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  العباسي بعد وفاة ملكشاه يمدینة السالم ودورها في الصراع السلجوق نقود

  Iأحمد توني رستم توني
  

  II:ملخص
 السـلطانالعباسـي بعـد وفـاة  -مدینة السالم ودورها في الصـراع السـلجوقي نقودث هذا البح یتناول     

یجـب أوًال القـاء نظـرة تاریخیـة . من خالل دراسة خمسة دنانیر سلجوقیة ضـربت بهـا ملكشاه، السلجوقي
، تـــوفي الســـلطان )م1092نـــوفمبر/ هــــ485صـــف شـــهر شـــوال ســـنة منتفـــي ف :علـــى الوضـــع السیاســـي

خـــاتون المعروفـــة بخـــاتون الجاللیــــة،  تركـــانزوجتـــه ، فقامـــت )م1092-1072/هــــ485-465(ملكشـــاه
وعمــره أربــع ســنین  -أخــذ البیعــة البنهــا الســلطان محمــود تمكنــت مــنإلــي أن بإخفـاء خبــر وفــاة زوجهــا، 

وأرســـلت إلـــي الخلیفـــة العباســـي المقتـــدي بـــأمر اهللا تطلـــب منـــه إقامـــة الخطبـــة البنهـــا، فوافـــق  -وشـــهور
نـــوفمبر / هــــ485شـــوال ســـنة  22الخلیفـــة علـــي ذلـــك، وخطـــب لمحمـــود بـــن ملكشـــاه فـــي یـــوم الجمعـــة 

كــــان بركیــــارق أكبــــر أوالد  1.وخطــــب لــــه بــــالحرمین الشــــریفین ،والــــدینالــــدنیا  ولقــــب ناصــــر م،1092
وأرســلت إلــي بركیــارق مــن قــبض علیــه  الســلطان ملكشــاه، مقیمــا فــي أصــفهان، فخافتــه تركــان خــاتون،

واعتقله، ولكن لما ظهر خبر موت السـلطان ملكشـاه، لـم یـرض الجنـود النظامیـة بابنهـا محمـود سـلطانا 
السـجن الـذي فیـه بركیـارق وأخرجـوه منـه، وخطبـوا لـه فـي أصـفهان وبـایعوا علیهم لصغر سنه، فهاجموا 

له، وعندما علمت تركان خاتون بالخطبة لبركیارق بأصفهان، سـارت إلیـه فـي جـیش لقتالـه، لكـن تمكـن 
جــیش بركیــارق مــن هزیمــة جــیش تركــان خــاتون بــالقرب مــن بروجــرد، وحاصــرهم فــي أصــفهان، وتفــرق 

المقتـدي بـأمر اهللا یطلــب العباسـي إلـى الخلیفـة  بركیــارق وأرسـل 2،ي الملـكجیشـها واسـتولي بركیـارق علـ
 14وكـان ذلـك فـي یـوم الجمعــة ركن الـدین، بـولقـب  فـي بغــداد، وخطـب لـه وافـق الخلیفـة،ف لـه، الخطبـة

، وحمـل الـوزیر عمیـد الدولـة بــن جهیـر الخلـع إلـى بركیــارقم، 1904فبرایــر  2/هــ487مـن المحـرم سـنة 
ــه  وولــي ابنــه، تــوفي فجــأةولكــن الخلیفــة ، المقتــديقلیــد علــى الخلیفــة فلبســها وعــرض الت المســتظهر بالّل

م ســـار تـــاج الدولـــة تـــتش مـــن 1093/هــــ486وفـــي ســـنة  3.لبركیـــارق الخلـــعالـــذي قـــام بإرســـال الخالفــة، 
دمشق لطلـب السـلطنة، وانضـم إلیـه آقسـنقر صـاحب حلـب، وخطـب لـه بـاغي سـیان صـاحب أنطاكیـة، 

، وســار تــتش ومعــه آقســـنقر فــافتتح نصــیبین عنــوة، ثــم اســتولي علــي الموصـــل، وبــوزان صــاحب الرهــا
وعلــي دیــار بكــر، وســار إلــي آذربیجــان، فســارع بركیــارق لمالقــاة عمــه تــتش، وحــدث أن انضــم آقســنقر  

  4.إلي بركیارق، فعاد تتش إلي بالد الشام
بــاألمیر كربوقــا، والتقـــوا  أخــذ تــتش یجمــع قواتــه، وقـــام آقســنقر بجمــع قواتــه بحلــب وأمـــده بركیــارق     

                                                
I  مصر(جامعة الفیوم  –كلیة اآلثار                                                                   ( 

II جامعة الفیوم الذي أمدني بصور وبیانات  -عاطف منصور عمید كلیة اآلثار/ د أتوجه بخالص الشكر والتقدیر إلي األخ والصدیق العزیز
 .وذلك بموافقة صاحب المجموعة، یحیي جعفر باإلمارات العربیة/ قطع المحفوظة بمجموعة األستاذة الخمس
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بتتش عند نهر سبعین قریبا من تل السلطان، الذي یبعد عن حلب ستة فراسـخ، واقتتلـوا  واشـتد القتـال، 
فــانهزم جــیش آقســنقر، وأســر آقســنقر واحضــر إلــي تــتش فقتلــه، وســار تــتش إلــي حلــب واســتولي علیهــا، 

ا، ثم استولي تـتش علـي حـران والرهـا، وأسر بوزان وقتله، كما أسر كربوقا وأرسله إلي حمص فسجن به
ثــم ســار إلــي الــبالد الجزریــة واســتولي علیهــا، كمــا اســتولي علــي دیــار بكــر وخــالط، وســار منهــا إلـــي 
آذربیجـــان واســـتولي علـــي بالدهـــا، واســـتولي علـــي همـــذان، وأرســـل یطلـــب الخطبـــة ببغـــداد مـــن الخلیفـــة 

سـتیالء عمـه تـتش علـي آذربیجـان، سـار إلـي المستظهر باهللا، فوافق علي ذلك، وعنـدما علـم بركیـارق با
اربـــل، ومنهـــا إلـــي بلـــد شـــرحاب الكـــردي بـــن بـــدر إلـــي أن اقتـــرب مـــن جـــیش عمـــه تـــتش، ولـــم یكـــن مـــع 
بركیارق سوي ألف رجل، وكان مع تـتش خمسـین ألـف رجـل، فسـارت فرقـة مـن جـیش تـتش نحـو جـیش 

 5،م1094أكتـــوبر/ هـــ487بركیــارق، فــانهزم بركیـــارق وهــرب إلــي أصـــفهان وكــان ذلـــك فــي شــوال ســـنة 
واسـتولي تــتش علــي آذربیجـان، ونهــب جرباذقــان، ثـم ســار إلــي الـري، ثــم عــاد بركیـارق الكــرة مــرة أخــري 
والتقــي بجــیش عمــه تــتش بموضــع قریــب مــن الــري، فــانهزم جــیش األخیــر وقتــل تــتش، وكــان ذلــك فــي 

  6.م1095فبرایر / هـ488صفر سنة 
 ومنهـــادراســـة نقـــود مدینـــة الســـالم بعـــد وفـــاة الســـلطان الســـلجوقي ملكشـــاه،  ف یتنـــاول البحـــثو وســـ     

لعربیـــة خمســـة دنـــانیر ســـلجوقیة، ضـــرب مدینـــة الســـالم، محفوظـــة بمجموعـــة یحیـــي جعفـــر باإلمـــارات ا
األول مـــــؤرخ بســـــنة  :ملكشــــاه، مـــــنهم دینــــاران باســـــم الســـــلطان قبــــلدراســـــتها مـــــن  المتحــــدة، لـــــم یســــبق

