ ٚ

ِغّٛػخ األٍزبم ػجلاٌّغيل  أهثؼخ كٔبٔيو يؾزفع ثٙبيٕزّي إٌي ٘نا اٌطواى أهثؼخ ّٔبمط رّضً ٚ       

 -اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ثيبٔبرُٙ وّب يٍي :

 -: األٔلانذيُاس 

                                                                                                                                                                  .                                                                                                                             2 : نٕحت -

 .               األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 444 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب ٚرلهً ٙبكهاٍز يَجك ٌُ : انذساست -

 .                                                  ثغلاك  : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ481 : انخاسيخ -

                                                      ع1.8ُ : انٕصٌ -

 .               81ُِ : انقطش -

 

 

 

 "انظٓش"                           "          انٕجّ"                                    
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 "انظٓش"                             "        انٕجّ"

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث
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 -: انثاَيانذيُاس 

                                                                                                                                                                                                                                                      .                                         1 : نٕحت -

 .               ل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهحاألٍزبم ػجلاٌّغي ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 442 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب ٚرلهً كهاٍزٙب يَجك ٌُ : انُشش -

 .                                                  رجويي  : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ481 : انخاسيخ -

                                                               ع2.2ُ : انٕصٌ -

 .               88ُِ : انقطش -

 "انظٓش"                                  "   انٕجّ"                                     

 

في ثلايخ اٌَطو اٌضبٔي رَجك ثٛعٛك وٍّخ "هللا" يزّيي ٘نا اٌليٕبه ػٓ غيوٖ ِٓ كٔبٔيو ٘نا اٌطواى       

 وٍّخ "ِؾّل" ٚاٍزجلاي ِىبٔٙب اٌّؼزبك ثيفوفخ لٍجيٓ ِزلافٍيٓ ِٓ اٌوأً .
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 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

 

 -: انثانثانذيُاس 

 .                                                                         40 : نٕحت -

 .               األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 441 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب كهاٍزٙب ٚرلهً يَجك ٌُ : انذساست -

 .                                                   ثبىاه : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ400 : انخاسيخ -

                                                               ع7.7ُ : انٕصٌ -

 .               80ُِ : انقطش -
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 "انظٓش"                           "        انٕجّ"                                    

 

ثٛعٛك وٍّخ "ّٙٛه" في وزبثبد ٘بِِ اٌظٙو ٌٚىٓ يزْبثٗ ِغ ثبلي كٔبٔيو مٌه  يزّيي ٘نا اٌليٕبه      

اٌطواى ِٓ ؽيش اٌىزبثبد في اٌٛعٗ ٚاٌظٙو ٚروريجٙب ٚيزطبثك ِغ ٘نا اٌليٕبه ّٔٛمط ِٓ ٙوة 

  . (0)٘ـ ِؾفٛظ ثّزؾف اآلصبه ثبٍزبٔجٛي400ٍٕخ  (1)ًٛٛ

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

                                                           

 . 71، ٓ 7يبلٛد اٌؾّٛي : ِؼغُ اٌجٍلاْ ، ط ًٛٛ : ِليٕخ ثقواٍبْ ، (4) 

 (2)  Ibrahim Artuk : Istanul Arkeoloji Muzeleri Teshiroeki Islami Sikkeler Katalogu , P.795, 

No.2288,W.9.18gr , D.24mm. 
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 -: انشابعانذيُاس 

                                                                                                                                                                                                                           .44 : نٕحت -

 .               ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهحاألٍزبم  ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 428 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘بكهاٍزٙب ٚرلهً  يَجك ٌُ : انذساست -

 .                                                  رجويي  : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ408 : انخاسيخ -

                                                               ع2.4ُ : انٕصٌ -

 .               80ُِ : انقطش -

 "انظٓش"                              "      انٕجّ"                                   

 

ػٍي ِىبْ ٚربهيـ اٌٚوة يزّيي ٘نا اٌليٕبه ػٓ غيوٖ ِٓ كٔبٔيو ٘نا اٌطواى ثبّزّبي ٘بِِ اٌظٙو 

 ٌٚيٌ ربهيـ اٌٚوة فمٜ ِضً ثبلي كٔبٔيو اٌطواى .
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 "انظٓش"                             "        انٕجّ"                                  