ال فـــ الثالـــث دینار، أمـــا الـــ)جـــرام4‚50وزنـــه (هــــ 486لثـــاني مـــؤرخ بســـنة ، وا)جـــرام 3‚68وزنـــه ( هــــ485
باسـم السـلطان  بركیـارق  الرابـع، و )جرام 4‚36وزنه (هـ 486یحمل اسم السلطان السلجوقي مؤرخ بسنة 

وزنــه (هـــ 487باســم الســلطان تــتش مــؤرخ بســنة  وأخیــرًا دینــار، )جــرام 4‚59وزنــه (هـــ 487مــؤرخ بســنة 
ـــــي دراســـــة للنقـــــود المضـــــروبة بمدینـــــة الســـــالم لتوضـــــیح دورهـــــا فـــــي الصـــــراع  وفیمـــــا .)جـــــرام 4‚35 یل

  :العباسي بعد وفاة السلطان ملكشاه وذلك علي النحو التالي-السلجوقي
، )جــرام 3‚68وزنـه ( هــ 485دینـار باسـم الســلطان ملكشـاه، ضـرب مدینـة الســالم سـنة   :الـدینار األول

، وقــــد جــــاءت )1لوحــــة رقــــم ( 7،یــــة، لــــم یســــبق نشــــرهمحفــــوظ بمجموعــــة یحیــــي جعفــــر باإلمــــارات العرب
 :نصوص كتاباته علي النحو التالي

                    )داخل دائرتین (  الظهر     )               داخل دائرة (   الوجه    
  : مركز:                                   مركز          

  اهللا                                                هللاال إله إال       
وحده ال شریك له                                                        محمد رسول اهللا

اإلمام المقتدي                                                      صلي اهللا علیه                               
محمد رسول اهللا                                                           جالل الدولة بأمر اهللا                                                  

   أمیر المؤمنین                                             ملكشاه

ركن الدین
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  : هامش:                             هامش داخلي   
  محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة             

  خمس وثمنین وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركونالسالم سنة 
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

الــدینار علــي مركــز وهامشــین؛ تتــألف كتابــات مركــز الوجــه مــن خمســة أســطر ا یشــتمل وجــه هــذ     
، "وحـده ال شـریك لـه/ ال إلـه إال اهللا:" طرین األول والثـاني ونصـهاأفقیة، نقشت شهادة التوحید علي السـ

ــــة األخیــــرة اســــم وألقــــاب الخلیفــــة العباســــي المقتــــدي بــــأمر اهللا / هـــــ487-467(ونقشــــت باألســــطر الثالث
، ولقـــب اإلمــــام معنـــاه القــــدوة، "أمیـــر المــــؤمنین/ بــــأمر اهللا/ اإلمــــام المقتـــدي:"بصـــیغة) م1075-1094

، القـــرآن الكـــریم فـــي آیـــات كثیـــرةصـــالة فهـــو إمـــام، واللقـــب بمعنـــاه معـــروف فـــي ویقـــال أم القـــوم فـــي ال
واســتعمال اللقـــب كاســـم لوظیفـــة مـــن یلـــي أمـــور المســـلمین معـــروف منـــذ عصـــر النبـــي صـــلي اهللا علیـــه 

واإلمام من األلقـاب المسـتجدة للخلیفـة فـي أثنـاء الدولـة العباسـیة بـالعراق، واألصـل فـي ذلـك أن  8،وسلم
قتـدي بـه، وهـم عمن یقوم بأمرهم باإلمام، من حیث أالشیعة كانوا یعبرون  ن اإلمام في اللغة هو الذي یٌ

إبـراهیم بـن محمـد بـن فـیهم العصـمة، وكـان  العتقـادهمبأئمتهم مقتـدون، وعنـد أقـوالهم وأفعـالهم واقفـون، 
وقــد صـار لهــذا اللقــب  9،علـي بــن عبـد اهللا بــن عبـاس قــد تلقـب حــین أخـذت لــه البیعـة بالخالفــة باإلمـام

أهمیة دینیة خاصة لمقام الخالفة، وصار یقتصر إطالقه علي الخلفاء، ومـدعي الخالفـة، وقـد اسـتخدم 
ول مــرة علــي الــدراهم المضــروبة علــي المســكوكات منــذ عصــر الخلیفــة المــأمون، وذلــك أل" اإلمــام"لقــب 

أمـا لقـب أمیـر المـؤمنین فهـو مـن األلقـاب المركبـة علـي لقـب أمیـر،  10،هـ194سمرقند والمحمدیة سنة ب
، وقـد جــاء بعقیـدة اإلســالم، وهـو ثـاني ألقـاب الخلفــاء ظهـوراً  قلبیـاً  ویقصـد بـالمؤمنین المصـدقین تصــدیقاً 

ومنــذ ذلــك صــار هــو االســم  رضــي اهللا عنــه، بعــد لقــب خلیفــة، وأول مــن تلقــب بــه عمــر بــن الخطــاب
الرسمي لمن یشغل الوالیة العامة للمسلمین أو ادعاها سـواء أكـان مـن السـنة أم مـن الشـیعة، وقـد غلـب 

ضــافة المــؤمنین إلــي لقــب أمیــر تعطــي اللقــب صــفة دینیــة اســتخدامه كاســم لوظیفــة ال كلقــب فخــري،  وإ
  11.إلي جانب سمته السیاسیة

، یلیهــا اســم فئــة "ضــرب هــذا"الــداخلي للوجــه علــي البســملة غیــر كاملــة ثــم عبــارة ویشــتمل الهــامش     
، "مدینـة السـالم سـنة خمـس وثمنـین وأربعمایـة" ، ثم یلي ذلك مكان وتاریخ السـك وهـو"الدینر" النقد وهو

وهذا الدینار ضرب في مدینة السالم قبل وفاة السلطان ملكشـاه، والـذي بوفاتـه حـدث انقسـام فـي الدولـة 
لســـلجوقیة، وصـــار النـــزاع بـــین أبنـــاء ملكشـــاه، محمـــود وبركیـــارق مـــن جهـــة، وعمهمـــا تـــتش مـــن جهـــة ا

ـٍذ  ﴿:ونصه ونقش بالهامش الخارجي للوجه االقتباس القرآني. أخري ئِ مَ وْ یَ ْعـُد وَ ِمـْن بَ ـُل وَ بْ رُ ِمْن قَ لَِّه اْألَمْ لِ
نُْصر نَْصِر اللَِّه یَ ِمنُوَن ِب ؤْ ُح اْلمُ ْفرَ   .12﴾یَ
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أما الظهر فیتكون من مركز وهامش واحد؛ تتألف كتابـات المركـز مـن خمسـة أسـطر أفقیـة؛ نقشـت     
ــــاني الرســــالة المحمدیــــة ونصــــها"هللا"بالســــطر األول كلمــــة  ، "محمــــد رســــول اهللا" ، وســــجلت بالســــطر الث

، وســـجل بالســـطرین األخیـــرین اســـم ولقـــب الســـلطان "صـــلي اهللا علیـــه" ونقشـــت بالســـطر الثالـــث عبـــارة 
، "ملكشــاه/ جـالل الدولــة" ، بصــیغة)م1092-1072/هــ485-465(السـلجوقي ملكشــاه بـن ألــب أرســالن

جـــالل "جـــالل اإلســـالم، و: والجـــالل بمعنـــي العظمـــة، ویـــدخل فـــي تكـــوین بعـــض األلقـــاب المركبـــة مثـــل
شــیر لقــب وربمــا ی )13( ،الــدین، وجــالل الدولــة وغیــره، وجــالل الدولــة مــن األلقــاب المضــافة إلــي الدولــة

إلــي فـي كتابـه راحـة الصـدور  14،إلـي جبـروت وقـوة وعظمـة ملكشـاه، إذ یشـیر الراونـدي " جـالل الدولـة"
، "ركــن الــدین" وســجل علــي یمــین كتابــات المركــز لقــب، ..."كــان ملكــا جبــارا نافــذ الســلطة" أن ملكشــاه 

َأوْ َآِوي  القرآنیـة ﴿ویقرأ من أسفل إلي أعلي، وركن الشـيء فـي اللغـة جانبـه األقـوى، وقـد ورد فـي اآلیـة 
ْكٍن َشِدیدٍ  ى رُ َل : أي فیه العزة والمنعة، وكان اللفـظ یـدخل فـي تكـوین بعـض األلقـاب المركبـة مثـل 15،﴾ ِإ

ركن اإلسالم، ركـن األمـة، ركـن األولیـاء، ركـن الدولـة، ركـن الـدین، وركـن الـدین مـن األلقـاب المضـافة 
، ویقــرأ مــن أعلــي إلــي "أبــو العبــاس" كــز كنیــة بینمــا ســجل إلــي یســار كتابــات نفــس المر  16،إلــي الــدین

حیـث كـان الخلیفــة المقتـدي قـد لقــب  ؛أسـفل، وهـو یخــص ولـي عهـد الخلیفــة العباسـي المقتـدي بــأمر اهللا
وســجل بهــامش  17.ابنــه بهــذا اللقــب، وخطــب لــه علــي المنــابر بوالیــة العهــد، ونقــش اســمه علــي الســكة

 أرسله بالهـدي ودیـن الحـق لیظهـره علـي الـدین كلـه محمد رسول اهللا ﴿: ونصه الظهر االقتباس القرآني
  18.﴾ولو كره المشركون

 ،"جــالل الدولــة" ویحمــل لقــب الســلطان ملكشــاه  دینــار باســم الخلیفــة المقتــدي بــأمر اهللا :نار الثــانيالــدی
  ):5لوحة رقم ( وص كتاباته كالتالي وقد جاءت نص 19،هـ485ضرب مدینة السالم سنة 

                    )داخل دائرتین (  الظهر      )               داخل دائرة (   الوجه    
  : مركز:                                    مركز          

  ال إله إال اهللا                                                هللا      
وحده ال شریك له                                                        محمد رسول اهللا

صلي اهللا علیه                                  اإلمام المقتدي                                                  
محمد رسول اهللا                                           ملكشاه                                                      ولةجالل الد بأمر اهللا                                                  

  أمیر المؤمنین                                              
  : هامش:                             هامش داخلي   
  ار بمدینة              محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحقبسم اهللا ضرب هذا الدین  

  السالم سنة خمس وثمنین وأربعمایة               لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

سركن الدین         
عبا

و ال
أب
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دون ذكـر اسـمه، وذلـك بالسـطر الرابـع "  جـالل الدولـة" یالحظ أن هذا الدینار یحمل لقب ملكشاه وهـو     
مــن كتابــات مركــز الظهــر، ویبــدو أن األوامــر صــدرت للعــاملین بــدار الســك بحــذف اســم ملكشــاه مــن علــي 

  20.النقود، فحذفوا االسم فقط دون حذف اللقب
وقــد  21،هـــ485دینــار باســم الخلیفــة العباســي المقتــدي بــأمر اهللا ضــرب مدینــة الســالم ســنة  :الــدینار الثالــث

  :)3لوحة رقم (وص كتاباته كالتالي جاءت نص
                    )داخل دائرتین (  الظهر         )               داخل دائرة (   الوجه    

  : مركز            :                                مركز          
  ال إله إال اهللا                                                هللا      

وحده ال شریك له                                                        محمد 
رسول اهللا                                  اإلمام المقتدي                                                  

محمد رسول اهللا                                                               صلي اهللا علیه بأمر اهللا                                                  
  أمیر المؤمنین                                          

  : هامش:                          هامش داخلي   
  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة            محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  

  وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركونالسالم سنة خمس وثمنین 
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

یالحــظ أن هــذا الــدینار ضــربه الخلیفــة العباســي باســمه فقــط دون أن یــذكر علیــه اســم أحــد أبنــاء      
ملكشــاه المتصــارعین علـــي عــرش الســالجقة، ویبـــدو أن الخلیفــة اتخـــذ موقفــا محایــدا مـــن هــذا الصـــراع 

    22.ولحین بیان المنتصر
، وقـد جـاءت نصـوص كتاباتـه 23ـهـ485دینـار باسـم بركیـارق ضـرب مدینـة السـالم سـنة  :الدینار الرابـع

   :)2لوحة رقم (  علي النحو التالي
                    )داخل دائرتین (  الظهر      )               داخل دائرة (   الوجه    

  : مركز:                                    مركز          
  هللا                                        ال إله إال اهللا              

وحده ال شریك له                                                        محمد رسول اهللا
صلي اهللا علیه                                 اإلمام المقتدي                                                  

هللا                                                  بأمر ا                    معز الدولة
                                            أمیر المؤمنین                                         القاهرة

  بركیارق                                                         
     

ورعمدة الدین         
نص

و م
أب

 

سركن الدین         
عبا

و ال
أب
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  : هامش:                             هامش داخلي
  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة              محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  

  السالم سنة خمس وثمنین وأربعمایة               لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  ومئذهللا األمر من قبل ومن بعد وی 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

یتكون وجه هذا الدینار من مركز وهامشین؛ تتـألف كتابـات المركـز مـن خمسـة أسـطر أفقیـة، نقشـت    
، ونقشـــت "وحـــده ال شـــریك لـــه/ ال إلـــه إال اهللا:" شـــهادة التوحیـــد علـــي الســـطرین الثـــاني والثالـــث ونصـــها

/ اإلمـــام المقتـــدي:"ي المقتـــدي بـــأمر اهللا، بصـــیغةاســـم وألقـــاب الخلیفـــة العباســـلثالثـــة األخیـــرة باألســـطر ا
ضـــرب "وســجل بالهـــامش الــداخلي للوجــه البســملة غیـــر كاملــة، ثــم عبــارة ".  أمیــر المــؤمنین/ بــأمر اهللا

مدینــة الســالم " ، ثــم یلــي ذلــك اســم مكــان وتــاریخ الضــرب وهــو"الــدینر" ، یلیهــا اســم فئــة النقــد وهــو "هــذا
ـرُ  ﴿: بالهـامش الخـارجي للوجـه االقتبـاس القرآنـي ونصـه، ونقش "وثمنین وأربعمایةخمس سنة  ـِه اْألَمْ لَّ لِ

نُْصر نَْصِر اللَِّه یَ ِمنُوَن ِب ؤْ ُح اْلمُ ْفرَ ٍذ یَ ئِ مَ وْ یَ ْعُد وَ ِمْن بَ ُل وَ   .﴾ِمْن قَبْ
أمــا الظهــر فیتكــون مــن مركــز وهــامش واحــد؛ تتــألف كتابــات المركــز مــن ســتة أســطر أفقیــة؛ نقشــت    

ــــاني الرســــالة المحمدیــــة ونصــــها"هللا"بالســــطر األول كلمــــة  ، "محمــــد رســــول اهللا" ، وســــجلت بالســــطر الث
ان ، وســجل باألســطر الثالثــة األخیــرة اســم ولقــب الســلط"صــلي اهللا علیــه"ونقشــت بالســطر الثالــث عبــارة 

، ولقــب "بركیــارق/ القــاهرة/ معــز الدولــة:" ، بصــیغة)م1104-1094/هـــ498-487(الســلجوقي بركیــارق
. 24األلقــاب مـن األلقــاب الجدیــدة والتــي لـم یــذكرها الــدكتور حســن الباشـا فــي كتابــه" معـز الدولــة القــاهرة"