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

٘ـ ِؾفٛظ ثبٌّزؾف 482ٚلل ٍٕٕٚب ِٓ ٘نا اٌطواى فَّخ ّٔبمط األٚي ٙوة رجويي ٍٕخ           

٘ـ 400ٍٕخ  (4)ٚاٌضبٌش ٙوة كاِغبْ (6)٘ـ481ٍٕخ  (0)ٚاٌضبٔي ٙوة ٘وِي (1)اٌٍّىي ثبٍزبٔجٛي

ه ٘ـ ِٚؾفٛظ ثّزؾف اآلصب404ٍٕخ  (7)، ٚاٌواثغ ٙوة ّٙوٍزبْ (3)ِٚؾفٛظ ثّزؾف اآلصبه ثبٍزبٔجٛي

، ٚاٌَبكً  (1)٘ـ ِؾفٛظ ثئؽلٜ اٌّغّٛػبد اٌقبٕخ408ٍٕخ  (8)ٚاٌقبٌِ ٙوة أهكثيً (6)ثبٍزبٔجٛي

 ، (6)٘ـ ِٚؾفٛظ ثّزؾف اٌفٓ اإلٍالِي ثبٌمب٘وح400ٍٕخ  (0)ٚاٌَبكً ٙوة ّوٚاْ

                                                           

لَُ صبٌش )ٍِٛن عٕىيييخ ٚايٍقبٔيخ ٚعالئويخ ٚلويُ فبٔبهي َِىٛوبري( ،  –ِؾّل ِجبهن :َِىٛوبد لليّخ إٍالِيخ لزبٌٛغي  (4) 

،  482، هلُ  21َ ، 4214ِٓؼبهف ٔظبهاد عٍيٍخ ، ٍٕه اِويٍٗ ٛجغ ْٚٔو أٚ ٌّْٕله ، لَطٕطيٕخ ، ِؾّٛك ثه ٔطجؼخ ٍي ، 

 ُِ.84عُ ، ٚلطوٖ:4.4ٚىٔٗ:

 . 708، ٓ 1، ط يبلٛد اٌؾّٛي : ِؼغُ اٌجٍلاْ ثٍلٖ رمغ ػٍي ثو فبهً ، (8) 

 (3)  Theyab :         ,P.383, No.773 , W.2.50gr , D.20mm. 

 كاِغبْ رمغ في إٌبؽيخ اٌّْبٌيخ اٌْوليخ ِٓ فبهً ٚرَّي ريّٛ وبيٓ .  (7) 

َ( : هؽالد ِبهوٛ ثبٌٚٛ روعّٙب ٌالٔغٍيييخ ْٚٔو٘ب ٌٚيُ ِبهٍلْ ، أػبك إلاه٘ب رِٛبً هايذ ، 4087٘ـ/487ِبهن ثٌٛٛ)د : -

 . 1، ٘بِِ هلُ  74َ ، 4144ٓروعّٙب ٌٍؼوثيخ ػجلاٌؼييي رٛفيك عبٚيل ، اٌٙيئخ اٌّٖويخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، 

 (5)  Ibrahim Artuk : Istanul Arkeoloji Muzeleri Teshiroeki Islami Sikkeler Katalogu , P.790, 

No.2272,W.4.1gr , D.19mm. 

 ثٍلٖ ثقواٍبْ ثيٓ ٔيَبثٛه ٚفٛاهىَ .(7) 

 .007، ٓ 0يبلٛد اٌؾّٛي : ِؼغُ اٌجٍلاْ ، ط -

 (7)  Ibrahim Artuk : Istanul Arkeoloji Muzeleri Teshiroeki Islami Sikkeler Katalogu , P.794, 

No.2284,W.5.5gr , D.21mm. 