تولیــه حكــم الدولــة و  لــیعلن انفــراده بالســلطنة ،"معــز الدولــة القــاهرة" اتخــذ الســلطان بركیــارق لقــبوربمــا 
   .السلجوقیة

بـــأمر اهللا ولـــي عهـــد الخلیفـــة المقتـــدي كتابـــات مركـــز الظهـــر لقـــب وكنیـــة یمـــین ویســـار ونقـــش علـــي    
م، وهــو الــذي 1078/هـــ471ســنة  والــذي ولــي والیــة العهــد فــي ،"أبــو منصــور/ عمــدة الــدین:" بصــیغة 

/ هــ488األثیـر أن فـي ربیـع األول مـن سـنة وقـد أشـار ابـن  25.أصبح فیما بعـد الخلیفـة المسـتظهر بـاهللا
والعمــدة فــي اللغــة مــا  26.م خطــب لــولي العهــد أبــي الفضــل منصــور بــن المســتظهر بــاهللا1094مــارس 

یعتمــد علیــه، وقــد أضــیف إلــي اللفــظ بعــض كلمــات لتكــوین ألقــاب مركبــة مثــل عمــدة األحكــام، وعمــدة 
وهذا اللقب لـم یـذكره الـدكتور حسـن  27.سالطیناإلمام، وعمدة األنام، وعمدة الملوك، وعمدة الملوك وال

  28.الباشا في كتابه األلقاب
محمـد رسـول اهللا أرسـله بالهـدي ودیـن الحـق لیظهـره " وسجل بهامش الظهر االقتبـاس القرآنـي ونصـه   

فـي هـذه ولعل هذا الدینار ضـرب باسـم بركیـارق فـي مدینـة السـالم ". علي الدین كله ولو كره المشركون
علـي تولیـة محمـود ابـن ملكشـاه  رضـوا، وذلك بعد أن قام الجنود النظامیة الذین لم ی)هـ485أي (السنة 
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، فهاجموا السـجن الـذي فیـه بركیـارق وأخرجـوه منـه، وخطبـوا لـه فـي أصـفهان علیهم لصغر سنه سلطانا
  29.وبایعوا له

وزنــه (هـــ 486دینــار باســم الســلطان ملكشــاه بعــد وفاتــه، ضــرب مدینــة الســالم ســنة  :الــدینار الخــامس
، تتفـــق نصـــوص )4لوحـــة رقـــم ( 30محفـــوظ بمجموعـــة یحیـــي جعفـــر باإلمـــارات العربیـــة، ،)جـــرام 4‚50

 :، وفیما یلي نصوص كتابات هذا الدینار1كتاباته تماما مع نصوص كتابات الدینار رقم 

                    )داخل دائرتین (  الظهر      )               داخل دائرة (   الوجه    
  : مركز:                                    مركز          

  ال إله إال اهللا                                                هللا      
وحده ال شریك له                                                        محمد رسول اهللا

صلي اهللا علیه                                 اإلمام المقتدي                                                  
محمد رسول اهللا                                           ملكشاه                                                      لةجالل الدو  بأمر اهللا                                                  

     أمیر المؤمنین                                           ملكشاه
  : هامش:                             هامش داخلي   
  الدینار بمدینة              محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحقبسم اهللا ضرب هذا   

  السالم سنة ست وثمنین وأربعمایة               لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

هـ، وهذا التاریخ ال یقـع فـي فتـرة حكـم السـلطان 486الدینار أن تاریخ سكه هو سنة  ویالحظ علي هذا     
م، بــل یقــع فــي فتــرة حكــم ابنــه الســلطان محمــود بــن ملكشــاه 1092/ هـــ485ملكشــاه، والــذي تــوفي فــي ســنة 

هـــ، والوقــت الــذي بویــع 486وهــذا الــدینار ضــرب بــین المحــرم مــن ســنة  ).م1094-1092/هـــ485-487(
  .هـ486بن ملكشاه باصفهان، وضربت الدنانیر باسمه في أصفهان سنة  فیه محمود

وزنـه (هــ، 486، ضـرب مدینـة السـالم سـنة باسم الخلیفة العباسـي المقتـدي بـأمر اهللادینار  :الدینار السادس
، وقــد جــاءت نصــوص )6لوحــة رقــم (  31، محفــوظ بمجموعــة یحیــي جعفــر باإلمــارات العربیــة،)جــرام 4‚36

  :النحو التاليكتاباته علي 
                    )داخل دائرتین (  الظهر         )               داخل دائرة (   الوجه    

  : مركز:                                            مركز          
  هللا     ال إله إال اهللا                                                 

وحده ال شریك له                                                        محمد 
اإلمام المقتدي                                                    رسول اهللا                               

محمد رسول اهللا                                           ملكشاه                                                      صلي اهللا علیه        بأمر اهللا                                           
  أمیر المؤمنین                                          

سركن الدین         
عبا

و ال
أب

 

سركن الدین         
عبا

و ال
أب
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  : هامش:                          هامش داخلي   
  هذا الدینار بمدینة            محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق بسم اهللا ضرب  

  السالم سنة ست وثمنین وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

، ولكـــن ســـجل )3(لـــدینار رقـــم مــع نصـــوص كتابـــات ا نصـــوص كتابـــات هـــذا الـــدینار تمامـــا تتفــق      
وقـد رجـح المرحـوم  ."، بـدال مـن سـنة خمـس وثمنـین وأربعمایـة"سنة ست وثمنـین وأربعمایـه" تاریخ السك

هـــ، قبــل أن یبعــث الخلیفــة المقتــدي 486محمــد أبــو الفــرج العــش أن هــذا الــدینار ضــرب فــي أوائــل ســنة 
عاطف منصـور أن هـذا الـدینار ضـرب بعـد بیعـة محمـود بـن  یذكر ولكن. 32محمود بن ملكشاهببیعته ل

، وأضـاف أن عـدم ذكـر اسـم السـلطان م1092نـوفمبر / هـ485شوال سنة  22ملكشاه، والتي تمت في 
السلجوقي علي هذا الدینار، كان بسـبب االضـطرابات التـي عاشـتها الدولـة السـلجوقیة فـي ذلـك الوقـت، 

وضــوح الرؤیــة بالنســبة للســلطان الســلجوقي الجدیــد، هــل یكــون محمــود بــن ملكشــاه مــدعوما بأمــه وعـدم 
تركان خاتون، أم یكون بركیـارق مؤیـدا بالممالیـك النظامیـة، وهـذا االضـطراب دفـع الخلیفـة المقتـدر إلـي 

لــیعلن إصــدار هــذا الــدینار باســمه منفــردا، ولــم یســجل علیــه اســم أي مــن األمیــرین المتصــارعین، وذلــك 
حیاده في الصراع الدائر بینهما، فخشي أن یسجل اسـم أحـدهما فتكـون الغلبـة لآلخـر، فیصـیب الخلیفـة 

  . 33المقتدي منه السوء، لذلك آثر المقتدي السالمة، وضرب هذا الدینار باسمه منفردا
كلمـة مماثـل للـدینار السـابق، ولكـن سـجلت 34هــ 486دینار ضرب مدینة السـالم سـنة   :الدینار السابع

  .ایة السطر الخامسبنهایة السطر الرابع من كتابات مركز الوجه، بدال من تسجیلها ببد" أمیر"
، )جـرام 4‚59وزنـه ( هــ 487دینار باسـم السـلطان بركیـارق ضـرب مدینـة السـالم سـنة   :الدینار الثامن

كتاباتـــه ، وقـــد جـــاءت نصـــوص )7لوحـــة رقـــم ( 35محفـــوظ بمجموعـــة یحیـــي جعفـــر باإلمـــارات العربیـــة، 
  :كالتالي

  )                                         داخل دائرتین (   الظهر                           ) داخل دائرة ( الوجه      
  :  مركز:                                                         مركز          

  هللا                                           اإلمام                                   
  ال إله إال اهللا                                                  محمد رسول اهللا                
  وحده ال شریك له                                             صلي اهللا علیه            
  معز الدولة                                                المستظهر باهللا             
  أمیر المؤمنین                                                    القاهرة           

  بركیارق                                                                            
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  :هامش          :                 هامش داخلي
  بسم اهللا ضرب هذا الدینر بمدینة            محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق   

  السالم سنة سبع وثمنین وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا

ن وجه هذا الدینار من مركز وهامشین؛ تتـألف كتابـات المركـز مـن خمسـة أسـطر أفقیـة، نقشـت یتكو    
، ونقشـــت "وحـــده ال شـــریك لـــه/ ال إلـــه إال اهللا:" شـــهادة التوحیـــد علـــي الســـطرین الثـــاني والثالـــث ونصـــها

-487(بالســــــــطر األول والســــــــطرین األخیــــــــرین اســــــــم وألقــــــــاب الخلیفــــــــة العباســــــــي المســــــــتظهر بــــــــاهللا
وسـجل بالهـامش الـداخلي ". أمیـر المـؤمنین/ المستظهر باهللا/ اإلمام:"بصیغة، )م1118-1094/هـ512

، ثـم یلـي ذلـك اسـم "الـدینر" ، یلیها اسـم فئـة النقـد وهـو "ضرب هذا"للوجه البسملة غیر كاملة، ثم عبارة 
للوجـه  ، ونقـش بالهـامش الخـارجي"مدینة السالم سنة سبع وثمنین وأربعمایة" مكان وتاریخ الضرب وهو

نُْصر ﴿: االقتباس القرآني ونصه نَْصِر اللَِّه یَ ِمنُوَن ِب ؤْ ُح اْلمُ ْفرَ ٍذ یَ ئِ مَ وْ یَ ْعُد وَ ِمْن بَ ُل وَ رُ ِمْن قَبْ لَِّه اْألَمْ   .﴾لِ
أمــا الظهــر فیتكــون مــن مركــز وهــامش واحــد؛ تتــألف كتابــات المركــز مــن ســتة أســطر أفقیــة؛ نقشــت    

ــــاني الرســــالة المحمدیــــة ونصــــها"هللا"بالســــطر األول كلمــــة  ، "محمــــد رســــول اهللا" ، وســــجلت بالســــطر الث
ان ، وســجل باألســطر الثالثــة األخیــرة اســم ولقــب الســلط"صــلي اهللا علیــه"ونقشــت بالســطر الثالــث عبــارة 

وذلــك وقـد ضــربت النقـود باسـم بركیـارق،  ،"بركیـارق/ القـاهرة/ معـز الدولــة:" بصـیغة السـلجوقي بركیـارق
علــي جـــیش تركـــان خـــاتون فـــي أصــفهان، وانفـــراده بالســـلطنة، وبعـــد موافقـــة  االنتصـــار بعــد نجاحـــه فـــي

رســاله الخلــع 487منتصــف المحــرم ســنة  لــه ســلطانا علــي الســالجقة، وكــان ذلـكالخلیفـة العباســي  هـــ، وإ
محمـــد رســـول اهللا أرســـله بالهـــدي ودیـــن الحـــق " وســـجل بهـــامش الظهـــر االقتبـــاس القرآنـــي ونصـــه 36.لـــه

  ".لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
، )جــرام 4‚35(هـــ، 487دینــار باســم تــتش بــن ألــب أرســالن، ضــرب مدینــة الســالم ســنة  :الــدینار التاســع

  :، وجاءت نصوص كتاباته كالتالي)8لوحة رقم ( 37مجموعة یحیي جعفر باإلمارات العربیة، محفوظ ب
                     )داخل دائرتین (   الظهر                              ) داخل دائرة ( الوجه     

  :  مركز:                                                         مركز          
  اإلمام                                                       هللا                 

  ال إله إال اهللا                                             محمد رسول اهللا              
  وحده ال شریك له                                          صلي اهللا علیه         

  المستظهر باهللا                                             تاج الدولة         
  أمیر المؤمنین                                                القاهرة         

  تتش                                                                        
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  :هامش:                               هامش داخلي
  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة             محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  

  ه المشركونالسالم سنة سبع وثمنین وأربعمایة              لیظهره علي الدین كله ولو كر 
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

یتكـــون وجـــه هـــذا الـــدینار مـــن مركـــز وهامشـــین؛ تتـــألف كتابـــات المركـــز مـــن خمســـة أســـطر أفقیـــة،     
ـــه إال اهللا:" نقشـــت شـــهادة التوحیـــد علـــي الســـطرین الثـــاني والثالـــث ونصـــها ، "وحـــده ال شـــریك لـــه/ ال إل

ـــــــاهللا، ونق ـــــــة العباســـــــي المســـــــتظهر ب ـــــــرین اســـــــم وألقـــــــاب الخلیف شـــــــت بالســـــــطر األول والســـــــطرین األخی
ـــداخلي للوجـــه البســـملة غیـــر ".  أمیـــر المـــؤمنین/ المســـتظهر بـــاهللا/ اإلمـــام:"بصـــیغة وســـجل بالهـــامش ال

، ثـــم یلـــي ذلـــك اســـم مكـــان وتـــاریخ "الـــدینر" ، یلیهـــا اســـم فئـــة النقـــد وهـــو"ضـــرب هـــذا"كاملـــة، ثـــم عبـــارة 
، ونقــش بالهــامش الخــارجي للوجــه االقتبــاس "مدینــة الســالم ســنة ســبع وثمنــین وأربعمایــة" ب وهــوالضــر 

نُْصر ﴿ :القرآني ونصه نَْصِر اللَِّه یَ ِمنُوَن ِب ؤْ ُح اْلمُ ْفرَ ٍذ یَ ئِ مَ وْ یَ ْعُد وَ ِمْن بَ ُل وَ رُ ِمْن قَبْ لَِّه اْألَمْ   .﴾ لِ
أمــا الظهــر فیتكــون مــن مركــز وهــامش واحــد؛ تتــألف كتابــات المركــز مــن ســتة أســطر أفقیــة؛ نقشــت    

ــــاني الرســــالة المحمدیــــة ونصــــها"هللا"بالســــطر األول كلمــــة  ، "محمــــد رســــول اهللا" ، وســــجلت بالســــطر الث
بـن ، وسـجل باألسـطر الثالثـة األخیـرة اسـم ولقـب تـتش "صـلي اهللا علیـه"  ونقشت بالسـطر الثالـث عبـارة

، والتـاج هـو اإلكلیــل الـذي یوضــع "تــتش/ القـاهرة/ تـاج الدولــة:" ، بصـیغة)م1094/هـــ487(ألـب أرسـالن
علي الـرأس، وأضـیف هـذا اللفـظ إلـي كثیـر مـن األلقـاب؛ ویشـیر المضـاف إلیـه فـي غالـب األحیـان إلـي 

ومـن هـذه األلقـاب وظیفة الملقب، ویرمز اللقب إلي أن الملقب أعلي الطائفة التي ینتمـي إلیهـا وزینتهـا، 
الخالفــة، وتــاج الرؤســاء، وتــاج الرئاســة،  تــاج األئمــة، وتــاج األصــفیاء، وتــاج األمــراء، وتــاج: المركبــة