 .471، ٓ 4ِٓ اّٙو ِلْ أمهثيغبْ ، يبلٛد اٌؾّٛي : ِؼغُ اٌجٍلاْ ، ط(2) 
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 -: انطشاص انشابع

٘نا اٌطواى ػٓ ثبلي ٛوى كٔبٔيو اٌٍَطبْ اثٛ ٍؼيل اٌّؾفٛظخ كافً ِغّٛػخ االٍزبم  يقزٍف          

يؾيٜ ؽيش ٚروريجٙب ، اٌىزبثبد ٖٔٛٓ ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثبٌّليٕخ إٌّٛهح في اٌْىً اٌؼبَ ٚفي 

ثىزبثبد وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كائوح فطيخ رّضً اإلٛبه اٌقبهعي ٌٍمطؼخ ٚيؾزٛي وً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو 

ػٍي وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ ،وزبثبد ِووي اٌٛعٗ ػجبهح ػٓ ّٙبكح اٌزٛؽيل ٚاٌوٍبٌخ اٌّؾّليخ 

ٍٍُٚ"  -ػٍيٗ  -هللا  -يؾيٜ ثٙب ِٓ اٌغٙبد االهثؼخ وٍّبد "ٍٕي في صالصخ أٍطو ِزٛاىيخ ِٚززبٌيخ 

أِب  ،ٕٙب إال اٌمٍيًِطٍّٛخ ٚال يظٙو ٌِٚىٕٙب  اآليخ األٌٚي ِٓ ٍٛهح اٌٍّهٚوزبثبد اٌٙبِِ ٔمِ ثٙب 

اٌظٙو ٍغٍذ ثٗ وزبثبد ِووييخ ٚأفوي ٘بِْيخ أيٚبً ٔمْذ اٌىزبثبد اٌّووييخ في أهثؼخ أٍطو 

ٚاألٌمبة اٌفقويخ ِضً "اٌٌّٛي" ٚ " اٌٍَطبْ" ٚ ِزٛاىيخ رّضً اٍُ اٌٍَطبْ ثبإلٙبفخ ٌٍؼجبهاد اٌلػبئيخ 

يزّبً ِغ اٌلائوح اٌلافٍيخ ِٓ ىٚايبٖ ّىبْ اٌٚوة ٚمٌه كافً ثمبيب ّىً ِؼيٓ "األػظُ" ثبإلٙبفخ ٌ

 . ِىْٛ ِٕبٛك ٔمِ ثٙب وزبثبد اٌٙبِِ ٌٚىٓ أغٍجٙب ِطًّٛ ٚؽبٌزٗ ٍيئخ

 -رؾزفع ِغّٛػخ األٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي ثليٕبه ٚاؽل ِٓ ٘نا اٌطواى ثيبٔبرٗ وّب يٍي :ٚ 

 . 48 : نٕحت -

 .               ثبٌّليٕخ إٌّٛهحاألٍزبم ػجلاٌّغيل اٌقويغي  ِغّٛػخ : انحفع يكاٌ -

                          . 201 : انسجم سقى -

 . ِوح ألٚي ٕ٘ب ٚرْٕو ْٔو٘ب يَجك ٌُ : انُشش -

 .                                                  ........... : انضشب يكاٌ -

 .          ٘ـ407:  444 : انخاسيخ -

                                                               ع7.0ُ : انٕصٌ -

 .               88ُِ : انقطش -

                                                                                                                                                                                                            

، ٚىٔٗ 4017، هلُ  701-708، ٓ 4120َ/٘ـ4707 ، ٌجٕبْ ، ثيوٚد ثٕه ، فبٕخ ِغّٛػخ - اإلٍالِيخ اٌَّىٛوبد: لبىاْ ٌٚيُ(4) 

 ُِ .81عُ ، ٚلطوٖ : 7.20: 

 .001، ٓ 0ِليٕخ ِٓ ٔٛاؽي اٌلهثٕل ٚ٘ي رمغ ّوق ثؾو ليٚيٓ ، يبلٛد اٌؾّٛي : ِؼغُ اٌجٍلاْ ، ط(8) 

 ُِ .88عُ ، ٚلطوٖ:7.80، ٚىٔٗ:44870ٍغً هلُ: (0) 
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 "انظٓش"                              "     انٕجّ"                                      

 

 

 "انظٓش"                             "        انٕجّ"

 

 سسى حٕضيحي نكخاباث ٔصخاسف انُقذ 

 يٍ عًم انباحث

اآليخ األٌٚي ِٓ  ػٓ اٌطوى اٌضالصخ االفوٜ ٌٍٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ثٙبكه ثزَغيً٘نا اٌطواى  ٚيٕفوك       