وتـاج الدولـة مـن . 38وتاج الفقهاء، وتاج المعالي، وتاج الملة، وتاج الملوك، وتاج الـوزراء، وتـاج الدولـة
رأس  علــي أســاس أنــه كــان" الدولــة القـاهرة تــاج" لقــبربمــا اتخـذ تــتش و  39.األلقـاب المضــافة إلــي الدولــة
  40.م1077/هـ470استولي علي دمشق في سنة  حیث، عرش سلطنة سالجقة الشام

محمـــد رســـول اهللا أرســـله بالهـــدي ودیـــن الحـــق :" وســـجل بهـــامش الظهـــر االقتبـــاس القرآنـــي ونصـــه    
ومـن المـرجح أن هـذا الـدینار ضـربه تـتش باسـمه فـي هـذه ". لیظهره علي الدین كلـه ولـو كـره المشـركون

هــ، وهـو الشـهر الــذي انتصـر فیـه تـتش علــي 487، فـي الفتـرة مــا بـین شـهر شـوال ســنة )هــ487(السـنة 
وعلـي الـرغم مـن أن تـتش ظـل یحكـم حتـى صـفر سـنة . هــ487بركیارق، ونهایـة شـهر ذي الحجـة سـنة 

وهــذا الــدینار . هـــ488هـــ، إال أنــه لــم یصــلنا دنــانیر أو مســكوكات مــن الشــهرین األولیــین مــن ســنة 488
ح قام تـتش بسـكه باسـمه، وذلـك إعالنـا بأنـه األحـق بعـرش السـلطنة السـلجوقیة مـن بركیـارق، وأنـه أصـب

الحــاكم الفعلـــي لدولــة الســـالجقة، كمـــا أنــه ســـجل علیـــه اســم الخلیفـــة العباســـي إلضــفاء الشـــرعیة علیـــه، 



 نقود مدینة السالم ودورها في الصراع السلجوقي                                                                  أحمد توني رستم        

 11 م2014) 1(شدت                                                                                                  
 

باســمه، علــي دنانیر كمــا أن هــذا الــدینار یثبــت قیــام تــتش بضــرب الــ. ولكــي یمكــن تداولــه فــي األســواق
  . في مدینة السالم الرغم من عدم إشارة المؤرخین إلي قیامه بضرب النقود

هــذا الــدینار فـــي مدینــة الســالم باســم تــتش، وهـــو األمــر الــذي یؤكــد اعتــراف الخلیفـــة ب قــد ضــر و      
العباســي بســلطنة تــتش والــذي صــار هــو الســلطان الحقیقــي للدولــة الســلجوقیة فــي ظــل ضــعف موقــف 
بركیــارق وهزیمتــه، وهــو األمــر الــذي یتأكــد مــن ظهــور اســم الخلیفــة علــي هــذا الــدینار والمضــروب فــي 

ة الســـالم، والـــذي یمثـــل إعالنـــا عـــن مبایعـــة الخلیفـــة نفســـه لتـــتش، ومنحـــه األلقـــاب محـــل إقامتـــه مدینـــ
، وهـو األمـر الـذي یوضـح الـدور المهـم لمسـكوكات مدینـة السـالم "تاج الدولـة القـاهرة"المفخمة مثل لقب

فـــي الصـــراع الســـلجوقي حـــول الســـلطنة فـــي تلـــك األثنـــاء مـــن حـــرص كـــل األطـــراف المتصـــارعة علـــي 
ر مســكوكات باســمها فــي مدینــة الســالم عاصــمة الخالفــة، وكســب رضــا الخلیفــة، الســلطنة علــي إصــدا

  . وبیعته إلضفاء الشرعیة علي سلطنتهم
  

، وقـــد جـــاءت 41هــــ488دینـــار باســـم الســـلطان بركیـــارق ضـــرب مدینـــة الســـالم ســـنة   :الـــدینار العاشـــر
  :نصوص كتاباته علي النحو التالي

                     )داخل دائرتین (   الظهر                              ) داخل دائرة ( الوجه     
  :  مركز:                                                         مركز          

  اإلمام                                                       هللا                 
  هللا                                             محمد رسول اهللا     ال إله إال ا         
  وحده ال شریك له                                          صلي اهللا علیه         

  المستظهر باهللا                                             معز الدولة         
  أمیر المؤمنین                                                القاهرة         

  بركیارق                                                                      
  :هامش:                               هامش داخلي

  سول اهللا أرسله بالهدي ودین الحقبسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة             محمد ر   
  السالم سنة سبع وثمنین وأربعمایة              لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون

  :هامش خارجي
  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 
 عـــد أن انتصـــاروذلـــك ب ،)هــــ488أي (وقـــد ضـــربت النقـــود باســـم الســـلطان بركیـــارق فـــي هـــذه الســـنة    

  .وقتلهعلي جیش تتش جیش بركیارق 
وقـد جـاءت  42،هــ488دینـار باسـم السـلطان بركیـارق ضـرب مدینـة السـالم سـنة  :الدینار الحادي عشر

  :)9لوحة رقم ( نصوص كتاباته كالتالي
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                    )داخل دائرتین (  الظهر         )               داخل دائرة (   الوجه    
  : مركز:                                            مركز          
  اإلمام                                               هللا             

ال إله إال اهللا                                                           محمد رسول اهللا
وحده ال شریك له                                                  صلي اهللا علیه                          

محمد رسول اهللا                                           ملكشاه                                                      ةمعز الدول المستظهر باهللا                                                  
    أمیر المؤمنین                                          القاهرة

  بركیارق                                                        
  : هامش:                             داخلي هامش   
  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة             محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  

  السالم سنة ثمان وثمنین وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 

، وقــد جــاءت 43هـــ488باســم الســلطان بركیــارق ضــرب مدینــة الســالم ســنة دینــار  :الــدینار الثــاي عشــر
  :)10لوحة رقم (  نصوص كتاباته علي النحو التالي

                    )داخل دائرتین (  الظهر         )               داخل دائرة (   الوجه
  : مركز:                                            مركز          
  هللا                                                                         اإلمام                     

ال إله إال اهللا                                                           محمد رسول اهللا
صلي اهللا علیه                           وحده ال شریك له                                         

محمد رسول اهللا                                                         عضد الدولة المستظهر باهللا                                              
           أمیر المؤمنین                                      بركیارق

  : هامش      :                        هامش داخلي 
  بسم اهللا ضرب هذا الدینار بمدینة             محمد رسول اهللا أرسله بالهدي ودین الحق  

  وثمنین وأربعمایة             لیظهره علي الدین كله ولو كره المشركون ثمانالسالم سنة 
  :هامش خارجي

  هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ 
  یفرح المؤمنون بنصر اهللا 
، وذلــك بالســطر الرابــع مــن "عضــد الدولــة"كتابــات هــذا الــدینار أن بركیــارق تلقــب بلقــب یالحــظ علــي        

والعضــد فــي اللغــة اســم للســاعد، واســتعمل لیــدل علــي المعــین والمســاعد لقیامــه فــي  كتابــات مركــز الظهــر،
وأضــیف  44،تســتعمل كــذلك" العضــدي" المســاعدة مقــام العضــد الحقیقــي مــن اإلنســان، وكانــت النســبة إلیــه 

ورعمدة الدین         
نص

و م
أب

 

ورعمدة الدین         
نص

و م
أب
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وعضـد الدولـة  45،عضـد الدولـة، وعضـد أمیـر المـؤمنین: إلي اللفظ كلمات أخري لتكوین ألقـاب مركبـة مثـل
بعـد " عضـد الدولـة القـاهرة" ویبـدو أن السـلطان بركیـارق قـد اتخـذ لقـب  46.لقب بـه جماعـة أولهـم فنـا خسـرو

وقــد اســتمرت 47.م1095/ هـــ488وذلــك فــي ســنة صــاره علــي كــل أعدائــه بمــا فــیهم عمــه تــتشتانأن حقــق 
  ).م1104/هـ498النقود تضرب بمدینة السالم باسم السلطان بركیارق حتى وفاته في سنة 

 :النتائج 

 الســلجوقي علــي عــرش  -العباســي عبــرت النقــود المضــروبة بعــد وفــاة الســلطان ملكشــاه عــن الصــراع
 .السلطنة السلجوقیة

   ضـرب فـي مدینــة السـالم قبــل  ،هـــ485أن الـدینار الـذي یحمــل اسـم السـلطان ملكشــاه والمـؤرخ بسـنة
وفـــاة الســـلطان ملكشـــاه، والـــذي بوفاتـــه حـــدث انقســـام فـــي الدولـــة الســـلجوقیة، وصـــار النـــزاع بـــین أبنـــاء 

 .ملكشاه، محمود وبركیارق من جهة، وعمهما تتش من جهة أخري

  هـــ، والــذي یحمــل اســم الســلطان ملكشــاه بعــد وفاتــه، 486رخ بســنة رجحــت الدراســة أن الــدینار المــؤ
هــ، والوقـت الــذي بویـع فیـه محمــود بأصـفهان، وضـربت الــدنانیر 486بــین المحـرم مـن ســنة  ضـربأنـه 

   .هـ486باسمه في أصقهان سنة 
  هـــ، أنــه ضــرب فــي الفتــرة مــا بــین شــهر 487رجحــت الدراســة أن الــدینار الــذي یحمــل اســم تــتش ســنة

هـــ، وهــو الشــهر الــذي انتصــر فیــه تــتش علــي بركیــارق، ونهایــة شــهر ذي الحجــة ســنة 487نة شــوال ســ
هـــ، إال أنــه لــم یصــلنا دنــانیر أو 488وعلــي الــرغم مــن أن تــتش ظــل یحكــم حتــى صــفر ســنة . هـــ487

 وهـذا الــدینار قــام تـتش بســكه باسـمه، وذلــك إعالنــاً . هـــ488مسـكوكات مــن الشـهرین األولیــین مــن سـنة 
بأنـه األحــق بعـرش الســلطنة الســلجوقیة مـن بركیــارق، وأنــه أصـبح الحــاكم الفعلــي لدولـة الســالجقة، كمــا 

أن كمـا . أنه سجل علیه اسم الخلیفة العباسي إلضفاء الشـرعیة علیـه، ولكـي یمكـن تداولـه فـي األسـواق
ي بسـلطنة تـتش اعتـراف الخلیفـة العباسـ وهـو مـا یؤكـدهذا الدینار ضرب فـي مدینـة السـالم باسـم تـتش، 

الـذي صـار الســلطان الحقیقـي للدولـة الســلجوقیة فـي ظـل ضــعف موقـف بركیـارق وهزیمتــه، وهـو األمــر 
اسم الخلیفة علي هذا الدینار والمضروب في محل إقامته مدینـة السـالم، والـذي  تسجیلالذي یتأكد من 

، "تــاج الدولـة القــاهرة" لقـبعــن مبایعـة الخلیفــة نفسـه لتــتش، ومنحـه األلقــاب المفخمـة مثــل  یمثـل إعالنـاً 
وهـو األمــر الــذي یوضــح الـدور المهــم لمســكوكات مدینــة الســالم فـي الصــراع الســلجوقي حــول الســلطنة 
في تلك األثناء من حرص كل األطراف المتصارعة علي السلطنة علي إصدار مسـكوكات باسـمها فـي 

كمــا . شــرعیة علــي ســلطنتهممدینــة الســالم عاصــمة الخالفــة، وكســب رضــا الخلیفــة، وبیعتــه إلضــفاء ال
باســمه، علــي الــرغم مــن عــدم إشــارة المــؤرخین إلــي قیامــه  قیــام تــتش بضــرب الــدنانیر یثبــت هــذا الــدینار

، كمـا یعـد النمـوذج الثـاني تـتشمـن النقـود النـادرة لهـذا الـدینار  عتبـروی .في مدینـة السـالم بضرب النقود
 .توي العالمالمعروف علي مس
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 القـاهرة،(الجـزء الثـاني،  ،اإلسـالمتـاریخ دول ، الصـرفي رزق اهللا منقریـوس؛ 16، )م2000بیروت(ذكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .103، )م1908
ابــن خلــدون،  ؛203، الجــزء الثــاني، المختصــر فــي أخبــار البشــر؛ أبــو الفــدا، 485 -484، المجلــد الثــامن، الكامــل فــي التــاریخاألثیــر،  ابــن 2

 .104الصرفي، دول اإلسالم، الجزء الثاني،  ؛16، الجزء الخامس، العبر
  .18، الجزء الخامس، العبرابن خلدون، ؛ 498ابن األثیر، الكامل في التاریخ، المجلد الثامن،  3
 .304-303، الجزء الثاني، المختصر في أخبار البشر؛ أبو الفدا، 487ابن األثیر، الكامل في التاریخ، المجلد الثامن،  4
 .205-304، الجزء الثاني، المختصر في أخبار البشر؛ أبو الفدا، 487، المجلد الثامن، الكامل في التاریخابن األثیر،  5
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 .104الصرفي، دول اإلسالم، الجزء الثاني،  ؛19الجزء الخامس، 
، العصر السلجوقي یحیي ضیاء جعفر أنظر،. هـ485لهذا الدینار باسم السلطان ملكشاه، ضرب مدینة السالم سنة  نمماثال انهناك دینار ) 7

  أ؛485 /س م/ ، رقم س34م، 2011، دراسة في تاریخ الفترة من خالل المسكوكات، لندن )هـ552-447(في بغداد 
 S, Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum,Vol. III:The Coins of the Turkuman 

Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, (London, 1877),  31, No. 61, Pl.II.                                                         
  .166، )م1958القاهرة، (، األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثارحسن الباشا،  8
عبــد الســتار أحمــد فــراج، عــالم الكتــب، : ، الجــزء األول، تحقیــقمــآثر اإلنافــة فــي معــالم الخالفــة، )هـــ821أبــو العبــاس أحمــد ت( القلقشــندي 9

  .21، صت.، دبیروت
 -عصـر الخلفـاء الراشـدین( ، الجزء األول، نقود الخالفة اإلسـالمیة موسوعة النقود في العالم اإلسالميعاطف منصور محمد رمضان، )  10

 .219م، ص 2004، دار القاهرة، الطبعة األولي، القاهرة )الخالفة األمویة األندلسیة -الخالفة الفاطمیة -الخالفة العباسیة -الخالفة األمویة
  .194، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  11
  .5-4، اآلیة رقم سورة الرومالقرآن الكریم،   12
  .228 -227، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  13
عبـد النعــیم  -إبـراهیم الشـواربي: ، ترجمـة، راحـة الصـدور وآیـة السـرور فـي تـاریخ الدولـة السـلجوقیة)محمـد بـن علـي بـن سـلیمان (الراونـدي  14

 .197،)م1960القاهرة ( فؤاد الصیاد،  -حسانین
 .80، اآلیة سورة هودالقرآن الكریم،  15
  .306-304، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،   16
، )م1968جامعـة القـاهرة، ( ، مخطـوط رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، مقدمـة إلـي كلیـة اآلداب، ، نقـود السـالجقةمحمـد بـاقر كـاظم الحسـیني 17

62.  
  .9، اآلیة رقم سورة الصفو ، 33، اآلیة رقم سورة التوبةالقرآن الكریم،   18
 .ب486/م س/، رقم س3، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر،  19
  .36، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر،  20
 .485/م س/، رقم ع35یحیي جعفر، العصر السلجوقي في بغداد،  21
  . 36، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر،  22
  .ب485/س م/، رقم س35، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر، )  23
  .476، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  24
 .28، السلجوقي في بغداد العصریحیي جعفر،  25
 .507، المجلد الثامن، الكامل في التاریخابن األثیر،   26
 .408، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  27
 .409، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  28
  .484، المجلد الثامن،الكامل في التاریخ، ابن األثیرأنظر،   29
ر،  هـــ486هنــاك دینــاران ممــاثالن لهــذا الــدینار باســم الســلطان ملكشــاه بعــد وفاتــه، ضــرب مدینــة الســالم ســنة  30 ي جعف ر، یحی ر أنظ العص

داد ي بغ لجوقي ف م س35، الس  I, Artuk, and-Cevriye, Istanbul Arkeoloji Mȕzeleri Teshirdeki Islami أ؛486/م س/، رق
Sikkeler Katalogu .Cilt.I, Istanbul, 1970), 344, No. 1048, Pl.XLII(4.5gr., 25mm).                  