ٍٛهح اٌٍّه ، ٚاٌزي عبء في رفَيو٘ب أْ اٌٍّه ثيل هللا ٚ٘ٛ يؼي ِٓ يْبء ٚيني ِٓ يْبء ، ٚ٘ٛ اٌمبكه 
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ٚلل ٍٕٕٚب ِٓ ٘نا اٌطواى ّٔٛمط ِٓ ٙوة ّيواى ،  (1)أٌٚيبئٗ ٚاالٔزمبَ ِٓ اػلائٗػٍي اإلٔؼبَ ػٍي 

 (0)٘ـ ِؾفٛظ ثّغّٛػخ ٌٚيُ لبىا442ٍْٕخ 

ٚرىّٓ أّ٘يخ ٘نا اٌجؾش في أٔٗ يملَ ْٔو ٚكهاٍخ ػٍّيخ عليلح ٌؼلك رَؼخ كٔبٔيو ٌُ يَجك كهاٍزٙب ِٓ 

 لجً ٌٍٍَطبْ أثٛ ٍؼيل ثٙبكه

 

 

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

 

 (7ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع أثٛ ٍؼيل ثٙبكه فبْ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 84ُِعُ ، اٌمطو : 2.7، اٌٛىْ :  ، ٙوة رجويي 470 ٍغً هلُ اٌقويغي

  "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

                                                           

فوط هللا يٍٛف &  418،ٓ  41َ ،ط 4174٘ـ /4024اٌموٛجي )أثٛ ػجل هللا ِؾّل األٖٔبهي ( : اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ ، اٌمب٘وح  (4) 

 .422: اآليبد اٌموآٔيخ ، ٓ

 ُِ .82.1عُ ، لطوٖ : 1.4، ٚىٔٗ :  4071، هلُ  704-700ٌٚيُ لبىاْ : اٌَّىٛوبد االٍالِيخ ، ٓ (8) 
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 (1ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 81ُِعُ ، اٌمطو : 7.7، اٌٛىْ :  ٘ـ480 ٍٕخ لًٛ ٙوة ، 471 ٍغً هلُ اٌقويغي

 

 

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

 

 (7ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 ُِ 87عُ ، اٌمطو : 44، اٌٛىْ :  ٘ـ488 ٍٕخ ثغلاك ٙوة ، 474 ٍغً هلُ اٌقويغي

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        
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 (4ٌٛؽخ هلُ ) 

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 ُِ 84عُ ، اٌمطو 0.1، اٌٛىْ :   ٘ـ488 ٍٕخ ّيواى ٙوة ، 472 ٍغً هلُ اٌقويغي

 

 

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

 

 (2ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

  81ُِعُ ، اٌمطو 1.8، اٌٛىْ :  ٘ـ481 ٍٕخ ثغلاك ٙوة ، 444 ٍغً هلُ اٌقويغي

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        
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 (1ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 88ُِعُ ، اٌمطو :2.2، اٌٛىْ : ٘ـ 481ٍٕخ  رجويي ٙوة ، 442 ٍغً هلُ اٌقويغي

 

 

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

 

 (40ٌٛؽخ هلُ ) 

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

  80ُِعُ ، اٌمطو : 7.7، اٌٛىْ :  ٘ـ400 ٍٕخ ثبىاه ٙوة ، 441 ٍغً هلُ اٌقويغي

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        
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 (44ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 80ُِعُ ، اٌمطو : 2.4، اٌٛىْ :   ٘ـ408 ٍٕخ رجويي ٙوة ، 428 ٍغً هلُ اٌقويغي

 

 

 "انظٓش"                                        "انٕجّ"        

 

 (48ٌٛؽخ هلُ )

 ػجلاٌّغيل األٍزبم ِغّٛػخ ثٗ رؾزفع فبْ ثٙبكه ٍؼيل أثٛ اٌٍَطبْ ٌؼٙل رَٕت اٌن٘ت ِٓ كيٕبه

 ُِ 88عُ ، اٌمطو : 7.0، اٌٛىْ :  201 ٍغً هلُ اٌقويغي

 