ر،. هـــ486لهــذا الــدینار، ضــرب مدینــة الســالم ســنة بعــض الــدنانیر المماثلــة هنــاك  31 روف،  أنظ اجي مع ةن ود البغدادی ة والنق ، دار العمل
مجلة باسم الخلیفة المقتدي بأمر اهللا في العهد السلجوقي، محمد أبو الفرج العش، دینار عباسي  ؛21، رقم 33، )م1967بغداد (الجمھوریة، 
 .S, Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum,Vol؛ 26، )م1972بغداد، (، 3، عدد المسكوكات



 نقود مدینة السالم ودورها في الصراع السلجوقي                                                                  أحمد توني رستم        

 15 م2014) 1(شدت                                                                                                  
 

                                                                                                                                            
IX, Addition part I Addition to Vols, I-IV, (London, 1889) ,  277, No. 62d, Pl.XV.               

  .26 ،3، عدد مجلة المسكوكاتمحمد أبو الفرج العش،  32
مقدمة غیر منشورة،  ، مخطوط رسالة دكتوراه الكتابات غیر القرآنیة علي السكة في شرق العالم اإلسالميعاطف منصور محمد رمضان،  33

  .3، حاشیة302، )م1998جامعة القاهرة، (إلي كلیة اآلثار، 
 .486/م س/، رقم ع36،السلجوقي في بغداد ،العصریحیي جعفر، )  34
ر، . هـــ487مماثلــة لهــذا الــدینار باســم الســلطان بركیــارق، ضــرب مدینــة الســالم ســنة بعــض الــدنانیر الهنــاك  35 ســكوكات المقــازان،  ولــیمأنظ

، رقم 37وقي في بغداد، یحیي جعفر، العصر السلج ؛)مم26جرام، 3و24(1020، رقم 420، )م1983بیروت،(مجموعة خاصة،  اإلسالمیة،
 ;Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum,Vol. III, 33, No. 65, Pl. II ,أ؛487/ م س/ س

Artuk, Istanbul Arkeoloji, 346, No. 1051, PL. XLII(4.45gr., 26mm); Baldwin,  Islamic coin Auction 20, 
Tuesday 8 May( 2012), No. 681 ( 4‚45 gr.)  . 

  .18، الجزء الخامس، العبرابن خلدون، ؛ 498، المجلد الثامن، الكامل في التاریخابن األثیر،   36
علـي -المعـروف لنـا حتـى اآلن علـي مسـتوي العـالم الـثیعتبر هذا الدینار من النقود الذهبیة النادرة التي تحمل اسم تتش، ویعد النموذج الث 37

  أنظر،. هـ487بلدوین، وهو أیضا ضرب مدینة السالم سنة ألول قام بنشره النموذج ا  -حد علمي
 Baldwin, Islamic coin Auction in London, No. 4, Wednesday 8May (2002), No.423 (4,46 gr).  

، 37، السـلجوقي فـي بغـدادالعصـر أنظر، یحیـي جعفـر، . هـ487أما النموذج الثاني فنشره یحیي جعفر، وهو أیضا ضرب مدینة السالم سنة 
                    .ب487/م س/ رقم س

، األلقـاب اإلسـالمیةأنظر، حسن الباشـا، . هـ، في السور الحائط بدیار بكر486في نص إنشائي بتاریخ سنة " تاج الدولة القاهرة"جاء لقب  38
230. 

  .230-229، ، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا 39
 .418، المجلد الثامن، في التاریخالكامل ابن األثیر، )  40
 .أ488/ م س/ ، رقم س38، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر،   41
  ب؛488/ م س/ ، رقم س39، العصر السلجوقي في بغدادیحیي جعفر،  42

 Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum,Vol.IX , 278, No. 65c, Pl. XV.                 
   .ج488// م س/، رقم س39، في بغداد العصر السلجوقيیحیي جعفر،  ) 43
  .403، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  44
  .404، األلقاب اإلسالمیةحسن الباشا،  45
 .404، األلقاب اإلسالمیةأنظر، حسن الباشا، . هـ من إیران344وقد ورد ضمن ألقابه في نص بتاریخ شهر صفر سنة   46
  .502، المجلد الثامن، الكامل في التاریخأنظر، ابن األثیر،   47
  

  :األشكال
  

    
وعة یحیى جعفر بمجمهـ، محفوظ 485دینار باسم السلطان ملكشاه ضرب مدینة السالم سنة ) 1لوحة رقم ( 

  .)جرام 3‚68وزنه ( باإلمارات العربیة
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یحیي  :نقال عن(  هـ485دینار باسم الخلیفة العباسي المقتدي بأمر اهللا ضرب مدینة السالم سنة  )2لوحة رقم ( 

  )ب486/ م س/ رقم س ،35، العصر السلجوقي في بغداد، جعفر

  
یحیي  :نقال عن(  هـ485المقتدي بأمر اهللا ضرب مدینة السالم سنة دینار باسم الخلیفة العباسي ) 3لوحة رقم (

  )485/م س/رقم ع ،35،العصر السلجوقي في بغداد، جعفر

  
العصر  ،جعفریحیي  :نقال عن(  هـ485مدینة السالم سنة ضرب  السلطان بركیارقدینار باسم  )4لوحة رقم ( 

  )ب485/م س/رقم س ،35د، السلجوقي في بغدا
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هـ، محفوظ بمجموعة یحیى جعفر 486دینار باسم السلطان ملكشاه ضرب مدینة السالم سنة ) 5لوحة رقم ( 

  .)جرام 4‚50وزنه ( ربیةباإلمارات الع

          
هـ، محفوظ بمجموعة 486ضرب مدینة السالم سنة  باسم الخلیفة العباسي المقتدي بأمر اهللا،دینار ) 6لوحة رقم ( 

  .)جرام 4‚36وزنه ( یحیى جعفر باإلمارات العربیة

       
هـ، محفوظ بمجموعة یحیى جعفر 487دینار باسم السلطان بركیارق ضرب مدینة السالم سنة ) 7لوحة رقم ( 

  .)جرام 4‚59وزنه( باإلمارات العربیة
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هـ، محفوظ بمجموعة یحیى جعفر باإلمارات 487تتش ضرب مدینة السالم سنة  دینار باسم) 8لوحة رقم ( 

  .)جرام 4‚35وزنه ( العربیة

  
العصر ، جعفریحیي : نقال عن(  هـ488باسم السلطان بركیارق ضرب مدینة السالم سنة  دینار )9لوحة رقم ( 

  )ب488/ م س/ رقم س ،39د، السلجوقي في بغدا

  
العصر ، جعفریحیي : نقال عن( هـ 488باسم السلطان بركیارق ضرب مدینة السالم سنة  دینار) 10لوحة رقم (  

 )ج488/م س/رقم س ،39، السلجوقي في بغداد


